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Černogorija Talkininkų 
esanti išdavikė

Dar anksčiau jinai buvus 
sitaikius su Austrija

Talkininkai pasiuntė ulti
matumą Graikijai

kad Graikijos valdžia į 48 
valandas inteiktų centralių 
valstybių — Vokietijos, Au
strijos, Turkijos ir Bulgari
jos—pasiuntiniams paspor- 
tus ir kad tie tuojaus ap
leistų Graikiją. Jei Grai
kija paskirtu laiku to neiš- 
pildysianti, bus imtasi aš
tresnių priemonių.

Teutonai todėl ir vėl ėmė 
šaukti, kad tuomi laužoma 
Graikijos neutralybė, kuri 
jiems šiandie y.yn Jabai pa
ranki.

Tuo budu talkininkai no
ri Graikiją paimti savo glė
bin ir pagaliau gal net nu
bausti už jos atkaklybę ir 
simpatiją teutonams.

Talkininkai be to ėmė 
cenzūruoti visas telegra
mas, iš Atėnų siunčiamas 
centralėms vai stybėms.

Pasklydęs gandas, kad 
I talkininkų armijos rengia
si užimti Atėnus.

Be to pranešama, kad 
Graikijoj trumpu laiku tu
rėsianti kilti revoliucija 
prieš karalių ir jo valdžią. 
Revoliucijos priešakyj sto
siąs Venizelos, talkininku 
šalininkas.

ČERNOGORIJA 
IŠDAVIKĖ.

Roma, sausio 19. — Idea 
Nazionale korespondentas 
praneša, jogei jis susekęs 
tikrai nedorą ir apgaulingą 
Černogorijos valdžios dar
bą. Černogorija be talki
ninku žinios su Austrija 
susitaikius dar pirm užlei
dimo austrams kalno Lov- 
čen. Jei po to eernogorai 
su austrais ir turėjo bent 
kokius susirėmimus, tai 
tik todėl, kad tuomi priden
gti savo išdavystę, tik del 
talkininku akiu tas buvo 
veikiama.

Korespondentas be to 
praneša, kad eernogorai po 
kalno Lovčen puolimui be 
jokio pasipriešinimo aus
trams užleido savo sostinę 
Cetinje ir tik paskui jie ė- 
mė skelbti, jogei negalinti 
prieš austrus atsilaikyti ir 
turinti verčiau ginklus su
dėti.

Taip pasielgė Černogori
jos karalius su savo minis- 
teriais.

Reikia žinoti, kad talki
ninkai kaip serbus, taip ir 
černogorus visas laikas rė
mė. Pristatydavo jiems ne 
tiktai ginklu ir amunicijos, 
bet dar ir maisto. Buvo 
manoma, kad Černogorija 
išteisybės kariauja kaip 
pridera kariauti. Tuo tar
pu paaiški, kad Černogori
ja jau senai sėbraujasi su 
Austrija ir “kariauja” tik 
del akių muilinimo.

Dabar nuo jos šalin užsi
suka kaip Rusija su Italija, 
taip h* Francija su Anglija. 
Tegu jinai sau žinosi ir te
gu lukeruoja malonių iš teu
tonų.

Toksai pasielgimas la
biausiai užgauna Italiją, ka
dangi del ei tos černogorų 
karaliaus išdavystės austrai 
paliko Adriatiko valdovais.

TALKININKŲ 
ULTIMATUMAS.

Berlynas, sausio 19. — 
Francija ii’ D. Britanija 
Graikijos valdžiai inteikė 
ultimatumą, anot pareinan
čių iš Sofijos žinių. Tuo 
ultimatumu reikalaujama,

NAUJA VOKIETIJOS 
BLOKADA.

Londonas, sausio 19. — 
Londono laikraščiai rašo, 
jogei trumpoj ateityj I). 
Britanija paskelbsianti for
mulę ir visuotiną visų Vo
kietijos pakraščių blokadą. 
Vokietijos visus pakraščius 
užblokuosianti ne tik I), 
Britanijos karo laivai, bet 
ir Francijos su Rusija karo 
laivai tam tikslui bus pa
naudoti. Skirtingumas tarp 
dabartinės ir busimosios 
blokados busiąs toksai, kad 
dabartiniais laikais garlai
viai su prekėmis sulaikomi 
ir prekės pavedama admi- 
ralicijos teismui, paskui 
valdžia teisino keliu jas nu
perka. Ateityj tokios pre
kės be jokio atsižiūrėjimo 
bus konfiskuojamos. Toki 
D. Britanijos sumanymą 
Anglijos laikraštija pagiria, 
pabrėždama, jogei su vo
kiečiais reik apsieiti taip, 
kaip jie apsieina su savo 
priešininkais.

100,000 PRIEŠ SALO
NIKUS.

Paryžius, sausio 19.—Iš 
Atėnų parėjo žinia, kad 40,- 
000 bulgarų ir 10,000 vokie
čių karuomenes stovi Doi- 
rane, gi 50,000 vokiečių Mo- 
nastire. Visa toji karuome- 
nė priruošta atakuoti Salo
nikus. Tik laukiama at- 

! siunčiant daugiau sustipri
nimų iš Albanijos — bulga
rų.

LIEPĖ SUDEGINTI 
ARCHIVUS.

Amsterdam, sausio 19. — 
Centrales valstybės savo 
pasiuntiniams Atėnuose i- 
sakiusios sudeginti pasiun
tinysčių visus archivus, i- 
dant jie netektų talkinin
kams.

ŠIMTAI BULGARŲ 
UŽMUŠTA.

Londonas, sausio 19. — 
Talkininkų 25 aeroplanai 
bombardavo Petritsi, palei 
Serbijos-Graikijos sieną, 
kur bulgarai turi savo sto
vyklą. Keli šimtai bulga
rų užmušta ir šiaip dideli 
nuostoliai padalyta.

— Roma, sausio 19. — 
Su Italijos galaiviu Brin
disi, kuris nuo minos Ad- 
riatike nuskendo, žuvo 260 
keliaunininkų.

— Londonas, sausio 19.— 
Šiandie Anglijos parlamen
to apkalbama visuotina Vo
kietijos blokada.

(1) Būrys raitų meksikonų, kurie gaudo Vilios banditus Meksike; (2) Geležinke
lio stotis El Paso, Tex.; (3) Sudaužytas traukinis Meksike.

AMERIKOS DIPLOMA
TAI APIE BLOKADĄ.

Washington, sausio 19.— 
Vietos diplomatai netiki, 
kad Britanija įstengtų vi
siškai užblokuoti Vokietijos 
pakraščius. Gi netikėdami 
sumanę I). Britanijai pa
duoti tris svarbius klausi
mus, į kuriuos pareikalauti 
atsakymo. Būtent: 1) Ar 
blokada bus tikrai pasek
minga, kadangi sulyg tarp
tautinių įstatymų tik tuo
met ją galima laikyti gali
ma? 2) Ar blokada bus be 
vienpusiškumo atkreipta Į 
visus valstybių garlaivius? 
3) Ar blokada stengsis taip- 
pat užblokuoti ir neutralius 
uostus, kas butą priešinga 
tarptautiniams įstatymams ?

Washingtono diplomatai 
moka tik paklausimus davi
nėti.

PALIKO $130,000.

