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No. 30 METAI XVIII

Rusai atnaujina už
puolimą Galicijoje

Negreit įvyks tai
ka Europoje

Rusai paėmė 420,000 teutono
Vokiečiai apleistą Franciją. -- Vokiečiai atmušti 
prie Rygos ir Verdene. — Venizeloso manifestas.

- Graikija stosianti karšė. -- Oar vienas 
zeppelinas žuvo Anglijoje

BULGARAMS VOKIE 
ČIAMS NESISEKA RU

MUNIJOJE.
Londonas. — Stipri rusų- 

rumunų armija perėjo per 
Dunojų tarpe Ruščuko ir 
Turtukai ir Įsiveržė Bulga
rijon. Tai atlikta, kad bul- 
garus-vokiečius Dobrogea 
(Dobondja) provincijoje ap
supti ir juos arba sunai
kinti arba paimti nelaisvėn.

Bulgarų-vokiečių Balka
nuose vyriausiasis vadas, 
gen. von Mackensen, šitai 
veikiai pajuto, todėl Įsakė 
savo armijoms kuogreičiau- 
siai apleisti Rumunijos tvir
toves Turtukai ir Silistria, 
kurias nesenai paėmė ir 
traukties atgal.

Vado Įsakymas išpildytas 
ir bulgarų-vokiečių armijos 
visu frontu, nuo Dunojaus 
ligi Juodųjų jūrių, traukia
si atgal. Ar suspės pabėgti, 
tai didelis klausimas.

Rumunai su rusais per 
Dunojų perėjo pontoniniais 
tiltais. Kiek palaukus aus
trų monitoriai Dunojumi 
atplaukė ir tiltus sugadino. 
Bet rumunai su rusais tai- 
sois naujus tiltus ir dau
giau kariuomenės bus per
kelta Bulgarijon.

Be to, čia gauta žinios, 
kad bulgarai su teutonais 
stumiami atgal iš Makedo
nijos. Rusai taipgi eina pir
myn galicijoje, o franeuzai 
su anglais muša vokiečius 
Francijoje. Transylvanijoje 
teutonai irgi neatsilaiko 
prieš rumunus.

Užvakar vokiečiai »buvo 
stoję užpuoliman prieš ru
sus Dvinsko fronte, bet bu
vo atmušti atgal.

Teutonams vis blogiau ir 
blogiau sekasi visuose fron
tuose.

. RUSAI ATNAUJINO UŽ- 
I PUOLIMU GALICIJOJE.

Londonas. — Po poros 
{savaičių rusų menko vei
klumo Galicijoje pagaliaus 
rusų armijų vadas genero
las Brusilov išnaujo pastū
mėjo savo armijas užpuoli
mai! prieš vokiečius Galici
joje. Ir rusai eina vėl pir
myn viską traškindami po 
savimi. Norima būtinai 
prieš žiemą paimti Galici
jos sostinė Lvovas. Pirmą 
užpuolimo dieną rusai paė
mė nelaisvėn suvirš 4,000 
austrų-vokiečių. Sutraškin
ta austrų-vokiečių pozicijos 
aplink Brody-Krasne gele
žinkelį. Rusai stumiasi pa- 
geležinkeliu į Krasne mies
tą. Iš čia Lvovas tik už 30 
mylių ir eina geležinkelis. 
Be abejonės, austrai-vokie- 
čiai, kuriems ten pagelbsti 
dar ir turkai, ardys paskui 
save geležinkeli. Bet ar tas 
kiek rusus sulaikys, tai la
bai abejotina.

Pietuose nuo Brzezany, 
už 50 mylių Į piet-rytus 
nuo Lvovo, rusai taippat 
paėmė stiprias austrų pozi
cijas.

Berlyne patvirtinama ži
nia, kad rusai atnaujinę už
puolimą. Tečiau tvirtinama, 
kad rusai vietomis atmuša
mi.

Londone sakoma, kad 
gen. Brusilov naudojasi pro
ga. Apturėta žinia, kad iš 
Galicijos fronto daug aus
trų ir vokiečių kareivių pa
siųsta į Balkanus ir prieš 
rumunus. Todėl gen. Brusi
lov Galicijoje netruks ap
sidirbti su priešininkais.

. Washington parko tven
kiniuose praeitą nedėlią 
prasidėjo žuvų meškerioji
mo sezonas.

NEGREIT ĮVYKS TAIKA 
EUROPOJE.

Vokietija turi būti sutraš
kinta.

