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PRANCŪZAI VEIKIA 

IŠ ORO.
Labai smarkiai pradėjo 

francuzų lakūnai veikti su 
metimu bombų ant svar
besnių vokiečių stočių.

Francuzų la
kūnų skadronas pasekmin
gai metė bombas ant Com- 
bles apkričio, aštuonesde- 
šimtis keturias ant Novon 
stoties, trisdešimts ant Ste- 
nay ir Sedan ir keturesde- 
šimts ant Metz geležkelio 
ant militates įstaigos Rom- 
bach, į šiaurius nuo Metz.

įVerduno apielinkėje, 
francuzų lakūnai nušovė 
dvi vokiečių mašinas. Tuom 
pat kartų, kita vokiečių 
mašina buvo priversta nu
sileisti žemyn prie francu
zų linijų netoli Moyennvil- 
le.

NUOSTOLIAI VOKIEČIŲ.
570 — tame, vokiečių už

muštų, sužeistų ir pražu
vusių liste paduodama se
kantis skaičius: nustojo vok. 
7G,248 aficierų ir 2 883,- 
993, kareivių. Skaitlinės 
dalinasi sekančiai: užmuštų 
aficierų 25,984, sužeistų 45,- 
355 ir žuvusių 4,909. Karei
vių, užmušta 732,890, su
žeistų 1,817,693 ir pražu
vusių 333„410.

RUSAI UŽĖMĖ STA
NISLAU.

Rusai užėmė miestą. Sta
nislau, Galicijoj, turintį 
33,000 gyventojų. Stanis
lau stovėjo kaipo svarbiau
sios centras geležinkelio 

.pietrytinėje Galicijoj aš- 
tuonesdešimts septynic >s 
mylios nuo Galicijas sost- 
miesčio Lembergo.

Užimdami rusai Stanis
lau, atsidarė kitus vartus 
ėjimui į Lembergą, kaip 
kad nuo Brody. Stanislau 
radosi dvišakumoje upių, 
Bystritza ir Dniester, kuri 
yra dešimts mylių į šiau
rius nuo Stanislau.

FRANK O. LOWDEN,
Republikonų partijos 

kandidatas i Illinois valsti
jos gubernatorius.

TEUTONAI SPAUDŽIA
MI IŠ TRIJŲ PUSIŲ.
Kaip vokiečiai nesulaiko

mai ėjo pirmyn iš pradžios 
karės užimdami kas kart 
naujus plotus priešininkų 
teritorijos, taip dabar eina 
talkininkai ir' niekur nega
li jų sulaikyti.

Trijuose svarbiausiuose 
frontuose, Prancūzijoj, Ru
sijoj Italijoj, visur teutonai 
smarkiai spaudžiami Gali
me pridėti naujai atidengta 
talkininkų ofensyvą Bal
kanuose.

Rusai užėmė Stanislau, 
svarbiausią geležkelio cen
trą pietrytinėje Galicijoje 
ir dabar jau eina tiesiai 
ant Lembergo.

Italai užėmė austrų gerai 
fortais apsaugotą miestą 
Goritz ir traukia ant Tries
to. Austrai nepajiegia su
laikyti jų ėjimo.

Prancūzai su anglais su
tinka laimėjimus Somme li
pęs apskrityj. Užima nau
jas pozicijas, apkabus ir 
stumia savo linijas pirmyn.

Balkanų fronte, taip pat 
talkininkai laimi. Anglų- 
franeuzų ir serbų armija 
užpuolė aut Grekijos rube
žiaus bulgarus, kur užgrie
bė svarbią poziciją netoli 
miesto Doiran.

SYRIJIEČIAI MIRŠTA 
IŠ BADO.

Kaip ateinančios žinios 
liudija, tai šiaurinėje Sy- 
rijoje tarp 60,000 ir 80,000 
syrij iečių numirė išbado. 
Turkų valdžia visai nesirū
pina kaip syriniečių taip ir 
armėnų padėjimu ir di
džiausia bado šmėkla vai
dinasi tarpe tų žmonių.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI.
Vokiečių nuostoliai nuo 

pradžios karės siekia iki 3,- 
135,177 kareivių.

PRANCŪZAI LAIMĖJO
Gen. Joffre armija turė

jo didelius pasisekimus ant 
dviejų svarbiausių frontų 
vakaruose. Prie Picardy, 
vokiečių linijos sulaužytos 
ir franeuzai užėmė tris ir 
tris ketvirdalius mylių tar
pe Hem .girių ir Somme u- 
pės.

PRANCŪZAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS PRIE VER

DUNO.
Vokiečiai nenustoja kla

binę Verduno durų, bet 
kaip nepasiseka, taip nepa
siseka atidaryti. Skelbia
mieji vokiečių laimėjimai 
prie Thiaumont, Fleury, 
Vaux-Chaptire Chenois, y- 
ra tik tuščias pasigyrimas. 
Franeuzai įstengia atsilai
kyti ir jokio laimėjo vokie
čiai nesutiko.

CHARLES E. HUGHES.
Republikonų partijos, kandidatas į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, buvęs augščiausio teismo teisėjas.

ITALAI UŽĖMĖ GORITZ.
20,000 austru kareiviu 

papuolė italų nelaisvėn, su 
užėmimu miesto Goritz. Tai 
vienas iš sunkiausiu klau
symų tapo išrištas. Už pa
ėmiau) Goritz, nuožmi kova 
ėjo per metą laiko, bet 
galų galop, pasisekė saki
nis atsiekti.

Goritz miestas, tai buvo 
iš tvirčiausių apsaugotas 
tvirtovėmis ir kuris neda- 
leido italams eiti link Trie
sto, apie kurį jau seniai i- 
talai sapnuoja. Su užėmimu 
Goritz, pasitiekti atdaras 
kelias ir į patį Triestą. Ga
lima tikėtis, kad neužilgio 
pasieks ir Triestą.

ANGLAI PAĖMĖ 10,000 
TURKŲ.

Keturi šimtai ir dvide
šimts penki turkų oficierai 
papuolė angh; nelaisvėn ir 
9,598 kareivių. Tai yra tos 
skaitlinės nuo pat karės 
pradžios.

ANGLAI PLIEKIA 
TURKUS.

Neatsilaikydami turkai 
bėga, o anglai veja. Susi
dūrime prie Romani, anglai 
užgriebė nelaisvėn 3,145 
turkų kareivius. Anglai ve
jasi turkus žemiau Katia, 
kuris yra dvidešimts tris 
mylios į rytus nuo Suez 
kanalo.

NAUJAS VIRŠININKAS 
ANT JUODŲJŲ JŪRIŲ.

Pusiau oficialiai paskel
bė, žinių biuras, kad vice- 
admirolas Holtchalk, ant 
Juodųjų jūrių, tapo pakel
tas į vyriausią komandie- 
rių ant Juodųjų jūrių f lo
tos, vieton admirolo Eler- 
hard, kuris paliuosuotas 
delei silpnumo sveikatos.

MIRĖ JAPONŲ ADMI
ROLAS HIK0N0J0 ŽCA- 

MIMURA.

Gauta žinia iš Tokio, Ja
ponijos, kad pasimirė pra
kilnus jūreivių vice admiro
las Hikonojo Kamimura, 
sulaukęs 67 metų. Tai bu
vo vienas išgabesniujų ad
mirolų ir kursai dalyvavo 
rusų Japonų karėje, kaipo 
vyriausias kamandierius 
antrojo laivyno skadrono.

Rugpjūčio mėnesyj, 1906 
m. po kamanda minėto ad
mirolo, tapo sumušta rusų 
eskadra, susidedanti iš Ru
nk, Gromoboi ir Russia 
laivų, prie rytinio Korea 
pakraščio. Ruriką paskandi
no ir kitus du labai suga
dintus paėmė.

Po šiam pasekmingam 
mušiui, Kamimura buvo 
aptituluotas laipsniu ba
rono.

BALKANAI RENGIASI 
PRISIDĖTI PRIE TAL

KININKŲ.

IŠALKIO VALGO 
ŽMOGIĘNĄ. 

■ ■--------------------------------------------- ■

Baisiausia badą kenčia 
armėnai, šiaurinėja Arabi
joje. Tų ištremtų jų padėji
mas daug apverktinesnis, 
negu kitų kokių nors tau
tų. Pirmiau turkai skersda- 
vo kaimas po kaimo, o da- 
bargi karės laike, kaipo 
Turkijos šaliai neištiki
mus gyventojus, ištrėmė į 
šiaurinės Arabijos tyrus ir 
žemosios Euphrates klo
nius, kurie apverktiniausia- 
me padėjime yra. Turkų 
valdžia neprileidžia prie iš
tremtųjų nei su jokia pa- 
gelba. Ištremtieji, iš bado 
valgo žolę, šaknis, atradę 
pastipusius gyvulius ir 
žmones, negyvus rastus ar
ba jai iš šeimynos kokis 
miršta.

Bada kenčia ir Europoje, 
bet vis tiek, tokių pasibai
sėtinų žinių iš Europos ne
gauname.

Iš pradžios europinės ka
rės, balkanieeiai nesilaikė 
vienybės, kaip kad ■ elgėsi 
kariaujant biskį aukščiau 
su Turkija. Serbija ir Juod
kalnija prisidėjo prie tal
kininkų, ir dabar tos dvi 
mažos bet smarkios viešpa- 
tystėlės, yra teutonų už
puolimu sunaikintos. Ilgai 
derybos daryta Bulgarijos, 
prie kurių prisidėti, bet 
vėliau prisidėjo prie teuto- 
tonų. Rumunija ir Greki- 
ją kadai kas buvo apskel
bia mobilizaciją, bet prisi
dėjimo klausymas kaip Ru
munijos taip ir Grekijos 
dar neišrištas. Prie kurių 
prisidės ar visai 
neutraliai, dar 
pasakyti.

Naujos žinios 
kad Bulgarija norinti atsi
traukti nuo teutone; ir pri
sidėti prie slavų-talkinin- 
kų. Taip-gi tos pačios ži
nios tikrina, kad Rumuni
ja ir Grekija prisidės prie 
talkininkų. Kad Bulgarija 
mano prisidėti prie talki
ninkų, labai galimas daik
tas. Pastarųjų mūšių par- 
galės pasekmės virsta tal
kininkų pusėn, ir Bulgari
ja, jei tokia baili yra, tai 
greitai gali prisidėti prie 
tos pusės, kurioje matys 
galutinę pergalę.

pasiliks 
negalima

skelbia,

DAUG LAIMĖJO TUR
KAI.

Turkai pasigiria savo lai
mėjimais, o rusai pripažįs
ta, kad teisingai turkai lai
mėjo, o rusai pralaimėjo. 
Priversti rusai buvo aplei
sti, seniau atimtus nuo tur
ki; miestus, kaipo: Mush ir 
Bitlis. Smarkus mušis eina 
Mush, Bitlis, Vąrskon, 
Rmysk, Sznesk Senesk, 
Kharmanghan ir Khana- 
zan apielinkėse.

PRANCŪZAI UŽĖMĖ 
APKASUS.

TURKIJA GAUNA 
PASKOLĄ IŠ VO

KIETIJOS.

Turkijos finansų minys- 
teris- įgaliotas užtraukti 
paskolą kurią Vokietija su
teikia ant $120,000,000.

Francuzų kareiviai štur
mavo ir užėmė vokiečių 
apkasus tarpe Hem ir Som
me. Taipgi, franeuzai pada
rė progresą į pietus nuo 
Thaumont į šiaurius nuo 
Verduno. Ant Verduno 
fronto, daugelis buvo pa
daryta vokiečių atakų, bet 
visi pasekmingai atmušti.

blokados 
plačiau 

kur 
Deutschland 

jau
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LAUKIA ANTRO SUB-
MARINO.

Kuomet Deutschland 
submarinas apleido Vokie
tijos portą, buvo slaptybė
je užlaikoma, tik kaip jau 
pasiekė didyjį vandenyną 
tada pradėta žinios leisti, 
kad tada ir tada pribus A- 
merikon. Anglų jūreiviai, 
kurie stovi ant 
sargybos, pradėjo
žiūrėti ar nepatčmys 
nors neriant, 
pribuvus Amerikon, 
paleista kalba, kad jau ki
tas submarinas, būtent A- 
merika jau ant kelio į A- 
merika. Vėliau skelbė, kad 
submarinas Bremen buvo 
išplaukęs ir talkininkai su
gavo. Kalbos tai kalbomis 
ir pasilieka, bet dabar ti
krai jau laukiama Bremen 
pribūvant.

Su Bremeno pribuvimu 
tikimasi ir milžiną zapeli- 
ną sulaukti. Dabar atvažia
vęs, manoma, kad apsistos 
Bostono prieplaukoj a. An
glų kruiseriai darbe visa
me vandenyne ir stengiasi 
pagauti bet vilties 
kad tas bus atsiekta.

nėra.

PRIEŠ ISTORIŠKŲ 
ŽMONIŲ KAULAI.

Athens, Pa. — Archaelo- 
gistai, kurie keliavo ir ty
rinėjo Susquehanna upės 
klonius, aplankydami indio- 
nų kaimus, kasinėdami ir 
jieškodami liekanų, atrado 
visai kitokias liekanas, ne
gu kokių jieškojo. Didžiau
si tyrinėjimai buvo ant 
Murray ūkės, kur iškašū 
kaulus, šešesdešimts aštuo- 

CARLES FAIRBANKS
Republikonų partijos kandidatas i Suv. Valstijų vice

prezidentus.

nių priešistoriškų žmonių.
Abelnas tų žmonių aug- 

štis, septynios pėdos, kuo
met daugelis iš jų buvo 
daug augštesni. Pridedant 
prie to, atrasta sunkus ak
meniai kirvukai grabuose, 
kaipo kovos ar apsigynimo 
įrankiai. Abelnai amžius, 
apie 30-40 metų.

Dar vienas pastebėtinas 
dalykas atrasta, tai tiesiai 
iš kaukolių išaugia ragai.

98,500 KAREIVIŲ ANT 
RUBEŽIAUS.

Ant Mexikos rubežiaus, 
randasi 98,500 Amerikos 
kareivių, 40,722 reguliarūs 
armijos iš kurios apskait- 
liuojama 2.45 nuošimčiai 
sergančių.

PIENIŲ STREIKAS.
Daugiau kaip 30,000 žmo

nių pasiliko be pieno ir 
Smetonos, kuomet sustrei
kavo 
Belle 
pany.

. Du i .,. j mete
(pieno 
Dairy
150,000 darbininkų, padavė 
k< nnpani ja i reikalavimą,
kad pripažintų uniją, pa
keltų algas ir sutrumpintų 
darbo valandas. Reikalavi
mo neišpildant, streiku grą- 
sina.

pieno 
Vernon

išvažiotojai
Dairv Com-

šimtai
darbą.

Schneider-Beeker
Company, kur dirba

darbininkų.
Išvažiotojai

NEBYLIAMS MOKYKLA.
St. Louis, Mo., statoma 

mokykla nebyliams ir kur
tiems, kainuos 50,000 dole
rių.
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! Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir sukatomis 
vai. vak. Nedėldieuiais iki 1 vai. dienos.

Stanislava Skirmontienė 
iš Kauno red-, Šiaulių aps., 
Triškių parap. jieško savo 
brolio Benedikto Erlickio-

jieško Viktorijos 
jauskaites ir Povilo 
ro.

Petras Petrila iš 
red., Kauno apskr., 
be žiu k. jieško broliu: Jono, 
Antano, Vlado, Juozo ir A- 
donio Petrilų.
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Turi gerinusią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda guriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

Teatrą, kaip vidurmiestyjc už 50c.
NedOliomis 15c. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

batomis 5c balkonas 10c žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras.

Subatoiuis ir nedeiiomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
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Myką! Koncertai Uždyką!!!

H<J 
I

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. Ilalsted St.
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Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti-Naujo ir Antru Rankų Msrtžio 
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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KeepsYour SLJDcwn
Nesikankyk su savo marš
kiniais nuo snsiriauSklėji- 
mo priešakio. Dėvėk

MJSSKIIKK
Tai yra paprastas, ir prak
tiškas nematomas; sumiš
tas, užtikrininčiai laikys 
gražiai nesu-riaukšlėtus

marškinius ir palaiko kelines. Jei jūsų pardavėjai 
neturi, tai prisiųsk 25c

WILSON-ROCHE MFC. CO.
227 Inter-Southern Bldg., Louisville’ Ky-
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Leonas Krauze, kareivis, : 
” iš Sedos m. Kauno gub., ■ 

jieško giminių ir pažįsta- j 
mų. Adresas: Russia, Dieis- . 
tvujuščuju armijų 132 Že- 
lieznodorožnaja rabočaja 
rota, Krauze.

Vincas Petruševičius, ka- 
» reivis, prieš kara gyvenęs 
» Waterbury, Suvalkų gub., 
■* kaimo Kirsnos jieško gimi-
• nių ir pažįstamų. Adresas: 
7 Russia, 132 Želieznodoro- 
’ žanaja rabočaja rota, Dieis- 
’ tvujuščuju armijų, V. Pe- 
” truševfčiu.
’ Kazimieras Pūkas, jieško
• švogerio Mateušo Purtiko, 
’ Adonio Cvirkos ir švogerkų 
’ Onos ir Barboras Alksnių

Adresas: Russia Smolenską i 
’ gub., gor. Roslavč, 33 Ty- 
~ lovoj Evakuaeioimyj punkt 

Kazimiru Pūkas.
Juzefą Sudar, jieško Bra- 

nislovo Skudo su jo pačia iš
Jurgis Waluntas iš Dau- 

knmių sodžiaus, Krinčiną 
parapijos, Gulbinų Sclckos 

” Kauno gubernijos, paneve- 
zio pavietes, jieško savo sū
naus Antano Walunto ir 

« Juozapo Loinono.
Baltramiejus Damkaus- 

kas, jieško švogerio ir dė
dės Preskienų. Vii niaus 
gub., Trakų aps., Aleksan- 
drovsko vals., Meškasalio 
kaimo, pirmiau gyveno po 
nr. 1516 W. Wabansia avė., 
Chicago, 111., Adresas: Rus
sia, gor. Mogiley, gub. Ma- 
laja Sadovaja ui. dom No. 
18. Guberskol Cenįtralnoc 
Biuro Truda, Varfolomieju 
Karloviču I )amkovsk< >mu.

