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DidelLFrancuzų ir Anglų laimėjimai Francijoje
Turkai Lietuvoje

Du zeppelinu nu 
mušta Anglijoje
Bulgarai su vokiečiais 
sumušti Rumunijoje
Dideli nerimavimai Graikijoje

DIDELI FRANCUZŲ IR 
ANGLŲ LAIMĖJIMAI.
LONDONAS. — Somme 

fronte, Francijoje, francuzai 
su anglais pagaliau paėmė 
iš vokiečių svarbų miestą 
Combles, už kurį sekė ilgi 
kruvini mūšiai. Taippat pa
ėmė ir miestelį Thįepval. 
Dabar dideliam pavojuj pa
teko taippat svarbus mies
tas Peronne, iš kurio vokie
čiai gražumu nenori išsi
kraustyti.

Vokiečiai kaip Combles, 
taip ir Thiepval pašėlusiai 
gynė. Jų ten galybė karei
vių žuvo. Francuzai su an
glais vienur ir kitur atrado 
daug amunicijos ir ginklų, 
ko vokiečiai nesuspėjo pa
siimti arba sunaikinti.

ta nelaisvėn. Iš dviejų 
džiulių zeppelinu šiandie 
riogso tik vieni nusvilę plie
no ir aliumino grobai. Bet 
šitiedu zeppelinu prieš sa
vo nelaimę su kitais orlai
viais suspėjo paleisti daug 
bombų. Keli jų buvo pasie
kę Londono apylinkes. Bom
bomis apie 30 civilių žmo
nių nužudyta ir 110 sužeis
ta.

Su numuštais dabar zep- 
pelinais jau bus keturi zep
pelinai žuvę Anglijoje.

Ar paskutinis atsitikimas 
atbaidys vokiečius nuo už
puldinėjimo ant Anglijos, 
nežinia.

di-

REVOLIUCIJA GRAI- 
KIJOJE.

Londonas.
Graikijos Karalius Kons
tantinas vis dar priešinasi 
stotį karan prieš bulgarus 
ir teutonus, tatai jo šalies 
gyventojai vis labiau neri
mauja. Sala Kritas jau at
simetė nuo Graikijos ir pa
siskelbė neprigulmingaia 
valstybėle.

Teutonų agentai — šni
pai andai buvo pasikėsinę 
nužudyti buvusį Graikijos 
premierą Venizelosą, talki
ninkų šalininką. Tečiaus 
nepavyko. Venizelos vokuo
jamas Graikijos didvyriu. 
Jį dabar saugoja kritiečiai.

Tie patįs kritiečiai sker
sakiuoja į karalių Konstan
tiną, kaizerio svainį, kurs 
neleidžia graikų karan prieš 
bulgarus ir teutonus. Ka
ralius iš savo rūmų niekur 
nebišeina. Aplink, rainus 
pagaminta net dvi eili ap
kasų, kuriuose sustatyta, 
kareiviai su kulkasvaidžiais. 
Be to ir šiaip aplink minus 
nustatyta visa galybė sar
gybos.

Venizelos tvirtina, kad 
jei karalius ir tolesniai pa
liks toks atkaklus, tuomet

visoj šalyj kils-revoliucija, 
karalius bus ištremtas ir

Kadangi tuomet Graikija stos karėn
prieš savo nevidonus bul
garus ir teutonus.

IRGI GRAŽUS LIKIMAS.
Berlynas. Iš Bulgarijos so

stinės Sofijos štai kas pra
nešta: Kuomet rusų armija 
per Rumuniją pasileido 
ant Bulgarijos, jinai su sa
vimi gabenosi ir daugelį 
valdininkėlių, kurie turėjo 
.įgaliojimą paimti į savo ran
kas bulgarų miestų valdy
mą, kuomet tie miestai teks 
rusams. Dabar bulgarai dau
gelį tų valdininkėlių suėmė 
mušiu metu Rumunijos pro
vincijoje Dobrogea. Ir vi
sus suimtuosius pristatė 
gatves valyti tuose mies
tuose, kuriuos jib bUvo 
nę

ma-
valdyti.

-------------- ■—

PRAŠALINTĄ 3 
PRINCAI.'

Londonas. — Austrijos 
generalio štabo viršininkas 
(žinoma, kaizeriui liepiant) 
iš kariuomenės prašalino 
net 3 princus: Eugene, Leo
pold Salvator ir Charles 
Stephen. Jie buvo atskirų 
austrų armijų vadais.

yra

VOKIEČIAI NORI 
TAIKOS.

Berne (Šveicarija). 
Kad vokiečiams jau
persunkti kariauti ir kad jie 
nori kuogreičiau susitaikin
ti, liudija kadir šis faktas. 
Vokiečių princas Aleksan
dras Hohenlohe per “None 
Zuricher Zeitung” apeliuo
ja į popežių ir Suv. Valsti
jų prezidentą, kad jie pra
dėtų tarpininkystę tarp ka
riaujančių šalių Europoje, 
princas tvirtina, kad tik 
šitiedu vyru tegalinčiu su
stabdyti kraujo praliejimą 
ir civilizacijos griovimą.

Žinomas dalykas, kad 
princas tai daro nebe kai
zerio žinios.

balsavimai. Motinos ir sese
ris taigi nuspręs, ar jų su- 
nai ir broliai gali priversti
nai tarnauti kariuomenėje.

Toks moterių balsavimas 
bus pirmas atsitikimas pa
saulio historijoj.

Palaiminta yra šalis, kur 
viešpatauja tokia tvarka.

VOKIEČIŲ OFICIE- 
RIAMS SUMAŽIN

TA ALGOS.
Berlynas. — Vyriausybės 

parėdymu visiems vokiečių 
kariuomenės oficieriams su
mažinta algos. Be to suma
žinta algos karo ministerial 
ir atskirų armijų visiems 
vadams.

VOKIEČIAMS TRŪKS
TĄ GINKLŲ IR AMU

NICIJOS.
Londonas. — Pas suim

tuosius Somme fronte, Fran
cijoje, vokiečių oficierius 
anglai su francuzais radę 
vokiečių generalio "štabo į- 
sakymą savo kariuomenei, 
kad jinai saugotų anuotas 
ir kitokius ginklus ir tau
pytų amuniciją. Įsakyme 
pažymima, kad vokiečiams 
sunkiai 
ginklus 
trūksta 
gos.

atsieina pagaminti 
ir amuniciją, nes 
tam tikslui medžią-

MOTERIS IŠRYS PRI
VERSTINO KAREIVIA

VIMO KLAUSIMĄ.

TURKAI KAREIVIAI 
LIETUVOJE.

LONDONAS. — Iš Pe
trogrado gauta žinia, kad i 
Kuršą ir Lietuvą vokie
čiams pagelbon prieš rusus 
pasiųsta daug turkų karei
vių, kuriems vadovauja vo
kiečių ir austrų oficieriai.

Taigi Lietuva susilaukė 
to, ko nekuomet nesitikėjo. 
Kituomet lietuviai su sla- 
viais tuos pačius teutonus 
apgynė nuo turkų barbary
sčių, o dabar teutonai par
sitraukia turkus į Lietuvos 
žemes, kad su tų barbarų 
pagelba sunaikinti ten vi
sokią gyventojų kultūrą.

Teutonų garbintojai ti
krai iš to tegali dabar pasi
džiaugti.

VOKIEČIAMS NESISE
KA UŽPULTI ANGLIJĄ.

Londonas. — Naktį prieš 
praeitą nedėldienį dvylika 
vokiečių zeppelinu užpuolė 
Angliją. 2 iš jų anglai ar- 
motomis numušė žemėn. 
Vienas jų žlugo liepsnoda
mas miestelyj Mangold, E- 
ssex apskrityj. Visa iš 22 
žmonių susidedanti įgula 
žuvo. Kitas pažeistas zeppe- 
linas nusileido netoli pirmo
jo. Šitas taippat sudegė. Bet

BULGARAI-VOKIEČIAI 
SUMUŠTI RUMUNIJOJ 

IR MAKEDONIJOJ.
Londonas. — Bulgarai su 

vokiečiais visas laikas gy
rėsi, kad jie mušą ir mušą 
rumunus ir rusus Rumuni
jos provincijoje Dobrogea. 
Dabar iš Bukarešto gauta 
žinia, kad po 6 dienų kru
vinų mūšių ten visam fron
te rumunai su rusais paga
liau nugalėjo bulgarus-vo
kiečius ir šitie bėga atgal 
Bulgarijos link. Bėgdami 
paskui save palieka sodžių 
ir miestelių tik pelenus ir 
nuodėgulius. Vadinasi, von 
Mackenseno visos pastan
gos ir “pergalės” eina su 
vėjais.

Makedonijoje talkinin
kai taippat bulgarus su teu
tonais šluoja atgal. Ten 
smarkiausia veikia serbų 
armija, kuri pasivariusi jau 
netoli Serbijos miesto Mo- 
nastirio.

Talkininkai Balkanuose 
savo priešininkus vis la
biau spaudžia•kaip kokio
mis žnyplėmis.

SUAREŠTUOTA 150 
SOCIALISTŲ.

Londonas. — Berlyne su
areštuota 150 socialistų už 
taikos propagandą. Kaiku- 
rie jų tinkami kareiviauti

prancūzai kareiviai
ukemis Somme fronte liuoduoja 155 milimetrų amo 
ta. Tai didžiausia francuzų armota.

NENORI MELSTIES 
UŽ KARALIŲ.

Paryžius. — Praeitą ne
dėldienį čionai vietos grai
kų stačia tiku cerkvėj kilęs

-• Melbourne. — Australijos trukšmas. Susirinkę graikų 
•parlamentan įnešta reikalą- studentai uždraudė šventį- 
vimas pravesti visoj šalyj kui (popui) pamaldų metu 
priverstiną kareiviavimą. 
Parlamentas atsisakė tą 
klausimą rišti. Tik užgyrė, 
kad priverstino kareiviavi
mo klausimą tegali išrišti 
visos Australijos moterįs 
visuotinu balsavimu. Už ke
lių savaičių įvyks moterių

melsties už Graikijos kara
lių,' pataikaujantį kaizeriui.

RUSŲ KAREIVIAI 
SUKĖLĘ MAIŠTUS.

Berlynas. — Čia iš Kons
tantinopolio gauta žinia, 
kad Užkaukazyj vienas ru
sų pulkas sukėlęs maištus 
delei stokos maisto. Nužu
dyta pulkininkas ir keli o- 
ficieriai.

AUSTRAI APLEISTĄ 
TRIESTĄ.

Atėnai. — Vietos diplo
matų rateliuose pasklydo 
kalbos, kad austrai jau 
kraustosi iš Treste miesto, 
prie kurio briaujasi italai,

skelbiama, kad

TALKININKAI NETEKĘ 
500,000 KAREIVIŲ.

Berlynas. — Čionai pu- 
soficialiai
talkininkai Somme fronte, 
Francijoje, 
savo užpuolimo prieš vokie
čius netekę 500,000 kareivių 
užmuštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais.

nuo pradžios

KANADA NETEKO 40,- 
000 KAREIVIŲ.

Ottawa. — Nuo karo pra
džios iki šiam laikui mūšiuo
se Francijoje Kanada nete
ko jau 40,000 kareivių už
muštais ir sužeistais.

PRANCŪZAI SU AN
GLAIS EINA PIRMYN.
Londonas. — Anglai su 

francuzais Francijoje eina 
pirmyn. Vokiečiai niekur 
neatsilaiko. Somme fronte 
anglai vis toliau varosi. 
Prie Verduno francuzai a- 
tima vis daugiau iš vokie
čių apkasų.

jo įgula išgelbėta ir paim- pasiųsta karės frontam

' NENORI KARIAUTI 
VOKIEČIAI.

Ottawa, Ont. — Čionai 
gauta oficialė žinia, kad 
kuomet Somme fronte, 
Francijoje, kanadiečiai ant
puoliu paėmė nuo vokiečių 
Courcelette miestelį, atrado 
prie vokiečių armotų pri
kaustytus kareivius.

Jei prie armotų jau rei
kia prikaustyti kareivius, 
tai prastai išeina su vokie
čiais.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

LONDONAS. — Praeitą 
panedėlį išnaujo vokiečių 6 
zeppelinai užpuolė Angliją. 
Nuostoliai nuo bombų dide
li, 37 žmonės užmušta ir 27 
sužeista.

PETROGRADAS. — Vo- 
lynijos ir Lietuvos frontuo- 
sna vokiečiai sutraukia daug 
kariuomenės. Spėjama, kad 
jie ruošiasi užpuoliman 
prieš rusus.

SALONIKI. — Sąjungi
ninkai Balkanuose muša 
bulgarus vokiečius ir eina 
pirmyn. Bulgarai su vokie
čiais ir Rumunijoje atmu
šami. ■

ATĖNAI. — Buvęs Grai
kijos ministerių pirminin
kas Venizelos apleido ši 
miestą. Sakoma, iškeliavęs 
i Salonikus sukelti graikų 
revoliuciją prieš karalių 
Konstantiną. Paskui gauta 
žinia, kad jis nukeliavęs į 
Krito salą.

BUKAREŠTAS. — Tai 
Rumunijos sostinė. Tomis 
dienomis ją užpuolė teuto
nų lakūnai. Pamestomis 
bombomis 60 žmonių užmuš
ta ir daug sužeista. Žuvę 
daugiausia moterių ir vai-

ATĖNAI. — Čia tvirtina
ma, kad Graikija veikiai 
stosianti karan talkininkų 
pusėje.

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formaeijinis skyrius

Ona Šugždiene, iš Prienų, 
Suvalkų rėd. ieško brolėno 
Juozo Ramanausko ir kitų 
giminių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, Tambov, Tezi- 
kovskaja ui. 65, Litovski 
Komitet.
z' ------------

Povilas Karaliūnas, iš 
Pandėlio, Kauno rėd., ieško 
savo tėvo Motiejaus Kara
liūno, dėdės Kairio ir Kazi
miero Azorčiaus. Adresas: 
Russia, g. Vitebsk, 2-ja Vie- 
trennaja ui. dom. No. 18, 
Sapožnaja Masterskaja. Pa- 
vlu karaliunasu.

Benediktas Glinskis, ka
reivis, Sindriunų kaimo, 
Pasvalio par., Panevėžio 
jav. ieško brolių, Jono, 0- 
gento, Antano, Povilo ir 
Pranciškaus Krivickelių ir 
daugiau giminių ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, Die
istvujuščij armij, 28 Parko
voi Artilleriskoi brigada, 3- 
go jparka. Benediktu Glins- 
komu.

Juozas Valantis, kareivis, 
iš Burgienų kaimo, Saločių 
par., Panevėžio aps. Kauno 
rėd. ieško brolio Juozo Pari
šo, Jono Markuiiėlio ir ki
tų giminiu ir pažįstamų. A- 
dresas: Russia, Dieistvuju
ščij Arini j, 28 Parko voi Ar
tilleriskoi brigada, 3-go Par
ka.

H
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DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS

■ - • - - - - -
I
■
■

Sutaisė B. K. Balutis

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

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj.
labai 
liepė 
čiai.

Lietuvių Laikraštis “Katalikas*’ 
__ ■■_____________ ■ ■—i ___ __________
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Vincas Visokevieius, ka
reivis, iš Milaikiškių vien
sėdijos, Novo-Aleks. aps., 
Kauno rėč|. ieško brolių, Mi- 
iolo, Vinco, Igno Visokevi- 
čių ii* kitų giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
dieistvujuščij Armij, 
3arkovoi Artilleriskoi

Morta Gudavičienė.

28 
bri-

I MILDA i
I TEATRAS8
I 3138-42 So. HalstedSt.

Ar Nori Sitų Gramofoną Gauti |VISAI UZDYKĄ?!
Antanas Zamalis, karei

vis, iš Šimonių kaimo, Pas
valio par., Panevėžio apsk., 
Kauno rėd. ieško brolių, 
Antano Mikolo Zamaliukų 
ir Pranciškaus Gaspariuno 
iš Paistrės ir daugiau gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, Dieistvujuščij Ar
mij, 28 Parkovoi Artilleris
koi brigada, 3-go Parka.