Londonas. — D. Britani
jos karo sekretorius, David 
Lloyd George, skelbia, kad 
taika Europoje jokiuo bil
du neįvyks, kol Vokietija 
visiškai nebus sutraškinta, 
nors prisieitų kariauti dar 
kelis metus. Jo nuomone, 
dabartiniam stovyj taika su 
Vokietija yra negalima. Nes 
jei kariaujančios valstybės 
su jąja susitaikintų, tai Eu
ropoje nebūtų ramybės — 
po kelių ar keliolikos metų 
turėtų gimti naujas karas 
su Vokietija. Todėl dabar 
yra proga prūsų militariz- 
raą sutraškinti ir tuomi il
gesniam laikui užtikrinti 
Europai ramybę.

Visokios paskalos, kad 
popežius arba Suv. Valsti
jų prezidentas norį tarpi
ninkauti susitaikyme, netu
ri pamato. Nei viena neu- 
tralė valstybė negali dabar
tiniais laikais pasiūlyti savo 
tarpininkystę.

Anglija turi būti suklup
dyta.

Berlynas. — Kuomet D. 
Britanijos karo sekretorius 
tvirtina, kad Vokietija turi 
būti sutraškinta ir apie ka
ro pabaigą negali būti nei 
kalbos, tuo metu Vokieti
jos kanclieris sako, kad 
Anglija pirmiau turi būti 
suklupdyta, o tik paskui 
busią galima pagalvoti apie 
taiką. Vokietija nuspren- 
džiusi taip ilgai kariauti,

kol nesulaužys Anglijos ga
lybės jūrėse.

Taigi kaip viena, taip ir 
antra pusė nemano nusilei
sti ir pasirengusi vis dau
giau ir daugiau skersti žmo
nių.I *•

Anglija tikisi. ‘ vokiečius 
sumušti ant sausžemio. Gi 
Vokietija rengiasi Anglijos 
galybę sunaikinti jūrėse ir 
iš oro.

RUSAI PAĖMĖ 420,000 
TEUTONŲ.

Petrogradas, -v Generolo 
Brusilovo armijų užpuoli
mas prieš teutonus Volyni- 
joj ir Galicijoj per praeitus 
keturis mėnesius štai ką lai
mėjo: paėmė nelaisvėn su
virš 420,000 austrų-vokiečių 
kareivių ir oficierių. Be to 
tuo pačiu metu rusams te
ko 2,500 kulkosvaidžių ir 
bombų mėtyklių ir 600 vi
sokios rųšies anhotų. . ■

ATMUŠĖ VOKIEČIUS 
. PRIE RYGOS. x i 
Petrogradas. — Šiauriuo

se nuo Rygos vokiečiai sto
jo užpuoliman prieš rusus 
Jie buvo jau Įsibriovę i kai- 
kurias rusų apkasų dalis. 
Tečiau rusai kulkasvai- 
džiais dali vokiečių išklojo, 
o likusieji sveikais subur
bėjo atgal Į savo apkasus.

------------------------------------------------ --------Ą .

NUSKENDO VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

Stockholmas. — Čia gau
ta žinia, kad Bosnijos už
lajoj nuskendo vokiečių 
garlaivis “El wine”, 2,050 
tonų.

Vaizdelis iš tiomme iron co, xrancijoje. x rancuzai .tempia to milimetrų anuotą
į naują poziciją.

ties.
Morgečiai bus parduoti ir 

pinigai reikalau jantiems bus 
(pilnai išmokėti. Tik prašo- 
I ma kiek laiko palaukti.

J. M. Tananeviče.

ŠTAI KĄ RAŠO “CHICAGO- 
HERALD”BANKO REIKALE 

IŠ SPALIŲ 4 d.
The fifth attempt by enemies 

of John M. Tananevicz to wreck 
his private bank at 3253 South 
Morgan street since its establish
ment eigthteen years ago caused 
the bank serious trouble yester
day. The owner of the institu
tion temporarily suspended pay
ment on all checking and savings 
accounts to forestall the possi
bility of a run.

The affairs of the bank, he as
serted, are in a sound condition. 
He adopted the emergency mea
sure to safeguard the interests 
of his depositors, of whom are 
between 2,000 and 3,000.

The doors of the bank have 
not been closed, and as deposi
tors appear each is given a per
sonal explanation of the status 
of affairs. Yesterday only one 
asked that his money be retur
ned and his request was denied.

VOKIEČIAI APLEISIĄ 
FRANCIJĄ?