Washington, sausio 19. — 
Nesenai miręs augščiausio- 
jo Suv. Valstijų teismo tei
sėjas Lamar paliko turtų 
vertės $130,000. Palikti 
turtai bus padalinta liku
siai našlei ir 3 sunams.

_____ - i. '
MIRĖ RAŠĖ JA.

New York, sausio 19. — 
Čionai savo namuose mirė 
žymi autorė ir kritikė, 
Jeannette Leonard Gilder. 
Turėjo 66 metus.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
RUSŲ TVIRTOVĘ.

Kievas, sausio 19. — Ru
sų svarbią tvirtovę Luck, 
Volynijoj, vokiečiai aplei
džia, anot nelaisvių tvirti
nimo.

Iš Besarabijos fronto čio
nai agabenta 4 tūkstančiai 
a ust i ų - vo kiečių n (d ai s v i ą.

Rytinėj Galicijoj eina di
deli mūšiai.

Austrai tvirtina, jogei ru
sų ofensivas Besarabijos 
fronte visai nenusisekęs. 
Rusai ten praradę 70,000 
kareiviu užmuštais ir su
žeistais ir 6,000 paimtais 
nelaisvėn.

MRS. HUERTA PRAŠO 
GIMINĖMS SUSIMY 

LĖJIMO.
El Paso, Tex., sausio 19. 

— Mrs. Victoriano Huerta 
vakar vakare mušė telegra
mą į prezidentą Wil šoną, 
prašydama dovanojimo vi
siems savo giminėms, intar- 
tiems suokalbyj prieš S. V. 
neutralitetą. Kadangi jos 
vyras Huerta už intarimą 
užmokėjo mirtimi, tatai tu
rėtų būti susimylėjimas 
nors jo likusiems giminėms.

Vietinis S. V. kongrese 
socialistas atstovas, Meyer 
London, savo kalboje į kon- 
gresmanus apreiškė, jogei 
kiekvienas šios šalies socia
listas apsiimąs ginti šią ša
lį, jei ištiktų karas.

Mekslkonas 
banditas 

našautas.
El Paso, Tex., sausio 19.

— Vakar ryte Jnarcze nu
šautas Vilios pulkininkas 
Miguel Baca-Valles. Jį nu
šovė po trumpam tardymui 
Carranzo kareiviai.

Ekzekncija atlikta už 100 
vardą nuo National geležin
kelio stoties, kur tuo metu 
buvo atėjęs specialis trau
kinis su amerikonais pabė
gėliais iš Meksiko.

Kitas banditas Rodriguez 
buvo nušautas kiek pirmiau 
ties Madera.

Juodu abudu buvo kalti
nami už masinį amerikonų 
žudymą. Tik pastarasis 
Baca-Valles Carranzos ka
reivių buvo gyvas atga
bentas į Juarez ir nužudy
tas, kad parodyti ameriko
nams, jogei Carranza už 
svetimtaučius pilnai užsi
stoja.

Sulyg pasakojimų, pulki
ninkas Valles drąsiai ėjęs 
ekzekucijos vieton, rūkęs 
dar cigaretą ir nenorėjęs, 
kad jam akis butų užklo
tos. Prieš nušausiant išta
ręs tik: “Gal Dievas susi
mylės ant manęs.”

Pulkininką Bara - Vai 1 es 
carranzistai sugavo perei
tą šeštadienį arti Palomas, 
Chihuahua valstijoj. Jo pa- 
gelbiilinkas, leitenantas 
Cisnernos, taippat buvo su
imtas. bet tenai ant vietos 
nušautas. Tuo pačiu metu 
ten nušauta dar kiti aštuo- 
ni Vilios kareiviai.

Pasakojama, jogei tų ban
ditų gaudyme carranzis- 
tams pagelbėję Suv. Valsti
jų kareiviai.

Tukino budu dalinus jau 
atkeršyta už amerikonų žu
dymą.

Carranzistų dabar visa 
užduotimi bus suimti patį 
banditų lyderį Vilią. Jei 
jis pateks į Carranzo karei
vių rankas, žus tuojaus kai
po didžiausias nevidonas.

Paryžius, sausio 19. — 
Talkininkų vyriausiasis va
das Salonikuose praneša, 
kad teutonai su bulgarais 
jau esą pasivėlavę Saloni
kus įimti. Jei kiek anks
čiau butų atakavę, gal jiems 
kiek-nors butų ir pasisekę, 
gi dabartiniais laikais Sa
lonikai nepaimami. Be to, 
teutonai su bulgarais vei
kiai negali leisties atakon, 
nes neturi pakaktinai mai
sto savo armijoms. O mai
sto pristatymas labai ap
sunkintas.

Šis faktas liudija. kad( 
pirmesni pranešimai apie policiantų bus 
teutonų veikimus priešais rtadariams 
Salonikus buvo neteisingi, bus balius.

REIKALAUJA ATMAI
NAS PADARYTI 

KODEKSE.

Washington, sausio 19.— 
Suv. Valstiją Valstybinis 
sekretorius Lansing pasiun
tė laišką James’ui Brown 
Scott, tarptautiniu įstatymų 
instituto pirmininkui. Lai
ški* Lansing prašo, kad mi
nėtas institutas sutaisytų 
naują tarptautinių įstatymų 
kodeksą, kadangi gyvuo
jantis kodeksas dabartiniais 
laikais ginąs tik kariaujan
čiu valstvbiu teises, gi neu
tralių kaipir nieko. Lan- 
singo nuomone, naujas ko
deksas privaląs reinties vi
sai ant priešingų principų, 
negu kad ligšiol.

— Roma, sausio 19. — 
Italija nuo karo pradžios 
ligi sausio 1 dienai š. m. ka- 
kareivių praradusi: 31,000 
užmuštą, 94,000 sužeistų, 
9,500 patekusią nelaisvėn.

— Panama, sausio 19. — 
Čia apturėta žinia, kad per 
prezidento rinkimus. respu
blikoj Equador 50 žmonių 
užmušta ir aplink 200 su
žeista.

Tomskas. Tomsko daug 
yra pabėgėlių: far]) jų yra 
ir lietuvių. Daugumas 
vargsta ir šąla barakuose ii' 
traukiniuose. Vyrai ir mo- 
terįs su mažučiais ant ran
ką vargsta ii laukia galo 
savo vargams. Visi nusi
minę. nuliūdę. Nejauku 
tolimoj Siberijoj... Lenką 
Komitetas rūpinasi pabėgė
liais, rašo juos, gerai val
gydina. duoda šiltų drabu
žių. Su uždarbiais sunku, 
butai pabrango, bet valgis 
pigus: svaras geriausios 
mėsos kainuoja 13 kapeikų, 
juodos duonos — 3 kap. 
Malonu, kad nors katalikų 
bažnyčia mus šildo. Stovi 
ji ant augšto kalnelio, ap
sodinta berželiais, eglaitė
mis, visai nemaža, graži. 3I ... . .kunigai, ją vienas lietuvis, 
dažnai sakąs lietuviškus 
pamokslus. Reikalinga lie
tuviu draugija ir kokia 
nors mokyklėle. Gerai dar, 
kad kunigai mokina pabė
gėlių vaikus skaityti, pote
rių ir katekizmo. Lietuvių 
laikraščių kai]) ir neturime.