Veronika Petrauskienė, 
Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Šidlavos vols., jieško 
savo giminių. Adresas: 
Russia, g. Rostov, Danie 
ui., mala Sadova, No. dom 
155, Varonika Petrauskas.

Domininkas Butkevičius, 
jieško giminių ir pažįstamų 
Adresas: Russia, g. Petro
grad, Vasilevsky Ostroy 16

naw str., ir sesers. Marce
lės Rakickytės po vyrų Uo
gienė, vyras Jonas Logis, 
gyveno Sommerville, Mass. 
41 Hunting str., atrašas: 
Russia. Jaroslavl, Roma
no vska ja ulica N. 44 Litov- 
ski Komitet Jonui Rakickui. 
Rygos. Adresas: Russia, 
gor. Moskva, Pokrovskaja 
Zastava, Kalitnikovskij po- 
selok barak No. 20, otd. No.
5, kom. 2. Juzefą Sudar.

(Prisiųta ‘ ‘ Katalikui).
Juozas Kaluževičius

Vilniaus gub., Traku pav., 
Ezno vale-, Marijonų sodž., 
jieško tetos M. Urbanavi- 
čiukės iš miestelio Birštono, 
to paties valsčiaus Ignoto 
Narutavičiaus iš Ezno val
se., Marginu sod-; Kazimie
ro Vaitkevičiaus iš Ezno 
valse-, Sabuvos sod. Mano 
adresas:
gub., Lukojanovskago ujiez- 
da, Bolšoų Arskoj volosti, 
selo bolšaja Are, Osipu 
Kaluževiczu (biežencu).

Šie pabėgėliai gyvena 
Kiejeva. Visiems galima 
siūti laiškus ar pinigus ant- 
sekančio antrašo.

Centralni Komitet Litovs- 
kago obšč. po ok. pomošči 
postradavšim o t voiny. Rus
sia Gorod Kiev, Turgenevs- 
kaja ulica 55. kv. 8.

Andrius Pilvelis iš Suval
kų rėd, Kalv. apskr-, Birš- 
čiu kaimo, jieško Petro Pil
velio (New—Yorkas.)

Mikolas Kuleša iš Vilu, 
rėd., Lidos aps., Kriviliū 
kaimo jieško Vinco Matioš- 
ko.

Vincas Dodo iš Rygos 
jieško brolio Domininko iš 
Vilu, rėd, Lidos aps., Du
binin kaimo.

Veronika Žubriute iš Su
valkų rėd., Kalvarijos ap
skr., Glosnyku kaimo, jieš
ko savo tėvo Adomo Žubri- 
aus (Chicagoj ar New Yor-

Jonas Jonynas iš Suv. 
red., Kalv. apskr., Anginin
kų k. jieško Aleksandro ir 
Stasio Jonynų.

Stasys Paugonis iš Suv. 
rėd., Kalv. apskr-, Anginin
kų kg. ješko sunaus Juozo 
Paujonio.

Jokūbas Baublauskas 
Stud, iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Naujininkų k.

Andrie-
Šoltmi-

Antanas Matukas Stud, 
iš Kauno red Šiaulių apskr., 
Doniontų k. jieško dėdžių 

NižegorodskajajVinco ir Domininko Alilių 
ir kaimynų Leono ir Jono 
Jurgaičių

Jonas Losnauskas, Stud, 
iš Telšių, Kauno gub., jieš
ko šių žmonių: Pranciškos 
Bubenienės, Benedikto Moc
kevičiaus, Kazimiero Vila- 
vičiaus ir Boleslavo Drau- 
sudavičiaus.

Morta Lešinskienė, Kau
no gub. Šiaulių pav. Dan
gučių kaimo, jieško dėdės 
Balinsko Petro ir Povile.

Kazimieras Rakštys, Kau
no gub. ir pav. Betygalos 
par. Norgeliškių kaimo jieš
ko brolio vaiko Gerdževi- 
čiaus Ladislovo.
Mikolina Urbonaitė Kau
no gub. Zarasų pav. Salaku 
vai. Ažėnų kaimo jieško 
pus brolio Boleslovo Bar
kausko, Čikagoje

Stanislova Mozolienė iš 
Kauno gub. Šiaulių pav. 
Jautmalkių kaimo jieško 
brolio Kazimiero Simanavi
čiau Chicagoje.

Ona Jakinunaitė, Kauno 
gub. Ukmergės pav. Mičio- 
iiių kaimo jieško brolio An
tano, pusseserės Veronikos 
Rožauskaitės.

Eleonora Saboliauskaitė 
Kauno gub. Šiaulių pav. iš 
Joniškio jieško Jono Petke
vičiaus, Viktorijos Januš
kevičienės ir Valento Saba- 
lausko.

Ona Gumelienė, Kauno 
gub. Šiaulių pav. Pašvinti- 
nio vai. Bočiumi kaimo jieš
ko brolio Antano Švobos.

Emilija Stonkaitė, Kau
no gub. Šiaulių pav. Šalku- 
tų kaimo jieško brolio Pra
no Petrušiuno.

(Iš “Am. Lietuvio”.)

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti 
VISAI UŽDYKĄ?

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve gali gauti tą gramofoną VISAI UŽDY- 
KĄ, tai parašyk laišką su užklausimu į

Kotryna Vitkauskiene 
iš Suv. rėd., Marijamp. aps., 
Veiverų kaimo jieško brolių 
Juozo ir Jurgio Laukių.

Elena Romaška iš Vilu, 
rėd., Lidos aps., Krivelių 
kaimo, jieško sunaus Fituso 
Roniaško.

JONAS KULIS
Kėliau j antis ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

Suvienytas Valstijas. Pas 
jįjį galite užsirašyti “Kata
likų” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

Tananevicz Pub. Co., Ine 
S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas 

3249 So. Morgan St. Chic
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minik Butkevicz.
Elzbieta Ramanauskutė, 

* Kauno gub., Raseinų apksr. 
Mankunskoi volos., Plinyiu 

, sodžiaus, jieško brolio Pran
ciškaus Ramanausko, ir 
labai prašo kad atsilieptų. 
Adresas: Russia, g. Petro
grad, No. Dom. 1(1, kv. 2, 
Elzbieta Ramanauskaja.

Veronika Radišauskienė, 
su savo vaikais, Vladislo- 

•" vu, Antanu, Kazimieru ir 
An use, jieško savo sunaus 
Adresas: Russia g. Ekateri- 

3-ja Čečilovka Su
nk, No. 30, kv. 
Varonika Radi-

nosla v.
vorovskaja 
3. Polučit, 
sevskoi.

Mikalina
gub., Kalvarijos pav., jieš
ko Alkavičiaus ar Alekavi- 
čiaus ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
gor. Moskva, Selo-Bogo- 
rodskaja, Glebovskaja ui. 
No. 4 kv. 7. Mikaila Alui i s, 
Bieženka.

Jonas Rakickas ir Juozas 
Dėdinas kareivis, bu- 
vusis mokintojas jieško 
brolių: Prano, Antano ir 
Felikso Dėdinų gyvenančių 
Amerike, pirmiau gyveno 
Grand Rapids, Mich. Ha
milton str., o vėliau Sagi-

Ignas Ažukas iš Suvalkų 
rėd-, Seinų apskr., Šventaže- 
riu valse., Teižiuniku k. 
jieško Jono ir Juozo Ažuko.

Ignas Micevičius iš Suval
kų rėd., Kalvarijos apskr., 
Glusninkų kaimo, jieško 
Martyno Micevičiaus.

Tamošius Liegus iš Suval
kų red, Kalva, apskr., Ates 
nykų kaimo, jieško Vlado 
Viselgos.

Petras Aušrevičia ir Ta
mošius iš Suvalkų rėd., Kal
vai-. apskr., Atesnyku kaimo 
jieško Prano ir Aleksandro 
Auštrevičiu.

Vincas Raikus iš Suvalkų 
rėd., Kalvr- apskr., Babrau- 
ninkų kaimo, jieško Motie
jaus, Juozo ir Petro Raskių 
ir švogerio Prano Surdoko.

Karolius Mickevičius iš 
Suvalkų rėd., Kalv. ap., Sim
no vai., Sperlių kaimo, jieš
ko Vinco, Aleksandro ir 
Pranciškaus Mickevičių.

Morta Mordas iš Suvalkų 
rėd ..Kalv. apskr., Amalviš- 
kių kaimo, jieško Adomo. 
Zucharevičiaus.
Juozas Truskus iš Suvalkų 

rėd., Kalv. ap-, Botrovninkų 
k., jieško Juozo Truskos.

Antanas Grinkevičius iš 
Suv. rėd,, Kalv. apskr., Am
ai viskių k. jieško sunaus 
Kazio Grinkevičiaus.

Pranciška Poda iš Kaimo 
rėd., Raseinių aps., Betyga
los parapijos jieško brolio 
Pranciška ir Mikolo Marcin 
kevičių.

Jonas Urbonas, iš Suval
kų rėd., Kalvarijos apskr., 
Angininkų k, jieško brolių 
Igno ir Prano ir sesers 
Marjonos.

Jie va Kupčinskiene iš 
Suv. rėd., Kalv. apskr., Gel- 
vičių kaimo jieško Luko
šiaus Prano ir Juozo Kup- 
čiauskių ir Juozo Čižauskio

Ona Aleksandravičiene iš 
Suv. re., Kalv. apskr., Sim
no valsšč., Kalesuykų kaimo 
jieško dukterų: Pranciškos 
Miliunienes.

Juozas Krasnickis iš. Su
valkų rėd ., Kalv. Angininkų 
kaimo, jieško Jurgio Kaza- 
kevičaus ir Domicėlės Kras 
nickiutės (Baltimore.)

Babriele Misevičene iš Su- 
i

valkų rėd., Kalv. apskr-, iš 
Širmio, jieško brolio Vaclo
vo Vuorauskio, sesers Mag
dalenos, o taipgi Kazimiero 
Juozo ir Jono Misevičių.

Marijona Tuska iš Rygos 
jieško Petro ir Onos Stasiu, 
nu ir Jurgio Dūdos.

Iš “Saulės.”
Šie pabėgėliai gyvenan

tieji Maskvoje jieško savo 
giminių ir pažįstamų. Jiems 
visiems galima rašyti laiš
kus ir siųsti pinigus tokiu 
ardesu:

huSSIA, Moskva, Mi- 
liutinski per. d. 18 kv. 9 
Litovskoje obščestvo.

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50e ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame. kad 
tai yra tikros rusiškos kandės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgote. 
Taipgi gvarantuojanie, kad Jus lik
site šiomis kemlėjais užganėdinti. 
Kuris ragavo musu karameikas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
poinis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiusimo Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANDY CO.
1845 W. Grand Ave, Chic3_o,ill.
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Telephones Yards | 5946
Drover | 3582

M. I. MANKOWSKI 
APTIEK A

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

mė, tai žmogaus nustojimas 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 išpiU 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Telefonas Cxi-iAL 37c-7AKUSERKA
Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi akušerijas kolegiją: .ilgai praktika- 
.viisii l’cnns^vanijos;'h<kpitaleįe ir* Philadcl- 
pliijoj. Pašokini ligai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1739 S. Halsted St, Chicago

Kas nori pasiklausyti puikiu koncertu, geriausių daininin 
s kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., g 
į gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite Į musų krautuvę. Męs 
Į turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 0 
Į kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- H 
■ fonų visai uždyką.Nį

H
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• Užimta Linija
AŠTUONI bilijonai ir puse buvo šaukimų ir at

siliepimų pereitą metą Bell sistemos. Todėl 
nieko ctebetino negali būti, kad kartais ir atsiti
ko atrasti užimtą liniją.Tai yra klaidingas ųianymas, sutaupint pačiam užsiėmimo laiką, kada aperatorka praneša, kad užimta linija; kuomet neužimta; tai yra daugiau jai darbo pranešant, kad linija užimta, nugu duoti tamistariiumerį.Už siemęs žmogus turi učiįr.tą ir telefoną. Tas ir yra neišvengiamu, kad lamistai prisieina baladoti į telefono duris daugiau, nei vieną kartą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Oficial 100

Į KATALIKO KRAUTUVE,, S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas
Į3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. |
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No. 23 Lietimą Laikraštis “Katalikas”

I

Amerikos Lietuviai
, I

kad reikia korporatyviškai 
budavoti, nes turčius galė
siąs pridėt ir kelis tūk
stančius t. y. daugybe Še
rą nusipirk, o kiti gynė, kad 
reikia budavoti ant koope
ratyviškos pagrindęs ir ne- 
daleisti vienai ypatai pirk
ti daugybę šėrą, nes girdi, 
kad mes padarysime kor- 
paratyvišką pagrinde tai 
susitarę keli proboščiai nu
pirks- daugybę šėrą ir to
kiu budu mąs narna “nu
neš sava j on pusėn. Didžiu
ma balsu nutartą budavoti 
kooperatyvišką.

Kitą susirinkimą nutarė 
sušaukti rugsėjo, 22 d. Pa
žiūrėsime, kas iš kito susi
rinkimo pasidarys, ar daug 
pinigą sudės.

Kriaučių Unija yra 
tarusi nuo kiek vieno 
mens paimt po $5.00, o 
šelpimą draugysčią delega
tai atsisakė, to negali pa
daryti, kaip tik' ugniniai 
šiek bei tiek pridėti. Kiti 
delegatai įnešė: kad esant 
kooperacija kuri užlaiko 
tautišką namą, pinigą esą 
apie $1,000 ir reikia prisi
dėti prie virš minėtos koo
peracijos. Pirmininkas at
sakė: minėtoje koop. esanti 
“gangrinos” papjauta, jos 
visai nereikia paisyti. Pa
žiūrėsime, ar tą koop. ne
užpuls tik sukata arba epi
lepsija 
gv

BAYONNE, N. J.

Liepos 30 jaunimas turė
jo gražų pasilinksminimą 
ir pasikalbėjimą per atsi
buvusias varduves p-lės 
A. M. Franckevičiutės.

Šis surengimas sukaktu
vių, vertas didelio pagyri
mo, ir rengėja p-lė Franc- 
keviez. Nes čia laikas pra
leista ne vien baikoms, bet 
apkalbėta, kaip Bayonnes 
jaunimui subruzti pasidar
buoti tautiškoj dirvoj, nes 
čia veikiama per mažai. 
Čia p-lė Franckevicz pa
daro pradžia agitacijos, 
kad reikia suorganizuoti 
Jaunimo Ratelį. Po apkal
bėjimo, atidėta trumpam 
laikui, delei pakvietimo 
skaitlingesnio vaikinų ir 
mergaičių į susirinkimą ir 
galutinio įvykdimo. P-lės 
lankiusios vakarėlį, suma- 
nimą karštai rėmė sakyda
mos, jaigu vaikinai neno
rės, tai mes vienos ir galė- 
simę veikti. Veikime, pa
rems mumis vaikinai, tai 
mes paremsime juos jų vei
kime. Apkalbėta kad šis 
Ratelis stengtųsi lavintis 
ir veikti: tautiškai, politiš
kai, poeziškai, teatrališkai, 
kalbamoksliškai ir espe- 
rantiškai.

Ar tas įvyks, teks maty
ti. Gerbiamas jaunime, 
musų ateitis turi žiūrėti 
į mumis šviesiau, negu kad 
šiądien yra. Tai visi prie 
darbo.

"I kimo, tik kitaip jie atlieka. 
Atitraukia ir palieka nieko 
neveika ir daugiau medžio
ja, tai jų paprastas darbas. 
Čia patarčia musų jau
noms patarčia musų jau- 
kyti kuom esą, nes katali
kiška idėja nuo tautiškų 
politiškų ar dailės arba 
kitų idėjališkų veikimų ne
trukdo, tik reikia veikti.

Bayonnietis.

jaunimą 
veikimo, 
iš to

Alto.

atsi- 
kartu, 
vaisiij 
nesut-

BROOKLYN,N. Y.
Rugpjūčio 4 d. atsibuvo 

konferencija Brooklyno ir 
New Yorko draugysčią, ku
rioje buvo tartasi, kad su
jungtomis spėkomis pasta
tyti didelį liaudies namą.

Delegatą buvo 56 nuo 22 
d-čią. Nuo 17 d-čią buvo 
su mandatais, o nuo 5 tai 
taip buvo užėję pasižiūrėti, 
bet ir jie buvo priimti su 
sprendžiamuoją balsu.

Toji konferencija 
buvo jau kelintu 
bet pageidaujamą 
dar vis neatsiekta —
varkyta galutinai, nes tai 
yra sunkus labai darbas.