Petrogradas. — Čion?? 
kariniuose rateliuose pla
čiai kalbama apie tai, kad 
vokiečių armijos pasitrauk
siančios iš savo dabartinių 
pozicijų Francijoje ir Bel
gijoje. Tai esąs toks von 
Hindenburgo sumanymas. 
Iš ten didžiuma kariuome
nės busią pasiųsta prieš 
rusus ir į Balkanus. Gen. 
von Hindenburg nuspren
dęs pirmiaus rusus sutraš
kinti, o tik paskui atsisuk
ti prieš franeuzus ir anglus.

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
PRIE VERDUNO.

Paryžius. — Vcrduno 
fronte vokiečiai tirštomis 
eilėmis puolėsi prieš fran
euzus, norėdami atsiimti 
Fleury miestelį. Bet fran
euzai kulkasvaidžiais atmu
šė vokiečių užpuolimą.

GRAIKIJA STOS KA
RAN SPALIŲ 9 D.

Londonas. -- Čia gauta 
žinia, kad Graikija paga
liau stos karau talkininkų 
pusėje ateinanti panedėli, 
spalių 9 d. Taip tvirtinąs 
pats Graikijos karalius 
Konstantinas. Dabartinis 
ministerių kabinetas jau at
sistatydinęs, nes jo keli na
riai buvę priešiningi talki
ninkų politikai. Šitas kabi
netas taigi ir sulaikęs Grai
kiją nuo karo.

Mažoje Azijoje turkai 
pradėję graikų skerdynes, 
kuomet < sužinoję, kad Grai
kija stoja karan talkininkų 
pusėje.

Pranešimas
Šiuomi pranešama visiems 

TANANEVICZ SAVINGS 
i BANK, 3253 So. Morgan 
st., dep?zitoriams, kad pini
gu banke išmokėjimas su
laikytas TIK LAIKINAI. 
Depozitoriams išduodamos 
notos ir pagal tų notų nus
kirtu laiku bus išmokėti rei
kalaujantiems visi pinigai. 
Praeitą savaitę banko rei
kalus peržiurėjo valstijinis 
prokuroras ir viską atrado 
tvarkoje.

Išmokėjimai sulaikyta to
dėl, kad pastaromis dieno
mis žmonės ištraukė iš ban
ko suvirš 100 tūkstančių do
lerių. Bankui pritruko gry
nų pinigų, kurie ivestuoti Į 
nejudamus turtus. Paskirtą 
laiką palaukus nejudami 
turtai bus parduoti ir bus 
pinigai. Juk nei vienas kad- 
ir didžiausias bankas negal 
ant kart išmokėti visų depo
zitų viena-kita diena, kuo- 

jmet suplaukia išsyk visi 
žmonės.

Nereikia bijoties. Nei vie
no neprapuls pinigai. Depo- 
zitorius gazdina tik piktos 
žmonių kalbos ir prasimany
mai. Keli piktliežuvninkai 
jau susekta. Jie bus pa
traukti atsakomybėn.

Banko stoviui pakenkė 
korčiukės, kurias piktada
riai nesenai išmėtė, kur bu
vo prirašyta visokių kuob- 
jauriausių šmeižimų ant 
banko savininko.

Dar kartą sakoma, kad 
depozitoriai neturi ko bijo-

LAWYER CHARGES PLOT.
That there is a conspiracy to 

wreck lhe bank, fostered by per
sonal enemies of banker Tanane
vicz, is the belief of Attorney 
B. J. Baumer, his legal counse
lor.

The Attorney, assisted by a pri
vate detective agency, has con
ducted an investigation during 
the last three weeks, as a re
sult of which five suits for slan
der have been prepared and will 
be filed within a week, he said 
yesterday.

A series of circulars attacking 
Tananevicz's personal character 
and business methods has been 
the line of attack by his ene
mies. The most recent of these 
was distributed in the neighbor
hood of the bank An". 19, and 
this, connected with the private 
bank agitation, prompted him to 
suspend' al] payments. Since that 
date bank has paid out $120,000, 
Attorney Baumer said. A circular 
to the effect that depositors 
would be compelled to give from 
•thirty to ninety days’ nofici* be-'1 
fore making withdrawals was 
sent out last week.

The affairs of the bank were 
examined a week ago by Assis
tant States’s Attorney A. E. Ar
kin. The report of his finding 
has not been made public.