NORI SUMAŽINTI POLI
CIJOS SKAITLIŲ.

Chicago kontrolierius Pi
ke išnaujo pareikalavo su
mažinti policijos sąmatą. 
Sulyg jo policijos viršinin
kui prisieis atleisti mažiau
sia 700 policiantų. Gi nese
nai policijos viršininkas 
miesto taryboj buvo parei
kalavęs 1,292 policiantų 
daugiau. Policijos skait
lius čia ir taip jau perma- 
žas, gi kuomet keli šimtai 

atleista, pik-
Chicagoje tikrai

1
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ExtraJuokeliai.D. Britanija kovoja už savo 
gyvybę, už ateitį. Jei val
stybės arba tautos gyvybei 
grasia pavojus, tuomet ir 
laisvių laisviausioj! šalis tu
ri padėti šalin ramiaisiais 
laikais veikiančius įstaty
mus ir griebties aštresnių 
premonių, karinių įstaty
mų.

D. Britanijai šiandie 
trūksta kareivių. Jos val
džia stengiasi nors karo me
tui pravesti priverstino ka
reiviavimo įstatymą. Val
džia su tuo sumanymu jau 
ir taip daug tarp saviškių 
gyventojų sutinka įvairiau
sių pasipriešinimų. O čia ve 

B dar iš Rusijos ar iš kitur 
i su 

savo tarptautinėmis propa
gandomis nori sudrumstą 
vandenį dar labiau drumsti. 
Tokius agitatoruis valdžia 
palaiko teutonų šalininkais 
ir todėl priversta jiems bal
są atimti, neleisti priešval- 
diškas agitacijas platinti.

Žinoma, taip pasielgdama 
negerai daro. Bet kaipgi 
kitaip turėtų elgties?

Manoma, kad ne kitaip 
butų ir laisviausiose Suvie
nytose Valstijose, Ameriko
je, jei su kokia galinga val
stybe gimtų karas ir S. V. 
grasintų pavojus.

“Rankp.” sakoma ir aš
triai užsipuolama, kad val
džia persekiojanti tarptau
tinius karo priešininkus. 
Jei jinai, ty. valdžia, leistų 
tiems karo priešininkams 
laisvai veikti kaip romybės 
metu, tatai D. Britanija tu
rėtų nuleisti rankas ir nie
ko nelaukiant pasiduoti vo
kiečių malonei-nemalonei. 
Argi ne taip?

Kiekvienai valstybei ir 
tautai gyvybė brangi. 
Kiekvienos šeimynos na
riams reikalinga vienybė ir 
susiklausimas, kuomet užei
na kokios nelaimės, pavo
jus.

Baisus daiktas karas. 
Žmonija butų laimingesnė, 
jei tasai žodis — “karas” 
butų 
Karus 
somis 
jiems 
Reikia

$3’00" pribuvę kokie mužikai
$1.75^ savo fjirn+niit.inėmis m
$7.001
upon g

I
■
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NUSISKUNDŽIA 
ANT REAKCIJOS.

Scotlandijoj gyvenančių 
lietuvių socialistų organe 
‘ ‘ Rankpelny j ’ ’ nusiskun
džiama ant nelaisvės, kokia 
ėmusi siausti D. Britanijoj. 
‘Rankp.” rašoma, jogei se
niau buvo manoma, kad tik 
kitose valstybėse nelaisvė 
ir tamsi reakcija viešpata
vusi ir viešpataujanti. Gi 
ve jinai pasiekusi jau ir D. 
Britaniją, kuri buvusi 

'garšėji'iši savo laisve.
“Atsiminkime tiktai 

rašoma “R.” — didelį
dėjimo suvaržymą pačioj 
Britanijoj ir begalinį ap
sunkinimą, jei kas nori iš 
čia išvažiuoti. Varu verti
mas vietos darbininkų į ka- 
ruomenę stoti, mobilizavi
mas fabrikuose dirbančių 
darbininkų, kurie turi da
bar tenai karo discipliną. 
O Glasgovo socialisto drau
go Macelano nutęsimas už 
aštrų išsireiškimą apie ar
miją, kartą “Labour Lea
der” redakcijoje ir teismas, 
visos eilės kunigėlių konfis
kavimas. Nepriklausomi »s 
Darb. Partijos mitingo “po
gromas” Londone, aštri laj- 
škų cenzūra, suturėjimas, 
kas jai nepatinka, dargi ne
pranešus siuntėjui — visa 
tai rodo, kokių “laisvių” 
neša karas dargi Anglijai. 
Negalėdamos kitaip tarp
tautinių socialistų, karo 
priešininkų, mitingų už
drausti, viešpataujančios 
klesos visa ką daro, kad jie 
nebegautų salės bent dide
lėms prakalboms. Tuo tik
slu miesto Glasgovo valdy
ba atsisakė duoti jiems di
džiausią savo salę (šv. An
driejaus salę), kurioj pa
prastai didžiosios socialistų 
prakalbos būdavo. Antrą 
Kalėdų dieną neleido ir ki
toj vietoj mitingo 
(122 Ingraham st.), 
džio 22 d. Fifeshire 
areštuotas rusas s.-d. 
rovas, g v vena s dabar 
gove.”

Scotlandijos socialistų or
ganui reikia pripažinti tie
są jo nusiskundimuose ant 
nelaisvės, reakcijos. Bet 
reikia nepamiršti ir to, jo
gei yra karo metas, jogei

daryti 
riruo- 
buvo 
Pet- 

Glas-

■ 
Į

niekam nežinomas, 
prideria naikinti vi- 

pusėmis, neleisti 
pradžioje , įsivyruoti, 
tečiau pirm to pa

naikinti visas monarchijas, 
valdovų sostus, aplink ku
riuos spiečiasi militarizmo 
perai. Nes iš tų perų pra
siplečia baisiausios ant žmo
nių nepalaimos. Reikia 
liaudį šviesti, artuoti joje 
demokratizmą.

Bet jei, ant nelaimės, ka
ro negalima pačioje pra
džioje suturėti ir jis kįla, 
tuomet, žinomą, prisieina 

mesti šalin tarptautinę 
priešinilitarinę propagandą, 
nes tokia tik priešininkui 
gelbsti.

Ve todėl tų priežasčių dė
lei ir Rusijoje susilaikoma 
nuo revoliucijos, nors 
dien revoliucija ten 
pasekmingiausia, taip, 
dar nekuomet. Kokie
vaisiai iš kovos už laisvę, 
jei išlaukinis priešininkas 
tą iškovotą laisvę kuovėi- 
kiausiai atimtų.

Karo metas. Skęstantis 
už menkiausio šapelio grie
biasi.

D. Britanijos šiandieninis 
padėjimas apverktinas. Ji
nai nežino, kur eiti, kur 
pulties, kaip gelbėties.

Bet kokiam galui jinai 
stojo karau? čia tai visai

PAUL. RUDAUSKAITĖPOVILAS BALTUTIS

Ši jaunųjų porelė šian
dien švento Jurgio bažny
čioje su iškilmingomis apei
gomis paėmė šliubą. Pa
mergėmis buvo jaunavedės 
seseris, p-lės Ema ir Ona 
Rudauskaitės, o broliu — 
Česlavas Tamkevičius iš

Hammond, Ind., jaunave
džio giminietis. Vestuvės 
atsibus pas jaurievedės tė
vus, 3228 Auburn avė. 
navedžiai apsigyvens 
3315 Halsted gat.

p. Povilas Baltutis
vedėju “Foreign Exchange

J au- 
prie

vra

Depart.” Tananevicz Sa
vings Bank’e, o p-lė Ru- 
dauskaitė užima “Lietu
vos” administracijoje ste- 
nografistės vietą.