Boleslovas Bataitis, 
;akalniškių kaimo, Naumie
sčio aps., Suvalkų rėd., bet 
visą laiką gyvenęs Kauno 
rėd., Raseinų aps. ieško gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, Voronež, Gru- 
zovaja No. 28, Učeničeskoe 
Obščežitije, Boleslavu Ba- 
taitisu.

An-

E Turi geriausią pasisekimą. Kas 
I nakt pilnas žmonių.

® Kodėl?
E Todėl kad duoda geriausius vei- 
į| dinimus už pigiausias k&inas.
■ Už 5c čia pamatysi gražesnį 
H Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c.
■ Nedeliomis 15c. balkonas 10c.
■ Kainas šiokiomis dienomis ir su- 
W batonais 5c balkonas 10c žemai.
E Prasideda 7 vai. kas vakaras.

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
® pietų.

ŠJei nori linksmai praleisti va
landą liuoso laiko, tai ateik

| MILDOS-TEATRAN

M
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Perslstato 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie jj visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.
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■IJeigu nori sužinoti, kaip kiekvienai lietuvis ir kiek

viena lietuve gali gauti tą gramofoną VISAI UŽDY- 
KĄ, tai parašyk laišką su užklausimu į

Juozas Lukoševičius, Su
valkų rėd., Kalvarijos aps., 
Raudėniaus vals., Kamšų 
kaimo, ieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
Voronež, Gruzovaja No. 28 
Josifu Lukoševiču.

Kauno

Vincas Pilicauskas, ieško 
giminių: puseserės, kuri gy
veno Worcester, Mass. Ma
rijonos, Onos ir Prano Le- 
vanavičių iš Suvalkų rėd., 
Kalvarijos aps., Nadnames- 
ko vals. Brolių: Juliaus, 
Prano ir Vlado Pilicauskų, 
1914 mete gyveno 515 Kay- 
uga St., Skontos (turbut 
Scranton) Providence, Pa. 
ir pusbrolio Aleksandro Le- 
vanavičiaus, gyvenusio 
Scranton. Adresas: Russia, 
Voronežskoi gub.,.„ Stara: 
Moskovskaja ui. Spusk, pro- 
tiv Aspenskoj cerkvi, dom 
51, Ffalov, ‘Vikentiju Pili- 
cevski.

Jurgis Paškevičius, Kau
no rėd., Šiaulių aps., Lec
kavos miestelio, ieško gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, St. Stakoln, Lif- 
landskoi gub., Juriju Paš- 
keviču.

Juozas Jodikis, 
rėd., Panevėžio aps., Rėklių 
sod. ieško giminių, pažįsta
mų ir draugų. Adresas: 
Russia, Harbin, Glavnaja 
Masterskaja Kontrolnaja 
Budka Osipu Jodikisu.

Telefonas DROVER 0920

Svarbos Pranešimas
Aš, pranešu sa.vo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naują saliuną aemiaus 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, HL

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS.

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

S
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Tananevicz Pub. Co., Inc.
' S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill

■ 
■

I ■

Mikolas Braško, kareivis, 
iš Činiškių kaimo, Pabir
žės par., Panevėžio aps., 
Kauno rėd. ieško brolio 
Kaz. Čirbolėno ir Kaz. Plu
tos ir daugiau giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
Dieistvujuščij Armij, 
Parkavoi Artilleriskoi 
gada, 3-go Parka.

28 
bri-

ka

Juozas Tirva, Martyno 
suims, Suvalkų rėd., Mari
jampolės aps., Klebiškiu 
vals., Bagrėnų kaimo, ieško 
dėdžių Juozo ir Petro Baro
nų, kurie gyveno Brookly- 
ne ir New Yorke. Adresas: 
Russia, Mogiliovas, prie 
Dniepro, Novo-Bazarna gat
vė No. 11, Lietuvių Komi
tetas, perduoti Juozui Tir- 
vai.

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Ke n tižių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c 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 kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
rnclkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANDY GO.
1845 W. Grand Ava. Chior o,III.

Julijonas Gerasimas, ieš- 
' ko Kazimiero, Rašimo arba 
"■ Gerasimo, Juozapo sūnūs ir 

Felikso Pocevičiaus, Izido- 
... riaus sūnūs. Abudu gyveno 
- Chicagoje ir dirbo stock- 

yarduose, Armour. Abudu, 
" Kauno rėd., Raseinių aps., 

Šidlavos vai., ir parap. A- 
dresas: Russia, Moskva, Se- 
lo-Bogorodsk, B. Bogorods- 
kaja ui. dom Cvietkova, No. 
23, k v. biežencu. Julijanu 
Gerasimusu.

Jonas Vasiliauskas, 
reivis, iš Skrališkių kaimo, 
Biržių par., Panevėžio aps., 
Kauno rėd. ieško brolių, 
Juozo, Konstanto Vasi
liauskų ir kitų giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Dieistvujuščij Armij, 
28 Parkovoi brigada,3-go 
Parka.

Barbora Juškytė, Jufckų 
kaimo, ieško:įbrolio Vinco 
Juškos. Adresas: Russia, 
Mogilev, gubernskij Struš- 
nia, No. 5, kv. 2. B. Jušky
tė.
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Motiejus Užubalis, karei
vis, iš Stakirų kaimo, Bir
žių par., Panevėžio aps., 
Kauno rėd. ieško brolio Pe
tro Užubalio ir švogerio 
Juozo Kaziuno ir kitų gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, Dieistvujuščij 
Armij, 28 Parkovoi Artille
riskoi brigada, 3-go Parka.

MJt

Ignas Staniulis, ieško Ka
zimiero, Bronislovo ir Ele
nos Daujotu; Antano ir I- 
zidoriaus Norušų, Kauno 
gub., Raseinių pav., Šim
kaičių vol., Medininkų sod. 
Adresas: Russia, Dieistvu- 
juščuju Armijų, (cenzūros 
iškirpta) Strielkovij, (cen
zūros iškirpta) Muzikans- 
kaja Komanda, polučit Ig- 
natiju Staniulisu.

Antanas Pakalniškis, ka
reivis, iš Viveržėniškių, Ba
seinų aps., Kauno rėd. ieš
ko seserų, Marijonos, Do
micėlės Pakalniškaičių ir 
kitų giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, Dieistvu
juščij Armij, 28 Parkovoi 
Artilleriskoi brigada, 3-go 
Parka.

Benedikta Andriulevičiu- 
tė, Jono duktė, ieško brolių, 
Vinco ir Aleksandros An- 
driulevičių, kurie gyveno 
Kazletone (Hazleton, Pa.) 
Uršulės Kubilienės, Jono 
dukters, ir jos vyro Kaz. 
Kubiliaus, kurie taip-gi gy
veno Kazletone. Aš paeinu 
iš Vilniaus rėd., Trakų, pav., 
Aukštdvario vals., Gripiš- 
kių kaimo. Adresas: Russia, 
g. Mogilev, prie Dniepro, 
Novo-Bazarna gatvė, No. 11, 
Lietuvių Komitetas, Bene
dikta Andriulevičiutė.

JONAS KULIS į '
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

Suvienytas! Valstijas. Pas 
jįjį galite Užsirašyti “Kata
liką” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

Kiekviena^^Gaii Būti ’ 
Fotografistų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pjrma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą, 

s Siuntimą apmokame.
Adresuokite:

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

f\to.grafystes
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jg Ar iiniali kur afoifi nnclnirkti Vanin ir Anhn Ranku MnrHin ®
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Ar žiniahkur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, r6mų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

I

I

Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

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

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Musų aptiekoje yra geriausi 

'gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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Veronika Vasiliauskaitė, 
ieško dėdės Jono J. Izdana- 
viČiaus, Kauno gub., Pane
vėžio aps., Repeikių viensė
dijos. Adresas: Russia, 
Moskva, Morina rošča 6 
projiezd, za liniji, St. Šosse, 
dom Miliašinavoi, No. 33, 
kv. 6. Veronika Vasilevskoi

Vladislovas Armoška, ka
reivis iš Bedančių kaimo, 
Raseinų aps., Kauno rėd. 
ieško brolio Jono Armoš- 
kos, švogerio Mateušo Se- 
miatos, sesers Emilijos ir 
kitų giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, Dieistvu
juščij Armij, 28 Parkovoi 
Artilleriskoi brigada, 3-go 
Parka.

Petras Kazelis, Suvalkų 
rėd., Keturvalakių par., 
Vidgirių kaimo, ieško Juo
zo Raulušaičio, Juozo Lep
šio ir Jurgio Širvinsko. A- 
dresas: Russia, gor. Petro
grad, za Novskoi Zastavoi 
Farfarovskij post. Nik. ž. 
d., dom No. 3, kv. 18. Petru 
Kazelisu.

Konstantas Kristutis Sta
nislovo sūnūs, nuo Nerim- 
daičių, Kauno rėd. Telšių 
aps. ieško savo tėvo, gimi
nių ir kitai pažįstamų. Adre
sas: Russia, Petrograd, Ler- 
mantovskij pr. No. 23, kv. 
27. Kons. Kristutis.

Petras Kisnerius, ieško 
brolio Petro Aleknos, kuris 
pirmiau gyveno Partfašine 
(?), Kauno gub., Raseinų 
aps. ir vals. Aliejų kaimo. 
Adresas: Russia, Stavka 
Verhovna, glavna-koman- 
dujušč. odielenie batalion, 
2-ja rota Petru Kisneru.

Vincas Miškinis, Igno sū
nūs, Suvalkų rėd., Kalvari
jos aps., Krosnos vals., A- 
leknonių kaimo, ieško gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, Voronež, Gruzovaja 
ui., No. 28, 
kinisu.

Akvilina Mikšytė, Kau
no rėd., Vilkmergės aps., 
Skapiškio par., Černiškio 
viensėdžio, ieško brolio Juo
zapo Mikšio ir Anatalijos 
Gudelyčios. Adresas: Rus
sia, Petrograd, Lermantov- 
ska per. 17, kv. 3, Akvilina 
Mikšytė.

F. A. POSZKOS APTIEKA
3101 S. Morgan St, CHICAGO, ILL.

SPECIALIŠKOS GYDUOLĖS.
Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduolė dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 

kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų; Bonka ...............   ?1.00

Gydanti mestis dėl senų kroniakų'ligų-iriultručijimo kraujo, ■uputimų' ir 
“t ‘ t . “MAVlĄf !............    50c ir »1.00

Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina ................................         50c
Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.

Kaina ......... .... .................. 15c ir 25c
Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiuniia viao- 

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

I
i i
i Gydanti mosi 
I'UIA" K akinti O }<».K
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ĮUždykų! Koncertui Uždyką!!!|
I_ Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- 

j kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 
| gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs gj 
g turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
jį kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- g 
g fonų visai uždyką. g
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Krautuvė atdara utarniukais, ketvergais ir sukatomis 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

I

■
“Užimtos” Linijos Reiškia 

Nustojimą Užsakymų
JEI krautuves savininkas patirs, kad pirkėjai 

apleidžia jo krautuvę nieko nepirkę, kadangi 
ji pardavėjai buvo perdaug užimti kad jų laukus 
—jis ima daugiau pardavėjų.
Jei pirkėjai tankiai skundžiasi, kad jie negali gauti nieko iš 
krautuves per telefoną, kadangi "linija visada užimta”—jis 
reikalauja daugiau telefonų.

Paprastai biznio tvarka reikalauja; kad pirkėjai visada ga
lėtų telefonuoti į jo krautuvę, be jokio atidėliojimo bei lau
kimo! Užimtos linijos, reiškia nustojimą biznyje jeigu ir ne
užganėdinimą savo pirkėjų.

Chicago .Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Qfidal 100

KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas 

3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.Vikentiju Miš-

2
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No. 29 Lietuvių laikraštis “Katalikas”

Į Lietuviai Amerikoje. į
Žmonių buvo pilna „ sve

tainė. Prakalbos, kaip teko 
nugirsti, visiems patiko.

' Š. Vytis.
HARRISON IR KEAR

NEY, N. J.
Vienur ir kitur lietuviai 

buvo surengę “Tag Day”. 
Buvo renkamos aukos nu
kentėjusioms del karo lie
tuviams. Bet lietuviai aukų 
rinkime pasirodė kaipir ne
lietuviai. Mat, ne visiems 
rupi musų nelaimingųjų 
brolių vargai. Vienur ir ki
tur suaugusių lietuvių ro- 
kuojama suvirs 600 žmo
nių. O prie aukų rinkimo 
prisidėjo vos tik su viršu
mi 60 žmonės. Todėl ir pats 
aukų rinkimas nepasise
kė ir išėjo taip, kaip netu
rėjo būti.

Suv. organizacijų vardu 
visiems pasidarbavusiems 
aukų rinkimo dienoje išta» 
riama širdingas ačiū. Daug 
ačiū priguli musų kaimy
nams newarkieciams: L. 
Vyčių kuopai, Šv. Cecilijos 
chorui ir Šv. Rožančiaus 
draugijai, kurios prisidėjo 
atstovavimu ir skaitlinguo
ju aukų surinkimu.

Po “Tag Day” vakare, 
rugsėjo 4 d., buvo sureng
tas vakaras. Sulošta “Gu
dri našlė”. Buvo dainos, 
prakalbos, deklemacijos ir 
tt. Veikalėlio “Gudri naš
lė” roles atliko: Menčienčs 
— našlės — F. Kazokienė, 
Bitės — siuvėjo — S. Ger- 
gelis, Barsukovo — moky
tojo — K. Mockus, Mie- 
liausko — veterinarijaus — 
Iz. Atkočaitis, Karuses-tar- 

,. naitės — M. Urboniutė. 
Magdės — burtininkės — 
T. Šalkevičienė, Rainio — 
kaimyno — V. Pieteris, Pe- 
lučio — kaimyno — J. Bal- 
trukonis. Aktoriai visi atli
ko savo roles pagirtinai.

Po teatro dainavo vyčių 
choras iš Newark, N. J., va
dovaujant p. A. Radzevi
čiui. Gana gerai pavyko y- 
pač vyčių himnas ir “Vai, 
žydėk, žydėk”.

Paskui kalbėjo p. Lut- 
kauskas. Skatino lietuvius 
prisiruošti prie Lietuvių 
Dienos. ? --.I

Dainavo “Sietyno” cho
ras iš Newarko vadovau
jant p. P. Indanui. Sudai
navo “Sveikas, pavasarėli” 
ir “Paukšteliai mieli”. 
Taippat p. M. Sadauskas 
žavėjo publikų savo gabu
mais prie įvairių muzikalių 
instrumentų. Paskiau dar 
sudainavo Šv. Cecilijos cho
ras. Ant galo pagiedota vy
čių himnas.

Šitam vakare išduota 110 
aukų rinkėjų atskaita. Per 
“Tag Day” surinkta $488.- 
77. Nuo vakaro liko 90c. 
Nuo lietuvių baliaus, buvu
sio tų patį vakarų per p. V. 
Kašėtų $10.65. Nuo pikniko 
surengto rugp. 26 d. pelno 
atliko $63.63. Viso sumos 
pasidaro $563.95. Išlaidi? 
Tag Dienoj buvo $74.75. 
Grynų pinigų Susiv. Org. 
Centro kasoje yra $489.20. 
Iš tų 10% skiriama Lietu
vos laisvės atgavimo reika
lams.

Daugiausiai aukų surinko 
p-lė M. Stepanavičiūtė iš 
Newarko, $21.66: po jos 
p-lė M. Dzizelauskiutė iš 
Harrisono, $20.50. Iš vyrų 
daugiausiai surinko p. Kup
stas — $11.89.

Žymesnes aukas davė: 
Kun. F. Jakštys, V. Puo
džiūnas, M. Sadauskas, p-lė 
McGuiness, A. Šlumskis, 
A. Krikščiūnas, J. Čičins
kas, J. Kralikauskas — po 
$1.00. P-nas ■ J. Kralikaus
kas į savo renkamų dėžutę 
įdėjo $5.00.

Kiek kas daugiau dides
nių aukų davė, nebuvo pri
duota.

Tag Dienoje taipgi daug 
pagelbėjo savo automobi
liais: pp. J. Kralikauskas, 
Massanauskas. Akelis, — iš 
Newarko ir vietiniai pp. J. 
Siaurusaitis ir F. Abromai
tis.