REVOLIUCIJINIS VE
NIZELOSO MANIFES

TAS.
Londonas. — Kas dabar- ' 

tiniais laikais veikiasi Grai
kijoje, nieko tikro nežino
ma. Vieną dieną laikraščiai 
apturi žinias, kad Graikija 
jau paskelbusi karą Bulga
rijai, kad graikų karalius 
pabėgęs i Konstantinopolį 
ir tt. Ant rytojaus tos ži
nios vėl atšaukiamos.

Tik tikrai yra žinoma, 
kad buvęs ministerių pirmi
ninkas nukeliavęs i Kretos 
salą ir ten stojęs revoliucio- 
nistų priešakyj. Veniželos 
be to paskelbęs Į graikų tau
tą revoliucijinį manifestą. 
Taippat yra žinoma, kad 
dalis Graikijos karo laivy
no prisidėjusi prie kritiečių 
rcvoliucionistų.

Veniželos savo manifeste 
kaltina karalių Konstanti
ną, kuris nesirūpina savo y 
šalies reikalais, bet klauso 
vokiečių kaizerio patarimų. 
Kadangi karalius savo šalį 
nuvedė pragaištin, todėl pa
čiai tautai dabar prisieina 
pasistengti šalį gelbėti nuo 
visiško pražuvimo.

Tatai be karaliaus malo
nės stengiamasi apsigin
kluoti ir stoti karėn.

Washington. — “Bre
men” yra nardančioji vo
kiečių laivė, kuri, anot ži
nių iš Berlyno, buvo iške
liavusi Į Ameriką. Čia gau
ta ofieialė žinia, kad “Bre
men” anglai sugavę vieli
niais tinklais.

1
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KATALIKO KRAUTUVEi

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos. .

išėjo iš spaudo? 
lietuvių kalboj 
iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

f^fagnlfystės 
Prisiųskite $1,

t į

J ievos 
Elenos 
gyveno 
Yorke.

Kauno 
vals., 
ieško

ui., 
kv.

Valiukevičie- 
Maurukienės. 
Brooklyne ir 
Taipgi, Onos 
Marės Gali-

pr. 
Ša-

Juozas Krutulis, 
tėvo Mykolo 
dėdžių

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS,

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

i
I

Elena Granska,
rėd., Aleksandra vo

• Rokiškės Miestelio,
.. giminitj Gronskių ir pažįs

tamų. Adresas: Russia, Pe
trograd, Lermantovskij pr.
No. 23, kv. 3, Elena Grans-

‘ ka.

II 

i

i
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Turi ge’-:ni:sią pasisekimą. Kas 
nakt į i.iias žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

Teatrą, kaip vidurmiestyje už 5Cc.
Kedeliomis 15c. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis 'r su- 

batonais 5c balkonas ICc žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras. 

Subatomis ir neddiomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
Jfcdte Siti

sunaus Vinco Jur- 
Vinco Verbilos ir se- 
Jovos Lukošiavičie-

ieško 
Mik- 

Petrušonio 
Adresas: 

Verhne-Go-
38, Litovski

MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Ilalsted St.

lUždyką! Koncertą! Uždyką!!!?

ieško 
Krutulio ir 

Vlado, Juozo ir 
Stasio Šarkevičių. Adresas:
Russia, gor. Samara, ugol 
Pratenčenskoi, Nikolaevs- 
koi, No. 45, dom Osipovs- 
kago, Osipu Krutulis.

... ...................... .. ..
I

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Ką-tik 
pirma 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato,
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokamo. 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.
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Kas nori pasiklausyti puikią koncertų, geriausių dainiuin- S 
1 kų, muzikų,, geriausių dckliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 
g gali turėti, tai visa uždykų. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
jg turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
g fonų visai uždyką.
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Lietuvių pabėgėliu in- 
formacijinis skyrius.

Morta Gudavičienė, Kau
no red., Šiaulių aps., Papi
lės par., Dusų sod. ieško 
brolio Kazimiero Vesulo ir 
kitų giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia Lerman- 
tovska, butas No. 17, kv. 3,

Oną Šopaitė, Kauno rėd., 
Panevėžio aps., Saločių par., 
Kiburių kaimo ieško brolio 

" Antano Šopio ir kitų. Adre- 
sas: Russia, Petrograd, Ler- 
mantovskij pr. No. 23, kv. 
3, Ana Šopaitė.