Minėtame susirinkime 
pirmininku išrinkta J. Be
kampis, o sekretorius Ste
ponaitis, nes žmogus del to 
reikalo turėjo jau ir kny
gą nusipirkęs. Toliaus, nors 
pinigą dar nėra ne vieno 
cento del to namo, bet kaip 
davėsi matyti ir girdėti iš 
duoslią, per-tat, kad visos 
3-įs partijos, liaudies gru
puojama vienon didelėn 
kuopon: katalikai, socialis
tai ir tautininkai. Socialis
tai nori visame vadovauti 
ir savose rankose pirminin- 
kystę turėti.

Susirinkime buvo įnešta, 
ir nubalsuota, kad nevienas 
ne kalbėtu ilgiaus kaip 5 
min. ir pirmininkas turėjo 
ant stalo pasidėjęs ir lai
krodėlį, bet kaip kalbėjo 
“draugutis” tai jam buvo 
galima ir 10 
bet tuojaus tą
mijo pašelpinią
gysčią delegatai. Daugiau
siai buvo diskusuojama ant 
kokios pagrindęs bus sta- prisidėti, 
tomas namas. Vieni sakė

min., 
patė- 
drau-

nu- 
as- 
pa-

išgaustaujant kuni-

Ten Buvęs.

BAYONNE, N. J.
Iš šios pusėtinos lietu

vių" kolionijos mažai - pra
kilnių žinučių girdėti. Čia 
galima sakyti, pačios jau
nuomenės apsileidimas, tai 
vyrų.

Laikui prabėgus, čia bu
vo statyta veikaliukas; 
viena neatmenu jau, ir 
prie • to buvo vaidinama 
“Čigonės atsilankymas”.

Šis veikaliukas pastaty
tas Bayonnes jaunų p-lių 
pastangomis. Kada reikė
jo vyrų veikale, tai parsi
kvietė iš Brooklyn N. Y. 
nes Bayonnei negalėjo gau
ti, Nejaugi čia vyrų nėra? 
Aš sakyčia yra užtektinai, 
bet jų apsileidimas, o dar 
prie to į partijas insikabini- 
mai, tai pilnai trukdo. 
Kaip visur, taip ir čia p— 
lių didžiuma katalikiška 
tautiška. Vyrai gi, dau
giau biskį sukaitė jusiu. 
Pažvelgus į partijas, 
pamatysi, kad nei 
privalumų neišpildo, 
kitiems pagelbsti, tik 
rėk, tai tuoj partija, lietu
vystei kur ir pakenkia, su 
savo boikatavimais. Čia y- 
ra gyvuojantis choras tau
tiškas katalikiškas, tai 
partijos tuom neužsiganė
dina ir tvers kitą partyviš- 
ką, kad pralenkti jau esa
ma. Naujas greičiau pa
kenks senam, bet senas pil
nai galima sakyti gyvuos, 
o naujam prisieis mirti, 
tai verčiau stiprinti esama. 
Tas atliekama iš nekuriu 
partijų pakenkimų katali
kams. Žinoma ir jie pats tais 
yra, tik mat jau senei no
ri tą nuprausti, ir kalbina 
jaunas lietuvaites prie to 

žadėdami joms 
trokštančio vei-tautiško

tai
savo

nei
žiu-

WESTFIELD, MASS.
Iš Lietuvių gyvenimo.
Iš musų kolionijos retai 

tenka patėmyti laikraščiuo
se žinučių, rodosi, kad nie
kas nemoka rašyti ar mu
sų kolionijoj lietuvių visai 
nėra, bet ištikrųjų visai 
kitaip yra.

Randasi lietuvių apie 600 
su pavieniais tarp kurių y- 
ra ir tokių, kurie neskaito 
nei laikraščių, nei knygų.

Taipgi randasi kelios 
draugystės. Šv. Kaz. K. 
Drg. jau seniai gyvuoja, 
kaip patirta, tai jau beveik 
14 metų. Turi nuosavę la
bai puikia svetainę. Minė
ta dr-stė. turi apie 250 na
rių. Turto apie $4,000.00. 
Teipogi, yra kielios moterių 
Sąjungos kuopelės kurios 
gana gerai gyvuoja, tai gi 
ir L. Vyčių kuopa gana 
puikiai gyvuojo ir turi 
darbščiu vyrukų. Vietinis 
klebonas, gana puikiai dar 
buojasi iš ko galima pasi
girti. Lietuviai laikosi la
bai gerai. Daugelis turi sa
vo namus, tik mažai Baž
nyčių yra, todėl šventadie
niais praleidžia laiką skai
tymu laikraščių ir naudin
gų knygų. Bačkų pas 
tokius jau nesiranda, ir 
jokio triukšmo nekelia. Yra 
dar užsilikusių nuo senovės 
žmonių kurie neužsiima 
skaitymu, tik bačkų tušti- 
nimui.

Yra dar viena draugystė, 
apie kurią reikią šis bei 
tas pasakyti, bet aplei
džiant neninėjus vardo. Ta 
d-tė vadinasi moksliška ir 
kaip matyti, tai gana gerai 
apsišvietę nariai joje pri
guli ir gerai rudžio nu
traukia. Liep 23. turėjo 
pikniką, kaip Apš. drg., ant 
kurio buvo gera progra- 

i mųsų apšviestuoliams pri- 
sikaušti tiek rudžio, 

■ kad net kitas ant rytojaus 
parėjo namon.

Pas mus rudis jau kasa- 
vojamas ant piknikų, bet 
kaip kas juomi ir labai nau
dojasi. Musų miestelyj, 
randasi daug visokios rū
šies dirbtuvių. Uždarbiai 
labai geri ir iš kitur atva
žiavusiems nesunku darba 
gauti.

ap- 
tai 
Čia

korespondentas.

KEARNEY, N. J.
Šis mieĮstelis nedidelis, 

bet lietuviais apgyventas 
labai tirštai; vienoj vieto; 
tankiai matosi žinučių iš 
šio miestielio, tik daugiau
siai pagal vertę su nupei- 
kimu už . svaigalus. Čia 
reikia atskirti, kad jauni
mo ir yra labai blaivaus, 
tik negalima išvengti su 
šlapiaisiais; dalis ir jauni
mo nesusipratusio, susisė- 
bravę su senėmis ir seniais 
susimetę po 25c ir tuština 
bačkutes rudžio, daugiau
siai 6-tą dieniais ir sekma
dieniais, o kalbos, o dainos, 
o armonikų baubimas,

Sūnų Lietuvos Dr-ja atsi
mena šitą, kad nebūtų 
jiems taip, kaip Newark, 
N. J.,kad apie 30 socialis
tų, butų jau už vadovavę vi
są, Newarko, N. J. lietuvių, 
kolioniją, susidedančia a 
pie iš 5000. Tik buvusioji 
paroda parode, kaip lietu
viai socialistai i juos žiuri 
ir jau dabar pradeda apsi
valyti nuo tų kur rėkia: 
‘kam lietuvių vardą kelti! 
jau jų nėra! jau visi po 
Kaizeriu ir turi su Kaize- 
ret”!

READING, PA.
Karčiame> j e susivaidijus, 

o ant lauko išėjus kilo muš
tynės. Užmušta Jonas Mar
kauskas. Muštynėje daly
vavo Juozas Pauža, A. 
liauskas ir kiti.

Mi

talkii
An- 

Daly- 
lietu-

Kearnictis.

negalima susiklausyti, ku
riam daugiau lietuvystė a- 
oeina nuo svetimtaučiu vai
šinami apetitai nepatinka 
už pasivelgimą.

Pakalbinus šį 
jrie prakilnesnio 
cad patraukti
purvyno tai atsako, kad 
tu nieko nežinai, nes pas 
juos svaigalai didžiau
sioj garbėj stovi. Gerbia
mas jaunime! per tiek lai
ko nieko neatsiekėtia gero 
tik blogo sau ir kitiem gė
dos. Pameskite senią banda, 
tuom pamatysite, kad bus 
proga ir laikas paskaityti 
laikraščiai ir prašalinti 
rudžio trioškimas. Pakils 
susipratimas, bus lengviau 
galima susikalbėti, nereikės 
užginčyti, kad kaip nūdien 
yra.

Čia kitas didžiausias 
surdas prie ko veda, 
nesusipratimas Dr-jose.
gyvuoja, Simu Lietuvos 
Dr-ja neskaitlinga, bet sti
pri, turinti virš $1200.00 
kapitalo.

Liepos 29 d. atlaikę, su
sirinkimą ir per kelias die
nas varinėjo diskusijas ant 
kampą už prezidento rinki
mą. Kaip girdėti, tai apie 
3 syk turėjo rinkti pirmi
ninką, už nesusipratusį, 
karštą agitavimą. Toks įve
dimas į draugiją, yra blogu 
dalyku pačiai dr-jai. Mat 
čia nekurie panorėjo socia
listo už vadovą, bet nepa
vyko ir agitacija nuėjo per 
niek. Delei vadovavimo 
socialistą, tai čia bus kai
po faktas praėjusioj Ne
wark, N. J. parodoj ap- 
vaikščiojimą 250 metą su- 
kaktuvią Lictuvią parodoj. 
Simą Lietuvos Draugija 
taipogi dalyvavo ir turėjo 
padengti prigulinčias lėšas 
parodon o kur visas prisi- 
nuošimo darbas: tai socia
listą vadovai visas pastan
gas dėjo, kad užkenkti pa
rodai ir daugiau 8 dr-jas 
atkalbino delei negavimo 
po raudona veleva eiti. O 
kaip p. J. Sveetra su iš
kreipta pravarde L. S. S. 
11 k. nesusipratėlis, perve
žė per N. 50 “Laisvės”, tai 
net patįs Simu Liet. Dr-jos 
draugai kratė galvas sa
kydami, kad “nei Murav
jovas blogiau lietuviams 
nelinkėjo’’. Panašąs pir- 
mesniem ir panašiai at
liko NN. 53-54-55 už- 
ką jau net Dr-jos negalėjo 

; iškęsti ir protestus pasiun
tę į visus laikraščius, už to-

• kį šmeižimą, o kad pažiūrė
tą L. S. Dr-ja, ar šis socia
listas dalyvavo parodoj, tai 
matė, kad ne, tai už tai sa
vo tautos ignorantus ren
kasi už vadovus, o geriem 
priešinasi. Čia nekuriems 
draugams reikia 
riau susiprasti.

Teipgi girdėti, 
i nutarė parengti 
ir minimas buvęs pirminin- 

: ku yra komitete, ir sakė, 
pakviesias už kalbėtojus p. 
Jukelį arba “Laistės” 

. bendrovės pirmininką Ne- 
viacką,

, “Laisvę” neseniai perleido 
i juodoje šviesoje.
• girdėti, kad išrinkę į ko
mitetą p. Petrulionį, ku-

i ris į visuomene pilnai žiu- 
, ri ir jisai sakė, kad pak

viesias kalbėtojus: p. Liut- 
kauską, arba p. Sirvydą 

, iš Brooklyno “Vienybės 
Lietuvninką” leidėjus. Lai

KEARNEY, N. J.
Plačiai buvo garsinama 

laikraščiuose apie išsiplati- 
nimą paralyžiaus epidemi
jos, bet buvo tiktai, apie 
Bręoklyną, ir New Yorką, 
o jau dabar, apėmė ta epi
demija Kearneys, Harriso- 
ną ir Newarką. Štai rugpjū
čio 6 d., tapo išneštas vie
nas kūdikis nuo Toppan st. 
į ligonbutį ir nežinia, ar 
grįš ar ne. Į tą stubą nelei
džia nieko įeiti nei išeiti: 
sargas saugoja dieną ir 
naktį.

Čia valdžia labai susirū
pinusi ir kovoja kaip su di
džiausiu priešu ir deda vi
sas pastangas, kad sulai
kyti tą baisią epidemija. 
Mažų mergaičių ir vaikų 
neleidžia vaikščioti tarpe 
Harrisono ir Newarke, tei- 
pat ir Kearneys žodžiu sa
kant, tenai kūdikius 
laikyti stuboje.

J. V.

DETROIT, MICH.
Liepos 30, atsibuvo 

ninku mitingas, Šv. 
driejaus svetainėje, 
vavo: airiai, škotai,
viai, lenkai, belgai, francu- 
zai, serbai, armėnai, italai 
ir tt. Lietuvių dalyvavo 
mažiausia, nors apie 4,000 
čia jų randasi. Kitų tautų 
dalyvavo apie po šimtą. Šio 
susirinkimo micriu buvo, 
apkalbėti surengimą nuo 
karės nukentėjusių naudai 
dideli Bazarą.

SHENANDOAH, PA.
Rugp. 5, pasimirė jauna 

33 metų moteris, Rožė 
Raulinavičienė. Liko jos 
vyras ir keturi vaikai.

MOUNT CARMEL, PA.
Locust Springs anglių 

kasykloje, tapo užmuštas 
Povylas Matulevičius, 32 
metą amžiaus. Užmušė ant 
vietos, puolančios anglys.

CAMENTON, N. Y.
Čia pasimirė Miklenienė, 

48 metų amžiaus. Tai per
gyvenusi dh vyru, o trečias 
ją pergyveno.

turi

B.

Margumynai.
KINGSTON, PA.

Rugp. 8 d. Woodward Co. 
anglių kasyklose ištiko ga- 
zo ekspliozija. Apie 10 žmo
nių užmušta ir gasu sude
ginta.

BULPITT, ILL.
Liepos 30 d. Vietos lietu

viai turėjo išvažiavimą, ant 
tyro oro. Tas tik apgailėti
na, kad mažiausiame susiė
jime, neapsieinama be svai
ginančių gėrymų, kurių pa
sekmės visuomet yra 
gos. Taip atsibuvo ir 
me išvažiavime.

blo- 
šia-

biskį ge-

kad dr-ja 
prakalbas

kurie juos per

Taipgi

TERRE HAUTE, IND.
, Čia susitvėrė Amerikos 
Lietuvių Piliečių Draugija. 
Kova eina tarpe dviejų 
L. A. kuopų.

LEECHBURG, PA.
Tarpe šios kolionijos 

'tuvių, auga ir plečiasi 
’sutikimai. Pasekmės to, 
.na liūdnos.

ATHOL, MASS.
Šv. Kazimiero Pilnųjų 

Blaivininkų 24 kuopos, at
sibuvo piknikas. Pas blai
vininkus neturint svaigi
nančių gėrymų, tai publi
kos visai mažai buvo.

HOMESTEAD, PA.
Liepos 26 d., L. Vyčiu 

11 kuopa, turėjo pikniką, 
ant Homestead Parko. At
silankiusieji linksmai pra
leido laiką ir užsiganėdinę 
išsiskirstė namon.

WORCESTERS, MASS.
Liepos 30 d. ant Simano- 

no ūkės, atsibuvo Šv. Ka
zimiero, bažnytinio Choro 
piknikas. Labai smagus 
piknikas, su visokiais tau
tiškais žaidimais.

S.

lie- 
ne- 
ga-

DETROIT, MICH.
Liepos 30, atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo Bulota Bu
lotienė ir Žemaitė. Auką 
surinkta L. Š. Fondan 
$181.41 c. Žiburėliui apie 
$80.

BALTIMORE, MD.
Jau antras mėnuo, kaip 

streikuoja I. W. W. unijos 
nariai Strause and Bros, 
firmos kriaučiai. Kitos li
nijos, kaipo A. F. of Labor 
bei Amalgamated dirba. 
Šiuomi galima durti aidob- 
listams, kaip žiburiu į akis. 
Pereita rudeni Amalgama
ted unijai sustreikavus Chi- 
cagoję tai tie Baltimores 
aidoblistai vagčia dirbo ir 
•naktimis, gėrėdamiesi kad 
geri laikai užėjo, kuomet 
Amai, unija stengėsi iš pa
skutines sulaikyti Chica- 
giečių streikierių darbo dir
bimą. Dievas visus lygiai 
glosto: vieniems nueida
mas, kitiems pareidamas.

SIOUX CITY, I0WA.
Liepos 30 d. Moterų Šv. 

Onos Draugija, turėjo šei
mynini vakarėli bažnytinė
je svetainėje. Programas 
susidėjo iš dainą ir dekle- 
macijų, kas matyt publi
kai patiko.HAVERHILL, MASS.

Atsibuvo Liet. Ukesų 
Gedemino Kliubo piknikas. 
Už atsižymėjimus buvo 
duodamos dovanos. Buvo 
virvės traukimas tarp ženo- 
čių ir singelių; singeliai nu- šviesties ir prie S. L. R. K. 
traukė ženočius.

SPRING VALLEY, ILL.
Prie upelio ant kalnelio, 

atsibuvo prakalbos, kalbėjo 
Sutkus iš Chicagos. Ragino

BEER

“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

Chicagos 18-tos gatvės apskričiui,
M. J. Tananevičius, 

670 W. 18th St., Chicago, Ill.
Čia galite'užsirašyti <fTfiitali- 

kų,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly
giai kaip pačioje “Kataliko” 
išleistuvėje.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven
Delivered promptly to you in 
any part of th e city, from one 
of our 22 distributing stations.

iiiiiim
Telefonas Yards 2721

Dr. J. JONIKAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, III.

I
B
I
I ________ o___  ....

Or. A. R. Blumenthal
----- Egzamenuojame Akis
—UžDYKĄ

Valandos; nno9ryto
ĮfejyJrr iki 9 vakaro. Nedėlio-

je nuo 9ryto iki 12 vai. 
dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatves Tel. Yards 4371

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Fannerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolioniją yra musų už- 
dčta 1905 motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę« 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemo derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera Bmielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo nori?, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
faunos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farms pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis motus turtingai* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gausias lietuvių Kolio
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adfMas:

A. RIEBIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

EVESKIO®^ 
sssžMOKm 

3106 So.Halsted St.,Chi«$i 
Čia gali išmokti angliškai

SKAITYKITE L. L, 
“KATALIKĄ. ”
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„ Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiuros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Redakcijos j
LIETUVIŲ DIENA 

SUVIENYTOSE 
STIJOSE.