Taip automobilininkams, 
taip aukų rinkėj amas ir vi
siems kitiems už pasidarba
vimų Susiv. Organizacijų 
vardu tariu širdingų ačiū.

F. M. Petrulionis, Susiv. 
Org. rast.

CICERO, ILL.

Čionai lietuvių visuome
ninis veikimas kaipir apsis
tojęs. Srovės su srovėmis 
vaisiai nesutinka. Jei jos 
veiktų savo arba visuome
nės labui, tai dar nieko 
žmogus nesakytum. Bet da
bar jos nepasitenkina kitos 
kitomis. Ir varžosi nežinia 
už kų ir kodėl. Artinanties 
Lietuvių dienai vertėtų vi
sus partiviškumus padėti ša
lin ir imties bendrojo dar
bo. Lietuva juk šaukiasi 
pagelbos.

Vietos 8-nios draugijos 
rengiasi prie Lietuvių Die
nos. Yra viltis, kad cicerie- 
čiai daug pasižymės tų die
nų.

K. ir A.

Amsterdam, k. Y. , '
Rugs. 2 -d. įvyko vestuvės 

J. Gudžinsko su V. Žukaus
kaite. Parinkta aukų nu
kentėjusiems del karo lie
tuviams. Pagirtinas daik
tas.

Chester, Pa.
Čionai apsilankė kun. Ig. 

Zimblys iš Philadelphijos. 
Sušaukė jis lietuvių susi
rinkimėlį ir jiems paaiški
no apie Lietuvių Dienų ir 
aukų rinkimų visose Suv. 
Valstijose. Tam tikslui iš
rinkta komitetas.

Benton, Ill.
Šv. Mykolo Ark. draugi

ja rugs. 4 d. turėjo ' pasi
linksminimo vakarų A. Stat- 
kevičiaus svetainėje. Drau
gija turėjo pelno.

KINGSTON, PA.
Traction Co. gatvekarių 

streikas dar nepasibaigė. 
Wilkes-Barre’uose pilna 
raitosios policijos. Tarytum, 
kad ten rengiamas miesto 
apgulimas, kaip Lietuvoje 
karo metu. Žmonėms už
drausta važinėti automobi
liais. Policija liepia važinė
ti gatvekariais, kad tuo bil
du sulaužyti gatvekarių 
darbininkų streikų. Bet ma
žas skaitlius žmonių naudo
jasi gatvekariais. Tik jei 
tokie važiuoja, kuriems 
Verktinai reikia, važiuoti.

Luzernė j e mirė Karolis 
Černiauskas. Amerikoje iš
gyveno apie 20 metų. Pri
gulėjo prie SLRKA. ir ke
letas pašelpinių draugijų. 
Iškilmingai palaidotas 
Kingstono kapinėse.

Reikia pažymėti, kad vie
tos ir apylinkės lietuviams 
trūksta tautinio susiprati
mo. Prireikus lietuviai nei
na pas lietuvius, bet pas 
svetimtaučius, dažniausia 
pas žydus, kurie mūsiškius 
moka išnųudoti. Nors ne 
visi taip pasielgia, bet di
džiuma. Žydai tačiau pas 
lietuvius neina. Todėl lietu
viams ir trūksta tautinio 
susipratimo.

Lietuvių bažnyčia jau 
baigiama varsuoti. Sakoma, 
bus labai gražus panaujin
tos ir papuoštos bažnyčios 
atidarymas.

K. K.

KEARNEY, N. J.

Lietuvos Sūnų draugija 
išreiškia neužsiganėdinimų 
ir protestuoja prieš nekurį 
p. Kearnietį, kuris “Kat”. 
23 num. savo koresponden
cijoje pertamsiai aprašė ši
tos draugijos susirinkimų. 
Protestuoti įgaliotas komi
tetas iš sekančių dr-jos na
rių: S. M. Gergelis, A. Mi
linavičius ir J. Kubilius.

Red. prierašas. — šitų 
polemikų mes skaitome pa
baigta ir tolesniai nedėsi
me jokių raštų tame reika
le.

TrumpGsJinutes.
Waukegan, Ill.

Vietos lietuviai irgi; jau 
subruzdo darbuoties — 
rengties prie Lietuvių Die
nos. Tikimasi, kad lietuvių 
tautos neprieteliams prisi
eis nuleisti nosis, kuomet 
prisiartins lapkričio 1-moji 
diena — Lietuvių Diena.

Bridgeport, Conn.
Šito miesto lietuviai ne

atsilieka nuo kitų miestų 
lietuvių. Ir jie uoliai ren
giasi prie Lietuvių Dienos. 
Draugijos ir kuopos nusky
rė savo delegatus abelnan 
susirinkiman, kurs įvyko 
rugsėjo 12 d. Šitam susirin
kime išrinktas komitetas 
prisirengti prie Liet. Die
nos-.

Worcester,
Vietos lietuviai rengiasi 

apvaikščioti didelę šventę, 
kuri įvyks spalių 12 d. Bus 
naujos lietuviškos bažny
čios pašventimas. Šv. Kazi
miero bažnyčia yra ruimin
ga, mūrinė ir gana didelė.

Brooklyn, N. Y.
Čionai buvo apsilankęs 

žinomas Dievo ir Bažnyčios 
burnotojas Mockus. Tečiau 
kuomet policija sužinojo, 
kas jis per vienas, uždrau
dė jam turėti “prakalbas”. 
Mockus “neatpakutavojo” 
dar už “prakalbas” Water- 
buryj.

New Britaįn, Conn. .
Atrastas^ Ant’ geležinkelio 

traukinio užmuštas Zenonas 
Matulis. Kokiuo budu jis 
papuolė po traukinio ra
tais, neišaiškinta. Velionis 
prigulėjo prie katalikų su
sivienijimo. Paliko žmona— 
našlė su trimis vaikeliais.

į;, -----------------------

Lewiston, Me.
Socialistai papratę save 

vadinti susipratusiais, pro- 
gresiviais. Vietos socialistai 
nesenai čia turėjo išvažia
vimų. Su savimi nusigabeno 
tiek svaigalų, kad atgal grį
žtant kitiems ir kojos atsi
sakė tarnauti. Ve kame jų 
pažangumas!

K.

lyję; Jis pasakė, kad negė
ręs stiklo alaus daugiau 
kaip du kartu per dviejų 
metų laikų. Kuomet jis ap
sigyvenęs tame miestelyje, 
tai pareikalavęs iš “šlapio” 
miesto atsiųsti jam biskį a- 
laus, bet tas jam pridaręs 
tiek keblumų, kad jis atsi
sakęs daugiau tų daryt. Rei
kėję daryt affidavitus, išpa
sakot savo gyvenimo istori
jų, nuduot, kad jis reikalau
jąs gėralo su gydymo tiks
lu, užmokėt notarui, saugot 
alaus dastatymų į namus, 
užmokėt išanksto ir atlikt 
daug kitokių formališkumų 
sulyg įstatų reikalavimo. 
Todėl tai jis ir metęs viską 
į šalį. Taippat padarė jo 
draugai ir kaimynai. Neku- 
rie žmonės, kų seniau var
tojo ir laikė nuolat namie- 
je alų tikėdami, kad be jo 
negalės apsieit, pamatė jog 
perdaug neparankumų at
siranda prie alaus gavimo, 
ir liovėsi vartoję jį.

Šis atsitikimas yra typiš- 
ku parodymu, kas dedasi 
daugelyje šios šalies vietų.

Suprantama, prohibicijo- 
nalistai pasakys, kad čia tai 
ir yra tas, ko jie geidžia ir 
reikalauja. Jie bando pri- 
parodyt, kad alus-nėra žmo
nėms reikalingas, kad žmo
nės gal lengvai apsieiti be 
jo, ir da priduria, kad žmo
nės tampa be jo daug geres
niais.

Rašytojas netiki, kad už
augęs normalis žmogus tam
pa geresniu fyziškai ir pro
tiškai be alaus, negu su a- 
lum, jeigu jis mėgsta gert 
ir yartoja' jį nuosaikiai, 
kaip • i f daugelis • žmonių ir 
daro. Bet męs nesvarstysi
me čia klausimo apie ta. Iš 
ypatos laisvės žvilgsnio tas 
dalykas nėra svarbus. Svar
bus čia faktas tame, kad 
žmonės yra priverčiami da
ryt dalykus priešingus jų 
pačių norui ir reikalams, 
gyvent sulyg kitų žmonių 
nurodymų ir paliepimų to
kių žmonių, kurie nėra go
resniais už kitus ir netur 
tiesos maišyties į svetimus 
reikalus, o vienok stato sa

ve už teisėjus to, kas yra 
jiems gera ir steliglasi pri
verstinai įvykdint savo i- 
deas. Ypatos laisvė tuomi 
smarkiai varžoma.

Minėtiejie neparankumai 
nėra taip dideli, kad priver
stų žmones parduot savo 
pramones ar farmas, pa
mest savo namus ir kaimy
nus, kad apsigyvent pato
gesnėse ir laisvesnėse vie
tose, neprispaustose refor- 
merių kumščia. Todėl tai 
jie išsižada savo prigimtų
jų teisių gyvent sulyg savo 
nuožiūros; jie atsisako nuo 
savo laisvės, idant neturėt 
didesnių nuostolių.

Tame tai ir slepiasi pa
vojus laisvei. Kuomet lais
vė yra atimama nuo žmo
nių mažomis dalelėmis, tai 
žmonės nekįla ginties ant 
kiekvieno žingsnio, todėl tai 
fanatikai ir laikosi šio bu
do laisvės naikinimui, laip
sniškai ją mažindami tai 
viename, tai kitame dalyke, 
nesukeldami žmonėse pasi
priešinimo. Todėl tai męs 
ir atkreipėme atydų į vir
šui paminėtų, nors, rodos 
ir nesvarbų faktų, kuris pa
rodo, kokias pasekmes atne
ša laisvės priešų pastangos 
įskiepint į žmones savo i- 
deas ir papročius, nežiū
rint, kad tos ideos ir papro
čiai visai priešingi pačių 
žmonių ideoms ir papro
čiams.

“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

I R

YPATOS LAISVĖ.
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Chieagos 18-tos gatvės apskričiui.
M. J. Tananevičius,

670 W. 18th St., Chicago, ID.
čia galite užsirašyti “TKatali- 

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

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kimpas 31 |r Sa. Halrisj gat. 
(Gyvenimu virš ajtiekoi) CHICAGO, Bl

BEER
Phone
Canal 9

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

i»i'iH9g:iwii:iHii;iMi:[Miiiiviiii*iiiiiKiii"Bi»KHiiiitM!iiiMina|
1 Telefonas Yards 2721

■ Dr. J. JONIKAITIS 1
* GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ~
jį Valandos; 8-12 ryto 49 vakaro
g 3337 So. Morgan St. Chicago, III. F 
iiMimiMaiBiiiiiiHiiiiiMiiiiM9iiiMiii»aii»iiauiHugiianiiaM

Dr. A. R. Blumenthal SpĄkįu
Egzamenuojame Akis

—UžDYKĄ
,frįSBxyy VTzSįsS Valandos; nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro. Nedėlio- 
'HįįįįfFį * je nuo 9ryto iki 12 vai.

dieną-

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-toa gatvės Tel. Yards 4371

GERIAUSIOS ŠARMOS

CLEVELAND, OHIO.
Rugs. 10 dienų tautiškojo 

susivienijimo kuopa buvo 
surengusi prakalbas. Buvo 
iš kitur du kalbėtoju. — 
Abudu kalbėjo apie lietuvių 
vienybę. Kvietė lietuvius iš
vien darbuoties Lietuvos 
labui. Papasakojo, kų dele
gatai, kun. Dr. Bartuška ir 
Dr. Bielskis, girdėjo vokie
čių užimtoje Lietuvoje. A- 
belnai imant, daugiausia 
kalbėta apie Lietuvą, tau
tos reikalus, lietuvių vieny
bę ir bendrąjį darbų Lietu
vos labui.

Prakalbų protarpiais de- 
klemavo p-lė J. Baltruko- 
niutė.

Buvo renkamos ir aukos 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams. Surinkta $49.18.

Peru, III.
Šv. Bedo kolegijoje moki

nasi 12 lietuvių. Jie turi 
moksleivių kuopų. Rugsėjo 
10 d. jie turėjo susirinkimų. 
Išrinko kuopai naujų val
dybų. Lietuvių kalbos mo
kytoj ūmi nuskirtas mok
sleivis L. Šimutis.

Hartford, Conn.
Moterių Sąjungos 17 kuo

pa rugs. 4 dienų turėjo gra
žų vakarų. Sulošta “Valka
ta”. Nors nedaug žmonių 
tebuvo, bet vakaras kuoge- 
riausiai pasisekė.

Brooklyn, N. Y.
Tautos Fondo Skyrius 

rugs. 11 d. turėjo susirinki
mų. Apkalbėta Lietuvių 
Dienos reikalai.

So. Boston, Mass.
Rugsėjo 26 ir 27 d. įvyko 

6-tas Lietuvių R. K. Fede
racijos Kongresas. Buvo su
važiavę daug delegatų. Bu
vo visokių įvairumų.

Louis N. Hanlmerling.

LXV.
Kalbėdami apie ypatos 

laisvę, męs vien tik minėjo
me apie paliečiamus prin
cipus. Męs net nei neban
dėme aprašyt smulkesnes tų 
keblumų,, kokie kils prakti
koj ę be varžant musų lais
ves.

Šiai temai medžiagų sutei
kia pasikalbėjimas nesenai 
su vienu žmogum iš mažo 
miestelio vakarinėje valsti
joje. Tasai žmogus yra daug 
keliavęs ir ilgai gyvenęs 
viename iš didžiųjų miestų. 
Jis tur gerų pramonę ir už
tektinų pelnų. Jei jis nepa
velija sau kokių brangių 
puikenybių, tai ne iš skupu- 
mo, nei iš neturėjimo sko
nio link jų, nei ne dėlei ne
turėjimo progos prie to. 
Būdamas mieste kartų jis, 
pietuodamas su draugu, pa
reikalavo bonkų alaus. Tas 
pakėlė klausimų apie draus
mę (prohibicijų) jo mieste- 

i

i Kiekvienas Stiklas
I Rieškute Sv|eik|atos

Kiekvienas auksinis lašas budweiser’io 
yra gyvas ir blizga gyvybės energija Šiaurės

• Miežių ant sustiprinančiu žavėsiu Laager 
Apynių. Dėlei savo malonumo ir puikaus kvapsnio, 
jisai stovi vienas sau—nepergalėtas karalius bonkinių 
alų. Vis augantis jojo populiariškumas yra pripa- 
rodytas išpardavimais, kurie milionais bonkų viršina 
bile kurį kitų alų. ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. A.

Atsilankitieji jSt. Louis yra nuoširdžiaijkviečiami apžiūrėti 
musų dirbtuvę — užima 142 akierių-

Means Moderation

I,

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Fermerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais f armėnais. Mę» 
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. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemš 
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 lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, ues ji greit eina braugyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apaigyveuti 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 miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite i ke
lis metus turtingais f armėnais. Ra
šykite tuoj, gausi ja Ldstuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras a tirėtas:

A. KIEOIS & C0.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

EVESKI0»ų 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted St.,Chic^i 

Čia gali Išmokti angliškai
Aprašymo

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

Pastabos j
Kokios iš to pasekmės?

Jau antri metai eina, kaip 
dešimtįs tūkstančių lietuvių, 
pavienių ir su šeimynomis, 
išsisklaidė po visą plačiąją 
Rusiją ir Siberiją, Jie ten 
kenčia dideliausius vargus. 
Moraliu žvilgsniu jų dvasia 
prislėgta kaip kokiomis uo
lomis. Jie pasiilgę ne tik 
Lietuvos, bet ir saviškių ir 
draugų, su kuriais jiems 
sunku susižinoti, susirašinė
ti.

Į “Kataliko” redakciją 
kas savaitė ateina po kelis 
šimtus laiškų nuo pabėgė
lių. Visi jie prašo per lai
kraštį suieškoti jų gimines, 
draugus ir pažįstamus Ame
rikoje, su kuriais norėtų su
sirašinėti.