: .n Konstancija Žalelis, Kau
no rėd., Aleksandravos aps., 
Rokiškio miestelį), ieško 
savo pažįstamų, Povilo Rai
šio ir Jono Kuodžio. Adre-

• sas: Russia, Petrograd, Ler- 
mantovskij per. 23, kv. 3, 

' Konstancija Zalelis.

Adomas Barauskas, ka
reivis, Kauno rėd., Pan. aps. 
Ramygalos vok, Praperšio 
kaimo, ieško brolių, Anta
no, Juozo ir Konstanto Ba
rauskų ir kitų giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, gor. Ashbad, Zakaspijs- 
kaja obi. lager Ak-tipe, 6 
rota, 3 vzvod, pol. L. E. 
Jeitman, peredat Borovs- 
komu.

Juozas Valaitis, (Snieč
kus) Pusdešrių kaimo, Šila
galiu vals., Naumiesčio aps., 
Suvalkų rėd., ieško Jurgio 
Juškevičiaus iš to paties 
daikto ir P. Sniečkiutės 
(dabar jau ištekėjusi) iš 
Sodžių kaimo. Adresas: 
Russia, gor. Minsk, Kolo- 
menskaja, 30/32, Litovskij 
Komitet, klier, J. Valaičiui 
Sniečkui.

Antanas Karvelis, iš Šiau
lių miesto, Kauno red. ieš
ko giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, gor. Voro- 
než, gub., Spasovskij per. 
d. No. 15, A. Karvelisu.

Mare Kirilauskienė, ieško
Martyno Radzincevičiaus, 
Juozapo sunaus ir Juozapo 
Seiliaus, Motiejaus sunaus. 
Adresas: Russia, Mogileve, 
guber. Lietuvių Komitetas, 
Novo-Bazarnaja gatvė, No. 
11, Mare Kirilauskienė.

■
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Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti
VISAI UŽDYKĄ?

C

Salomija Šakėnas, Kauno 
,t rėd., Vilkmergės aps., Vi- 
.... žainių par., Šilaikių sod. 

ieško brolio Jono ir kitų gi
minių. Adresas: Russia, Pe
trograd, Lermantovskij 
No. 23, kv. 3. Salomėja 
kėnas.

Ona Verbilienei (An- 
'driaus,) - kaimo Slandzokb, 

,. parap. Punsko Suv. gub., 
. . ieško 

kūno,
< > ■ sers, 

nes.

Ona Kontrimas, ieško- 
brolių ir brolėnų. Tikrieji 
broliai Jozapas ir Valerijo
nas gyveno Elizabeth, o bro
lėnai, Pranciškus ir Ignas, 
gyveno Chicago j e. Adresas: 
Russia, gor. Charkov, Litei- 
nij per. No. 2, Kontora ga
zavo zavoda, Anna Šųiilova 
iii Kontrįm.

Aleksandra Kirelis, A- 
leksoto vals., Suvalkų rėd. 
ieško savo vyro Antano 
Kirelio. Adresas: Russia, g. 
Revel, Strielkovaja ui., No. 
15, kv. 34, Aleksandra Ki
relis.

Jieva Danaitė, Kauno 
rėd., Telšių miesto, Alsė
džių vok, ieško brolių, Pe
tro, Vinco ir sesers Petro
nėlės. Adresas: Russia, Pe
trograd, Lermantovskij pr. 
No. 23, kv. 3, Jieva Danaitė.

Vincas Miklovaitis, Kau
no rėd., Raseinių aps., A- 
leksandrovsko vals., Juš- 
kaičių sod. ieško brolio An
tano Miklovaičio, Juozo su
naus. Adresas: Russia, Pe
trograd, Petrogradskaja 
nab. d. No. 30, kv. 1, Viken- 
tiju Miklovaitis.

Justinas Bagdonavičius, 
Andriaus sūnūs, Suvalkų 
rėd., Naumiesčio aps., Liest- 
nistvos vals., Stočkų kaimo, 
ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, gor. Vo- 
ronež, Gruzovaja ui. No. 28, 
Justinas Bagdanavičius.

Grasilda Aleksienė, Kau
no rėd., Novo-Aleksan- 
drovsko aps., Rokiškių 
par., Buraišių kaimo, ieško 
savo dukters Onos, kuri gy
veno mieste Lambarge (gal 
Cambridge?). Adresas: Rus
sia, Petrograd, Gavnip 
Kanareična dom, No. 3, 
11, Kazimir-Aleksei.