Jaunavedžiams linkime 
ilgo ir laimingo šeimininio 
gyvenimo!

Dasiprotėjo pats.
Vieną kartą mokyklon 

apsilankė inspektorius. Mo
kytojas, kuris mokindamas 
vaikus, rankoje laikė miklią 
lazdą, išvydęs savo viršinin
ką, tuoj priglaudė lazdą ant 
lentos. Inspektoruis, šio- 
to vaikų paklausinėjęs, pa
ėmė lazdą ir užklausė, kam 
mokykloj reikalinga lazda. 
Vaikas akis žemyn nuleido, 
o kaikurie net į rankoves 
ėmė pusti. Viename suole 
inspektorius patėmijo, kad 
du mokiniu gyvai tarp sa
vęs šaipydamiesi kušdėjosi. 
Priėjęs ir klausia pas vie
ną: — Nebijok, pasakyk, ką 
tau draugas kušdėjo!

— Jis... jis pasakė... kad 
kvailas tas, kas nežino, kam 
mokykloje reikalinga lazda!

Inspektoriui užteko 
paaiškinimo.

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz Savings Bank, 

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

to

Parsiduoda pigiai fanuos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
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 
taiką. 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 ii* lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvd-V 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 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, Ilk, 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.

Gatvėje.
Praeivis klausia 

kuris veda apakusį neva el
getą:

— Kaip senai tavo tėvas 
nemato?

— Paprastai nuo 7 vai. 
ryto ligi 9 vai. vakaro.

vaiko,

Taip, žinoma, ilgai nega- 
rimti 

šios šalies valdininkai galų 
gale permatys reikalą grie- 
bties tokių priemonių, ku
rios privers nepaisančius 
nieko kas link šios valsty
bės teisių, su jomis rimtai 
ir atsargiai skaitytis.

skirtingas klausimas. Ir už nglijos, Vokietijos ir Fran
tai jinai ištikro turėtų kar- vijos svetimose šalyse ran- lės būti. Ramus ir 
čiai atsakyti prieš liaudį.

su 
juodašimčiais iš kailio ne
riasi, kuomet nugirsta kur 
kokiam valstybės mieste ar 
kampe laisvesnių žmonių 
manymą, judėjimą. Bet to
ji pati biurokratija neatsi
žvelgia į ateitį, nesirūpina 
carųko Aleksiejaus likimu. 
Tasai vaikas/-užuot lankyti 
mokyklą, važinėjasi sau su 
savo tėvu į karo frontus ir 
iš mažens pratinasi 
žmonių skerdynių, 
kam čia busimajam 
mokslas reikalingas ? 
ir be mokslo 
t i ir savo 
smaugti.

Chinija yra vienatinė pa
saulyj šalis, kur valdymo 
forma be gyventojų žinios 
keičiama. Kiek metų at
gal ten gyvavo autokrati
ja, paskui respublika, gi da
bar norima pakeisti monar
chija.

Rusijos biurokratija

prie 
Bet 

carui 
Juk

;alima cariau- 
pavaladinius

Suv. Valstijų pi-

siau
būnų 
kaip 
butu

Kuo šalis galingesnė, 
kuo jos susiorganizavimas 
yra geresnis, didelis pra
turtėjimas ir augšta kul
tūra— tuo daugiau laimės 
ir aprūpinimo turi pilietis 
toje šalyje arba valstybėje 
gyvenantis. Pilietis tokios 
valstybės turi gerą globą ir 
pagarbą ir išlauk savo .val
stybės rubežių. Ir tuo dau
giau pilietis bus pagerb
tas svetimoje šalyje nuo sve
timtaučių, jaigu jam pri
gulės pilietybės teisės to
kios valstybės, kuri tarpe 
kitų valstybių ir tautų uži
ma svarbią vietą ir turi ge
rą intaką bei reikšmę.

Taip buvo seniau, taip ir 
dabar yra.
įuo Rymo gali 
rymiečiai 
rubežiaus 
valstybės 
romanus 
jį atsivertų visur durįs ir 
lenktųsi šeimininkų galvos. 
Ir šiandien piliečiai tokių 
galingų valstybių, kaip A-

Laike klestėji- 
galybės, užteko 

kur nors toli už 
galingosios jo 
pasakyti :“civis 

sum"—kad., prieš

da tinkamą pagodojimą, 
bei globą, tik, žinoma, tai
kos metu arba ir ten, kur 
neveikia karo įstatymai.

Išrodo, kad nemenkesnės 
pagarbos ir globą turėtu 
rasti piliečiai tokios dide
lės ir galingos valstybės, 
kaip, sakysime, Šiaurinės 
Amerikos, arba Suvienytų 
Valstijų. Šis kraštas taip 
didelis, taip turtingas ir 
kultūringas,' jog nėra abe
jonės, kad gali duoti sa
vo piliečiams geras tei
ses, jaigu tik jo administra
cija butų daugiau atjau
čianti šalies’ galvbe.

Tuo tarpu esame liudi
ninkais, kad Suv. Vai. pi
lietybės teisės neduoda tin
kamos globos bei apsaugo
jimo jas turintiems. Ame
rikos piliečius skandina 
vokiečių ir austrų subma- 
rinai be jokio atsižvelgimo 
ir pasiteisinimo. Meksiko- 
nai amerikonus žudo irgi 
masėmis, kur tik pasitai
ko proga, —o Dėdė Samas 
griebiasi švelnių diploma
tinių pasirokavimų. Pa
siunčia vieną, antrą notą į 
kurias žmogžudžiai jokios 
doinos neatkreipia, ma
tydami, kokiomis priemo
nėmis Dėdė Samas gina sa
vo teises, dar daugiau pa
sidrąsinę liuosai ir ramiai 
tęsia sav0 korsarinius dar
belius.

Neveltui tad, kai kurie 
amerikonų laikraščiai pra
dėjo išsireikšti, kad šian
dien tik chiniečiai ir ame
rikonai be tinkamos 
globos ir pagerbimo jų tei
sių. Tiktai chiniečius ir a- 
merikonus žudo meksikouai, 
žinodami, kad nereiks už 
tai susidurti su nemalonu
mais.

• Toks liūdnas dabartinis 
Amerikos piliečių padėjimas 
užrubežyje nepaliks be pėd- 
sakio. O jis visuomet bus 
moraline žaizda, nes Suv. 
Valst. pilietybė nuyri; vi
siškai, gyvuos jinai tik ant 
poperos. Žemins ir panieko
je laikys svetimi Suv. Vai. 
pilietybę, kuri neužtikrina 
ją turintiems globos ir ap
saugojimo. I

VARGDIENĖS DAINELĖ

Dar gaideliai: negiedojo
Kad rytelio kėliu,
Dar aušrelė nešvytavo, 
Kad prie girnų stojau.

Ir suužė girnužėlės 
Tamsioj priemenėlėj — 
Rieda gailios ašarėlės 
Per mano veideli.