Dirstelkite, gerbiamieji, į 
antrąjį “Kataliko” puslapį. 
Ten yra “Lietuvių pabėgė
lių informacijinis skyrius”. 
Ten kas savaitė paduodama 
kelių dešimčių pabėgėlių a- 
dresai. Amerikos lietuvių 
visuomenė todėl tik “Kata
like” tegali surasti saviškių 
pabėgėlių buveinę ir para
šyti jiems laiškus nurodytu 

* adresu.
Kiek yra žinoma, nei vie

nas musų laikraštis neturi 
tokio informacijinio sky- 
riąųs. Kiti laikraščiai jei 
kartais apie kokį pabėgėlį 
ir praneša, tai dažniausia tas 
žinias semia iš “Kataliko”.

Kadangi “Katalikui” tas 
informacijinis skyrius ne 
veltui atsieina (nes didžiu
ma pabėgėlių laiškų prisiun
čiama be krasos ženklelių), 
tatai butų geistina žinoti, 
kokios yra pasekmės iš tų 
paieškojimų. Kiek Ameri- 

_ kos lietuviai indomauja tais 
pabėgėlių atsiliepimais? Ir 
ar juos savo laiškais sura
mina, ar su jais susirašinė
ja sulyg musų nurodymų? .

Visa tai mums butų labai 
reikalinga žinoti.

Todėl gerb. “Kataliko” 
skaitytojai ir jų draugai te
gu mums parašo, kiek kat
ras tuo pabėgėlių informa- 
cijiniu skyriumi pasinaudo
ja, ar susirašinėja su saviš
kiais nelaimingaisiais pabė
gėliais.

Mes iš savo pusės ir to- 
lesniai apsiimame nelaimin
giems pabėgėliams patar
nauti suieškojime Ameriko
je jų giminių, prietelių, pa
žįstamų. Nes tie nelaimin
gieji reikalingi ne tik pa- 
šelpos, bet ir suraminimo.

Atsiliepkite, gerbiamieji, 
į “Kataliko” redakciją, kas 
susirašinėja su pabėgėliais 
Rusijoje!

- ■'W.- —J—* ;|4j

, Lietuvos genėjimo 
sotvarkymo reikale.

Tokiuo antgalviu “Vįen. 
Liet.”' (No. 37) padėtas p. 
R. Karužos straipsnis. 
Gerb. autorius apgailestau- 

’ ja, kad pastaraisiais laikais 
lietuvių minios jau perdaug 
demoralizuojamos musų 
srovių begaliniais ginčais 
ir nesutikimais už pirmeny

bę. Praeitais dviejais me
tais tesurinkta permažai au
kų Lietuvos reikalams. Se
kančiais metais tų aukų bu
sią dar mažiau. O pinigų 
reikia. Reikia daugiau, kaip 
kituomet kad reikėjo. Bet 
ačių betvarkei, tolesniai tą 
aukų nebus galima iš žmo- 
nią iškaulinti. Taigi reikia 
ieškoti kitokių budu rinkti 
pinigus.

Todėl p. Karuža sumano 
naują būdą, naują pieną 
aukoms rinkti. Ve koks 
pienas:

“Pienas turi omenyje nuolati
nio mokesčio, — 50c. mėnesiui,
— ant geros valios lietuvių uždė
jimų. Yra tai naujas, dar nenu- 
devėtas musų visuomenei pasiūly
mas, kuris — jei tinkamai prie 
jojo vykdinimo imtis, — gali at
nešti ištikrųjų geras pasekmes.

Kadangi Amerikos lietuviai ko
lonijomis gyvena, kiekvienas vie- 
šasai musų darbas savaimi pasis
kirsto į skaitlingas šakas. Kiek
viena kolonija, todėl, turėtų į- 
steigti pas save vietinį komitetų 
kaipo lokali skyrių Amerikos 
Lietuvių Centralinio Komiteto.

Darbas turėtų eiti maždaug 
sekančioj tvarkoj:

1) . Kiekvienoj kolonijoj vie
tos draugijos išrenka po tris (ar 
daugiau — pagal reikalų) dele
gatus ir jie drauge sudaro vie
tinį komitetų, kuris iš savo tar
po paskirsto komiteto valdybų: 
pirmininkų, vice-pirmininkų, raš
tininkų ir iždininkų. Iš atliekamų 
delegatų renkami yra kolekto
riai.

2) . Komiteto valdyba paskirs
to tarpe' kolektorių visų koloni
jų, taip kad kiekvienas kolekto
rius gauna po savo globa nedau
giau 20 lietuviškų namų. Prie 
kolektoriaus yra priskirtas pa- 
gelbininkas, kuris pildo raštinin
ko priedermes, ir jie drauge dar
buojasi, kas mėnesį būtinai apei
dami visus savo globoje namus.

3) . Į darbų turėtų sueiti visi 
Amerikos lietuviai, ar bent dvi 
vyriausi srovi — katalikai ir tau
tininkai.

4) . Suvienyta lietuvių presą 
turėtų pakelti sistematiškų agi
tacija mokesčių rinkimo naudai.

5) . Kunigai iš sakyklų, veikė
jai iš estradų turėti! raginti žmo
nes, kad kiekvienas sveikas ir 
dirbantis lietuvis bei lietuvė už
dėtų ant savęs mokestį — po 50c. 
kas mėnesį, — tautos reikalams.

6) . Pagaliaus, reiktų sušaukti 
kolonijoj mass-meetingų del tau
tiško mokesčio teisingumo bei 
reikalingumo išaiškinimo.

Prirengus tokiu budu dirvų, 
kolektoriai galėtų pradėti darbų.

7) Einant per paskirtus sau 
žmones — dažniausiai savo drau
gus ar pažįstamus (kolektorius
— kaip pirmiau sakyta, — turi 
nedaugiau 20 namų savo globo
je, todėl -gali intensyviai dirb
ti), kolektoriui nešasi su savim 
mokesčio kningutes-kvitas ir juo
se užrašo sukolektuotus pus-do- 
lerius. Pirma mokesčių kningutė 
pasilieka pas žmogų kaipo kvitą 
ir į jų kas mėnesis kolektorius 
įrašo sukolektuotų mokestį. Toji 
kningutė yra tautiškų mokesčių 
kvitą ir pasilieka žmogaus nuo
savybe, kaipo garbės ženklas, 
kad jisai prisidėjo prie tautos 
gaivinimo. Kningutė, — tai sto
ros, stiprios popieros šmotas — 
4 col. per 4 col. — sulenktas per 
pusę. Medžiaga ir spaudos darbas 
turėtų but geri — kad kningutė 
kvitą lengvai nesuplyštų ir ge
rai atrodytų — kad žmogus jų 
palaikytų.

8) . Kolektoriaus pagelbininkas, 
einant drauge su kolektorium per 
žmones, turi su savim kningutę, 
į kurių įrašo mokestį sukolektuo
tų iš kiekvieno savo globoje žmo
gaus.

Šita kningutė tarnauja kaipo 
mokesčių lakštas ir kiekvieno 
mėnesio pabaigoje — pilnai už
pildyta — yra gražinama vieti
nio komiteto valdybai drauge su 
sukolektuotais mokesčiais, kurie, 
tokiu budu, turi sutikti su mo
kesčių kningute-lakštu. Komiteto 
valdyba tuomet išduoda kolekto
riaus pagelbiniiikui naujų blan-

kų sekančiam mėnesiui, — ir 
taip kiekvienų mėnesį.

9) . Sukolektuotus mokesčius 
kolektoriaus pagelbininkas kas 
mėnesį pas save namie perrašo 
iš kningutės-lakšto ant tam ti
kros blankos, kurių ir palaiko 
pas save, — ir tokiu budu žino, 
kas iš jo globoje žmonių, kokį 
mėnesį neužmokėjo savo mokes
čio, — pasekmėje, gali jį iško- 
lektuoti.

Toji pastaroji blanka yra taip- 
pat pas vietinio komiteto valdy
bos raštininkų, kuris, iš grųžina- 
mų kas mėnesį kningučių-lakštų, 
perrašo ant jų užrašytus mokes
čius ir tokiu budu gali kontro
liuoti kolektorių darbų.

10) . Kiekvieno mėnesio pabai
goje, paskirtų dienų įvyksta vie
tinio komiteto susirinkimai, ku
riuose kolektoriai ir jų pagelbi- 
ninkai grųžina komitetui suko
lektuotus mokesčius ir užpildy
tas kningutes-lakštus.

11) . Komiteto raštininkas ir iž
dininkas, sutvarkius įplaukusius 
pinigus ir lakštus, išsiunčia juos 
į Amerikos Lietuvių Centralinį 
Komitetų, gi pastarasis skirsto 
juos pagal reikalų Lietuvos gel
bėjimui.

12) . Centralinis Komitetas su
teikia savo skyriams visas reika
lingas blankas.

Centralinio Komiteto kningve- 
dystė nereikalauja aiškinimo, — 
jinai lengvai gali bųti sutvarky
ta.” , i '

Sumanymas grąžąs ir jis 
pilnai gali būti įvykdomas. 
Iš to daug laimėtą musą tė
vynė ir ten vargstanti bro
liai.

Tik svarbiausia tas, kaip 
ilgai katalikai su tautinin
kais dirbs bendrą darbą. 
Ponas Karuža prisimena ir 
Lietuvią Centralinį Komi
tetą, sutvertą Wilkes-Bar
re’iuose. Iš jo viso suma
nymo pasirodo, kad tas 
Liet. Centr. Komitetas pa
liks ant visados.

Bet vienas, ląįkęaštis jau 
suspėjo pažymėti, kad tas 
Centralinis Komitetas sut
vertas ne ilgesniam laikui, 
kaip tik Lietuvos Dienos 
tvarkymui. Vadinasi, praė
jus Lietuvos Dienai, turi 
likviduoti tas iš kataliką- 
tautininką sutvertas Komi
tetas.

Tame taigi ir gludo visa 
svarba. Pasirodo, kad kata
likams su tautininkais pir
miau reikia užmegsti kuos- 
tipriausius, ilgai tverian
čius ryšius ir tik paskui pa
galvoti apie viršminėto su
manymo vykdinimą. Kitaip 
iš to sumanymo išeis dar 
didesnės suirutės ir paskui 
neapykanta.

Moterių skyriaus reikale.
Daugelis skaitytoją mums 

rašo, esą jie nelabai pasi
tenkinę, kad “Katalike” 
nesama moterią skyriaus, 
kur butą nors trumpai ap
rašomi moterią reikalai, pa
mokinimai apie namą liuo
bą, vaiką auklėjimą ir tt. 
Vienas skaitytoją, pav., ra
šo:

“Gavęs “Kataliką” ran
du gražią žinučią ir pasis
kaitymą. Esu patenkintas. 
Bet mano moteriškė sker
sakiuoja. Girdi, nėra “Ka
talike” moterią skyriaus, 
tai aš jį rokuoju pataikunu 
tik vieniems vyrams. O ma
no moteriškė norėti], laikra
štyj matyti aprašymus ir a- 
pie moterią sunkenybes ir 
kartybes šio karo metu Eu
ropoje. Girdi, jei “Katali
ke” butą moterią skyrius, 
tai aš viena prikalbinčiau 
kelis tuzinus moterią, kad 
■Šitos priverstą savo vyrus 
užsisakyti “Kataliką”.

Turi tiesą musą gerb. 
skaitytojo žmona. Ir šitai 
mums yra miela paminėti, 
kad ir musą jąoterįs jau i- 
ma indomauti, kas plačiam 
pasaulyj veikiasi. Ir tai ne
paprastas apsireiškimas.

Nors “Kataliko” skiltys 
tuo tarpu yrą jpersiauros vi
sokiems skyriams, bet visgi 
moterią skyriui atrasime 
vietos. Ir sekančiam nume- 
ryj bus indėt^s toks sky
rius, kurs eis kąs savaitė. 
Gerbiamosios'' lietuvės at
leis, jei tas skyrius, pradžio
je bus silpnokas, gal perma
žai užims vietos.

Laikui bėgant padidės 
laikraštis, p'dšitobulins ir 
moterią skyrius.1

Karas dar Ilgai tęsis.
Pulkininkas Robert N. 

Thompson, Navy League 
pirmininkas, tvirtina, kad 
karas Europoje prasitęsiąs 
dar penkis metus.

Thompson rokuojamas 
karės žinovu ir gabiausiu 
amerikoninės kariuomenės 
oficieriu. Nuo karo pradžios 
jis viešėjo Europoje ir tik 
nesenai iš ten sugrįžo. Vi
są savo gyvenimą jis yra 
pašventęs militarinėms pro
blemoms rišti.

Jis sako, kad šitas karas 
Europoje prasitęsiąs ligi 
1921 metą. Jo nuomone, po 
dvieją metą khro nei viena 
valstybė negavo viršaus, už
puolimai taisomi iš abieją 
pusią.

Kas tiesa, vokiečiai jau 
silpnėja ir nėra abejonės, 
kad galą-gale jie bus su
traškinti. Betainas dar gana 
daug laiko, kol vokiečiai 
bus sugyti į nuosavias te
ritorijas. r1

Vokiečiai dar ginsis ko
kius penkis metus, kol ga
lutinai nesuklups.

Reikalingi lietuviai 
profesionalai.
♦
ę Kun. Dr. V. Bartuška, 
kurs nesenai lankėsi vokie
čią užimtoje Lietuvoje, per 
laikraščius skelbia:

“ Lankanties Lietuvoje sužino
jau apie didelį taikumų ten dak
tarų, mokytoji^ advokatų ir vi

Lietuvią Laikraštis ‘katalikas1’

glijoje. Laidojami su kariniu pagerbimu, nežiūrint 
prieš tai visuomenės protes tą.

sokios rųšies biznierių. Rūpinau
si išgauti nuo vokiečių valdžios 
leidimų įvažiuoti Lietuvon pana- 
siems profesijonalams. Nors ir e- 
sama daug sunkenybių pana
šiems pienams įvykdinti, bet vo
kiečių valdžia dar griežtai nuo 
to neatsisakė. Tuomi kreipiuosi į 
Amerikos lietuvius profesijona- 
lus, norinčius važiuoti Lietuvon 
ir ten kultūros tikslams darbuo
tis, prašydamas jų pranešti man 
kuonogreičiausiai savo adresus ir 
profesijų. Rūpinsiuos jų įleidimu 
Lietuvon. Jeigu pavyks išgauti; 
leidimas, pranešiu apie tai vėliau 
laikraščiuose:

’ . V. o.___ . ,..5 ;

Kas girdėt Vo
kietijoje Ir Aus

trijoje?
Graiką literatas M. Li- 

kiardopoulos apkeliavo vi
są Vokietiją ir Austriją, 
kad patirti vidujinį tą ša
lin stovį. Kadangi Likiar- 
dopoulos gali susikalbėti 
keliomis kalbomis, tatai 
jam teko iš gyventoją pa
tirti daug indomią dalyką. 
Sugrįžęs Graikijon jis da
bar per laikraščius prane
ša, ką matęs ir girdėjęs Vo
kietijoj ir Austrijoj šio ka
ro metu.

Vokietijos sostinė Berly
nas, tai ne Berlynas pirm 
karo. Miestas nešvarus, be 
judėjimo, be gyvybės. Ne- 
pasiganėdinimas ilguoju 
karu platinasi vis labiaus. 
Skurde gyvenančios mote- 
rįs ir senyvesni gyventojai 
savo neužsiganėdinimą da
žnai išreiškia viešai, ypač 
turčią ir augštesnią valdi
ninką akiveizdoje.

Šen ir ten sutinkama kuo
pelės žmonią, patylomis be
kalbančią apie karą. Kaž
koks vyriškis ramina mo
terį su vaikais, patardamas 
jai būti kantria, kadangi 
kentėti yra pareiga, kuomet 
vokiečiai muša priešinin
kus ir stovi ant pergales 
kelio. Moteris, kurios akyse 
matėsi didis nusiminimas, 
atsakė: “Taip, tai žodžiai, 
kokius nuolatos tenka nu
girsti, bet mes nematome 
tos pergalės. Kas mums bus
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Nepamirškite “Lietuviii Dienos” 
Lapkričio 1 dieną.