VAL-

rimtės- 
lietuvių 

..veikėjams baigiama iškla- 
benti Lietuvių Diena Su
vienytose Valstijose. Kon
gresas tokią dieną lietu
viams pripažino, laukiama 
tik kada prezidentas ją nu- 
skirs. -

Lietuviams diena! Šis o- 
balsis daugiau jiegu nu
džiugina kiekvieną lietuvį. 
Daug kentėjome, daug' de
javome ir dirbome ligi nu
draskėme pančius nuo 
rankų ir nuo liežuvio. Pirm 
dešimts metų išgavome 
liuosybę spaudai ir pradė
jome visu smarkumu vysty
ti savo inicijativą ir jos ve
dami statyti jaunutę kul
tūrą. Pikti musų kaimynai 
nusistebėję musų pastangų 
gyvybe nenorėjo gražumu 
užleisti mums prigulinčio 
tako. Sudrausti nesąžinin
gus kaimynus kumštimi nei 
nenorėjome nei negalėjo
me; už savo skriaudas 
skundėmės pasauliui ir įieš
ko j ome jo užuojautos. Ne
suprato tečiau musų balso 
Sisaulis iškąrto, ^s^ėlipjo, 

id tik nuduotas ir netik
ras; lenkai stengėsi išaiš
kinti pasauliui, kad tai jų 
nepatenkinti “tautiečiai” 
bruzda ir nerimauja. Kir
tome ledyną, kurs užspau
dęs laikė musų balsą nuo 
pasaulio. - *

Atėjus, kritiškai musų 
tautos valandai vieno ar 
kelių asmenų pastangos pa-i 
sirodė 
gyvas, 
tautą 
darbo.
bus dalykai, kurie intikri- 
no, kad dirbant su pasi
šventimu ir vienybėje gali
ma išgriauti visas kenkian
čias klintis 
slo.

Pažadėta 
Suvienytose
rime vilties permaldauti 
popiežių, kad paskirtų lie
tuviams dieną visose pa
saulio bažnyčiose. O, kiek 
tiedvi dieni musų tautai 
reikštų! Suvienytose Vals
tijose diena supažindintų 
amerikonų visuomenę su 
musų tauta, jos vargais 
praeityje ir dabartyje. Ir 
lengvatikis amerikonas, 
duodamas auką prisimintų, 
kam duoda ir kaip labai 
svarbi jo auka. Per vieną 
tik dieną Suvienytose Val
stijose išsigarsintų musų 
tauta ir prilygtų laisvos 
šalies piliečių domai.

Pasekmingesnis išsigar- 
sinimas ir pasidarbavimas 
musų tautai prigulės vy
riausiai nuo mus pačių. Jei 
mokėsime pavyzdingai elg
ties ir pasirodyti kaipo su
rimtėjusiais ir gerai išauk
lėtais žmonėmis labiau in- 
tiksime amerikonams ir dau
giau susilauksime jų užuo-

Pasidarbavus
• niems Amerikos

permenkos. Kas tik 
kas tik myli savo 
ir tėvynę griebėsi 
Pasirodė labai svar-

ir atsiekti tik-

mums diena 
valstijose, tu-

jautos. Keldami kivirčus ir 
besitąsydami už partijinius 
reikalus išsistatysime ant 
juoko ir neįgysime užuo
jautos. Boto, rodos, kad 
pasekmingai išnaudoti 
mums skiriamą dieną reik
tų pagaminti kuodaugiau- 
sia literatūros, kuriąja 
svarbu nušviesti musų pa
dėjimą ir reikalus. Prie ge
rų norų ir nuoširdaus dar- 
bavimose galima ir tą at
likti. Ar šaip, ar taip no
risi intikėti, kad amerikie
čiai lietuviai supras svarbą 
Lietuvių Dienos Suvienyto
se Valstijose ir mokės ją 
išnaudoti Lietuvos gerovei.

Begalo svarbi butų diena 
bažnyčios galvos — popie
žiaus. Skaitlingose pasau
lio bažnyčiose praskambė
tų musų tautos reikalai, 
kaip nuskambėjo belgų bei 
lenkų.

Baisiausioje musų tautos 
nelaimėje lengvėja šiek-tiek 
ant širdies, kuomet pasise
ka atsiekti toki dideli lai
mėjimai.

Vokiečiai Prisiima 
Atsakomybę.

Lenkų visuomenės veikė
jai, suprasdami, kad jų tė
vynei grasia išbadė jimo 
minties pavojus, sutraukė 
visas pajėgas krūvon, kad 
tą pavojų nukreipti šalin. 
Ilgai darbavosi skundėsi, 
ligi galų-gaįe palenkė Su
vienytų Valstijų preziden
tą užsistoti už nelaimingos 
Lenkijos likimą. Preziden
tas Wilson’as, išklausę s 
lenkų maldavimų ėmė veik
ti. Visu-pirma jam prisiėjo 
perkalbėti Anglijos valdžią, 
kad pastaroji sutiktų per 
blokados rinkę perleisti 
maistą skiriamą Lenkijos 
gyventojams. Negreit An
glijos valdžia buvo perkal
bėta. Iškarto atsakinėja la
bai griežtai ir nuduodavo, 
kad jai suvis neapeina li
kimas nelaimingų kraštų 
patekusių vokiečiams, jai 
vien terūpi atsiekti savo 
vyriausiojo tikslo — laiky
ti vokiečius atkirstais nuo 
susinėsimo su /neutralėmis 
valstybėmis ir tokiu budu 
Išalkinus priversti pasiduo
ti. '

Už tokią taktiką anglų 
valdžia intarta nežmoniš
kume, sužiaurėjime; Suvie
nytų Valstijų valdžia .pro
testais stengėsi pasmerkti 
tokį Anglijos elgimąsi. Ant- 
galo suminkštėjo anglų val
džia ; išgirdo dejuojančiųjų 
balsą ir sutiko leisti įvežti 
maistą tik pastatė sąlygas, 
kurios iškėlėn aikštėn šel
mišką vokiečių politiką. 
Anglija sutikdama perleis
ti į važio j imą Vokietijon 
Lenkijos gyventojams- ski
riamo maisto, pareikalavo, 
kad visi žemės produktai, 
gyvuliai ir maisto ištekliai 
butų tvarkomi ir suvarto
jami vietinių gyventojų. Y- 
ra tai visiškai teisinga są
lyga, nes jeigu Anglija lei
stų vokiečiams ir toliau 
rekvizuoti maistą užimtose 
teritorijose, tai reikšti; tą 
patį lyg pristatymą maisto 
vokiečių karuomenei. Šian
dien vokiečių karuomenei 
turi išvien dalintis maistu 
su civiliais gyventojais, o 
tuomet galėtų viską įš jų

■ ” 
paimti; išsiteisindami tuo- 
mi, kad civiliai gyventojai 
gauna maisto iš Amerikos. 
Reikštų dar daugiau, nes 
civiliai gyventojai: lietu
viai, lenkai ir kiti, turėtų 
dirbti vokiečių karuomenei, 
ir užlaikyti savo rankų 
darbu, o pati misti; elgetų 
duona iš Amerikos. Puikus 
išrokavimas!

Panašius Anglijos reika
lavimus galima paskaityti 
išmintingais ir teisingais. 
Nekitaip butų pasielgę vo
kiečiai būdami anglų vieto
je. Nemažiau teisinga ir 
užgirtina antroji Anglijos 
išstatyta sąlyga: išdalinimu 
maisto ir jo pristatymu su
lyg vietinės, apylinkės rei
kalavimų turinti užsiimti 
neutralė komisija sudaryta, 
arba bent nurodyta, Suvie
nytų Valstijų prezidento. 
Geresnes sąlygas Anglija 
nei negalėjo paduoti, yra 
tai vienintelė geriausioji 
šiandieninėse sąlygose. A- 
inerika yra neutralė šalis, 
Amerika duoda maistą, už
tai! jai ir priklauso vyriau
sioji teisė pristatinėjime ir 
kontroliavime maisto.

Matome, kad abi Angli
jos išstatyti saly gi teisin
gos, tečiau vokiečiai jas 
paskaitė sau negeistinomis 
ir nesutinka jų pildyti.

Kas dabar kaltas už var- 
įgus ir kentėjimus nuterio- 
tų kraštų? Šis dalykas ir 
mums, lietuviams, taip ly
giai apeina, kaip ir len
kams, nes ir musų tėvynė 
lygiame padėjime, ir musų 
vargus būti; pamatę ameri
kiečiai ir juos butų maži
nę.

Pripažindami ■ ■ “ Anglijos 
sąlygas už alkinimo siste
mą, vokiečiai kuoaiškiausia 
prisipažįsta visų-pirma prie 
to, kad vokiečių karuome- 
nė ligšiol mito skriauda ci
vilių gyventojų užimtą kra
štų, toliau, kad užimtus 
kraštus skaito už ypatišką 
nuosavybę, su kuria galį 
elgties taip, kaip tik jiems 
patinka. Toks vokiečių el
gimasis aiškiausia mums 
parodo, ko galima iš jų su
silaukti ateityje. Vokiečiai 
del savo labo mokėtų ir atei
tyje pašvęsti kilčiausius 
menkesnių tautelių idealus, 
nors pasiaromsioms ir nuo 
žemės paviršiaus prisieitų 
išnykti.

Amerikai Trūksta 
Darbininkų.

Darbo Biuro Washingto
ne valdiškoji statistika pa
rodo, kad Suvienytose Val
stijose faunoms ir dirbtu
vėms trūksta 1,200,000 dar
bininkų.

Darbininkų čia pritruko, 
žinoma, iš priežasties euro
pinio karo. Kandidatai į 
Amerikos darbininkus arba 
mušasi tranšiosc, arba iš 
priežasties sutrukusios ko
munikacijos negali čion at
važiuoti. Šiandien Ellis Is
land’e kiekvieną čion pri
buvusį darbininką pasitin
ka keliolika agentų siūlan
čių darbą.

Toks apsireiškimas, kuo
met vietinė pramonė pasie
kė auščiausio išsivystymo 
laipsnio turėjo atsiliepti į 
pakėlimą uždarbių. Darbi
ninkas jieškomsa ir maldau
jamas į dirbtuvę pasijuto e-

sąs dabartinio padėjimo po- sistatys iš griuvėsių ir pe
nu. Pataikė jį išnaudoti. 
Pereitame gegužės mėne
syje apie pustrečio milijo
no darbininkų buvo išėję 
streikan, kad iškovoti tin
kamus užmokesčius. Stam
bieji darbdaviai, pasijutę 
bespėkiais prieš darbinin
kų išstatomus reikalavi
mus, kadangi nepatenkin
tą jo darbininką viliojo ke
letą konkurentų, turėjo nu
sileisti ir padidinti algas. 
Kitaip buvo pirm karo. 
Kuomet darbininkai susi
tardavę pareikalauti dides
nių algų darbdavis turėda
vo juos savo malonėje arba 
nemalonėje. Arba nusileiz- 
davo ir' patenkindavo dar
bininkų reikalavimus, arba 
veikiai telefonuodavo į imi
grantų ofisą ir iš ten vago
nais pristatydavo žaliųjų, 
sveikų ir pigių darbininkų.

Tokiu budu imigracija, 
kuri pastaraisiais laikais 
užsitvenkė, parodė savo in
taką į amerikonų darbo rin
ką ir uždarbius.

Nuo šimto milijonų Suv. 
Valstijų gyventojų trisde
šimts du milijonu priklauso 
svetimtaučiams, kurių žy
mus procentas po karui pa
trauks Europon.

Geležies dirbtuvėse ir an
glių kasyklose Pennsylva- 
nios valstijoje tarp darbi
ninkų pastebiama viešpa
taujanti tendencija išsi
lenkti streikų, kad nepa
tikti be darbo ir neišleisti 
sutaupintų- pinigų. Darbi
ninkai taupą pinigus delei 
pasiuntimo jų po karo Eu
ropon. Pennsylvanios ban
kuose guli ir nuolat auga 
imigrantų didėliai, kuriuos 
jie arba išsiųs arba išsivež 
po karo Europon. Laivų 
kompanijos - praneša, kad 
jos turį gatavai apmokėtus 
užsakymus nuo milijono as
menų pasirengusių apleisti 
šią salį.

Tad jeigu kompanijų 
pranešimai ■ 'butų paremti 
ant teisingų pamatų, aišku, 
koks liūdnas likimas rodo
si šios šalies pramonei. Ga
ila tik įsivaizdinti, ką reiš
kia atitraukimas milijono 
naudingų darbo rankų, kuo
met čion jau ir taip trūks
ta kone pusantro milijono.

Aky vaizdo  j e tokių daly
kų atsiranda optimistų, ku
rie tvirtina, kad po taikai 
apsistosią išdirbystė kari
nių reikmenų ir tuomet di
delis darbininkų nuošimtis 
suras darbo kitose pramo
nes 
mai 
jau 
vių, 
karinę 
sutvarkę kitas 
šakas, kuriose bus reikalin
gi darbininkai.

Europoje darbininkai po 
karui bus labiau paieškomi 
negu šiandien prie šautuvo. 
Ypatingai trįs svarbiausios 
užduotis po karui ten kuo- 
veikiausia reiks, išrišti: at
statyti vidujinę pramonę, 
atieškoti užrubežinę pir- 
klybą, atstatyti eiles mies
tų, miestelių ir sodžių. Už- 
tad naiviškas butų ameri
konų fabrikantų manymas, 
kad Europa po karui palei
sianti savo darbininkus 
blaškytis po Amerikos dirb
tuves. Mažių mažiausia Eu
ropa neatleis

lenų. Kadangi darbininkas 
ten bus labai reikalingas, 
tai to apmokamas bus tin
kamai.

Laikų kompanijos nei 
nelaukia didelio judėjimo 
iš Europos, nors keliones 
sąlygos bus kuopatogiau- 
sios. Prancūzas ir belgas 
nepasirodys amerikonų sti
klų dirbtuvėje, nes darbo 
namieje turės užtektinai; 
vokietis, numetęs šautuvą, 
įgimtu sistematingumu im
sis ramaus darbo; anglų 
darbininkai bus paieškomi 
darbams ant savo šąlu; 
lietuviai, lenkai ir kitas Ru
sijoje gyvenančios tautos 
nesitrauks per darbo krū
vas ir nebėgs, kaip ligšiol 
bėgo svetur.

Paliks vien “nepageidau
jamoji” imigracija piet ry
tinės Europos tautų, kur 
esama 72 nuošimčiai anal
fabetų.

Šalip išsivystymo aug- 
ščiausro1 klesdėjimo prama
nęs amerikonai nusiminę 
žiuri ateitin, tėmija į au
gantį nedateklių darbinin
kų, kuris po karui pasiek
siąs žymiausio laipsnio.

Nusiminimas ir baimė su
prantama kuopuikiausia, 
nes stokuojant rankų ap
sistoja darbas, nuopuola iš- 
dirbystė, sustingsta pirkly- 
bą, o užviešpatauja išliesė
jusi bedarbė bei alkani už
darbiai.

Just.

sumanymas nepasie- 
nepalietė plačią, ir 
pasilaikančia visuo- 
kuri jau butų atne-

dirvose. Tokie tvirtini- 
suvis paviršutiniai, nes 
šicndien daug dirbtu- 
kurios kol-kas gamina 

medžiagą jau yra 
pramonės

kenkti ii' gi susilaiko. Pas
kutiniuoju sakymu nenoriu 
pilnai išteisint musų biz
nierius. Iš tiek visokių biz
nierių, galėtų atsirasti ir 
aukaujančių, bet jie cigarų 
Įsikandę tik numoja renka 
ir viskas.

Kiekvienas augmuo kiek
vienas medelis augtų ir bu
jotų, kad kurmiai ar kito
kį vabalsi nepakirstų jiems 
šaknų. Autonomijos Fondo 
klausymas, tai ir yra vie
nas iš tų jaunų medelių, a- 
pie kurį kurmiai žemę iš
rausė ir taikosi prie šaknų 
pakirtimo “Drauge” tilps- 
ta trijų špaltų Tautos Fon
do Valdybos atsišaukimas 
į Tautos Fondo skyrius ku
riame visa gerkle šaukia 
“Gelbėkime Lietuva”! Mi
nėtame atsišaukime smulk
meniškai ir sentimentališ- 
kai atsišaukiama, kad tik 
nepaaukautų kitur. Skait
linės belaisvių ir jų vargai 
išdėstyta. Ir taip konku
ruoja vieni už kitus lenkty- 
niuja nes iš šalies žiūrint, 
nei šis, nei tas atrodo.

Taip lenktyniuojantis, 
negali turėti vilties nei vie
ni, nei kiti gerų pasekmių. 
Jei atsieks nekurie, o gal 
ir visai savo siekinį neat
sieks, tik vaduojnatis dide
liais vargais. Tokia sistema 
kad ir aukų rinkimo, stum- 
tia stumia abejonės rube- 
žiuosna aukantaujus. Kitas 
ir norėtų aukauti, bet pama
tęs tokias lenktynes, ir susi
laiko sakydamas: “Čia tik 
turbūt kas tokio negero y- 
ra, kad taip labai vieni už 
kitus nori pirmesniais bū
ti.”

Vokietija užima 208,780 
ketvirtainių mylių plotą ir 
lyginasi sudėjus į daiktą: 
Pennsylvania, Ohio, Ken
tucky, Virginia, West Vir
ginia, Maryland Delaware 
ir Dis. of Col. 