Vai Dievuliau, Dievulėliau, 
Kaip širdelę skauda, 
Manęs vargšės našlaitėlės 
Nėra kas paguodžia.

Mano mieli tėvužėliai 
Augštuose kapuose, 
Tris jauni mano broleliai 
Svetimuos kraštuose.

Vienas mano brolužėlis
Už gilių jūrelių,
Kitas mano brolužėlis
Už augštų kalnelių,—

Tenai šiaurėj, kame

Tyruliai alsuoja, 
Kame vėjas sniegą

Negalėjo.
— Kodėl tamstele per vi

są vasarą iš Cliicagos nie
kur neišvažiuojate?

—- Negalėjau, jukino bil
du negalėjau! Duktė išva
žiavo i Niagara Falls, o aš 
čia palikusi turėjau žentą 
daboti.

Saliune.
A. : — Kuris alus, sulyg 

tamstos, geresnis, baltas, ar 
juodas?

B. : — Duok man ramybę
su tuo juodu alumi. Užva
kar išgėriau aštuonias bon- 
kas baltojo ir buvo viskas 
gerai, o po to tuoj išgėriau 
6 bonkas juodojo ir, pasa
kysiu tamstai, taip blogai 
ištiko, kad fe... '

šal
čiu

blaš
ko

Ir pusnis nešioja.
O tretysis man’ broliukas 
Augštus mokslus ėjo, 
Ir užmiršo tėvų žeme,— 
Į Rusus išėjo.

Tik aš viena vargdienėlė 
Verkiu ir dejuoju, 
Lyg jūrelių nendružėlė 
Palaušta siūbuoju.

A. Mauras.

Gudrus tėvas.
Tėvas: — Vestuvės ma

žiausiai kainuotų 500 dole 
rių, o pinigų aš jau netu
riu.

Duktė: — Tai ką daryti?
Tėvas: — Turi tekėti 

prieš mano norą ir neva 
man nežinant, tada nereiks 
vestuvių įrengti.

Ne vistiek.
Tėvas: — Tikėk manimi 

Vincuk, kad tave nubausda
mas pats nukentėjau.

— Bet ne toj pačioj vie
toj.

Geras būdas.
Ponia Flora buvo 

kalbanti. Kartą susirgus 
pašaukė daktarą, kuris ne
galėjo nieko patirti, nes po
nia Flora jį labiau kaman
tinėjo klausimais, negu jis 
ją. Tada daktaras surado 
vaistą. Jis liepė parodyti 
liežuvį, o kada stipriai ap
gniaužė, tada pasakė 
ir patarimus nurodė.

tabai

viską

Ko verkė.
Viennoje, laidojant 

čių Rotšildą, tarpe daugy
bės palydovų, dalyvavo vie
nas elgeta, kuris labiausiai 
už visus kitus verkė. Vie
nas iš mirusiojo giminių 
klausia elgetos:

— Ko tamsta verki?
— Kaip aš neturiu verk

ti?
— Lyg tu esi velionio gi

mine, ar bent pažįstamu?
— Aš, matai, ir verkiu 

dėlto, kad nebuvau jo gimi
ne, kitaip tai aš džiaugčiau
si, o ne verkčiau...

tur-

Teisme.
— Sumušei druskinę, 

tamstele, ant savo vyro gal
vos. Yra tai darbas, kurio, 
rasi, tamstelė gailiesi?

— Taip, ponas teisėjau! 
Gaila druskinės, kuri kai
navo 50 centų!

2
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LD. “KATALIKAS,” sausio 19, 1916.

Protokolas
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Il-rojo Su
važiavimo, laikyto sau
sio 1 ir 2 d. Liet. Mu

zikos Dr-jos svet., 
Philadelphia^ Pa.

(Prisiųsta).

(Tąsa).
Antra sesija.

1) P-nas J. O. Sirvydas 
atidaro sesiją ant 2 valan
dos po piet.

2) Skaitoma telegramai 
nuo p. Ant. Beržinsko iš 
Chicago, Ill.

3) Vardų šaukimas pri
buvusių veikėjų. Nekurie 
truputį pasivėlino į sesiją.

4) Įnešama išrinkti suva
žiavimui prezidiumą.

Delei stokos laiko nomi
nuojama ir balsuojama pa
prastu viešu rankų pakėli
mu.

Į pirmininkus nominuo
jama visa eilė kandidatų, 
bet visi atsisako; ant listo 
pasilieka tik du kandidatai: 
1) P. Kybartas iš Chica
go, Ill., ir 2) Vinikaitis iš 
Brooklyn, N. Y.

Rinkiniuose p. Kibartas 
gauna 40 balsų ir pasilieka 
suvažiavimo pirmininku; 
M. J. Vinikaitis gauna 17 
balsų ir pasilieka suvažiavi
mo pirmininko padėjėju.

Į sekretorius nominuoja-' 
ma:

1) P. Norkus iš Brookly- 
no.

2) P. Čiurlionis iš New
- 'York, "N. Y.'------

3) Dr. E. G. Klimas iš 
Philadelphia, Pa.

Balsavime gauna balsų:
P. Norkus 42 bals, ir pa

silieka pirmu sekretoriumi.
Dr. E. G. Klimas 30 bal

sų ir pasilieka 2-ru sekret.
P. Čiurlionis gavo 14 bal

sų.
Maršalkomis nuskirti:
Jonas ir Juozas Mąslaus- 

kai iš Philadelphia, Pa.
Į presos komisiją nuskirta:

1) R. Karuža,
2) P. S. Vilmontas,
3) . Ambrozevičius.

Į rezoliucijų komisiją 
minuojama:

1) . J. Sirvydas,
2) . R. Karuža,
3) . A. Rimka,
4) . J. Liutkauskas,
5) . St. Šimkus.

Liekasi išrinktais į 
liucijos komisiją:

1) R. Karuža .... <
2) . J. O. Sirvydas..40
3) . St Šimkus .... 32 

Salia:
4) Liutkauskas .. 21
5) A. Rimka......... 16
5) Skaitytas telegramas 

nuo V. Vaitkaus.
6) Išrinktasis prezidiu

mas ir komisijos užima sa
vo vietas.

7) Skaitytas protokolas 
Lietuv. Tautiškų Pirmei
vių partijos pirmo suvažia
vimo spalių 3 ir 4 dienomis, 
1914 m. Brooklyn, N. Y.

Po perskaitymo apkalba
ma ir padiskusuojama, ką 
su juoni daryti ir pagaliaus 
35 balsais prieš 1 priima
mas.

8) Raportai: komisija su- 
taisymui Liet. Taut. Pirm, 
partijos platformos bei pro
gramo ypatoje jos sekreto
riaus, R. Karuže, išdavė 
raportą, kad platformos bei

programo projektas paga
mintas ir kuris ant vietos 
perskaitytas. Kiti gi ko
misijos nariai praneša, kad 
mažai kas buvo veikiama 
tame klausime. Raportas 
po trumpų diskusijų vien
balsiai priimtas ir projektas 
paliekamas apsvarstymui.

9) Pirm svarstymo pro
jekto kįla klausimas, ko
kiu vardu turi vadinties L. 
Tautiečių Pirmeivių parti
ja, kadangi delei grynai 
techniškųjų kliūčių iš Suv. 
Valstijų valdiškos pusės, 
vidurinė srovė negali va
dinties partija.