Ir šis Ir tas.iš tos pergalės, jei neturi
me ko valgyti. Net tie, ka
trie turi pinigą arba mais
to kvitas, maisto negali 
gauti. — Jei vokiečiai gi
riasi pergalėmis, tai kodėl 
iš karo lauko nesugrįšta 
musą vyrai?”

Kad vokiečią “laukinis” 
patriotizmas atšalo, liudija 
ir tas, jogei kavinėse ii* val
gyklose nesigirdžiama vo
kiečią patriotinią dainą ir 
giesmią. Net kratomąją pa
veikslą teatruose nesimato 
entuziazmo, kuomet publi
kai parodoma kaizerio pa
veikslas. Publika visur už
silaiko šaltai.

Hindenburgo medinė sto- 
vyla, kurion kalta vinįs, kai
nuojančios nuo vienos ligi 
šimto markiu, stovėjusi sto
vi be didesnės domos. Vo
kiečiai patriotai vinimis ap
kalė tik tos stovylos batus 
ir galus uniformos. Dau
giau niekas neperka vinią ir 
neišreiškia viešai savo pa
triotizmo.

Ant visą gyventoją lupą 
tebestovi vienatinis žodis — 
tai “taika”. Po tirščiau 
žmonėmis apgyventas mies
to dalis dažnai rengiami 
moterią su vaikais paroda- 
vimai. Nešami dideli para
šai: “Taikos ir Duonos”. 
Policija tokįus parodavimus 
švelniu budu išskirsto. Ne
nori kelti trukšmo. Ypač 
žiuri, kad tokios demonstra
cijos neitą gatvėmis, kur 
gyVėHa*' ’sVėtithžėttfiUi'.1 °

Visoj Vokietijoj niekas 
nemąsto apie užgrobimą 
bent kokią teritoriją ir pri
jungimą ją prie Vokietijos, 
išėmus kelioliką prusą jun
keriu, kurie išdidžiauja sa
vo militarizmu. Kiek teko 
sužinoti, kad gyventoją di
džiuma nusprendę Franci- 
jai sugrąžinti net Alzasą su 
Lotaringija.

Drezne sutikau savo se
ną bičiuolį, vokietį. Šis iš
sireiškė, kad vokiečiai ir i-, 
šeitą pergalėtojais, tai vis- 
vien ilgus amžius juos 
smaugtą Uranijos slogutis. 
Pridūrė: “Po šito karo ne- 
kucrmt neapleisiu Vokieti
jos, nes man butą gėda kur- 
nors prisipažinti, jogei esu 
vokiečiu.”

Viennoje maisto kaina pa
kilo ligi 300 nuošimčią aug- 
ščiau normalės kainos. San- 
tikiai Austrijos su Vokieti
ja irgi nepergeriausi. Vo
kiečiai kiekvienam žingsnyj 
išnaudoja austrus, gi šitie 
už tai ją neapkenčia. Ir ne
apykanta link vokiečią vis 
labiau didinasi.

Toksai stovis labai skau
džiai atsiliepia į Austrijos, 
ypač Vienuos, gyventojus. 
Austrai ir vengrai todėl 
nepritaiko gyvenimai! eko
nomijos. Dienomis ir nakti
mis jie laiko karštus poky
lius grojant' orkestrams.

ABC.

Vienam lietuvišką lai- 
krašČią vyras paieško savo 
žmonos, kuri pabėgusi ne
žinia kur su burdingierium. 
Paieškojimo pabaigoje “ne
laimingasis” vyras sako:

“Brangi mano Katriuk, 
jeigu nesugrįši į tris mėne
sius, tai imsiu persiskyri
mą ir apsivesiu su kita. At
simink. senatvę ir sugrįšk 
tuojaus, nes tau viską do
vanoju ir gyvensim laimin
gai...”

Gerai žmonoms ir bėgti 
nuo tokią geraširdžią.

“Tėvynės” koresponden
tas parašė, kad Bulotos su 
Šimkum debatą metu Wa
terbury, Conn., Bulota Šim- 
ką pavadinęs “snarglium”. 
Dabar Bulota per “Naujie
nas užsigina, kad jis taip 
nesakęs. Jam, mat, rupi ne 
Šimką niekinti, bet Lietu
vią Centralį Komitetą, į ku
rio pirmininkus jis nepate
kęs.

“M. Yčas, lietuvią atsto
vą grupės pirmininkas Ru
sijos durnoje, turėjo audien
ciją pas carą. Caras paža
dėjęs suteikti Lietuvai pla
čią autonomiją”. Taip ra
šąs Šveicarijos vienas lai- 
kraščią.

_4'Car^s su kaizeriu inąs 
taip apkrovė savo pažadėji
mais, kad po ją sunkenybe 
gal prisieis ir suklupti.

P. J. Žiuris per “Ateitį” 
ima lietuvius gązdinti su 
“Lietuvią Diena”. Sulyg jo 
aprokavimo lietuviams tą 
dieną auką rinkimas nema- 
žiau-nedaugiau atsieisiąs a- 
pie 20 tukstančią dolerią! 
Toks pasielgimas,- tai tik 
vandens drumstimas.

“Naujienos” su savo “re- 
dakcijiniais straipsniais” 
pagaliau prilipo liepto ga
lą. Tokią “straipsnią”, be 
abejonės, pavydi ir Maikis 
su tėvu.

Vienas indomiausią apsi
reiškimą tai tas, kad musą 
socialistą laikraščiai savo 
skiltysna padėjo prezidento 
proklemaciją apie Lietuvią 
Dieną be jokią komenta- 
rią.

Brooklyno lietuvią visuo
tiniam susirinkime nutarta 
visus tuos areštuoti, kas 
Lietuvią Dienoje, rinks au
kas be Centralinio Lietuvią 
Komiteto Am. įgaliojimo.

Bukime kantrąs, o vei
kiai nugirsime, kaip lietu
vią kairioji srovė kun. J. 
Žilinską pakrikštys... 
Markso pasekėju.

Kas metai Su v. Vals. su
naudojama 3,500,000 toną 
cukraus.

Shinai, tai pirmieji duo
nos išradėjai. Jie pradėjo 
duoną kepti iš kviečią ir 
ryžią dar 1898 prieš Kris
tą.

Sausžemio yra 54,807,420 
ketv. mylią. Vandenyną su 
salomis — 142,132,980 ketv. 
mylią.

Triją rąšią Šunes nekada 
neloja — australiški, egyp- 
tįški piemenį] šuąes ir įią- 
to-Širdies iš Tibeto.

4
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Lietuvio pabė
gėlio laiškas iš 

Siberijos.
Rašo Jeronimas Kibilda, 

paėjęs iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Svetušino 
gmino., Piesčių sodžiaus, 
Juozui Zabielskiui Chieago
je-

Gyvenu Čeliabinske, toli
moj Siberijoj. Kenčiu neiš
pasakytų vargų. Tūkstan
čiai tokių nelaimingųjų y- 
ra, kaip aš. Ir nežinia, kuo
met pasibaigs tasai kartus 
vargas. Gal prisieis Siberi
jos snieguose paguldyti sa
vo galvų ir taip apleisti šių 
ašarų pakalnę, kur patirta 
tiek daug baisiausių karty
bių, kur gyvenimas buvo 
nuklotas ir išpintas tik vie
nais erškėčiais.

Savo namiškių niekur ne
galiu surasti, nežinau, kur 
jie apsiverčia. O gal jų nei 
gyvi} nėra. Viskas galima 
tokios karo vėsulos metu.

Kuomet vokiečiai artino
si prie Piesčių sodžiaus, 
tuomet aš su broliu ir sese
lėmis iškeliavome į Kaunu. 
Tėvas su motina paliko na
mie ir juos ten užklupo vo
kiečiai.

Bėgdami į Kaunu mes nu
sivarėme dalį savo galvijų. 
Manėme ten juos parduoti. 
Bet kas tau juos pirks. 
Kiekvienas taupia pinigus 
ir rūpinasi išnešti savo svei
kų kailį iš tos pragarinės 
armotų ugnies. Neparduo
tus galvijus todėl liuosai 
laukuose * paleidome.' Tegu 
jie sau žinosi. "Tegu jie ten
ka rusams, ar vokiečiams.

Palikę galvijus mes susi- 
kraustėme Kaunan. Pali
kęs saviškius aš veikiai iš
keliavau į Vilnių. Gal bū
tumėm keliavę ir visi, bet 
nebuvo kelionei pinigų.

Nuvykus man į Vilnių, 
už kelių dienų vokiečiai ė- 
mė bombarduoti Kaunu. 
Pirm to iš Vilniaus rašiau 
kelis laiškus broliui ir se
selėms į Kaunu, bet atsa
kymo nesulaukiau. Taigi 
juos ten užtiko vokiečiai ir 
iki šiolei nieko nežinau, 
kaip jiems einasi. Jei jie 
pateko po vokiečiais, tai 
rasi sugrįžo atgal į savo nu- 
teriotų tėviškę. O gal kur 
toliau nuo vokiečių pabėgo. 
O gal kur ir žuvo. Apie ta
tai nieko nežinau.

Kuomet vokiečiai ėmė 
bombarduoti Kaunu, prisiė
jo gyventojams ir pabėgė
liams kraustyties ir iš Vil
niaus. Aš nukeliavau į Vo
ronežu. Gyvendamas Vilniu
je visų užlaikymų gaudavau 
nuo Lietuvių Komiteto. Ten 
galėjau ir mokinties. Voro
neže taippat buvau priimtas 
į “Saulės” kursus. Čia bū
damas sužinojau, kad mano 
dėdė gyvena Čeliabinske. 
Parašiau jam laiškų, pra
šydamas prisiųsti man nors 
kokių drabužių, avalų, nes 
likau pusbasis, apdriskęs.

Daug vargo turėjau pa
nešti keliaudamas iš Vil
niaus į Voronežu. Su savi
mi turėjau tik 1 i'Ublį ir 5 
kap. Iš tų pinigų per 10 die
nų bekeliaudamas turėjau 
maitinties. Žinomas daly
kas, kuone visas laikas pri
siėjo badauti. Tik ačių “vai-

Mokytojo Grigonio 
atsiliepimas.

Lietuvių Laikraščiui 
“Katalikui” Chieagoje.

Lietuvių Draugijos Ki- 
nešmos skyrius širdingai 
prašo' indėti “ Katalikai! ” 
šitokį skelbimų:

1) Mokytojas Matas Gri
gonis iš Panevėžio prašo at
siliepti Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos pirmininkų (rei
kalas delei “Širdies” knin- 
gų), kun. Petrų Lapelį, Ka
zimierų Gineitį, gyvenantį 
Chieagoje, ir Juozų Čelkį, 
gyvenantį Brooklyne.

2) Barbora Adačkaitė iš 
Alsėdžių ieško brolio Bene
dikto Adačkaus, gyvenan
čio Chieagoje. Reikalinga 
pašelpos.

3) Kazimieras Skiparis iš 
Babtų parapijos, ieško bro
lio Juozo Skipario, gyve
nančio New Yorke ir sesers 
Suzanos Skiparaitės, gyve
nančios Forest City, Pa. 
Reikalingas pašelpos.

Visų viršminėtų asmenų 
adresas toks: Russia, g. 
Kineszma, Kostromskoj g. 
Litovski Komitet.

Kitus Amerikos laikraš
čius meldžiame atsispauz- 
dinti.

Su pagarba,
Komiteto vedėjas Matas 

Grigonis.

kurių per 10 dienų tik tris 
kartus gavau sočiai paval
gyti.

Gavau nuo dėdės atsaky
mų, kad aš galiu važiuoti 
pas jį. Jei aš norėsiųs, tai 
galėsiųs mokinties Čelia
binske, tvirtino dėde laiške. 
Vargais-negalais išvažiavau.

Kuomet nukeliavau pas 
dėdę į Čeliabinskų, ten ra
dau tai, ko visai nesitikė
jau. Blogų žmonių kalbos 
mane apjuodino ir dėdė no
rėjo kuone visai nusisukti 
nuo manęs. Visgi gavau 
prieglaudų, bet apie moki- 
nimosi negali būti nei kal
bos.

Staiga pašauktas karei
viauti ir mano dėdė. Tuo 
tarpu aš pasilikau pas dė
dienę. Jei šita neuždarys 
prieš mane savo namų du
rių, tai dar ten bus lemta 
pagyventi. Kitaip, nežinau 
kur turėsiu dingti. O gy
venti vis dar norisi... No
risi kuomet nors sugrįšti į 
Lietuvų ir pasimatyti su sa
viškiais, jei jie yra dar tar
pe gyvųjų-

Brangus prieteliau! Pasi
gailėk manęs vargstančio. 
Sušelpk mane kiek išgalė
damas. Už tai atsilyginsiu, 
jei teks sugrįšti į Lietuvų. 
Esu pusbasis. Jei yra gali
ma, prisiųsk man. nors ba
tus. Čia pora batų kaštuoja 
net 28 rubliai. Kurgi tiek 
pinigų imti?! Tiek reikia 
vieniems avalams. O kur 
drabužiai ir kitkas. Viskas 
baisiai brangu ir brangu. 
Už tai bučiau amžinai dė
kingas.

Tik rašyk, nepamiršk ma
nęs. Nors laiškais paleng
vink man vargų.

Gal Amerikoje yra ir 
daugiau mano pažįstamų. 
Kaip tai butų miela, kad 
jie man atrašytų.

Mano adresas:
Gorod Čeliabinsk, Oren- 

burgskoi gub. Inžinieru K. 
P. Puido, peredat’ J. Kibil-

Lietuvių Laikraštis “Katalikas0
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DAINA.

Vaikščio močiutė
Po didį dvarų
Šunelius budindama.

Oi kelkit, kelkit,
Mano sūneliai, 
Baltieji dobilėliai.

O šveiskit, šveiskit
Šviesius kardelius, 
Balnokite žirgelius,

Oi jokit, jokit,
Mano sūneliai,
Vainelės vajavotie.

Seniai nušveisti
Šviesus kardeliai,
Žirgeliai pabalnoti,

Vai josim, josim,
Jauni broleliai,
Per misipgio tiltelį.

Per tiltų jojom — 
Tiltųžis linko, 
Vandenėlis mirgėjo.

Jei ir įpulsiu,
Vis neprapulsiu,
Abiem šalim broleliai.

Vienoj šalelėj 
Jauni broleliai, 
Antroje žalnierėliai.

Oi priims, priims
Broliai žirgelį,
Žalnierėliai kardelį;

Oi priims, priims
Ir mane jaunų
Už baltųjų rankelių.

šarvuoti Anglų 
siaubūnai.

Somme apskrity j, Franci- 
joje, anglai prieš vokiečius 
ėmė naudoti šarvuotus au
tomobilius, kurie atrodo 
kaip kokie siaubūnai. Nese
nai tie automobiliai atga
benti mūšių laukan. An-
glai šitais milžiniškais au

ma, kadangi jis be apsisuki
mo gali eiti pirmyn ir atgal. 
Anglų kareiviai tų siaubū
nų vadina “Tanks”, 
“Willies” ir kitokiais var
dais. Gi vokiečių kareiviai 
jį pakrikštijo “centauru”.

Šitų siaubūnų konstrukci
jų anglai laiko didžiausioj 
paslaptyj.

Jų tik keli atgabenta ka
ro laukan. Bet dirbama ji} 
daugiau. Įstaigos, kur jie 
dirbami (Anglijoje), saugo
jamos kaip akis dienomis 
ir naktimis. Aplink įstaigas 
kas 100 žingsnių stovi ap
siginklavę sargai. Kiek to
lėliau vaikščioja kareivių 
patrolės. Visur ant stulpų 
pakabinti pranešimai, kad 
arčiau įstaigų prisiartini
mas grasius mirtimi.

Yra projektus pagaminti 
tų siaubūnų kelis šimtus ir 
pasiųsti karo laukan prieš 
vokiečius. Anglai tikisi su 
jais prasiskinti kelių į Vo
kietijų ir net į patį Berly
nu.

Ir kas jau tolesniai nebus 
išgalvota žmonių skerdy
nėms! •

CENTRALIO AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOMITETO 

PRANEŠIMAS.