* *
Vokietija turi 64,925,993 

gyventojus. Minėtos vals
tijos turi tik 19,833,605 gy
ventojų. 

* *
Francuzija užima 207,- 

054 ketvirtainias mylias -■ 
lyginasi į daiktą sudėjus: 
Wisconsin, Illinois, India
na ir Michigan.

Francuzija turi gyvento
ji; 39,601,509 gyventojų. 
Minėtos valstijos turi 13,- 
483,5000 gyventojų. 

* *
Ilelstcin karvė, Colony 

ūkės, Britiškoje Kolumbijo
je, davė pieno per 86 die
nas, 9,376 svarus ir sviesto 
107 svarų. 

* *
Joseph C. Cuningham, iš 

Lawrence, Ind. pagavo e- 
šerį 42M: svarų sveriantį. 

* *
E. Harper, No. Roseburg, 

Oreg, augina veršį tik su- 
trimis kojomis. Vienos pir
mutinės 
ta daug 
prasta.

neturi, bet už tai 
storesnė už pa

Mažas.

Ar Jus Žinote Kad
135,000,000 tonų anglies 

sudeginama ant Amerikos* 
geležinkelinių reikmenų.

* *
Fernand EI Ciano, San

ta Rosa, Cal. šiomis dieno
mis užbaigė 115 metų.

*
nebuvo

*
augmuo

vi-

ne-
ba-

* *
1915 m. išdirbta 455,945 

svarų sieros Fresno paviete, 
Califomijoj.

* *
1915 m. Pietinėje Cali- 

fornijoj surinkta valakiškų 
(walnuts) riešutų 14,500 
vagonę vertės už $4,000,000 

* *
Pennsylvania valstijoj, 

7,000 moterų turi nuosavos 
uke&

* *
Amerikos biblijos drau

gija (American Bible So
ciety) įsteigta prieš 100 
metų, 

fc *
Sidabro kasyklos Missou

ri valstijoje 
savininkams 
pelno 33,826 

* 
*

Lizdas laukinio kalakuto 
rastas Australijoje svėrė 5 
ir pusę tono, 
svarų.

*
New Yorke 

vaikams
9,000 moterų.

Mikroskopas tapo išras
tas ir pradėtas vartoti Vo
kietijoj 1621 m.

* *
Pastorius F. W. Gorman 

padavė prašymą, kad jį pa- 
liuosuotų nuo pildymo pa
reigų, nes jis užbaigęs mok
slą ant aktoriaus.

1914 metais 
davė gryno 

dolerius.
*
*

Tūkstantis Lietuvių Po 
Dešimts Doliariy.

“Tėvynės” atsišaukimas, 
kad tūkstantis lietuvių mo
kėtų po $10.00 Autonomi
jos Fondan, atrado tautiš
koje sriovėje malonų atbal
sį. Šiandien galima pasigė
rėti atsišaukimo pasekmė
mis; jau matome viename 
ir kitame laikraštyj skel
biant, kurie įmokėjo, kurie 
prisažadėjo mokėti ir tam 
panašiai. Vienok, neauga, 
nebujoje kaip priderėtu 
augti minėtam sumanymui. 
Dabartiniame momente ir 
pagal Amerikoje esančių 
lietuvių skaičių, jau turėjo 
rastis ne tūkstantis, bet 
dešimts tūkstančių! Nejau
gi tas 
k ė ar 
geriau 
meno,
šus ant Lietuvos aukuro di
desnę auką, negu kad atsi
šaukime buvo minima.

Muši; biznieriai, kur 
jus esate ? Jus nei akįų ne
rodote, kuomet nematote iš 
to sau biznio pagerinimo? 
Iš aukavusių bei pasižadė
jusių aukauti listo, matosi 
tik protesijonalai-inteligen- 
tai. Pajudinkite šį klausy
mą nors laisvėmis nuo biz
nio valandomis, o užtikrinu, 
kad nei vienas biznierius 
neatsiliks neprisidėjas.

Pakeltas klausimas, vis- 
tiek butų sutikęs geresnį 
obalsį, negu kad sutiko. 
Dabar, patiko gerą obalsį 
tik laikraštijoj, bet ne tarp 
liaudies. Kitas dalykas, tai 
suklaudinti žmones , per 
tuos visokius “fondus’’ ir 
jų' agitatorius. Kitas biz
nierius ir prisidėtų iš at
jautimo ir tam. sumanymui

darbininkų pritarimo, bet matydamas, 
per penkis metus4 ligi neat- kad gali kartais jo bizniui

*
1816 metais, 

sai vasaros.
*

Nei vienas
duoda tiek pelno, kiek 
nianės. Apskaitoma, kad iš 
akerio apsodinto banianėms 
pch'.o esti 133 sykius dau
giau, negu kviečiais užsė
ta ir 40 sykių daugiau, ne
gu bulvėms.

* *
C. C.. John, Columbus, 

Ohio, gavo atlyginimą už a- 
kį $1,133.33, kurią išspyrė 
arklys, nuo jo baidant 
sės.

arba 11,000

♦
prie siuvimo 

drabužių dirba

inu-

* *
G. F. Pfeisko, 
Mo. reikalauja

St. 
per- 

priežas-

Bull,

Mr.
Louis, 
skyrus. Perskyrų 
tis, kad jo moteris turinti
jau 65 metus amžiaus, o 
namo pareinanti ant 4-5 
vai. kas rytas.

* *
Mrs. Henry H.

Sparta, N. J. užaugimo le
meną 13 colių apskritume 
didžio; astuonių colių ilgio 
ir svėrė keturis svarus. N jo 
užmezgimo, ėmė metą lai
ko, koliai užaugi.

* *
Plaukiojantis ant vandens 

ženklas (Roaring Buoy) 
nurodantis gilumo vietas, 
kuris svėrė 5,000 svarų, 
buvu nuneštas baugžuvės.

Owen Eagan, chemikas, 
New Yorko policijai lai
mingai atidarė 7,000 bombų.

* *.
Vienas akras užsėtas ry

žiais Califomijoje atneša 
pelno savininkui 70 dolerių. 

*• *
1915 metai liepos mėne

syje įvežta Barcelonos 
miestan (Ispanijoje) 32,- 
000 tonai kviečių iš Suvie
nytųjų Valstijų.

* *
Marija Crone, gyvenanti 

Lucusville, Ohio, 
metų ir džiaugiasi 
ra sveikata.

turi 108 
savo ge-

4



Ko. 23 Lietuvių. Laikraštis “Katalikas**

Gailiunas.

Dvi Lietuvaites.
(Duelogas).

Scena gerai pasiturinčio 
gyventoj aus rūmas. Dvie- 
jos duris, prieš sienyje sto
vi pianas ar vargonai kelios 
minkštos kėdės, viduryj 
apvalus stalelis knygoms ir 
popieroms apkrautas).

Perstatyto jos:
Marytė, ką tik atvažiavus 

iš Lietuvos,
Magdutė, čia gimus.
Marytė — Šia tau ir A- 

merika. Nei kita kaltinti 
negali, nes pačiai begalo 
norėjosi pamatyti ta lai
minga šalis, kurią visi gi
ria (rodydama) didelį, ma
ži, seni ir jauni, stori, plo
ni ir pilvoti, na tos musų 
bobelės kaip pradės plepė
ti kaip apušės lapai kur 
judošius pasikorė, kad ten 
ir ten Amerikoj, begalo vi
siems yra gerai: cukraus 
kalnais vaikščioja, lengvai 
dirba, gražiai pasirėdę, 
gardžiai pavalgo ir kokio 
ten byro, išsigeria, nes aš 
tą ir myliu. Ne jau taip ir 
butu! Dar ligšiol nieko ne
teko paragauti. Valyk tą 
barzdylą, o naudos, (rodo) 
nė per juodimą nago:

Magdutė — (Įbėgusi nu
sistebi, pamačiusi nepažįs
tama) What is it? What’s 
the matter with you, where 
did you came from?

Marytė — (Norėdama 
svaikinti, Magdutė atsi
traukia.) Sveika gyva sesy
te. Tamista matyt esi Mag
dutė Pakalnytė, mano te
tulės dukraitė. Aš atėjau 
į svečius pas tamsta, na
mie taip man nubodo, nė- 
fa su kuo pasikalbėti.

Magdutė — I am Maggy 
šiur.

Marytė — Ką tamsta 
pasakei? Ar nori sūrio val
gyti, ar sakei kad moki 
sudėti į sūrmaišį. Aš atve
žiau tokį trikampį, kurį 
man mama įdėjo kelionė
je del pasistiprinimą, bet 
kaip apsirgau ant laivo, 
tai nebegalėjau nei atsiką
sti. Kad supo tai supo ma
ne. Maniau, kad ir vidu
rius iš sups. Ačiū dievui, 
sveikutė išlikau.

Magdutė — Tai
šiur kad yra nuodai dan
tims. Tokis kietas, kad ne
galima ne atsikąsti, nes 
tik čiulpk, graužk kaip pe
lė kaula. O musų valgiai 
visai kitokie: minkšti, sal
dus tik čiulpti bereikia ir 
vidurių neišpučia, (rodą į 
Marytę) tokia stora, plati, 
lig kad žirnių buzos pri
gėrusi.

Marytė — O žiūrėk kas 
iš tave tėra? Laiba, pers
maugta it giltinė, iš balus 
kaip žydo perkelis, nepai
sant kad ir minkšti val
giai. Dantįs apkaustyti 
geltonoms Įdėtoms kaipo 
armotų galai. Mat, ir ji su
silygins su savo sveikata 
ir dantimis.

Magdutė — Mes ir ne
norim susilyginti 
kioms manoms.
Dievo, kad aš tokia tapčia, 
ištikrųjų reikėtų gėdytis, 
o dabar ir jos nori, kad 
mes su grinorkoms drau
gautume. Gėda, šiur gėda 
butų mums susidraugauti 
su tokioms puškom: nei 
pasivaikščioti jos moka, 
nei pasikreipti, nei pasi
sukti. nei ansirėdvti —deda

Magdutė — Aš nenoriu 
branginti, bo nėra kas.

Marytė — Kad supras
tum, kitaip kalbėtum. Tie

sūrį,

su to-

koja iš kojos net žemė dre
ba.

Marytė — Mat, butum 
tetulės dukraitė ir taip ma
ne negražiai išvadinai, o- rūbai yra musų tautos mo
ka tu surugtum kur savo 1 
tokia giminyste. Na o kas 
iš tavęs? Laiba kaip virve- : 
lė — musų piemenįs daug < 
drutesni. Tokios Ameri- 1 
konkos kaip tu, netiktum 
nei naginę užklopyti.

Magdutė — Shut your 
mouth off aš nesuprantu ; 
ką tu čia šneki. Naginių, < 
kaip gyva ant žemės, nesu . 
dėvėjusi nei mačiusi. Mes 
netokios pusmergės, kad 
apsivyniojusios vyžoms ko- ; 
jas ir pasikaišę andaro- 
kus kelmus upturn. O ko
dėl tu čia atvažiavai, kad 
butų buvę gerai, tai bū
tum gavus kur nors užpie- 
menę. r

Marytė — O, o kokia lai
ba kaip pagaištis, o ger
klę turi kaip šimtametė kar- 1 vė ir nesigedini tokia jau
na taip kalbėti. Ar su tą 
pačia burna ir valgai? Ma
no tėvelis neduotu valgy
ti už tokią burną.

Magdutė — Kodėl nebu
vai pas sava tėvus, bet 
čia atsivilkai. Matyt ko
kia iš tavęs liurba. Delko 
mane tėtė su mama myli 
nors ir nesupranta, ką aš 
kalbu su prancūzais, airi- 
šiai, italijonais. Su jais 
kas kita ir sueiti. Dar mat, 
ir jos senmergės, grinor- 
kos, nieko neišmanančios, 
kvailos, neniokintos, nemo
ka apsieiti su žmogum ir 
jos nori, kad mes su joms 
draugutunie. Kaip pamis
imi, net plaukai stojasi. 
Niekados, niekados kaip 
gyva busiu, o ne draugau
siu su toms ištižėlėms gri- 
norkoms. Mums butų gėda 
net veidai raustų, kad pama
tytų kas iš svetimtaučių 
gatve einant sutokiom 
klerke mis. Na, ką pasaky
tų? Tikrai pamanytų, kad 
ir mes tokios, ir su eiti ne.- 
benorėtų; išsižadėtų ant 
visados, o apie apsivedinią 
ir gi nebekalbintų, nei šnipš. 
Lietuviai visi tokie liurbiai. 
Man nepatinka plaukuotom 
panosėm.

Marytė — Liaukis, tu 
nepliovojus. Na, kas tau 
pasidarė? Ar kipšas, ar ži
los plaukas galvon įlindo.

Magdutė — Žiūrėk ko
kie tavo rubai? Kas gali 
nešioti tuos rubus, tiktai 
kokia avigalvė. Aš jų ne
imčiau nei į rankas, nei už 
jokius pinigus.

Marytė — Ar tu žinai 
kas tie rubai yra ir ką jie 
reiškia?

•Magdutė — Ne, nežinau. 
Panašus į kokius graba- 
kaulius.

Marytė — Ar nori kad 
paaiškinčia ?

Magdutė — Taip, noriu. 
Neką išaiškins tokia avia- 
lė.

Marytė — Cit, nemur- 
mėjusi, kaip avis be vilnų.

Magdutė — Jau klausau, 
klausau (į šalį) kaip čia ją 

: pasigauti, kad butų gali- 
, ma kailis iš perti...
, Marytė — Taip ir pride

ra. Tie rubai, yra kaipo 
ženklas musų tautos gy-

i vybės. Kas išsižada tų ru- 
l bu, tas tampa musų tautos 
į išgama. Mes juos turime 
, branginti kaip auksa, nes 
■ tai yra brangiausis tautos džiu į 
i turtas.

tinos rubai. Tauta sudaro 
visi tie žmones, kurie vie
noda kalbą vartoja vieno
dus rubus dėvi. Tie žmo
nės sudaro šeimynas, o šei
mynos sudaro musų tau
tą. .!

Magdutė — Tai kokį man 
gerą tas padaro? Aš ir taip 
esmų nuo kitų godojama. 
Airišiukai ir taip ice cream 
užpundija.

Marytė — Brangi sesyte. 
Pasakyk, kas tau yra ge
resnis, svetimtautis ar lie
tuvis?

Magdutė — Rodosi sve
timtautis, nes toks manda
gus', ir kepurę pakelia.

Marytė — Eik tu begė
dę. Atmink kas tave užau
gina ir dabar tu svetimtau
čius statai augščiau už sa
vo motina ir tėvą. Ar jie 
geresni! (Magdutė susigė
dina ir išbėga .pro duris, 
skubai apsirengti tautiš
kais rubais.)

Marytė — Šia tau ir de
vintinės. Kokie čia žmo
nes ištvirkią pasileidę iš- 
tauteja ir dą drįsta panie
kinti savo gymdytojus. Ti
krai jie beprote gyvena,

Magdutė — (Įeina Mag
dutė jau persirengusi.) 
Sveika gyva sesyte. Na, ka, 
ar aš ne lietuvaitė

Marytė — Ar jau nebe- 
vadinsi daugiau grinorka?

Magdutė — Ne, niekados 
nebevadinsiu Kvailos tos 
vištos, kurios niekina tau
tiškas merginas. Aš gimiau 
lietuvaite ir noriu . mirti 
lietuvaitė. Mylėsiu ir bran
ginsiu lietuvystę kaip auk
są (susikabinia išeina) Te- 
žydį tarp musų ir kitų Vie
nybė.

dabar?
Marytė — Kad ir dėvi 

lietuviškus rubus, bet šir
dyje tavo neapykanta vieš
patauja, ant musų.

Magdutė — One, nebė
ra to. Perėjo. Aš pasisa
kiau maniai, tai ji mane 
taip barė, kad ką tik mušt, 
negavau. Aš daugiau to ne
bedarysiu. Nuo šio laiko 
mylėsiu visus lietuvius, y- 
pač jaunimą. Labai aš gai
linsi, kad neturėjau pilna 
supratimą apie juos.

Marytė — Kaip tai? Ne
norėjai suprasti apie savo 
tėvus ir apie jų jaunas die
nas?

Magdutė — Nebebark 
daugiau, nes mano širdis 
ir taip dreba. Geriau pasa
kyk paic lietuvišką jau
nimą. Veikimą jų, būdą ir 
kaip laiką praleidžia...

Marytė — O labai links-' 
mai laiką praleidžia. Susi
renka į vieną būrelį kaip 
į rūtų darželį, gražiai dai
nuoja tėvynės dainas, žai
džia tautiškus žaislus ir 
tt. o taukiausia ropę rau- 
ja.

Magdutė — Brangi sesu
te išmokink ir manė tų lie
tuviškų žaislių ir kaip tą 
ropę rauja, nes mano širdis 
labai geidžia.

Marytė — Gerai, sumie- 
hi noru, prašom sėsti čia 
ant grindų. (Magdutė atsi- 
dėda, Marytė paima apva
lą pagalį ir atsisėda, sude
da kojas su kojoms suraTi- 
komis abidvi pasiima už- 
pagalio, ir traukia žėdna 
ant save, bet Magdutė už
traukia Marytę ir atsistoja 
abidvi).

Marytė — Taip ir žai
džia. Tamista manė iš ro
vei, o gal kitas tamistx 
butų išrovęs ir taip toliau.