Šiame klausime pakįla 
gana didelės diskusijos, ku
riose ima dalyvumą Dr. 
Šliupas, Ščegauskas, Sirvy
das, Šimkus, Rimka, Liut- 
kaųskas, Tareila ir kiti. 
Vieni siūlo vienokį vardą, 
kiti kitokį. Vieni priveda 
vienus argumentus, kiti ki
tus. Pagaliaus prieinama 
prie tos nuomonės, kad ko
lei nepriimtas 
projektas, tolei 
nustatyti vardą, 
balsu prieš 11
pirmiau skaityti projektą 
ir jį priimti ar atmesti, o 
paskui jau nuspręsti vidu
rinės srovės organizacijos 
vardą.

10) Paeiliui po vieną pa
skiria! perskaitomi platfor
mos bei projekto pirmieji 
paragrafai. Delei. kiekvie
no kįla diskusijos, kuriose 
dalyvauja visa eilė orato
rių. Pirmieji 4 paragrafai 
su pataisymais priimami, 
gi 5 paragrafas po ilgų dis
kusiją lieka visiškai atmes
tas.
.^Pasarga: Visa priimta vi
durinės srovės platforma 
bus paeiliui įrašyta į proto
kolą IlI-čios sesijos pačio 
suvažiavimo redakcijoje.

11) 
tarta 
šio 2 
ryte.

12)

platformos 
negalima 
Todėl 21 

nutariama

Sekančią sesiją 
atidaryti rytoj, 
dieną, lygiai ant

11U- 

sau-
9 v.

110-

rezo-

b.
b.
b.

b.
b.

Antra sesija uždary
ta ant G v. vakare.

Sesija III.
1) P. Kibartas atidaro se

siją ant 10:05 sausio 2 d.
2) Neskaitoma nei proto

kolas pirmų dviejų sesijų, 
nei peršaukiami susivažia- 
vę veikėjai, o stačiai priei
nama prie skaitymo plat
formos projekto.

Čion kįla begaliniai gin
čai, bet jie niekad neišei
na iš rimtumo ribų. Ap- 
svarstomas kiekvienas pro
jekto sakinys. Visos ora
torių kalbos čionai nėra ga
lės perduoti. Bet pagaliau 
visi platformos paragrafai 
liekasi priimti sekančioje 
redakcijoje:

1) Pirmiausiu, augščiau- 
siu ir vadovaujančiu musų 
srovės idealu yra lietuvys
tė, ty. tautiško savistovu
mo palaikymas ir ėjimas 
prie plaičausių demokraty- 
bės principų. Per visus lai
kus toji idea lietuviuose gy
vavo. “Aušros” ir “Var
po” laikuose ji reiškiau iš
tryško, gi Vilniaus seime 
1905 metais apsireiškė kon
krečiai tokioje formoje, ko
kią aplinkybės daleido.

2) Turėdami omenyje 
musų tautos savistovumą, 
mes eisime visais tinkamais 
keliais, kurie veda prie et
nografinės Lietuvos nepri- 
gulmybės, kur musų tauta 
galėjo liuesai plėtoties ir

&
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pilnai apreikšti savo gyve
nimą ir iš kur galėtų spin
duliuoti tyros lietuvystės ir 
demokratijos dvasia i visas 
lietuvių tautos daleles, iš
blaškytas po visą pasaulį.

.3) Neprigulinčioms nuo 
musų aplinkybėms nedalei- 
dus tojo idealo atsiekti, mes 
naudosimės kiekvienu mo
mentu, kiekviena aplinky
be, kad išgauti Lietuvai 
kuoplačiausią liuosybę, kol 
nedasieksime galimumo, 
kad pati tauta apspręstų 
kaip ji turi valdyties ir 

tvarkyties.
4) Turėdami omenyje 

faktą, kad musų tautos 
žmonės išpažįsta įvairius ti
kėjimus, mes, tautininkai- 
demokratai, gerbdami kiek
vieną tikėjimą, išreiškiame 
visiems tikėjimams ir sąži
nės įsitikinimams toleran
tiškumą.

5) Ant politikos lauko, 
musų srovė dirbdama, pir
miausiai rūpinsis savo na
rius ir abelnai lietuvius ves
ti į plačiosios demokratijos 
obalsius bei kuoplačiausį ir 
išmintingą supratimą lietu
vių tautiškos ir tarptautiš- 
kos politikos. Lietuvos po
litikoje musų srovė stovės 
arčiausiai prie tų Lietuvos 
demokratinių srovių, kurios 
kovoja už Lietuvos Autono
miją ar laiko sąlygomis pa
siekiamą liuosybę. Čionai, 
Amerikoje, kiekvienam na
riui bus palikta individua- 
liška liousybė bile kurion 
politiškoj! parti j on aktyviš- 
kai prigulėti. Tiktai bus 
ypatinga svarba dedama, 
kad čionai apsigyvenę lietu
viai stengtųsi įgyti pilie
tystės teises ir nurodinės 
tas lietuvių organizacijas, 
kurios pilietystės Įgijimu 
rūpinasi.

Tai pamatiniai principai 
vidurinės srovės platfor
mos.

3) Po perskaitymo, sekre
toriaus iššaukia paeiliui vi
sus delegatus ir kiekvienas 
atsistojęs viešai pasisako, 
ar sutinka su ta platforma. 
Sutinka 73 veikėjai (svetai
nėje tuom laiku nebuvo 12 
veikėjų), o G nesutinka — 
tai kitų srovių veikėjai: K. 
Vidikas, K. Vidikauskas, 
J. Stasiulevičius, J. Kuli
kauskas, J. Drižiutė, J. Pet
riką.

4) Kįla klausimas, kuom 
vadinsis vidurinės srovės 
politiška organizacija. Gin
čijamasi virš 2 valandų. Pa
siūloma įvairus vardai. Po 
keletą kartų balsuojama, 
bet pagaliaus vienbalsiai iš
nešta rezoliucija:

(Seka toliau).

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CllCAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis

901 W. 33rd st., 
Janauskas,

4565 Wenthworth avė., 
Globia

3357 Morgan st., 
Kenutis
3238 S. Halsted sta., 

Dargia
726 W. 18th st., 

J. Mally 
Stand 26th and Western 
Tverkus 
Wentworth avė.,

A. L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st.,

R. Andreliuuas
2852 W. 39th PI.

B. Janulis
8436 Vincennes avė..

Costino Quartuso
633 W. 18th St., 

J. Zoberia
2503 W. 45th place 

Liutkevič Printing House
1706 Wabash ąve., 

J. J. Palekas
4629 S. Paulina st., 

M. J. Tananevicz
670 W. 18th st., 

M. A. Wabol
1700 N. Ashland avė.,

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH,
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st.,
SHENANDOAH,

S. Kvietkus
333 Wharton st.,

PHILADELPHIA, 
Felix Mitkus

303 N. 6th st.,
PHILADELPHIA, 

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. Y.

Hoffman Adv. Agency 
77-79 — 2nd st.,

NEW YORK, N. Y.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y.

Jos. Dzlkas 
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON. PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN. OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT PA.