Lietuvos Dienos sutvar
kymo reikale C. A. L. Ko
mitetas praneša lietuvių vi
suomenei sekančiai:

1. Kuriose lietuvių kolio- 
nijose dar nėra susitvėru
sių Lietuvių Dienos komite
tų, reikia kuogreičiausiai 
sutverti. Jei nežinot kaip 
pradėti darbus reikia kreip-
tis į C. A. L. K-to Raštinę

tomobiliais džiaugiasi, nes Įp, Pirmininko adresu.
tai yra nepaprastas apkasų 
tarpe paįvairinimas. Bet 
vokiečiai tuos siaubūnus 
keikia, nes šitie tarpe jų
sėja tik išgąstį ir mirtį. Iš 
vokiečių pusės girdžiama 
tik “Gott im Himmel!” 
kuomet šitie plieniniai siau
būnai ima ritinties ant vo
kiečių apkasų.

Juk tai nepaprasta baise
nybė. Ritinasi kažkoks plie
no kalnas, iš kurio skylių 
kyšo armotų vamzdžiai. Ri
tuodamas viskų po savimi 
|umala-sunaikina. Jis nesu
laikomai lenda per apkasus, 
per vielines dygliuotas tvo
ras. Eina prieš kalnų ir pa
kalnėn ir nuolat vemia ug
nimi ir šoviniais kaipo bai
siausias ugnekalnis. Kas į 
laikų nepabėga ir nepasi
slepia kur į požeminius Ur
vus, nelaimė tam. Nes tasai 
siaubūnas po savimi viskų 
trina, mala, ar tai butų ak
muo, žmogus, ar koks gele
žies padaras, kadir didžiau
sioji Kruppo anuota. Kur 
jis prašliaužia, ten palieka 
tik lygioji sumalta žemelė.

Milžino šliaužimo vokie
čiai negali sulaikyti. Leng
vesnių armotų šoviniai nuo 
jo atšoka, kaip žirniai berti 
į sienų. Didžiulių armotų 
šoviniai gal jam ir pakenk
tų kiek-nors. Bet vokiečiai 
negali pataikyti, nes jis ei
na tai priešakiu, tai užpa
kaliu, tai vėl šonais. Patai
kyti į tokių judančių kalvų 
tiesiog negalima.

Krumus, jaunus medelius 
savo milžiniškomis pėdomis 
sutrina, net augštas žemės 
supiląs išardo ir eina sau 
toliau.

Koks yra jo pirmgalis, 
užpakalis ir šonai, nežino

z »

2. Kur yra susitvėrę ko
mitetai, tegu tuojaus paduo
da savo adresus, idant 
jiems galima butų išsiunti
nėti šie dalykai:,

a. Lietuvių Dienos sut
varkymo rezoliucijos apsi- 
pažinimui su organizavimų 
viso dalyko.

b. Oficialį C. A. L. K-to 
įgaliojimų aukų rinkimui 
Lietuvių Dienoje, be kurio

visai bus negalima rinkti 
aukų.

c. p. Suv. Valst. Prezi
dento proklemacijų padavi
mui į vietos laikraščius ir 
perstatymui visiems’ asme
nims, į kuriuos bus kreip
tasi aukų rinkimo reikale.

d. Dėžučių pinigų rinki
mui.

e. Ženklelių prisegimui 
aukautojams “tags”.

g. Raiščių ant rankos pi
nigų rinkėjams.

h Atspaustų laiškų ang
lų kalba į biznierius.

i. Čekių, kuriuos reikės 
pridėti prie tų laiškų.

k. Iškabų ir kitokių da
lykų, kuriuos pagarsins C. 
A. L. K-tas Liet. Dienai.

Rašant Raštinėje galima 
gauti ir visų kitokių infor
macijų Lietuvių Dienos rei
kale. Raštinės adresas: J. S. 
Lopatto, 47 Bennett Buil
ding, Wilkes-Barre, Pa.

Su tikra pagarba,
C. A. L. K-to Prezidentas

J. S. Lopatto.
Raštininkas M. Šalčius.

Paukščiu 
kelionės

Visiems yra žinoma, kad 
paukščiai prisiartinus ru
deniui išlekia į šiltųsias ša
lis. Tenai praleidžia jie mu
sų šaltų žiemų ir pas mumis 
jie vėl sugrįžta išausas pa
vasariui. Paukščių kelionė 
yra labai ilga ir apsunkin
ta. Jiems tenka skristi per 
plačn usias jūres. Ir jie me
tai į metus tų savo kelionę 
atiteka • tais "pačiais' keliais. 
Sugrįžta į savo s.enųsias vie
tas, kur praeitų vasarų jie 
krovė lizdus ir perėjo kiau
šinėlius.

Toks paukščių nuskridi- 
mas ir parskridimas vadi
namas “migracija”, ty. ke
lionė į kitas šalis. Šis apsi
reiškimas yra vienas stebu
klingiausių pasaulyj daiktų. 
Tokį indomų paukščių pa
sielgimų mes suprantame,

kaipo jų instinkto veikimų. 
Bet toksai sųprotavimas 
visgi dar mums neišaiškina, 
kokiuo budu tasai instink
tas atlieka tokius stebėti- 
niausius daiktus.

Kuomet mes keliaujame 
jūrėmis, mes turime sau 
priešakyj gerai prityrusį, 
prasilavinusį vadovų. Tuo 
vadovu jūrėse yra garlaivio 
kapitonas. Šitas kelionėje 
vaduojasi žemlapiais ir vi
sokiomis prietaisomis, ku
rios neleidžia paklysti ke
lionėje.

Bet paukščiai' savo kas
metinėse kelionėse nesiva- 
duoja jokiais prietaisais. 
Didelė dalis* keliaujančių 
paukščių kelionėse galų 
gauna nuo alkio ir nuoilsio. 
Daugelis jų vos tik pusgy
viai pasieka savo tas vietas, 
į kurias juos veda jų in
stinktas. Tečiau jie nepaiso 
tų visų blogumų ir sunke
nybių. Atėjus paskirtam 
laikui skrinda į tolimiau
sias šalis. •i‘-’

Todėl ligšiol mokslinin
kai ir negali išaiškinti to 
paukščių kelionės patrauki
mo. Ir nežinia, ar kuomet 
nors bus sužinota toji pas-
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laptis. Mes galime tik spėti, * 
kad jaunikliai paukščiai ■ 
prie tų kelionių papranta ■* 
tik sekdami senuosius pauk- - 
ščius. Bet jų instinkto iš- " 
mintis prieš mus užklota.

Yra daug tokių žmonių,,., 
kurie paklysta net žinomo- ' 
se sau apylinkėse. Bet * 
paukščiai to nepadaro. Jie 
visuomet pilnai žino savo ' 
skridimo ir parskridimo , 

paikų ir kelionėse nepakly
sta.

Žinovai tvirtina, kad ‘‘ 
paukščiai turi atmintį. Su- 1 
gavę kur paukštį nugaben- - 
kime kadir toliausiai, šis * 
paleistas žino kur skristi, ’ 
tarytum, jis mato, kur jo ’’ 
pirmiau butą. J

Su žmogumi tai padaryti " 
nebūtų galima. Žmogus, nu- ‘ 
gabentas į nežinomų jam " 
vietų, tuojaus ir rankas ap- ~ 
leistų. J

ABC.

Stanislova Gudavičaitė, - 
Kauno rėd., Telšių aps., Za- * 
rėnų par., Tarvydų kaimo, ” 
ieško savo tėvo Antano Gu- n 
davičiaus. Adresas: Russia, * 
Petrograd, Lermantovskij - 
pr. No. 23, kv. 3, Stanislo
va Gudavičaitė. «

“AMERIKA”
Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkinys |
įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems |

ir į čion atkeliaujantiems lietuviams. |

Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių į
KAINA 75 CENTAI. |

Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: t

TANANEVICZ PUBLISHING GO. me. i
3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL. |

K®

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALŠTED STREET

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

ir vakarais 
TELEPHONE CANAL 1576

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare 

TELEPHONE DROVER 7000

GERAS 
LINIMENTAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistų vartotu

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

reumatizmo, neuralgijos, niksterejimų, užsiga 
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos, tie skausmai visiškai išnyko.”

John Mikulastik, R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

Gaukite Soveros Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

1
5: 

Aisopo Pasakosj
Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 

X ir naudinga kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus- X 
Y lapių su 110 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau- y 
X gybe komentarų. Vignetės speciališkai pritaikintos, net malonu pa- X 
.£ imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumu, bet ir gilia bei ♦*. 
y labai rimta prasm. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
X žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiaųslus prilyginimus X 
<į- Aisopo Pasakose. Iš jų gali daug ko pasimokinti pats ir pamokinti ki- 
X tus. nes jose yra neišsemiamas šaltinis. Iš jų galima net ir viešose X 
X prakalbose pasinaudoti, o kų besakyti apie šiaip draugiškus pasikal- .*. 
y bėjimusį kur mielas svetys yra tas, kas moka gražia kalba bei pui- X 
X kiu pasakojimu visų atidžių užimti. !|!
X į Popieros viršeliuose $1.25, audimo apdaruose $1.50. X
y Reikalaudami prisiuntimo kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu y 
X adresu: X
I • • į
į Tananevicz Publishing Co. į
t 3249-53 So. Morgan St- Chicago, ill. I

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
vime ms už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliumynų ir prieina prie pat Desplaines 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonas YARDS 6870 Chicago, III.
Arba tiesiog ant vietos:

> National Grove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts. Telefonas Riverside 56 Riverside, Ill.
gydįuamiems punktams ”, iš I da.
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Ittietuvos ir apie Lietuvą.
ŠIS TAS IŠ VILNIAUS i 

MIESTO MILICIJOS.

Žmonių susivienijimas sa- . 
vo turtui ir gyvybei saugo- . 
ti ar ginti, vadinasi milici
ja. Milicijos narys vadinasi 
miliciantas. Milicijai rupi 
maždaug tie patys dalykai, 
kurie ir policijai; jinai turi 
savo rankose administraci
jos valdžių, o reikale ir tei
smo darbų dirba.

Milici j a or ganizuo j ama, 
kada kuris nors kraštas 
(valstybė, jos dalis) neten
ka ryšių su valstybės cen
tro valdžia, kada valstybės 
dalis priešininko užimta, 
apskritai, kada tenka pa
tiems žmonėms piliečiams 
imtis administracijos dar
bo.'

Tokiais atvejais visuome
nė renka iš savo tarpo la
biau.’ištikimus žmonės, ku
riems paveda tvarka rūpin
tis. ir milicijų organizuoti. 
Miliciantų gali būti kiek
vienas pilnametis žmogus, 
mažiausia dviejų kitų ištiki
mų visuomenes narių reko
menduojamas. Mililicijos 
tarnyba nemokama: kiek
vienas pilietis čia garbės ir 

_ bendrų visuomenės prieder
mę -neša. Sąžiningam pa
reigų pildymui miliciantas 

Jprivalo būti žmogus doras, 
i išmintingas ir mokąs skai
dyti ir rašyti. Jo tarnavimo 
; laike jam tenka susidurti 
; su įvairiausiais žmonėmis, 
J ir jisai turi čia rodyti man- 
J dagumo ir išmintingumo1

galima buvo skirti žmogaus ' 
milicijoje vieta. Buvo dar 
kiekvienos nuovados sekre- 
tarijatas; jo nariai turėjo 
mėlynas juosteles ant balto 
raikščio. Reikia pastebėti, 
kad savo ženklus milician- 
tai sargybiniai ir dešimti
ninkai turėjo teisės nešioti 
tik savo priedermių pildy
mo metu. Kadangi m*ician- 
tais gali būti kiekvienos 
tautos gyventojai, tad mi- 
licijon stojo ir lietuviai, ku
rie susibūrė trijose nuova
dose: I-je, III-je ir IX-je. 
1-j e ir IX-j e nuovadoje jų 
viršininkai buvo lietuviai. 
Visose kitose septyniose 
nuovadose buvo lenkai vir
šininkais.

Milicijoje tarnaujant tek
davo susidurti su prastais 
žmonėmis, darbininkais ir 
su inteligentais bei pusin
teligenčiais, ir tik tuomet 
galima buvo pastebėti, kaip 
smarkiai sulenkinti vieti
niai lietuviai. Atėjęs įsira
šyti milicijon žmogus vadi
na save lenku; bet, išgirdęs 
lietuviškai. kalbant, patsai 
pradeda lietuviškai kalbėti,

jų, visgi nėra priskirta prie 
“Vokiečių, valdžios Lietu
voje”, kadangi esanti Len
kų karalystėje. Suvalkų gu
bernijai duodami įsakymai 
trimis kalbomis: vokiečių, 
lietuvių ir lenkų.

Pastebėti reikia, jog čia 
tarp žemesniųjų valdininkų, 
žandarų, yra lenkų pozna
niečių.

Nauja Vilniaus guberni
ja nedidelė. Apima tik visa 
Trakų, beveik visų Vilniaus 
ir Švenčionių pavieto dale
lę. Naujoje gubernijoje gy
ventoju lietuviu bus di
džiuma. Įsakymai leidžiami 
vyriausiosios karo valdžios 
trinus kalbomis: vokiškai, 
lietuviškai ir lenkiškai.

Riaušės Vokietijoje.
Londonas. Vokietijos 

mieste Chemnitz ištiko prie
škarinės riauŠČs. 5 uzarai 
užmušti ir 40 sužeista. Iš 
riaušininkų apie 40 žmonių 
užmušta ir daugiau 100 su
žeista. 300 apsiginklavusių 
revolveriais riaušininkų a- 
reštūota. Be abejonės, visi 
bus nugalabinti.

VOKIEČIAI NUŽUDĘ 
20 BELGŲ.

Amsterdam. — Militarinč 
vokiečių valdžia Belgijoje 
suareštydino net 62 belgu, 
intariamu šnipinėjime. Su
lyg karo teismo nusprendi
mo 22 belgu jau sušaudytu. 
Nužudytų tarpe esąs ir Na- 
muro burgomasteris (mies
to majoras).

TABOKA IR ŠIRDIS.

Iš karo lauko.
FRANCI J A NENORI 

‘ TAIKOS.

lietuvis.
Dekleracijos bei formu

liarai, kurie reikėdavo kiek
vienam miliciantui surašy
ti, buvo išspauzdinti tik ru
sų ir lenku kalba. Apskri
tai imant, lenkai visokiais 
budais stengėsi išrodyti vo
kiečiams, kad Vilnius esąs 
lenkų miestas.

pavytį. ^offitnclHėįan^ PBSM“S mėnesiui, bu- Trr\ lAPnnnrn tyiiIi/iiiac’vo pradėta milicijos reor
ganizacija. Miliciantų skai
čius tapo sumažintas: vie
tos tapo mokamos; vyriau
sių milicijos valdžia paėmė 
savo rankosna vokiečių “o- 
berburgermeisteris”. Nuo 
to laiko milicija virto poli
cija. Daug kas atsimainė. 
Reikia tikėtis, kad visuo
menės Vilniaus miesto lie
tuvių gyvenime nebus už
miršta šio pirmo lietuvių 
miliciantų būrio darbas, ku
ris pakėlė lietuvių dvasių. 
Reikia turėti vilties, kad 
visa tat bus plačiau apra
šyta, kai bus galima ii* pla
čiau naudotis spauzdintu 
žodžiu.

“Vilniaus Aidas”.

Paryžius. — Andai Fran
cuos parlamente buvo paki
lęs mažas trukšmas. Vie
nas parlamentas atstovas į- 
nešė paklausimą, kaip kitos 
kariaujančios valstybės re
mia Franci ją šitam kare. E- 
są girdžiami balsai, kad tal
kininkai mažai ką gelbsti 
franeuzams. O jei taip, tai 
kaip ilgai jie gelbėsią fran
euzams.

Mini sterili pirmininką s 
Briand paaiškino, kad An
glija daugiausia savo ka
riuomenės prisiunčiusi į 
Franciją. Rusija su Italija 
kiek mėžiau, nes tos šalys 
savo krašte turi grųmties 
su teutonąįs. u .

- S*** ' '
Kitas atstovas, Brizon, 

ėmė kalbėti, kad Francijai 
reikėtų greičiau susitaikin
ti, nes esą gaila kraujo pra
liejimo, gaila žmonių.