Magdutė — Kaip 
man patiko! Negaliu 
grožėti. Miela sesyte, 

kitą kambarį

YPATOS LAISVĖ
LOUIS 4 N. , HAMMER- 

LING.
L. X. I. I. I.

Jei ypatos laisvės ar pri
vatiškų teisių paaukojimas 
yra daromas su tikslu tikro 
išlaimėjimo didesnės gero
vės — o vien tik toksai tik
slas ir gali but toleruoja
mas — tai tokiuose atsiti
kimuose laisvė ar privatiš- 
kos teisės nieko nenukentės, 
nes gautasai laimėjimas pa
didins laisve kituose daly
kuose. Individualo nusilen
kimas prieš nekurtuos įsta
tus, pavyzdin prieš įstatus 
apie liaudies apsaugojimą, 
ne tik paliuossuoja individ
ual nuo rūpinimosi apsau
got patį save, bet da prapla
tina jo veikimo lauką, ir jis 
gal daryti daug tokių daly
kų, nuo kurių jis būtų pri. 
verstas susilaikyti nešant to
kių įstatų apie liaudies ap
saugojimą. Taipgi, jei yra 
įvykdinti būdai apsaugoti 
individualų nuo užsikrėtimo 
epidemija, tai jis daug liuo- 
siau gal elgties savo darbe 
arba pasilinksminimuose- 
Laisvės praradimas viename 
dalyke suteiks jam daugiau 
laisvės kituose dalykuose, 
perką jo laisvė ne tik nesu- 
inąžės, bet pasididins. Jei 
mes galime pasitikėt polici
jai, kad ji apgįs mus nakty
je, tai mes aplankę dange 
lį vietų kuriose galime su
rast proto lavinimą, susitikt 
su draugais, ar pamatyt 
naudingus pasilinksmini
mus-

—nekuriu valdininkų pa
naudoti įstatus iki žmonių 
laisvės patrėmimo. Da 
svarbesnis yra Columbios 
Distrikto Apeliacijų Teismo 
nuosprendis iskiriąs priemo
nes apie visuomenės gerovę 
iš po konstitucijos globoji
mo, nors tasai nuosprendis, 
kaipo neįvykdinta nuomė, 
but da diena po dienai at
mainytas. Sunku intikėti, 
kad konstitucija, kuri vien 
'tik tam ir padaryta tapo, 
kad apsaugotų žmonių lai
svę ir gerovę, butų taip leng
vai lankstoma. Jeigu ištik- 
rųjų pasirodo pastovus ir 
tvirtas visuomenės reikala
vimas pakeist esančius įsta
tus, tai jie privalo būt pa
keičiami tik nurodytaisiais 
konstitucijoje būdais, bet 
nekitaip. Tokio svarbumo 
dalykai, kaip padidintasai 
siaurinimas privatiškų tei
sių, negal būti paliktas už- 
gyrymui teismų, kurie tam
po konstituciją sulyg savo 
nuovokos.

Darbininkų svarbiausi 
reikalavimai yra, tai su
trumpinimas dienos darbo 
valandų, dubeltavas mokes
tis už viršlaikį ir pakėli
mas algų. Dabar, įsimaišius 
ir šalies prezidentui į tą 
klausymą, galima tikėtis, 
kad prikalbės kompanijas 
išpildyti darbininkų reika
lavimus, arba ant tūlų da
lykų pačius darbininkus 
nusileisti.

UŽSIDEGĖ BRIEŽUKŲ. 
KARAS.

Hammond, Ind. Prikrau
tas briežukų karas kurių 
voga buvo dvidešimts tonų, 
iš-nežinomos priežasties už
sidegė. Tai buvo nepapras-

---- - - --- •• :j

mane.

tas 
atsi- 
mel- 
pas

Todėl tai męs ir privalo
me vykdinti mokslo pripa
žintąsias priemones sveika
tos apsaugojimui, nes tosios 
priemonės padidina mųsų 
laisvę kovoti su pavojumi ir 
praplečia mūsų veikimą. 
Paaukotoji šiame dalyke 
laisvės dalelė atneša dides
nę už save naudą mūsų lais
vei.

Taipgi aišku, kad tarp 
įstatymdavystės apie visuo- 

' menės sveikatą ir tarp ypa- 
tos laisvės negal būti jokių 
priešginumų. Kitaip gal 
manyti tik tie, kurie netur 
tikros nuovokos apie laisvę 
ar kurie, sulyg nekuriu sani
tarų siauros pasaulėžvalgos, 
nesistengia matyt nieko kito 
apart jų paskirtų siekių ir 
ignoruoja visus kitus daly
kus, ar bent neapkainoja 
kitų dalykų vertės ir svar
bos.

Vienok mums išrodo, kad 
sanitarai, o kartais ir teis
mai neprisilaiko šiame daly
ke tikrojo tako. Jei šiame 

. klalyke prišeina įvykdint 
įstatus iki kraštutinumo, tai 
čia jau dalykas svarbus, o 
svarbus ne todėl, kad męs 
neturime ganėtinų įstatų, 
bet todėl, kad jame apsireiš
kia palinkimai — nors gal

AR BUS GELEŽINKE
LIŲ, STREIKAS?

Didžiausios derybos ei
na, tarpe geležinkelių kom
panijų atstovų ir darbinin
kų atstovų. Negalėjo prieit' 
prie galutinio išvedimo, ir 
jau buvo girdėtis daug kal
bant, kad tik sustreikuos 
geležinkelių darbininkai, 
tai paims pati valdžia kon
troliuoti geležinkelius ir 
tuomi streikas užsibaigs, 
nes svarbiausių iš kitų rei
kale imu yra astuonios va
landa 3 dienos darbo, ką 
valdžia visiems savo darbi
ninkams duųda. .

Vienok, nepriėjo prie ga
lo ir jau visuotinas strei
kas gręsė, ir galėjome lauk
ti diena iš dienos streiko. 
Kompanija vienok bijojo ir 
kreipėsi prie prezidento 
Wilsono, kad per jo tarpi- 
ninkystę gal bus galima 
streiko vengti ir taip visi 
atstovai ir suvažiavo Wa- 
shingtonan.

DIDELIS

SUVALKIJOS
ŽEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalyku.

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj.
labai 
liepė 
čiai.

Persistato 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie jį visi laikraš-

Kaina
I VIENAS DOLIARIS
■ su prisiuntimu į namus.

BIB Reikalaukit pas 
įjJ S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

I

Tel. Yards 5194.

AKUŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

6 W. 39-ta gal., . Chicago, III.

su geromis

tas degimas, kuris karų 
jardo darbininkus labai iš
gąsdino.

Henry Sanford, New 
York, pagava ryklę prie 
Soldier Key, Fla. 12 pėdų 
ilgio. Kada ją perpjovė, tai 
viduriuose atrado: žmogaus 
kaukole, tiesiojo peties 
mentę, kairįjį šlaunies kau
lą, augščiau alkūnes ran
kos kaulą ir vieną piršto 
kaulą.

* *
Alabamos valstijoje 18- 

40 metais iškasta anglių 
946 tonų, 1870 m. — 11,000 
tonų, o 1914 metais — 15,- 
593,422 tonai.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų drąsių, 
kantriai lauktų karo pabaigos. , ....
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius Šiuo ii«

kad
mniuvię puueau sviesues ir ivuunuuesį j*s rugiu** vauuvnuo

trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duo
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami..

LIETUVIŲ BALSAS, jjėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-jieškoji* 
mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į'Liet. Balsą’* į užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias 
skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių 
arba darbo petito eilute po teksto—10 kap. Amerikoje prieš, tekstą 50 centų, po teksto 
25c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. RUSSIA.

v f| Nerviški Žmonės ;
Ji džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata gali .
WP būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
A}) systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., I

jeigu tokie žmonės vartos (

Severn’s
Nervoton

(Severos Nervotona) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimą nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo.

Rašykite ir reikalaukite must; cirkuliorių: “Severos Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Kaštuoja $1.00

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve- 
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuvių Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti šį puikų daržą savo piknikams ir išvažia
vimams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žalįumynų ir prieina prie pat Desplaines 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

J. M. Tanaiievičius,
3253 S. Morgan St. Telefonas yards 6870 Chicago, III.
Arba tiesiog aut vietos:

National Grove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30 Ji & Desplaines Sts. Telefoną* Riverside 56 Riverside, III.

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3248 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant T. KARA Aptiekos 
1013 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki S po piet 

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1S76

5
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Delegatų Žodis Lietuvių 
Visuomenei.

Atlikę savo darbą Šveica- ‘ 
rijoj, dar prieš turėjome se- i 
kančias dalykus: suteikti < 
žinių Šventam Tėvui apie

• Lietuvos vargus, atlankyti^ 
• - belaisvius Vokietijoj ir gan- ;

ti paskutinių žinių apie : 
Skandinavijos lietuvių vei
kimą, nes būdami Šveicari
joj girdėjome, kad Skan-1 
dinavijos ir' Rusijos lietu
viai turėjo konferenciją, 
taigi matydami, kad šių 
dalykų nebegalėsime atlikti 
abudu kartu, pasidalinome 
darbu: vienas (kun. Dr. 
Bartuška) nuvažiavo Ry
man, gi antras (Dr. Bielskis 
Vokietijon.) (Kun. Dr. V. 
Batuška nors su didelėmis 
sunkenybėmis dangavo Ro
mon pas šv. Tėvą) Stebėtinu 
būdu abu delegatu nieko 
vienas apie kitą nežino
dami nuo 7 Liepos, atvy
ko Newarkan vieną ir tą pa
čią dieną t- y., 9 augusto- — 
Kun. V. Bartuška iš Italijos 

. laivu Dante Alighieri, Dr.
Bielskis iš Danijos, laivu 
Oscar II. Delegatų kelionė 
Lietuvon užbaigta. Linksma 
mudviem ir begalo smagu 
sugrįžus pas savuosius 
Amerikon. Čion mes galė
sime su jumis pasimatyti 
ir jums nuvargintos Tėvynės 
vaizdus nupiešti. Mes kupi
ni esame žinių iš Lietuvos 
padangės. Nors ne visą Lie
tuvą aplankėme, bet galime 
džiaugties, pamatę labiau
sia nualintas Lietuvos vie
tas. Suėjome su tūkstan
čiais musų brolių ir sesu
čių, kurie perdavė mums 
jųjų kančių didybę ir skau
smų gilumą. Jie meldė mu
sų Amerikos lietuviams a- 
pie tai pranešti. Vardan vi
sos Lietuvos šiuomi sveiki
nam jus Lietuvos Sūnus ir 
dukros, gyvenančius toli 
nuo tėvynės vargų.

Našlaičių prieglaudų vai
kučiai, ištiesę į savo liesas 
rankutes, šaukiasi prie jūsų 
melsdami duonutės. Mokyk
lų jaunimas, neturintis 
kuom apsivilkt, knygų nu
sipirkti ir už mokslą užsi
mokėti, laukia nuo'jūsų pi
nigėlių. Išdžiuvo krutinės 
išardytų Lietuvos šeimynų 
ir išsekė ašarų šaltiniai, be
laukiant pagelbos iš ameri
kiečių, kurios, kaip jie mu
ms guodėsi, kaip nėr-taip 
nėr. Lietuvių delegatai iš
drįsta užklausti brangių 
mus brolių ir sesučių, gyve
nančių laimės šalyje, AR GI 
TOS PAGELBOS IR NE
BUS? Nebesinori mums ti
kėti, kad tas atsitiktų. Lie
tuviai juk nenustojo širdies 
prakilnumo ir jautrumo. 
Lietuviai! tėvynės varpai 
liūdnai gaudžia, mes jų ai
dą girdėjome; aidą begalo 
graudingą: AMERIKOS
LIETUVIAI GELBĖKITE 
JŪSŲ TE VYNŲ Lietuviai! 
Griaudžius tėvynės varpų ai. 
dus sustabdykime, suteiki
me Lietuvai pagelbą, 
džiaugsmą ir viltį.

SUTVARKYME AUKŲ 
RINKIMO.

Kas link susirinkimo, ' 
•del nuo karės nukentėjusių 
“Kataliko” nr. 21 tilpo 
straipsnis, apie susirinkimą 
delegatų nuo draugysčių ir 
kuopų, kad apsvarsčiu, 
kaip ir kokiu bildu, butų 
galima pasekmingiau pini
gų surinkti del nukentėju
sių nuo karės Lietuvoje.

Kaip teko man pačiam 
tame susirinkime būti, tai 
ištikro užims daug laiko, 
koliai susitvarkįs aukų rin
kimo klausymas. Jau du su 
sirinkimai atsibuvo gana 
ilgi, bet nieko tikro, nau
dingo dar ne yra nutarta. 
Kas dedasi musų tėvynėje 
Lietuvoje, per du ištisus 
metus skerdžia be persto- 
jimo; kiek musų brolių te
nai yra paversti į amžinus 
koliekas, kurie negalės per 
visą savo gyvenimą jokio 
darbo dirbti. Negana to, 
bet reikės juos nešioti ar 
važioti ir valgidint. Kas 
atsitiks su tokio žmogaus 
šeimyna. Kas jo kūdikius 
išmaitįs, tai jau jokio pro
tas neišneša. Mes čia suėję 
neva išrasti būdą del pa-1 
lengvinimo savo brolių nu
kentėjusių nuo karės, ciga
rus ir cigaretus puškiname 
atidėliodami sąvaitė nuo są- 
vaitės, mėnesis nuo mėne
sio ir taip toliau jokios 
naudos nepadarydami. 
Kad norime nukentėjusius 
sušelpti, kad rupi mums 
brolių, likimas, tuoj imki
mės už sekančio darbo: Chi
cagoje yra apie šimtas drau
gysčių ir kad kiekvienadrau- 
gystė paaukuotų nemažiau 
kaip po $100.00, tuojau pa
sidaryti $10,000, ir tik iš 
vienų draugysčių, iš vienos 
Chicagos pasidarytu didelė 
suma pinigų. Mus pavizdį 
pasektų ir kitų kolionijų 
draugijos, tada butų didelė 
pagelba ir daugeliui naš
laičių nušluostytume aša
ras.

Laukime dabar tos rugp. 
29 dienos ir matysime, kaip 
tų draugysčių delegatai už
baigs tą svarbų klausymą 
ir kaip sutvarkys aukų rin
kimą. Čia didelė svarba y- 
ra, ir priderėtų atydžiai su 
didžiausiu rūpestingumu ir 
be jokių atidėliojimų, tas 
klausymas užbaigti.

J. M. Janulis.

CHRONOLOGIJA EU
ROPINĖS KARĖS. 

1915
Geg. 19 — Asquitas 

kelbė perorganizavimą 
bineto.

Geg. 23 — Italija 
kelbė karę Austrijai.

Geg. 31. — Zepelinai mė
tė bombas ant Londono.

Birž. 3. — Austro-vokie- 
čiai užėmė Przemyslą.

Rezignuoja 
sekretorius

pas- 
Ka-

pas-

Birž.
Suv.
Bryan.

Birž.

7 - 
Vals.

Italai užima

Antroji Lusi- 
pasiųsta Vo-

Venizelos lai-

KUN. DR. V. BARTUŠKA 
DR. J. V. BIELSKIS.

P. S. Apie atsilankymą de
legatu lietuviij kolionijose 
pasistengsime pranešti kuo- 
greičiausiai lietuvių visuo
menei per laikraščius.

8 — 
Monfalcone.

Birž. 11 — 
tanijos nota, 
kieti j ai.

Birž. 13 —
mėjo Grekijos rinkimuose.

Birž. 16 — Prancūzai pa
darė progresą į šiaurius 
nuo Arras.

Birž. 22 — Austrai įeina 
į Lembergą.

Liepos 8 — Paskutinės 
vokiečių pajiegos Pietinė-

je Afrikoje apsuptos. Ru
sai užgriebė 15,000 Austrų 
kareivių.

Liepos 9 — Amerikos 
valdžia ima kontroliavimą 
icvielinio telegramo Say
ville, L. I.

Liepos 11 — Prūsija nu
stojo iki tam laikui 1,500,- 
000 kareivių.

Liepos 14 — Vokiečiai 
eina pirmyn Argonne’joj.

Liepos 15 — Sustreika
vo 200,000 velšių anglia
kasių. Vokiečiai 
Przasnyszą.

Liepos 18-20 — Anglų 
nuostoliai: ant sausžemio 
321,889; ant vandenio 9,- 
106 kareivių.

Liepos 22 — Antroji Lu- 
sitanijos nota pasiųsta Ber
lynan. t tfį

Liepos 31 — Austrai už
ima Lubliną.

Rugp. 5 — Vokiečiai uži
ma Varšayą ir Ivangorod. 

' Rugp. 7 — Nauja talkinin- 
i kų armija išsodinta ant Ga- 

lipoli pussalio.
Rugp. 9 — Anglai laimė

jo prie Hooge, netoli Y- 
press.

Rugp. 12 — 
užėmė Siedlecą.

Rugp. 14 — Anglų tran
sportas torpeduotas Ae
gean jūrėse; nuostolių 
000 gyvasčių.

Rugp. 17 — Vokiečiai už
ėmė Kauną. Zepelinai ap
lanko Londono' apielinkę.

Rugp. 19 — Torpeduotas 
“Arabic’’ laivas, prie Fast- 
net. Vokiečiai užėmė Novo- 
georgievską.

Rugp. 19-21 — Vokie
čiai laimėjo jūrių mūšį, Ry
gos užtakoję.-' ' -

Rugp. 21 — Anglai nus
tojo iki tai dienai 381,983 
kareivių.