V. W. Ambroze
178 Ferry st.,

F. Milečka
Box 659

George Sweteli 
201

są Liniją
Jus rasite jaunų, smarkių vyrų, vartojančių 
Ilgai Supjaustytą NAVY tabaką. Kai-kurie 
susuka jį į saldžius, labai skaningus cigaretus. 
Kai-kurie ruko jį pypkėje. Kaikurie vartoja 
jį ilgam, puikiam, skaiiingam kramtymui, ir 
dauguma vartoja jį visais trijais budais.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Gerinsiąs Tabakas Geriausiame Pakely j”
NAVY yra prinokusiu Kentucky Burley ta

baku, rūpestingai nunokintu ir sumaišytu, kad 
padaryti jįjį minkštu bei saldižu ir suteikti 
jam malonų skonį, kokio nesiranda jokiame ki
tame tabake.

NAVY ateina pas jus tyras, saldus, švie
žias ir kvapus, nes jisai yra apsaugotas garsin
gu NAVY Pakeliu su Keturiais Viršeliais — 
sunkia Manilos, sidabrine, saugia nuo vandens 
“Glassine” popiera ir Litho popiera.

Pabandykite NAVY savo cigaretams—savo 
Pypkei—arba kramtymui. Jus pamėgsite jį 
labjaus, negu bile tabaką, kurį kuomet nors 
vartojote.

THE AMr^lOAN TOBACCO COMPANY

Alus Nedeldieniams

: r-, "'’’'Rr.MO,

Paprastas daiktas.
Keturių metų Jievutė, 

girdėdama, kap jos gimdy
tojai kalbasi apie savo ves
tuves, atsiliepė:

— Mamyte, kodėl aš ir 
Broniukas nebuvome tose 
vestuvėse.

— Paprastas dalykas, nes 
nebuvome užkviesti, — at
siliepė Broniukas.

Apie trečią valandą iš ry
to, kaip paprastai, vyras 
girtutis sugrįžo namo.

Intužusi žmona: — Turi 
rausti iš gėdos, jog taip 
nusilakęs!

Vyras: — Tai... aš gėdi- 
nuosi, bet raudonis tik aut 
nosies žaibuoja...

DONORA,

John st., 
HARRISON, N.

A. Leszczinskas 
New York Ave., 

NEWARK,
A. Atkind 

273 River st., 
PATERSON,

Frank Chmielevskis 
ARGO, ILL.

K. Ch. Kazemekas 
789 Bank St., 

WATERBURY,
J. L. Dulbls

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

Jonas J.’ MerCaitis 
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

J. V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY, CONN.
J. P. Vasiliauskas 

820 Bank st., 
WATERBURY, CONN.

Jos. Matulenas
1408 Lincoln st., 

WAUKEGAN, ILL.
S. Buga

14 Hawe st., 
LOWEL, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 

MONTELLO STA.
BROOKTON, MASS. 

Adomaitis 
654 German st., 

BALTIMORE, MD.
J. Aleknavičius

602 W. Lombard st., 
BALTIMORE,

J. Filipavičius
437 S. Paca st..

BALTIMORE,
O. J. Kazlov

229 River' str., 
HAVERHILL, MASS.

Dabar, kada saliunai 
yra uždaryti nedėldie- 
iiiais, Jus turite pasirū
pinti turėti užtektinai 
alaus namie.

Mes pristatysime bi
le kur mieste du tuzinu 
bonkų alaus už 70c.
Telefonuok West 2087

Fisher Bottling Co. [inc.]
920 S. Ashland Ave. Chicago

Amerikos Lietuvių Mokykla
■ Mokina Angliškos kalboa

„ Lietuviškos kalboa
„ Aritmetikos
,, Knygvedyatža
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklyboe teisią
„ Abelnos Historijoa
„ Suv. Valst. Hiatorijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 8 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

^Parapijų
Mokykloms

51AUR1NEJE&EBW

EMENTORIUS

“Katatit as
3249 So. Morgan Chicago

I

Kaina 25cTelephon es Yards | 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

4503 So. .Wood Street, :: Chicago, UI.
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. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. "" •- •■ • • • : lietuviškai.

) TANANEVICZ PUBLISHING (CO
$249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

'1 Apskelbimai “KATALIKE” amesa
IL_______________________ —

3



LD. “KATALIKAS,”, sausio 19, 1916.

Iš Chicago.
DAR APIE VAIKUS. NO 

RĖJSIUS NUŽUDYTI 
SAVO TĖVUS.

i Suimtas banditas Carl 
Jackson, 21 m., .1829 India
na avė. Jis prisipažino 
prie 18-kos plėšimu. Tei
sėjas Graliam jam paskyrė 
$90,000 parankos.

Taika! Buk Ramus!

Kasdien vis daugiau in- 
domybiu išeina aikštėn a- 
pie tai, kaip Oak Parke mi
lijonieriaus Updike du su
nu, Irving ir Herbert, buvo 
suplenavę nužudyti savo tė
vą, motina ir seseri.

Jaunesnysis brolis tė
vams nežinant buvo apsive
dęs su kabareto giesminin
ke, nekokia Nellie de On- 
sonne. Todėl policija ir 
giesmininkę areštavo, nes, 
spėjama, jogei ir jinai bus 
pirsidėjusi prie to baisaus 
suokalbio.

Tėvas dabar apie tuodu 
nenaudėliu savo sunu neno
ri nei klausyti. Neduoda 
nei parankos, kad paliuo- 
suoti iš kalėjimo.

Motina norėtų jaunesni 
sūnų pateisinti, nes jis juk 
išdavė policijai ir jai vi
sus to baisaus sumanymo 
pienus.

Bet tėvas tvirtina, jogei 
abudu yra lygiai kaltu. Jau
nesnysis suims šdiavė visus 
pienus tik tuomet, kuomet 
pirmu kartu jiedviem nepa- 

• sisekė savo pienus išpildy
ti.

Tikrai baisus ir negirdė
tas suokalbis.

Abudu sunu iš Oak Park 
policijos nuovados perkelta 
Chicagon.

VAIKAI SUSTRAIKAVO.
Hegewisch ’e sustraikavo 

viešosios elementarinės mo
kyklos vaikai. Iš 450 strai- 
kuoja 300 vaikų.' Vaikus 
streikai! išvedė jų tėvai. 
Reikalauja naujos mokyk
los, kadangi dabartinė Hen
ry Clay mokykla yra sena 
ir yra tiesiog spąstais vai
kams. Nesenai toje mo
kykloje buvo kilęs gaisras.

BANDITAS PADĖKOJO 
UŽ $85.00.

Ginkluotas banditas po 
num. 954 West Jackson 
boulv. apiplėšė saliuninin- 
ką Samuel Goldberg. Paė
mė $85 ir deimantinę špil
ką. Visa tai paėmęs padė
kojo ir kuoveikiausiai pra
sišalino.

Postmeist. D. A. Camp
bell, Chicagoj, paskelbė, jo
gei šiam mieste biznis iš 
metų i metus didinasi. Vie
ną dieną vienai firmai par
duota krasos ženklelių už 
$75,000, kas tuojaus ir su
naudota. Viena firmų Chi- 
cagoj per vieną dieną aptu
rėjo 456 “special delivery” 
laiškus su čekiais.