Briand jam atsakydamas 
tiesiog liepė nutilti ir nei 
neužsiminti apie karo pa
baigą. “Mano pareiga sus
tabdyti tokią propagandą, 
kalbėjo Briand. — Kuomet 
priešininkas mils nutvėrė 
už gerklės, tai mes turime 
prašyti susimylėj imo ? ’ ’

VOKIEČIŲ GENERALIS 
ŠTARAS RUSŲ FRONTE.

Londonas. ” — ' Vokiečių 
generalis štabas su field- 
maršalu Hinctęuburgu prie
šakyj iš vakarinio karo 
fronto iškeliavo rytiniu. 
Rusai dabar turi gerai pa
sitaisyti. Nes vokiečiai nu
sprendė apleisti Belgiją ir 
Franciją, o rusus sumušti 
ir siekti dar paties Retro
grado.

55,800 VOKIEČIŲ PAIM
TA NELAISVĖN.

Londonas. — Paryžiuje o- 
ficialiai skelbiama, kad nuo 
liepos 1 d. ligi rugsėjo 18 
d., š. m., franeuzai *su an
glais Somme fronte suvirs 
55,800 vokiečių paėmę ne
laisvėn.

- . ,, J/---- :___

AUSTRIJOS AMBASA
DORIUS Į S. VALSTI-
= -JAS.
Londonas. — Vengrijos 

laikraščiai praneša, kad vie
ton pavarytojo iš Suv. Val
stijų Austrijos ambasado
riaus Dumbdš pagaliau am
basadoriumi "busiąs2 nuskir
tas Vengrijos seimo opozi
cijos lyderis^ grafas Albert 
Apponyb
——A,.

REIKALAUJA PRIVER
STINO KAREIVIAVIMO 

AIRIAMS.
Londonas. — Kaikurie ši

to miesto laikraščiai reika
lauja, kad Anglijos vyriau
sybė priverstino kareivia
vimo įstatymą pritaikintų ir 
prie Airijos. Esą dabar An
glija turinti permažai ka
riuomenės. O Airijoje yra 
parinktinų vyrų, galinčių 
kareiviauti. Kuomet Angli
ja susilauks skaitlingosios 
kariuomenės, tuomet vei
kiau bus įveikti vokiečiai.

HOLANDIJA PASI
RENGUSI KARAN.

Londonas. — Atidaryta 
Holandijos parlamentas. A- 
tidarė pati karalienė Wil
helmina. Jinai skaitė savo 
sosto kalbą. Pažymėjo, kad 
Holandija karo vengia ir jo 
nenori. Bet visuomet šalis 
turi būti pasirengusi sutik
ti visokią netikėtą nelaimę. 
Pabrėžė pagaliau, kad Ho
landija senai pasirengusi 
save ginti, jei kėsintųsi už
pulti ją bent koks prieši
ninkas. Kitaip šalis ir to- 
lesniai pasiliksianti neutra-

Tabokos naudojimas, kaip 
tai rūkymas, krimtimas ir 
tt., padaro blogą intekmę į 
širdį, ypatingai jaunuo
liams. Neturį 21 metų am
žiaus vaikinai daug blogo 
sau daro rūkydami cigare- 
tus. Tabokos nuodai, vadi
namieji nikotinu, padilgina 
širdį ir padidina kraujo 
spaudimą. Nuo rūkymo šir
dis plaka smarkiai ir ret
karčiais aplink širdį jau
čiamas skaudėsis arba ap
sunkinimas.

Pertankus įpratimas rū
kyti susilpnina širdį, krau
jo vaikščiojimą ir tuo pa
tim patį visą kūną. Prie 
kiekvieno sunkesnio darbo 
arba greitesniojo ėjimo rū
korius veikiai apilsta, ima 
prakaituoti ir esti privers
tas atsilsėti. Tarpe rūkorių 
pasitaiko ir stiprių vyrų, 
bet jiems stoka išlaikomy- 
bės ir kaipo tokie negali 
būti atletais.

Tabokos vartojimas yra 
blogas įjunkimas. Įjunkęs 
dažnai rūkyti žmogus iš 
principo mažai kuo skiria
si nuo girtuoklio. Toks žmo
gus yra nikotinos vergas.

Kas nori atprasti nuo rū
kymo, tas gali tai padaryti. 
Tik reikia turėti tvirtą va
lią. Gerų norų čia nebuž- 
tenka.

Mirė seniausias fotografis- 
tas.

Kewanee, Ill. — Mirė 
William Wilson, seniausias 
fotografistas vakarinės da-
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Paduoda visokią žinią iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
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meryje daug naudingą, pamokinan
čią, rimtą straipsnią. Geriausis 
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Prenumerata kaštuoja:
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PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

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

H. Rubenstein & Go.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., :-: Chicago, III.
Arti Halit.-d

Atdara Nedaliomis
.■iiiiiih.. ...

k tieji žmones, be abejo, irgi
• atsako už rekomenduojamo- 
; jo privalumus. Miliciantų 
J gali būti bent kurios tautos 
1 žmogus. Vietose, kur yra į-
• vairių tautų gyventojų, mi
licijoje privalo būti visų 
•tautų atstovai.
» Miliciją valdo jos virši-
• ninkas, kurio įsakymai tu- 
;ri būti griežtai pildomi.
• Užėmus vokiečiams Kau- 
•ną, Vilniaus likimas jau
• lyg nuspręstas buvo. Sku- 
Jbomis kraustėsi iš Vilniaus 
: visos vyriausybės įstaigos;
• tiktai policija laikės dar lig 
•paskutinės dienos, žiurėda- 
Jma miesto tvarkos. Rusų 
I vyriausybei sutikus, Vil
niaus miesto valdyba pave
lde žinomam miesto gyven-
• tojui, Zavadzkiui, suorgani- 
Jzuoti miliciją, kuri imtųsi 
I piliečių saugojimo ir tvar-
• kbs darbo apleistajame mie- 
;sįte; Vilnius liko išdalytas
• devyniomis dalimis, nuova
domis vadinamomis. Nuo- 
I vados tvarkymas buvo pa- Kretinga, Vežainiai, Plun- 
' vestas nuovados viršininkui, gė, Seda, Telšiai, Šviekšna, 
•Nuovadų viršininkus skyrė Šileliai, Rietavas, Varniai,

vadinasi Kelmė, Kopėnai, Šaukėnai, 
Tauragė ir Raseiniai. Šitų 
apskričių vyriausybė vadi
nasi “Vokiečių valdžia Lie
tuvai”. Vyriausias, viršinin
kas gyvena Tilžėje. Įsaky
mai ir paliepimai vokiečių 
ir lietuvių kalba spauzdina- 
mi ir lipdomi viešose vieto
se. Be to, Kauno gubernijoj 
išleista keletas “įsakymų 
lapų” vokiečių ir lietuvių 
kalba. Senojo stiliaus ka
lendorius pakeistas naujojo 
stiliaus kalendoriumi. Įves
ta visur Berlvno laikas.

Suvalkų gubernija, ku
rioje lietuvių daugiau, negu menę, nors tuo budu užgro- 
dvi tr^čdalįs visų gyvento- bia kareivius.

j.Zavadzkis, kuris 
;milicijos komendantas.
; Nuovados buvo padalytos 
.‘dviem nuo vadelėm, jas val
dė nuovadėlių viršininkai, 
vieno padėjėjo padedami; 
nuovados viršininkas turėjo 
du padėjėju. Toliau, už 
nuovadėlės viršininkų pa
dėjėju stovėjo ' dešimtinin- 

’kai ir, po jų, miliciantai — 
sargybiniai. Miliciantas sar
gybinis turėjo aprištų kai
riųjų rankų baltu plačiu 
raikščiu ir lazdų rankoje. 
Augštesnieji milicijos na
riai, pradedant dešimtinin
ku, turėjo tam tikrus ski
riamuosius ženklus, kuriais

TVARKA LIETUVOJE.

Dabar Lietuva kitaip pa
dalinta — rašo “Vilniaus 
Aidas”, negu prie rusų bu
vo. Kauno gubernijoje Že
maičiuose iš karto buvo į- 
pteigta 14-ka apskričių:

GRAIKIJA REIKA
LAUJA SUGRAŽIN
TI KARIUOMENĘ.

Atėnai. — Kuomet nese
nai bulgarai paėmė Graiki
jos uostų Kavala, palei Ai- 
zejos juros, jie nuo Graiki
jos atkirto ir visų graikų 
karuomenės korpusą (40,- 
000 kareivių; sulyg kitų te
legramų mažiau), kurs ten 
stovėjo keliuose miestuose. 
Šita proga pasinaudodama 
vokiečių vyriausybė visų 
graikų korpusų suėmė ir iš
gabeno į Vokietijų. Girdi 
jis esąs neutralis, kariauti 
negalįs. O kadangi neturįs 
su Graikija susinešimo, tu
rįs badauti. Mes paimsime jį 
savo globon ir duosime už
laikymų ligi karo pabaigos 
— pasakė vokiečiai.

Dabar Graikijos vyriau
sybė reikalauja pas vokie
čius paliuosuoti tų paimtų 
kareivių korpusų. Jei vo
kiečiai nepaklausysiu, Grai
kija grasina ultimatumu.

Vokiečiai žino, kad Grai
kija ar anksčiau, ar vėliau 
turės stoti karas. Tatai, 
kad sumažinti jos kariuo-

DOVANŲ!

Nepamigsi
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

Pasiimk šitą Laikrodėli
a

K. J.
Generalis Agentas Chicagal.

Visoje Chicagoje 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. Tananevičlus,
. , “Kataliko” Leidėjas

___ __

DOVANŲ!

Nesuklysi
Jis

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

Kiekvienas gaus šitų puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame laiške arba Money Or- 

fe i^i^if 'deriu sekančiu adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.
S. P. TANANEVlčlUS, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.
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Iš Amerikos
Ant

mylimą, gyvulėlį.

O

vandenpuo-
Labrador —

Sutherland,

be-
ša-

Per metus dveji vaisiai.
Seymour, Ind. — John 

McClellan turi persišką sly
vą, kuri šįmet davė jau an
trą vaisių.

Bet andai ir čia užėjo toji 
viešnia ir paguldė devynių 
metų vaiką.

GENERALIS STREIKAS 
NEW YORKE.

NEW YORK.
šiandie, rugsėjo 27 d., čia
paskelbta generalis streikas, 
kaipo protestas prieš viršu
tinių ir požeminių geležin
kelių ir gatvekarių kompa
nijas, kurios neišpildo strei
kininkų reikalavimų. Šian
die turi sustreikuoti 200,000 
darbininkų. Paskui sustrei
kuosią dar keli šimtai tūk
stančių. Miesto majoras 
persergsti streikininkus, kad 
jie ramiai užsilaikytų. Ki
taip jis prieš juos panaudo
siąs visas miesto civiles ir 
militarines spėkas.

Barikados ant geležinkelio.
Oak Forest, Ill. — Prieš 

atbėgsiant Rock Island ek- 
spresiniui traukiniui, neži
nomi žmonės užbarikadavo 
geležinkelį geležinėmis štan
gomis. Laiku patėmyta ir 
išvengta nelaimės.

Policijos kapitonas pas
kiria daug policiantų ir 
vėliau prisidėjo civilių žmo
nių ir apsupa pulką vove
rių Jackson parke. Pradė
jus vieną gaudyti, atsirado 
šimtai jų ir sustoję taria
si, kad tai yra sunkus da
lykas pataikyt pagaut tą pa
čią voverę, kuomet jos ti
krai nepažįsta, o panašių 
jai daugybė. Taip ir pasi
liko. Pasitarę išsiskirstė 
namo, o voveraitė linksmai 
su draugėmis pasiliko 
šokinėjanti po medžių 
kas parke.

BAISUS ATSITIKIMAS.
Ponia Louis Fritz, gyve

nanti po nr. 6030 Stony Is
land avė. turėjo klėtkoje 
voverę. Nabagei papuolė 
proga pasiliuosuoti iš namų 
nevalios ir per atdarą lan
gą išsinešdino laukan. Namų 
prižiūrėtojas, William Per
ry, nuo 6021 Harpe avė. vėl 
nelaimingą gyvūnėlį paga- 
gavo nelaisvėn. Šiuo kartu, 
kovojo iš paskutinos, kad 
pasiliuosavus ir Peniui į- 
kando į ranką aštuoniolika 
sykių — mat žmogus manė 
kad išlaikys, o ši kando ko
vojo iš paskutinos ir — pa
leido vėl ant laisvės.

Piliečiai bėgo kaip nuo 
liūto ir skundėsi policijai, 
kad jų gyvastis buvo pavo
juj. Mrs. Fritz, nuėjus į 

Į policiją apsiskundė ir mcl-

Villa buvęs Chihuahua 
mieste.

Washington. — * Andai 
buvo pasklydęs gandas, kad 
meksikonų plėšikų vadas 
Villa buvęs inėjęs Chihua
hua miestan, kur stovi Mek
sikos laikino prezidento 
Carranzos garnizonas. Čia 
gauta dabar žinia, kad ta
sai gandas buvęs teisingas. 
Villa su savo gaujomis bu
vo inėjęs miestan. Ten gy
ventojams pasakęs kalbą. 
Carranzos kareiviai jam vi
sai nesipriešinę. Prisiplėšęs 
maisto ir kitko ir vėl išdū
męs į kalnus. Su juo išėję 
ir daug Carranzos kareivių.

Paaiški, kad earranzistai 
su Villa vis arčiau ima bi- 
čiuoliauties. O Suv. Valsti- 
jų prezidentas vis dar pa
laiko Meksikoje šios šalies i Jį kįį pagauti jos 
kariuomenę. ’ 1 -■

Londonas. — Iš Petrogra
do rašoma, kad Rusijos vy
riausybė surengusi pienus 
užtraukti naują vidujinę 
paskolą karo reikalams. Pa
skola busianti paskelbta 
spalių mėn. Norima surink
ti nors $1,500,000,000.

Augščiausi 
liai: Grand, 
2,000 pėdų; 
New Zeland — 1,904 pėdų;
Yosemite, Žemutinėj. Cali- 
fornijoj — 1,436 pėdų; Ga- 
varnie, Francuzijoje — 1,- 
385 pėdų; Takkakaw, Bri
tish Columbijoje — 1,200 
pėdų ir Staubback, Šveica
rijoje — 1,000 pėdų augš- 
čio.

Suv. Vals. 191Lm. išleis
ta įvairiu kningų 8,183; pa
sakų — 1,024; teologiškų 
arba religiškų — 917; trum
piu ir literatiškų — 919; 
hygienos — 527; Jaunuome
nei skiriamų — 734; Poezi
jos ir dramos — 685; Mok
sliškų — 300; Railos — 196 
ir Muzikos — 86.

..a

f*

Turi vilko ėdrumą.
Z. •J.SiKi-fiJ.M Zl ■ . j

Sandusky, O. — Sandus
ky High School Muzejaus 
kuratoriaus asistentas, L. 
Chester Bliss, anądien pasi
darė sau iš žiogų užkandį. 
Jis prisigaudę žiogų (grass
hopper), nupjaustė jiems 
galvas ir sparnus, pakaiti
no ant liuosos ugnies, pa
barstė druskos ir pipirų ir 
visa tai su duona gardžiai 
suvalgė.

Jis sako, kad pakaitinti 
ant ugnies žiogai pasikeičia 
raudonais kaip vėžiai ir tu
ri vėžių skanumą. Girdi, 
jam toks valgis neišpasaky
tai tinkąs. Bliss dar tvirti
na, kad ateityj žiogų bus 
galima gauti valgyti visose 
valgyklose.

ESC

ra

d

Chicagos Strytkarią 
Transportacija.

Bites papjovė arklius.
Dumont, la. — Bitės pap

jovė porą arklių, kurie pri
gulėjo Lloyd Margrets. Mat, 
ardamas išarė laukinių bi
čių lizdą, kurios ar apspito 
arklius. Sugilti arkliai pagy- 

‘ veno tik kelias valandas.