Rugp. 26 — Austro vo
kiečiai užėmė Lietuvišką 
Brastą.

Rugs. 1 — Vokiečiai pa
skelbė, kad nuo geg. 1, pa
ėmė rusų nelaisvėn 1.500r 
000 kareivių.

Rūgs. 2 — Vokiečiai už
ėmė Grodno.

Rugs. 4 — Nuskandino 
laivą Hesperian prie Fast- 
net. I,

Rūgs. 7 — Caras atstatė 
didi kunigaikštį, kaipo vy
riausią kamandierą ryti
nio fronto.

Rugs. 7-8 — Rusai paė
mė nelaisvėn 17,000 karei
vių prie upės Seret, Galici
joje.

Rugs. 8 — Vokiečiai už
ėmė mylią apkasu Argon- 
n’eje. Zepelinai, bombarda
vo Londono centrą.

Rugp. 8-9 — Vokiečiai 
progresuoja Argonne.

Rugp. 9 — Prezidentas 
Wilsonas reikalauja atšau
kimo Austrijos ambasado
riaus esančio Washingtone.

Rugs. 10 — Anglo-fran- 
euzų finansų komisija pri
buvo į New Yorką,

Rūgs. 15 — Asquitas rei
kalauja padidinimą armi
jos ant 3,000,000 kareivių 
ir 800,000 darbininkų į a 
municijos išdirbystę. Gen. 
von Mackensen užėmė Pin
ską.

Rugs. 18 — Vokiečiai už
ėmė Vilnių.

Rugs. 19 — Vokiečiai 
pradėjo bombarduoti Ser
bijos rubežių.

Rugs. 21 — Bulgarijoj 
mobilizacija

Grekijoje

užėmė

Church gg r g * O BELLS
Memorial Bells a Specialty.

M oShane Ball Foimdry Co., Baltimore, MtUUAA,

uz-

uz-

pa-

Vokiečiai

1

paėjo pirmyn 
Naujas grekijos 
Zaimis. Francu- 
pasisekimą prie

Rugs. 24 
mobilizacija.

Rūgs. 24-25 — Frarču- 
zai ir anglai atakuoja Cha- 
pagne ir Lens apielir.kč-.e, 
kur laimi apie penkesde- 
šimts keturkampių mylių 
25,000 kareivių ir daugeli 
amunicijos.

Rugs. 30 — Prancūzai 
užėmė kalva No. 191, 
Champagne apskrity j.

Spalio 4 — Rusija įteikė 
ultimatumą Bulgarijai.

Spalio 6 — Rezignuoja 
Vyriausias minysteris Ve
nizelos. Bulgarija atmetė 
Rusijos ultimatumą. Aus- 
tro-vokiečių armija įsivežė 
į Serbiją. Anglai išsodina 
savo kareivių Salonikuose. 
Prancūzai 
Serbijoje, 
ministeris 
zai turėjo
Tahure kalvos, Champag
ne apskrity j.

Spalio 7 — Rusijos krui- 
seriai, bombardavo Bulga
rijos portą Varna, ant Juo
dųjų jūrių kranto.

Spalio 9 — Austro-vo- 
kiečiai užėmė Belgradą. 
Anglų nuostoliai iki tai 
dienai 493,294 kareivių.

Spalio 11 — Rusai persi
laužė per Austrų linija prie 
upės Stripa. Austro-vokie- 
čiai užėmė Semendria.

Spalio 14 — Bulgarija 
paskelbė karę Serbijai. An
glai atakuoja aplink Ypres 
ir Hulluch,

Spalio 15 — Grekija ofi
cialiai paskelbė, kad nes
tos į Serbijos pusę.

Spalio 16-17 .— Vokiečių 
padaryti atakai ant belgų 
linijų bepasekmių.

Spalio 19 — Bulgarai at
kirto geležinkeli prie Vra- 
nia, jungiantį Salonikus. 
Italija paskelbė karę Bul
garijai.

Spalio 21 — Bulgarai 
ėmė Kumanova.

Spalio 24 — Bulgarai 
ėmė Uskub.

Spalio 25 — Austrai
skelbė, kad italu atakas at
mušė apielinkėjė Goeritz.

Spalio 31 — Vokiečiai už
ėmė Kraguyevatz.

Lapk. 5 -— Bulgarai užė
mė Nish. Vokiečiai užėmė 
Kralievo.

Lapkr. 7 — Vokiečiai 
laimėjo prie Krusavec.

■ Lapkr. 9 — Laivas An
cona torpeduotas Mcditera- 
niškose jūrėse.

Lapkr. 14 — Rusai per- 
vyti atgal per upę Styr.

Lapkr. 15 — Kitchener 
pribuvo į Mudros.

Lapkr. 17 — Serbai ati
davė Babuna augštumas ir 
Prilep. Anglu ligonbutinis 
laivas Anglia palytėjęs mi
nas anglu siaurumoje, nus
kendo ir apie 100 sužeisti} 
kareivii} nuskendo.

Lakpr. 19 — Pagal ap- 
skaitliavimą, keturios penk
tosios dalis Serbijos užim
tos per įsiveržėjus Austro- 
vokiečių ir bulgaru armi
jas.

Lapkr. 23 — Užimta Mi- 
trovitsa ir Pristina.

Lapkr. 28 — Vokiečiai 
paskelbė, kad jau visa Ser
bija užimta.

Gruod. 1 — Anglų karei
vių vokiečių nelaisvėn pri- 
skaitoma į 33,000.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul
Tuojau įtrink D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba, 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISiS-Kampas 31 jr Se. Halstad pl 
(Gyvenines viri aptiekęs) CHICAGO, Hl

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

“KATALIKAS”
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapitį Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokių žinių iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo. Talpina kiekviename nu
meryje daug naudingų, pamokinan
čių, rimtų straipsnių. Geriausis 
laikraštis norintiems rimto ir įdo
maus pasiskaitymo.

Prenumerata kaštuoja:
METAMS $2.00.
PUSEI METU $100.

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Inc.

3249 So. Morgan St., Chcago, III.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taijv 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel. Yards 502

Vokietijos plotis yra 
208,780 ketvirtainių mylių, 
o Texas valstijos 
ketvirtainių mylių. 

* *
Daniaskus, Pa

yra
Miestas 

lestinoje, 
pasaulyje.

265,780

seniausias

*
peteliškės

Reskiencijos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA 
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir tt už labai Žemas kainas

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Res.1431 Holt St. Chicago, Ill.

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezoną, męi esame numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St.
Arti U stad

Atdara Nedaliomis

Chicago, Ill.

*
Didžiausios

pasaulyje randasi Gvinėjo
je (British Giliami), tūlos 
jų turi 11 colių pločio spar
nus. * *

Miss Elsie Dobbins, Cald
well, N. J. laiko višta, ku
ri- yra 14 metu ir padėjusi 
3,000 kiaušiniu.

K. J.
Generalis Agentas Chicagai.

Visojo Chicagojo užrašinėja “Katali
ką,” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus į “Kataliką.” Ji
sai musą įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko’-' reikaluose.

S. P. Tananevičius,
. , “Kataliko” Leidėjas
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Teikite Pagalbą Kares 
Belaisviams.

Tik dvi savaitės, kaip aš 
atvažiavau iš Šveicarijos.!
Iš tos mažos Šveicarijos, į 
kuri apsuptas iš visų pu-Į 
šių kariaujančiomis šąli-i. 
mis, prie kurios rubežių jau 
du metai, kaip gausiai 
čiurliais teka žmonių krau
jas ir gausios aukos atiduo
dama karės dievaičiui...

Nors Šveicarija nedaly
vauja dabartinėje karėje, 
bet visgi tos karės didelė 
įtekmę visame gyvenime...

Bet tai dar ne kruvinieji 
pergyvenimai, ne, tai tik 
apsireiškimas širdies geru
mo, tai tik pastangos ap
rišti karės žaizdas, tai nuo- 
latus ir neatlaidus noras 
pagelbėti karės aukoms!

Per du karės metus Švei
carija taip daug padarė del 
palengvinimo ir sutrumpi
nimo kančių kariaujančių 
šalių žmonėms, kad šidien 
sunku pilnai apvertinti 
nuopelnus.

Tiesa, kad jeigu Šveica
rijos nebūtų, tai reiktii ko
kiu nors budu ją išgalvoti: 
taip naudingas ir gražus' 
jos pasidarbavimas -taip 
sunku, kruvinuoju karės 
metu.

Bet nuo apie gyvenimą 
ir darbavimąsi Šveicarijos 
ir šveicarų čia aš noriu kal
bėti. Ne, tai bus atlikta vi
soje eilėje kitų straipsnių 
jeigu tik spauda panorės ir 
atras vertu tai spausdinti.

Aš pamėgau Šveicariją 
per du karės metų, kuriuos 
aš joje pragyvenau...

Ir nežiūrint to, aš iš va-; 
*'Mavau*is’’Šveiėarijoš^paine*'- 

tęs savo priprastą darbą ir 
daug draugų palikęs, ir iš
važiavau Amerikon, kurios 
visame plote neturėjau ne 
tik draugo, bet nei pažįsta
mo žmogaus ir nei kokio 
reikalo ar darbo, kurio bu
tų galima imtis, kad nuo
bodis nekankintų.

Apie, tai, kas mane atvi
jo čionai iš vaišios Šveica
rijos, aš ir noriu dabar pa
pasakot, kad plačiausiems 
ir įvairiems sluogsniams 
Amerikos gyventojų dalei- 
sti išreikšti aktyvę meilę 
nuskriaustai žmonijai.

Karei prasidėjus, eilėse 
karės aukų atsirado belais
viai ir jiems pagalbon ir jų 
giminėms atėjo Šveicarija 
su visa eile organizacijų — 
pu j ieškojimui belaisvių,
jiems pagalbos teikimui, pi
nigų persiuntimui, laiškų ir 
t. p. Mes, luošieji ar ne- 
liuosieji Šveicarijos gyven
tojai, buvom patraukti ei- 
lėsna rūpinančiųjų belais
vius, tarpe kurių buvo mu
sų broliai, giminės, drau
gai, tėvynainiai... Rusijos 
belaisviai.

Mes nestovėjome nuoša
liai nuo Šveicarijos ant sa
vo pečių pasiimto 
teikiant pagalbą 
viams bet patapom 
vautojais darbe.

Taip dalykams susidėjus 
mums teko palaikyti nuo- 
lątųs ryšiai su belaisviais 
ir arti susipažinom su jų 
gyvenimu.

Pirmąsias žinias apie be
laisvių gyvenimą mums su
teikė šveicarai tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komi
teto oficialiai įgaliotiniai, 
kurie buvo nusiųsti į kares

gų, franeuzų belaisvių, iš 
kurių pasakojinuj patirta 
apie vargingą belaisviii pa
dėjimą. Kiti atvežė laiškus 
adresuotus organizacijoms 
arba pavieniems asmenims, 
kurie rūpinasi' belaisvių li
kimu — vėla piešia sunkų 
ypatingai Rusijos belaisvių 
padėjimą.

Toki tai šaltiniai, iš ku
rių gautomis žiniomis rem
damiesi, Šveicarijos gyven
tojai, belaisvių gyvenimą a- 
belnai, o rusų ypačiai.

Dažnai būdavo išgirsta- 
, kad nelaisvė 

tai gerovė asmeniui, kuris 
prasidėjo mai- jon patenka.

belaisvių lagerius. Jie savo 
atskaitose, kurios visų ži
niai buvo paskelbtos, o 
taip-gi viešuose papasako
jimuose,' pirmieji supažin
dino su sunkiu karės be
laisvių likimu. Kares be
laisvių laiškuose, nežiūrint 
į cenzūros akylumą, visgi 
prasprukdavo pasiskundi
mai apie vargingą ir sun
kų padėjimą. Fotografijos, 
atsiųstos iš lagerių, patvir
tino tuos laiškus:* ant visų 
fotografijų veidai belaisvių 
baisiausiam nusiminime.
Neturi jie linksmumo, nė- me sakant, 
ra gyvumo.

Kuomet
nymas sunkiai sužeistųjų 
belaisvių per Šveicariją, tai 
ilgi traukiniai vežė tuos ka
rės invalidus ir mes juos 
patikdavom, klausydavome 
jų pasakojimų apie gyveni
mą nelaisvėje. Ir jie mums 
daug sunkių žinių suteikė 
apie gyvenimą palikusių 
brolių-belaisvių.

Rusai belaisviai stengia
si išsisukti iš nelaisvės ir 
pabėga progai pasitaikius. 
Kai-kuriems iš jų pasisekė 
perbėgti Šveicarijon ir mes 
girdėjom jų pasakojimus 
apie gyvenimą nelaisvėje. 
Man, būvant Paryžiuje te
ko matyti belaisvių, pabė
gusių iš Vokietijos ir Aus
trijos ir jų liūdni apipasa- 
kojimai taip aiškus paliko, 
kad aš lig šiol nepamiršau, 
nors praėjo suyirš puse me-

■ tų, ir daug per tą laiką te
ko pergyventi.

Pagalios, paskiausiais 
laikais į Šveicarija atke
liaudavo daug anglų, bei-

užtvaru

darbo 
belais- 

daly-

Aišku, kad tokiu mais
tu maitinami belaisviai vos 
tiktai gali palaikyti savo 
gyvybę.

Jeigu anglai, belgai ir 
franeuzai apsčiai apdova
nojami, — kaip valdžios, 
taip ly giai ir visuomeniškų 
organizacijų ir pavienių 
asmenų — giminių ir pa
žįstamų, — įvairiais mais
to daiktais, tai toli gražu 
tiek negauna rusų belais-

vielinių
belaisviai, kaip 

žvėrįs, vaikštinė- 
fiziškai ir dvasi-

Užpakalyje paliko krau
jas ir visos karės baisybės, 
visas karinių pergyvenimų 
sunkumas, visos kančios... 
Atėjo ramybė ir, rodosi, 
atilsio laikas. ,

Bet tai tik rodosi.
Taip — nelaisvė ramybė, 

bet ramybė vargo, be lais
vės, be užsiėmimo, be tiks
lo! Užu 
uždaryti 
laukiniai 
ja alkani
škai bė darbo, toli nuo gim
tinio krašto ir priprastų 
gyvenimo sąlygų.

Belaisviams duodama la
bai menkas maistas. 200 
gramų bulvinės duonos pa
rai. Išryto lengva kava be 
pieno ir cukraus. Pietums 
kokia tai sriuba viralas), 
kurioj kada-ne-kada pa
gaunama spirgas mėsos, bi- 
skis burokų arba bulvės. 
Vakarienei kas tai tam pa
našaus — tai ir visas pras
tutis maistas belaisvio.

viai.
Kad nepasirodyti vien 

tuščiakalbiu, čia paduodu 
statistikos žinutę, mums 
suteikta iš vienos stovy
klos. Tuo laiku, kaip belai
sviai franeuzai gaudavo po 
du siuntiniu (po 12 sv.) į 
savaitę. Rusijos belaisviai 
gaudavo po vieną siuntinį 
į pustrečio mėnesio... Ir 
tai vidutiniškai. Kiek-gi y- 
ra Rusijos belaisvių, kurie 
nič nieko negavo.

Ir nestebėtina, kad Ru
sijos belaisviams dažnai 
prisieina prašyti pagalbos 
ne tik nuo savo geriau ap
rūpintų tautiečių, bet ir 
nuo franeuzų, anglų, bel
gų. Belaisviai, kurie nerei
kalavo iš valdžios savo da
lies, norėtų prigelbėti savo 
draugams nelaisvėje, užleis
dami jiems savo porcijas, 
bet tai daryti užginta. Vie
nok, nežiūrint į gręsiančių 
bausmę, alkani Rusijos be
laisviai eina prie franeuzų 
su savo bliudeliais prašyti 
jų atliekamų porcijų, o 
franeuzai, taipgi su bals
inės baime, atiduoda jiems, 
tik žinoma, kokiu nors bu-

du stengiasi paslėpti nuo 
sargų akių maisto perdavi
mą.

Bet ne tame visas Rusi
jos belaisvių gyvenimo blo
gumas. Bado kankinami, 
kitados - lig to prieina, kad 
rausias atmatų duobėse ir 
tenai išrenka viską, kas tik 
galima suvalgyti, kad tik 
bado sopulį nuraminti.

Ir tai ne pasakos. Apie 
tai pasakoja ii- rusai, ir 
franeuzai, ir anglai belais
viai, kurie pasiliuosavę iš 
nelaisvės ir pasitaikius pro
gai apsakė mums apie kar
tų gyvenimą tėvynainių 
belaisvėje...

Deja, apie tai pasakojo 
rašančiam šitas eilutes ru
sai belaisviai, bet pabėgę iš 
nelaisvės, kurie patįs rau
sėsi atmatų duobėse ir rin
ko įvairius likučius, kad 
tik pasisotint. •

Tik jus įsivaizdinkite sau 
visą baisumą padėjimo al
kanų belaisvių, atsidūrusių 
tokiame baisiame padėji
me!

Nestebėtina, kad visuose 
laiškuose, gaunamuose iš 
nelaisvės, visuomet vienas 
ir tas pats verksmas-prašy- 
mas. Duonos, atsiųskite 
duonos!

Per mano, kaipo esančio 
Šveicarijoje pagalbai teikti 
Rusijos piliečiams nelaisvė
je Central i n io Komiteto, 
užsiemusio koordinavimu 
veikimo atskirų organiza
cijų, raštininko rankas pe
rėjo ne vienas šimtas tokių 
prašymų iš įvairių lagerių, 
(Užbaiga sekančiame num.)