Kadangi restorane po nu
meriu 1024 West Van Bu
ren gat. Bred Dushek’ui, 
2948 So. Union avė., nepa
tiko paduota mėsa, tai jis 
išėjęs laukan paleido plyt
galiu restorano Įaugau. Su
mušė langą vertės $100. Su
areštuotas.

Milijonieriaus Updike sū
nų, kurie norėjo nužudyti 
savo tėvus Oak Park’e, vi
są reikalą paėmė savo ran- 
kosna valstijos prokuroras 
Hoyne. Spėjama, kad tau 
suokalbiu bus Įmaišyti ir 
pašaliniai asmenis.

Iš Alden Sta., Pa., Chi
cagon atkeliavo ponia Elz
bieta Sarpalienė. Mano ap
sigyventi pas savo sūnūs 
po num. 3259 So. Halsted 
gat. Čia gyvena tris jos 
sūnus — muzikai.

(Pabaiga nuo 1 pusk).
Gomelis, Mogil. gub. Go

melyje katalikų ramiu lai
ku tebūta apie 6 tukst., gi 
dabar tur-but bus antra 
tiek.

Vienoje geležinkelio dirb
tuvėje bus apie 200 lietu
vių, pabėgusiųjų pernai iš 
Liepojos. Paskui, musų tė
vynei virtus karo lauku, 
Gomelyje apsistojo keli 
šimtai musų tautiečių, žiau
raus likimo išstumtų iš gim
tosios šalies.

Toko gyventi bjauriuose 
barakuose pusbadžiam, tarp 
svetimų žmonių, be dvasios 
peno. Nuėję bažnyčion mu
sų broliai negali išgirsti sa
vo gimtos kalbos, nes viskas 
atliekama lenkų kalba. Mat, 
ligi karo Gomelyje lietuvių 
kaip ir nebūta. Mūsiškių 
vargams sumažinti, kaiku- 
rių užklydusių inteligentų 
rupesniu pradėta surašinė
ti lietuvius. Lig lapkričio 
8 dienai jau surašyta 473 
žmonės. Tą pačią dieną 4 
Įgaliotiniai kreipėmės i vie
tinį kunigą, dekaną, kad 
duotų lietuviams bažnyčioje 
lietuvių kalba pamaldų. De
kanas palankiai apsiėjo su 
lietuviais ir sutiko kuriam 
laikui, karui esant, Įleisti 
lietuvių kalba pamaldas Go
melio bažnyčion.

Nuo ryto lig 9 vai. galima 
giedoti Lietuviškai rąžan

čiu ir kitas giesmes, 9 vai. 
kun. liet, laikysiąs mišias 
ir po jų tuojau sakysiąs lie
tuvių kalba pamokslą, kad 
viską užbaigus 10 valandą. 
Tarp 2—5 valandų lietuviai 
irgi galėsią rinkties bažny
čion ir melsties, gi po miš
parų ir lenkų giesmių vaka
rą taippat mums leista pa
giedoti savo giesmių. Da
bar belieka pasirūpinti duo
nos reikalais.

Tam tikslui reikėtų įkur
ti “Lietuvių Draugijos nuo 
karo nukentėjusioms šelp
ti” skyrių, tik gaila, kad 
trūksta mums inteligentų ir 
gerų vadovų.

Reikalinga irgi lietuvių 
mokyklėlė, kitaip vaikučiai 
liks be mokslo.

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

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

CHICAGO. ILL.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie graži diena; tempe
ratūra kįla rytoj sniegas ar 
lietus ir daug šilčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 11, žemiausia 7 1.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 
4:48......

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. Morgan St. [Chicago, III.

pIill.WllhSIIIIWIil'Blh: ■ įlIl.KI ■ wim wuiwioim

■ Tel. Drover 7042.

■ Dr. C. Z. Vezelis !
' LIETUVIS OEHTISTAS ■■
_ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ”
" Nedalioms pagal sntarima. g

4712 So. Ashland Ave. i
■ arti 47-toii gatvės.
i
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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,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Telephone Yanis 66M

Lyetaviska Drapanų Knmtbve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų dei moterų, vyrų ir 
vaiku; taipgi vyriškų siutų ir over
toil).

JOMS MIMIKAS. nminlai 
3252-54 S. Morgan St.

CWCAGO, ILL.

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
119 E. 107 g., Roselande, lietuvių apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja j ki- 
W- Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu: 

Steponas Gustas,
11103 Michigan avė., Roseland, Ill.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už

BANKES', 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini .Sviesta

Bankes’ Kavos sztoruose

Aukaukit Lietuvos
Nukentėjusiems žmonėms

Bankes’ puiki Santos 19c
Kiti parduoda po 30 c 

Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas ’ZVO 

Geresnis kaip kur kitur-

Bankes’ Dairy stalo
Sviestas < V
Puikiausia Arbata
60- vertes, tiktai po “vL*
Geriausia iš visų ROfi
Arbatų, 60c vertes po **

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W CnicagC'u7 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 8 Halsted St
1832 8 Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 ■» Ashland ave

j Phone Drevei 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
I į, Gydo Vyry, Motsrių ir Vaikų Ligas I
? Ofisas ir gyvenimo vieta • Valandos: \

: 3249 S. Morgan SI., CMcago.8 1 į
S , . ■! ' .

'■’’Hl

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyvea 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 75 centai. I

Vieną numeri pažiurti! siunčiame už dyką.

Rišant meldžiama paduoti aiškius adresus. |

M. PALTANAVIČIA
IS Military St, : Worcester, Nass. |

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofiaes

3149 So. Morgan St.^kerte 32ros, Chicago 
•Specialistai ant

»Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligą 

Ofiso valandos:
iki 0 ryto, nuo 12 ilft 2 pa pietų, 

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

Telefons* Tards M7.

Reikalaujama: — knygų apdarytojo 
(bookbinder), pagyvenusio žmogaus; 
geros išlygos; pastovi vieta tinka
mam žmogui; kreipties į^

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai naminiai ra
kandai. Nauji kainavo $475. Atsi
šaukite tuojaus šiuo adresu:

John Meilus, 
1131 Canal st., Chicago, Ill.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x944. colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

U

!Co.
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrąkyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

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

Tūkstantis Nakfa
Fl irViena ®

i

T?A

o oi
i(|I KIH

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesniu, matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nujir**

Į Reikalaukite *' Kataliko ’’ kningy ne.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
. =imi - am.------------- ifii—

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 narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus ’.ūsę ’dtą-^iešpatysčii?.
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.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai |- 
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 (FLc 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 vale.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik?. 1 vai. po pietų.
L n n n

; DU-KART NEDELINIS LAIF^aSTIS

j ‘‘SAULE’
į YRA TAI Vix^sAiINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
į ANT NEDĖLIOS

Uelna kas utanilnkas ir petniįGla.
r — •—— PRENUMERATA KAŠTUOJA: —  --------s

AMERIKOJ V pusei matų ą>1.25 M
EUROPOJ ' Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- I B 

___  ? d l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rąžyk taoja®s9 o gausi vieną mmerį dyk~'į.

W. D. Boczkauskas & Go.
W. Soufh lILq ® Hahanoj Pa0

į Ar Italai kur ateiti nttififkti Aatrų Rankų Medžio

I
Durų, katą, lentelių, rėmų, švinatolvlą daigtų ir stogo pepieros.

mvsu Penios yra žemiausiqs.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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