Meška papjovė žmogų.
Cody, Wyo. — Dirbantis 

ąnt freitų Jack Welch at
važiavus į Yellowstone par
ką užmigo vagone. Jam 
miegant atėjo meška ir, iš 
užpakalio jį pagriebusi, pra
dėjo gyvą ėsti. Welch nesa
vu balsu suriko ir greitai 
pribuvo pagelba. Bet jau 
atrado negyvą.

gramofonai
UZDYKį

NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti . .. ...
kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų masinu to™’ ,aip” ■e- 

musų naujai išleista. grojamų mašinų (gramofonų) yra

-V:

Kuomet vaikai išnaujo pradėjo lankyti 
mokyklą, pašvęskite nors trupučiuką laiko ir 
pasakykite jiems, koks yra pavojus eiti sker
sai gatves, kur bėgioja gatvekariai. Tomis gat
vėmis, kur pravedami gatvekariams bėgiai, vi
suomet važiuoja daug vežimų. Visokios rū
šies automobiliai, arklių traukiami vežimai vi
suomet naudojasi gatvekarių bėgiais, kadangi 
yra lengviai važiuoti 'bėgiais.

Toksai bėgiais naudojimąsis yra pavojingas 
ir kenksmingas iš dviejų atžvilgių: 1. Kadangi 
greitas bėgiais važiavimas grasia pavojumi vy
rams, moterims ir vaikams, skersai gatvę ei
nantiems; ir 2. Toksai bėgiais važinėjimo bū
das trukdo gatvekarių.bėgiojimą ir šimtai tūk
stančių pasažierių susivėlina su savo reikalais.

Taigi visu pirmu vaikai turi būti perser- 
giami prieš pavojingumą tokiose gatvėse.

Geriausias daiktas palaukti kol gatvė kiek 
nors pasiliuosuoja ir tik tuomet eiti skersai a- 
ną.

Užpakaliu gatvekarių pereiti taippat rei
kia būti atsargiam, kadangi už gatvekario ne
simato atvažiuojančio priešingon pusėn auto- 
mobiliaus ar vežimo.

Vaikus reikia persergėti, kad jie gatvėse, 
kur eina gatvekarių bėgiai, nežaistų.

Jiems reikia pasakyti, kad užsikabinėjimai 
ant vežimų ar automobilių baisiai pavojingas 
daiktas, sulyg policijos rekordų šimtai nelai
mingų atsitikimų pasitaiko gatvėse. Daug vai
kų užmušama, daug sužeidžiama. Vis tai to
dėl yra, kad vaikai nepamokinami sąugoties tų 
pavojų. .

Padėk sumažinti nelaiminguosius atsitiki
mus gatvėse. Tėmyk, kad jūsų vaikai elgtųsi 
sulyg nurodymų.

S

Betriubine
HARMONY JIS

.Kaina Tiktai
$12ZS

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” feavo draugams ir pa

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

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

CHICAGO SURFACE LINES.
=S3ss=-

Paralyžius milijonierių 
kolionijoje.

Greenwich, Conn. — Nuo 
paralyžiaus epidemijos bu
vo ramus mažesni mieste
liai, o ypatingai kur apsi
gyvenę turtingesni žmonės

Garsirtites ‘‘Katalike.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas”  No. 29

Iš Chicago.
Chicago  j e susitaikinta 
del Lietuvių Dienos.

Chicagoje del Lietuviu; 
^Dienos pagaliau susitaikė 
katalikai-tautininkai su so
cialistais. Panedėlio vakare 
Centralinis Chicagos Komi
tetas turėjo susirinkimą Šv. 
Jurgio parap. svetainėje. 
Susirinkiman pakviestas ir 
socialistų komitetas, kuris 
buvo nutaręs skyrium rink
ti aukas Lietuvių Dienoje.

Po pasikalbėjimų Centra
linis Chicagos Komitetas 
sutiko priimti socialistų rei
kalavimus, bi tik butu 
šventoj i ramybė ir butų 
surinkta daugiau aukų Lie
tuvių Dienoje.

Socialistų reikalavimai 
buvo, kad Centralinyj Chi
cagos Komitete turėti ke
turis savo atstovus, ty. tiek, 
kiek turi katalikai ir tauti
ninkai. Ir pagaliau Chica- 
goj Lietuvių Dieną trečda
lį surinktų pinigų pasiųsti 
Lietuvon kairėsėms sro
vėms.

Prie sutaikymo daug pri
sidėjo nesenai atkeliavusie
ji iš Lietuvos kun. Jonas 
Žilinskas ir p. M. Yčas.

Mažesnis duonos kąsnis.
Tai naujausias Chicagoje 

‘‘pažangumas’Duonkepiai 
tvirtina, kad miltai ir kit
kas reikalingas prie duonos 
kepimo taip pabrango, jo- 
gei jie esą priversti pabran
ginti ir duoną. Už duonos 
Rkepalėlį užuot 5 centų bus 
imama 6 centai. Vadinasi, 
duona pabrango 20 nuošim

čiais. Iš bėdinų žmonių per 
metus bus išplėšta daugiau 
keli milijonai dolerių.

“Birutės” repeticija.
Ateinančios pėtnyčios va

kare, rūgs. 29 d., “Birutės” 
Teatralė ir Dainininkų 
draugija turės savo repeti
ciją Mark White Square 
svetainėje, Bridgeporte.

Persunkus poliemonauti.
Chicagos civilės tarnybos 

taryba paliuosavo iš polici
jos vieną didžiaush; polic- 
moną Fred. W. Hellmer. 
Tarnyba atrado, kad polic- 
monas esąs persunkus, nes 
sveriąs 290 svarų, ir turįs 
ligotą širdį. Hellmer yra 6 
pėdų ir 21/” colių augštas.

Traukiami teisman.
Koroneriui Hoffman pa

liepus traukiami teisman. 
Ona Ananka ir jos burdin- 
gierius Antanas Brokas. O.
Ananka intariama savo vy
ro nužudyme, kurs buvęs 
nunuodintas birželio 24 die-rįs jau suvirs 40 metų.
na.

Nespjaudykite ant šali
gatvių.

Ne tik ant šaligatvių, bet 
visokiose viešose vietose už
drausta spjaudyti. Detekti- 
vai nepaklusniuosius areš
tuoja, o teismai už tai nu
baudžia. Nepadorus pasiel
gimas spjaudyti tose vieto
se, kur žmonės vaikščioja. 
Nuo tokio nešvarumo žmo
nės dažniausia užsikrečia 
visokiomis ligomis.

Chicagos sveikatingumo 
departamentas skatina vi
sus piliečius stoti kovon 
prieš spjaudymą.

Platinami Raud. Kryžiaus 
ženkleliai.

Sakoma, šįmet šitie žen
kleliai bus labiau išplatinti, 
negu kuomet nors pirmiau. 
Aprokuojama, kad ji; bus 
parduota už milijoną dole
rių. Šitie pinigai panaudo
jami kovai prieš džiovą, 
kuri šioj šalyj baisiai prasi
platinusi.

Mirė beklūpėdamas.
Palei 19-tą ir Johnson 

gatvių Saldž. Širdies V. J. 
klebonijoje andai beklūpė
damas ir besimelzdamas mi
rė kun. H. J. Erley, 74 m. 
amžiaus. Turėjęs širdies li
gą. Velionis buvęs labai vai
kų mylimas.

Nenorįs būti čampionu.
Praeitą savaitę per Chi- 

cagą pravažiavo žinomas a- 
merikonų sportų idolas, 
Frank Gotch, kur kituomet 
ritosi su Zbyška. Gotch at
sisakęs daugiau risties ir 
nuo čampionystės,’ nes tu-

Paliko $25,000.
Nužudytas andai advoka

tas Barnes palikęs turtų 
vertės $25,000. Barnesą nu
žudė jo žmona Washington 
parke, kaip jinai pati suim
ta prisipažino. Paleista po 
$25,000 paranka.

Pabranginama duona.
Chicagos duonkepių są

junga pabrangino duoną. Už 
duonos kepalėlį vertės 5c. 
bus imama 6 centai.

Federate valdžia, kaip 
paprastai tokiuose atsitiki
muose, pradėjo tardymus. 
Norisi jai sužinoti, kodėl 

kompanijos pabrangina 
duoną. Bet kaip visi kiti 
tardymai niekais pasibai
gė, taip bus ir šiame atsiti
kime. Gyventojai posenovei 
skriaudžiami ir išnaudoja- 
įhi.

Dar vieną moteriškę pa
liuosavo.

Mrs. Vincent Guzelk, 35 
m., pirm kaikurio laiko su 
peiliu subadą taip savo vy
rą, kad tasai nuo to neužil
go mirė. Koronerio teismas 
tečiau ją išteisino. Mat, ji
nai tai padariusi gindama 
savo gyvastį.

Tai jau keliolikta moteris 
Chicagoje į porą metų pa- 
liuosuota už savo vyrų nu
žudymus.

So. Park avė. — bulvardu.
Miesto pietinių parkų 

komisioni oriai nubalsavo 
pakeisti bulvardu gatvę 
South Park avė. tarpe 51 
ir G0 gatvių.

PRANEŠIMAS.
Cicero, III., gyvuoja SLA. kuopa. 

Kuopa turės susirinkimą, spalių 1 <1., 
s. m„ 1 vai. jio pietų, Tamoliuno sve
tainėje, 1447 So. 49 Court. Visi są
nariai ir norinti įstoti susivienijiman 
prašomi paskirtu laiku, ateiti

Ex-organizatorius.

AR TU NEGALI DĖL 
SEZONO PERMAINOS?
Po nepaprastam karštam 

orui šįmet vėsusis sezonas 
ateina ir daugumas žmonių 
negali dėl šitos staigios at
mainos. Jie jaučiasi silp
nais, jų nora^^algjdi men
kas, jie lenĮfvai ir greitai 
pailsta ir, tau? Sakant, jau
čiasi ne savais. Taippat vi
durių užkietėjimas - atsiran
da drauge su-kitomis slogo
mis. THnėrio ""Amerikinis 

Karčiojo Vyno Eliksyras y- 
ra tikrąja palaima. Kaip jis 
pagelbsti? Jis išvalo žarnas 
kuogeriausiai, atgaivina ir 
sustiprina kūną, sutaiso no
rą valgyti, prašalina proto 
neramumą ir atleidžia vi
durių užkietėjimą su viso
mis jų pasekmėmis. Ramiai 
ir be prabudimo išsimiego
jęs atsikelsi rytmetyj pil
nas energijos. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jei tavo aptieki- 
ninkas neturėtų Trinerio 
Karčiojo Vyno Eliksyro, 
tai rašyk tiesiog išdirbėjui, 
bet nepriimk jokių pigių 
mėgzdžionių, nes pigumas 
reiškia prastą gerumą.

Nuo ramatų, kurios pa
prastai taipgi nepamiršta 
atsiliepti drauge su oro per
maina, nuo neuralgijos, vi
sokių priepuolių, sutinimų, 
pamaitinimų ir tt., Trine
rio Linimentas yra geriau
siu vaistu. Jis yra vartoja
mas tik laukutiniai. Pana
mos Parodoje 1916 m. aug- 
ščiausia dovana Grand Prix 
buvo pripažinta Trinerio Li- 
nimęntui. Kaina 25c. ir 50c. 
aptiekose: krasa 35c. ir 60c. 
Jos. Triner, išdirbęjas-che- 
mikas, 1333-1339 So. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

(Advt.)
<mw»" -

Paieškau savo draugų Antano. Juo
zapo ir Wdlliamo Juželskių. Jie pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav.. 
Vižainiu parapijos. Prašau atsiliepti 
adresu:

Frank černis, 
157 Wieger St., Rochester, N. Y.

Ant pardavimo dviejų augštų me
dinis namas ir du lotai: keturi, ke
turių kambarių flatai, geriausio įren
gimo, cementiniai takai. ruifningas 
augštas, atskirai maudynės. Du blo
kai nuo lietuviškos bažnyčios ir du 
blokai nuo karų linijų. Rendos $565,- 
00; preke $6,500,09. Pamatykite at
skirai.

Henry Cudzich, 
1422 South 48th Oourt.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda maža farma su 5 ir puse 

akerio žemės. Namas su 11 kambarių, 
mūrinis skiepas, 2 šuliniai, aplinkui 
eemanto saidvokai, pačiame miestelyj. 
Trjs gelžkeliai aplinkui, kūtės karvei, 
vištoms ir kiaulėms. Vištų galima au
ginti lig tūkstančio; kornų gana nuo 
savo farmos. Stritkarių lainė eina 
kas pusė valandos pro pat šalį. Elek
trikai suvesti, apsodinta pičėmis ir 
medžiais. Užauginus vištas ar kiau
šinius galima aut vietos parduoti, 
ba miestas išperka ant vietos, žemė 
gera, auga viskas, Komai, avižos, 
kopūstai, burokai, vienu žodžiu, vis
kas auga. Savininkas nori išeiti į di
desnį “biznį”. Prekė penki tūkstan
čiai du šimtai. Del platesnių žinių 
kreipkitės j “Kataliko” Administra
ciją.

Ant pardavimo Bučernė ir Groser- 
nė. Pigiai parduodama. Gera vieta. 
Kreipkitės:

J. Rutkowski, 
2943 Throop St., / Chicago.

“Kanklių” Draugijos Choras rengia 
Puikiausią Baliu kuris atsibus Nede; 
lioje, Rugsėjo (Sep.) 24. 1916. šven
to Jurgio par. Svetainėje, kampas 32 
ir Auburn Ave. Pradžia 6:30 v. vak. 
Muzika B. L. Ežerskio, įžanga 25 cen
tai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
tai bus vienas iš pirmutinių balių šia
me sezone ir privalėtų visiems, jau
niems ir seniems, praleidus vasaros 
karščius, atsilankyti ir pasilinksminti. 
Kviečia Komitetas.

TUOJAUS REIKALIN
GAS

Geras Linotype operato
rius, suprantąs lietuvišką 
statrašą. Atsišaukite į 
Tananevicz Publishing Co. 
3249 S. Morgan St. Chicago.

Reikalauju partnerio į Real 
Estate bizni. Teisingas bus pri
imtas. Nereikalauju pinigą įne
šimui, vien tik dirbt su manim, 
pardavot savastį ir daryti gerus 
pinigus. Atsišaukite:

O. Ricard,
Tel. Drover 6781, 2630 W. 38 St.

Paieškau Vincento Prasipalensko. 
Jis paeina iš Kauno gubernijos, Šiau
lių pav., Kuršėnų parapijos. Slupiš- 
kių dvaro. Taippat paieškau pusbro
lio Stepono Bartašiaus. šis taippat 
tos pačios gubernijos, pavieto ir pa
rapijos, tik gyvenęs Kuršėnų stotyje. 
Meldžiu atsiliepti adresu:

Rokas Prasipalenskas,
1209 So. 3rd St., Cedar Rapids, lą.

“KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

Pas ką randasi “Kataliko” No. 149, 
birž. 25 d., 1915 m. malonėkite pri
siųsti “Kataliko” adm. o už kiek
vieną prisiųsta numerį bus apmokama 
po 5 centus.

TANANEVICZ PUB CO.
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirįdybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekono
mijos. pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po-pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., Chicago.

Reikalinga sena moteriškė prie na
mų prižiūrėjimo. Išlygos labai geros. 
Atsišaukite pas: ,

J. Zabieiskis
3249 So. Morgan St.,

Reikalaujame keietos švarios išvaiz
dos vyrų su geru apsiejimu, gera už
mokesčio propozicija — gera proga 
turėti nuolatines įeigas. Turintieji 
pardavinėjimo gabumus, pageidaujami. 
Išrodytojas parodys kaip alga moka- 
mokama per išrodinėjimo laiką.

Ateikite arba parašykite:
W. H. Hegem,

1055 McCormick Bldg., Chicago.

ANT RANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

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

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank

3253 So. Morgan St.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

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

JUOZAPAS SAUNORAS,
,829 CHffOfd Ave.,' Rochester, N. Y,

ANANEVICZ SAVINGS BANK

su

JONAS M. TANANEVICZ
—uįL. — , .I.IĮL.—,, . ...JĮI——-----------

Sav

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

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

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, 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 
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

5249-55 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILLINOIS
BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Kahergais Ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėllals, Šaradomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 rak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po ploty.

nu r-r ąj
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