^HnMIiinBinilinimilBinilllMllIiinHiiiIMillillMliininilllllBllllllWlllllBiliniHilillCMUIlliBiifISMMlinilMnHlKiUlHBillUIIBiflllllHIIlllliaiM^nSlHIHBiUiniBKini.*^

š F. A. POSZKOS APTIEKA ;
■ 3101 S. Morgan St., CHICAGO, ILL. įį

B SPEOIALIšKOS GYDUOLĖS. I
® Dr. Lung s Kartus Vynas. Geriausia gyduolė dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, B 
g Tcalp tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne-, j?
■ gerumų. Bonka ..................................................................................................................$1.00* ■
g Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir M
P t.t. Kaina .......................................................................................................... ir $1.00 ■
g Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina .....................................................50c ■

Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.
G Kaina ................................ . ........................  15c ir 25c ■

Ant prisiuntnno minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso- -j
■ kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas. |į

Budweiser yra Skysta Duona 
—Nieku Daugiaus—Nieku Mažiaus

TAI paeina tiktai iš nunokintų ir nusistovė
jusių sulų geriausių Šiaurių Miežių ir ge
riausio toniko Šaazer Apynių. Ameriko

nai, kurie apkeliavo visą pasaulį, sako: “BUD
WEISER TO Kokybė, Tyrumas, Minkštumas ir 
išimtinas Saazer apynių Skonis yra visuomet 
toki pat—nežiūrint, ar Jus geriate jį Hong 

| Konge ar savame mieste, visuomet toksai pat 
I BUDWEISER—visuomet vienintelis savo klia- 

soje. ’’ ANHEUSER BUSCH ST. LOUIS, U.S.A.
Atsilankantieji į St. Louis yra nuoširdžiai užkviečianli aplankyt musų 

dirbtuvę—užima 142 akerius.

Chicagos Strytkarių Trancportacija.
Atsakymuose ant prašymo Surface Lines 

del padavimo tikrų kritikų ir visų smulkmenų 
bile kokiuose gaišinančiuose atsitikimuose, la
bai didelis skaičius laiškij aplaikyta jungiantis 
su pervežimo sunkumais. Kartais pasiskundi
mai yra neteisingi už iždurimą (punčiavimą) 
persėdimo (transferų) ženklelių, kuriuos iš
duoda kunduktorius. Tame dalyke, turi būti 
neteisingi, arba neteisingai valanda nurodyta.

Persėdimo ženkleliai, panašiame bude, yra 
nepriimami, kada kunduktoriui duodama kitos 
linijos ir tokiai nelaimei patikus, kįla nemalo
nus barniai, kurie daug nesmagumo padaro ir 
apgailimas kiekvienas tokis atsitikimas.

Kunduktoriams kaipo tiesos yra, labai 
saugiai tėmyti, kad išdurimas persėdimo ženk
lelio, būti tikrai toje vietoje, bet kada tai pa
miršta ar nusupranta, kad daugiau negu 1,- 
500,000 persėdimo ženklelių yra išleidžiama ir 
naudojama kasdieną ir kiekvienas toksai ženk
lelis yra perdurtas mažiausia keturiose vietose, 
tai tampa aiškiai matomu, kad lygiai su di
džiausiu saugumu veikiama; klaidos galį įsi
skverbti visai nenorint, padarant 6,000,000 per 
durimų.

Tas tapo patirta, kad šios paklaidos gali 
būti atrastos ir visi keblumai prašalinti, va
duojantis per visai mažą pagelbą iš publikos 
pusės. Kada keliauninkas duoda persėdimo 
ženklelį, butų patėmyta, į kokią pusę ir tikru
mą'nurodyto laiko ir neatsargumą kundokto- 
riaus gali būti atitaisyta, tada ir tenai ir be jo
kio klausymo, nekiltų daugiau tokie nesusipra
timai po tam.

Kada klaidingai išdurtas persėdimo ženk
lelis ir teikiamas kunduktoriui, jis negali pri
imt jo ir jis turi priderystę iškolektuoti kitą 
mokestį už pervežimą. Jis stengiasi švelniai 
išaiškinti keleiviui, kodėl tas ženklelis negeras 
ir pataria keleiviui, kad su tuomi dalyku kreip
tųsi į Kompanija, kur klaida bus nuspręsta 
tuojau.

Tai yra geros tiesos nepamiršimo: Nemei- 
gink bartis su kunduktorium ar motormanu; 
kreipkis su tuo dalyku per laišką prie Chicago 
Surface Lines, 804 Borland Building.

Tūlos svarbios patarnavimo taisyklės, bus 
kitame musų straipsnyje.

GRAMOFONAI
UŽBYRA

NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie
kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 

musų naujai išleista.

Betriubine
HARMONY

Kaina Tiktai
$12Z§

Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už tokią kainą, ko
kia męs Betrubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą.

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestą pagerinimą, kurisai apsaugo
ja plastinką nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą.

Betriubine “Harmony” groja visokių padirbimų ir visokio didumo rekorduos.
Betrubinė “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nenori išleisti daug pinigų ir nori įgyti gerą gramofoną, kurisai butų gražus, drūtas, 

turėtų gerą balsą, ilgai tęsėtų ir neišrodytų į pigią mašiną, tai įsigyk Betrubinę “Harmony.”
Jei pats jau turi gramofoną, tai papasakok apie Betrubinę ‘‘Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir augštos rūšies mašiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu:

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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Iš Chicago.
BLAIVININKŲ APŽA

DAI.
Rugpjūčio 6 d. blaivinin

kų draugija prie parapijos 
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. 
Panos turėjo puikia iškilmę 
sudėjimo apžadų susilaiky
me nuo svaiginančių gėry
nių. Anksti iš ryto, blaivi
ninkai pradėjo rinktis i baž
nytinę svetainę ir ten blai
vininkų pirmininkas kun. 
Briška su p. P. Kvietku iš
dalino ženklelius ir žvakes, 
sąnariams, tam tvčia, tai 
iškilmei iškalno parengtus'. 
7:30. visi susirinkusieji 
blaivininkai sudarė puikią 
procesiją su žvakėmis ran
kose traukė i bažnyčia su
dėti blaivybės apžadus ir 
išklausyti šv. Mišių. Dva
siškas vadovas Kun. A. Bri
ška atliko apžadų ceremo
nijas ir pasakė pamokslą 
pritaikinta tai iškilmei. Ši 
blaivininkų draugija nors 
dar jauną, bet sparčiai auga 
ir didėja.

A. Kurzemriieks.

DAVĖ SAVO ODOS, KAD 
IŠGELBĖJUS LIGONĮ.
Miss Sara Hyman, pasi

rodė labai didelę filantro- 
piste — ne pinigais, bet sa
vo kūno oda. Maža mer
gaitė Dolly Sissofich, kiek 
laiko atgal, papuolė po au
tomobiliu ir sunkiai sužei
dė rankutę. Ligonis buvo 
West Side ligonbutyj ir 
daktarai neturėjo vilties 
ne tik rankos išgyditi, bet 
nei mažos Dollys. Vėliau 
tie patįs gydytojai paskel

bė, ar ranką išgelbėti, ar 
duoti mirti, nes išgelbėji
mui rankos, reikėjo gyvos 
žmogaus odos, o kur ją. gau
si, taip buvo ir laikraščiuo
se rašoma.

Sara Hyman patėinijusi 
■ toki aprašymą, pasiryžo 
nuo mirties gelbėti, ir da
vė du ketvirtainius colius 
savo odos nulupti, o reika
lingoje vietoje ligoniui už
dėti. Ligonis sveiksta.

SUŽEISTA 30 ŽMONIŲ.
Apie 30 žmonių sužeista, 

keturi iš jų ir labai sun
kiai, kada ekspliozija su
draskė- pirmgalį Halsted st. 
karo, kuris bėgo pro Stock 
Yards policijos stotį prie 
47-to pleiso.

SALIUNINKAI DARO 
BIZNĮ ŠVENTADIE

NIAIS.
Tai tik vargas tiems sa- 

liuninkams dabar. Pereitą 
nedeldienį atrado šešesde- 
šnnts saliunų biznį daran
čių ir galima tikėtis, kad 
ne visi tai didžiuma netėks 
laisnių. Karčiamninkai lau
kia tik naujų miesto majo
ro rinkimų, o tada iš pas- 
kutinosios stengsis, kad 
Thompsonas daugiau jų ne
vargintų ir išsirinks Sau 
prielankų, kokį saliuno sa
vininką.

NAUJA MAUDYNĖ 
NORTH SIDE’JE.

Kita miesto maudynė 
North Side’je tuojau bus 
pradėta statyti. Lincoln 
parko komisija pranešė, 
kad bus įsteigta tuojau 
šiaurių pusėje nuo miesto 
prieiros tilto.

MIRĖ DR. JOHN B. 
MURPHY.

Panedėlyj palaidojo ant
Kalvarijos kapinių, gar
siausią Amerikoje daktarą, 
John B. Murphy. Apie 11 
vai. iš ryto po bažnytinių 
ceremonijų, kurios atsibuvo 
St. James’ Rymo Katalikų 
bažnyčioje, tapo palydėtas, 
daugiau kaip dvidešinits- 
ties kunigų į amžino atilsio 
vietą.

Žmonių tiek buvo visur 
prisikimšę, kad nebuvo ga
lima pašaliečiui nei praeiti. 
Labai didelis būrys raito
sios policijos turėjo darbo, 
koliai padare tvarką tarp 
susikimšusios pašalinės pu
blikos.

Dr. Murphy, mirė savo 
vasarnamyj širdies liga. 
Priežastis ligos, tai buvu
sieji karščiai.

Tai buvo vienas išgar
sinusių daktarų, kuris pra
dėjo praktiką mažame na
melyje prie Halsted ir Har
rison St. Vėliau, pradėjo 
imti net po $100 už papras
tą išegzaminavimą. Pasta
ruoju laiku neužsiėmė gy
dymo, jei tik beturčius, ku
rie neturėdavo kuo užsimo
kėti. Turto paliko apie $1,- 
000,000.

SVETIMŠALĖS NAŠLĖS
NEGAUS PENSIJOS.
Ateivės našlės, kurios ne 

yra išsiėmę pilnų pilietiš
kų popierų, t. y. nepilietės 
negaus daugiau pašelpos iš 
pavieto. Valstijos advokato 
pagelbininkas pagarsino, 
kad dabar gaunančios pa- 
šelpą, o nepilietės, yra to
kių 65 našles.

pasiliks cy de vry.
Ponas Cy De Vry, yra 

direktorium Lincoln Parke,
Zoologijos skyriuje. Kaipo 
patyręs ir tinkanti prie gy
vulių, buvo pakviestas 4 
Hollywood, Cai. su $7,800 
metinės algos ir tuomet 
pridavė Lincoln Parko ko
misijai sav<> rezignaciją. 
Komisija nenorėdama at
leisti, ^pakėlė metinės algos 
iki $5,000, bet nenorėjo ap- 
silikti. Vėlinai įtekmingi 
žmones pradėjo įkalbėti 
kad apsiliktų. Taip-gi ir 
vaikų kompaniją buvo pa
siųsta prašyti, kad tik už
siliktų. Dabar priėmė ir su
tiko ant pasiūlytos algos ir 
pasilieka Chicagoje.

GALI BALSUOTI 
4,000,000 moterų.

Valstijos legislaturoj už
baigė skaitlines,, kad per 
dvylika valstijų kuriose 
turi lygias balsavo teises 
moteris, išneša, kad gali 
balsuąti 4,000,000 moterų.

PRIE ILLINOIS 
ISTORIJOS.

Rugp. 15, 1812 m. — Gar
nizonas Amerikos kareivių 
iš Forto Dearborn, tapo in- 
dionų išskerstas — išžudy
tas, kuomet buvo prie už
siėmimo išnešime užsaky
mų, apleidžiant fortą. Vien 
tik 29 kareiviai, 7 moteris 
ir 6 kūdikiai išliko; iš šito 
skaičiaus, dalis vėliau buvo 
torturuojami iki mirties.

SUAREŠTAVO SUKČIŲ.
Walter Pleshko, nuo 1741

Lili Place įtapo areštuotas

Reikalaujame patyrusių lietuvių 
vyrų pardavėjų, mokančių angliškai 
kalbėti.

The 12th Street Store 
12th and Halsted St., Chicago.

Reikalaujame patyrusiu lietuviu 
moterų pardavėju mokančių. Angliškai 
kalbėti.

The 12th Street Store.
; 12th and Halsted St., Chicago.

PAJIEŠKOJIMAI.
Jieškau giminiu ir pažįstamų, Vin

cento Radzvilos. Rokaus šnuko ir 
Pilipo Rumbausko. pirmiau visi gy
veno Chicago. Meldžiu pačiu atsi
šaukti, arba kas juos žino pranešti 
ant sekančio antrašo:

L. Gribienė,
723 Oak St.. Youngstown, Ohio.

ANT PARDAVIMO.
Kriaučių šapa. Gerai išdirbtas biz

nis per devynis metus. Priežastis par
davimo. išvažiavimas iš miesto.

Atsišaukite į “Kataliko” Adm.
3249 S. Morgan St.,

ANT PARDAVIMO NAMAS, prie 
5436 So. Kildare Ave. ir 5 lotai. Par
siduoda pigiai. Atsišaukite tuojaus.

Mrs. E. Smith, 
5436 So. Kildare Ave., Chicago, Ill.

Reikalaujama: — dviejų lietuvaičių, 
prityrusių prie dešreli (sausage) 
dirbimo; nuolatinis darbas. Kreiptis 

Standard Sausage Co.
953 W. 37th St.. Chicago, III.

ir po $2,000 kaucijos padė
tas, už pardavojimų dirbi
mui pinigų mašinų. Skun
dėjas, Max Koslowski, nuo 
3304 So. Morgan St. skun
dėsi, kad nuo jo atlupo $300 
už minėtą mašiną.. Pinigų 
dirbimo mašina esanti, dau
giau nieko joje nėra, kaip 
tik dvi lentelės, šriubais 
sušriųbuotos.

SU AREŠTUOTAS POST 
MASTERIO PAGELBI

NINKAS.
Arthur R. Miller, post

master io pagelbininkas Li- 
bertville, III. tapo areštuo
tas per Suv. Vals. pasiun
tinį, už apvogimą “Money 
Orderių” f undo.

ANT PARDAVIMO.
Pigiai saliunas geriausioj vietoj. 

Raudos $30. Biznis geras. Laisnis iš
pirktas ant 6 mėnesiu.

G. M. Kahtanavitz, 
300\ W. Mason St., • Springfield. Ill.

PARSIDUODA PARMA.
Parsiduoda farma 40 akerių žemės; 

25 akeriai ariamos ir apsėtos jevais 
ir 15 akerių miško Parsiduoda už 
$1.500. Priežastis pardavimo, savi
ninkas nusipirko didesnę farmų. No
rintieji pirkti, ant šio atrašo:

H. R. Krans.
Glidden, Wis.

CAMBRIDGE. MASS.. LIETUVIAMS.
šiuom pranešame, kad P. Bartkevi- 

čia, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas. Pas 
jį galite užsirašyti “Katalikų” ir už
simokėti pinigus.

S. P. Tananevičius,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ Leidėjas.

Parsiduoda:—duonos kepykla (pie- 
karnė) labai geroj lietuvių apgyven- 
toj vietoj, su visais įtaisymais; geras 
arklys, vežimas ir automobilius. Sa
vininkas parduodamojo biznio 

Liudvikas Gotautas.
1909 So. Jefferson St., Chicago, Ill.

ANT RANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

to. Labai gera vieto ant 
2-rų lubu Tananevicz Sa
vings Bank name.

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank 

3253 So. Morgan St.

ANT RANDOS.
6 kambarių flatas p. Ta- 

nanevičiaus bankiniam na
me. Steamu apšildomi, e- 
lektrikos ir gaso šviesa. Į- 
rengimas pagal naujausią 
madą.

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank, 

3253 So. Morgan St.

PARSIDUODA.
Labai pigiai štorelis, cigarų, tabako 

ir kendžių, labai geroje, lietuviais ap-. 
gyventoje vietoje arti lietuviškos baž
nyčios. Priežastis pardavimo, tai iš
važiavimas į kitų miestų. Greitai par
siduoda. Kreipkitės po antrašų:

Juozas Bajorinas.
2214 W, 23rd Pl., Chicago, III.

REIKALAUJAMA

! Dviejų,- gerų, prityrusių 
linotypistų ir dviejų mergi
nų, prityrusių ofiso darbe. 
Darbas pastovus ir geros iš
lygos . Atsišaukti per laiš
ką tiktai.
'Tananevicz Pub. Co., Inc.
'3249 So. Morgan St.,

Chicago, Ill.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražių dovanų vertės 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SaUNORAS,
829 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė lie

tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo Savininkas turi 
dvi bučernes ir grosernes ir nori vie
na parduoti kadangi partneris serga.

3312 S. Halsted St.
732 W. 19 St.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų saliunų semiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti, ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Kų-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti 'f^.ografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitų knygų. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

-
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bitas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

r

3249-53 SO. MORGAN ST

IŠMAINO ruskus pinigus ant ameriko
niškų ir amerikoniškus ant rus 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

SIUNČIA pinigus į Lįetuvą, Rusiją ir 
visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Box
es) saugiausiai įrengtoje Bankoje, 
prie kurios ne vagis, ne ugnis ne
gali prieiti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ug
nies namus, rakandus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius su
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

CHICAGO, ILLINOIS
BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 rak. Panedeliais, Soredomis Ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki ral.fpo piety.

T
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