Jonas Šedis, ieško brolių, 
Juozapo ir Petro Šedžių. 
Adresas: Russia gr. Briansk 
Orlovskoi gub., Dvinsko 
Artillerisko sklado Uprav- 
lenije, Masteravomu Ivanu 
Šedisu.

Kaziunė Druskienė, 
Jono ir Pranciškaus 
šių ir Mykolo 
ir kitų giminių 
Russia, Kursk, 
st i ima ja, No.
Komitet, Kaziunė Druskie
nė.

Paulina Dešraitė, iš Kuo- 
kiškių sod., Ąlizavo pąr., 
Kauno rėd., ieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Kursk, Verhne-Gostin- 
naja, No. 38, Litovski Ko
mitet, Paulina Dešraitė. ..

Juozas Žemaitis, iš Run- 
piškėnų sod., Kauno rėd. 
ieško savo’dukters Aliusės 
Žemąitaitės ir Antano Ma
siulio. Adresas: Russia, 
Kursk, Verhne-Gostinnaja, 
No. 38, Litovski Komitet, 
Juozas Žemaitis.

Andrius Kaminskas, 
kaimo Pavišakės, Mikališ- 
kių vals., Marijampolės aps. 
ieško sunaus Mateušo ir 
dukterų: Elzbietos Lelešie- 
nės. 
nes.

New
Jenulaitienės, 
nienės, Magdės Paplauskie
nės gyvenusių Scranton, Pa. 
Adresas: Russia, Krestovs- 
koi-Zastavoi Jaroslavskaja 
Šosse, dom Pavlova, No. 65, 
Moskva, Andrius Kamins
kas.

Kazys Velovičius, ieško 
brolių, Pranciškaus ir Am- 
.driejaus Velovičių pirmiau 
Įgyvenusių Chicagoje. Adre
sas: Russia, Dieistvujuščia- 
ja Armija, 28 Artilleriskoi 
Parkavoi brigad, 3-go Park. 
Kazimiru Velovičių.

Antanina ir Antanas (bro
lis su sesere) Jasunavičiai, 
ieško Kaziunės Jasunavi- 
čaitės, gyvenusios 716 Wa
shington St., East Cam
bridge, Mass, ir Elzbietos 
Malukaitės, kuri’ gyveno 99 
William St., Lawrence, 
Mass. Adresas: Russia, gor. 
Briansk, Orlovskoi gub. Li
tovski Komitet. Antanas 
Antanina Jasunavičiai.

Barbora Šauklevičiene, 
Kauno miesto, ieško savo 
brolio Baltramiejaus Vaz- 
nio ir sunaus Jono Šaukle- 
vičiaus. Visada jie- gyveno 
New Yorke; Adresas: Rus
sia, Petrograd, Smolenska- 
ja ui., No. 11, biežan. Bar
bara Šauklovskoi.

Pranciška ir Emilija Za- 
kevičės, Kauno rėd., Šiau
lių aps., Akmenės paieško 
brolių, Franciškaus, Alek
sandros ir Jono Žakevičių, 
gyvenusiu Chicagoje. Adre
sas: Russia, gor. Riažsk, 
Riažskoi gub. Parkovskaja 
ui., dom No. 33, Fr. Seine- 
novič.

Jonas Pakštas, ieško savo 
brolio Kazio Pakšto, buvu
sio sandarb įninku laikraš
čio “Draugas” ir sesers 
Konstancijos Rakštytės 'gy
venusios Chicagoje. Adre
sas: Russia, Pačta Višnij- 
Voček, Tverskoi gub., imie- 
nije Pavlavskoi, veterin. la
zaret, Ivanu Pakštusu.

Karalina žukauskiutė, 
pabėgėlė iš Šiaulių miesto, 
Kauno rėd., ieško Stanis
lovo Sakalausko iš Šiaulių 
miesto, Kauno rėd., taip-gi 
ir kitų giminių ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, gor. 
Smolensk, Malaja Bogoslo- 
venskaja ui., d. Govrilova, 
No. 34, Karolina Francevna 
Žukovskaja.

IR VĖL ZEPPELINAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.
Londonas. — Pasirodo, 

kad vokiečiai nepataisytini. 
Prieš panedėlį naktį vėl ke
li zeppelinai užpuolė Angli
ją. Jų vienas mėgino skris
ti ant Londono, bet anglai 
jį pašovė ir šis liepsnoda- 
mas-^nukrito Londono apy
linkėse.

Labai Svarbus “Labor Saver”
Dabar Pagamintas Del Miestinių Namų Yra

Mažas Gazinis Vandens Šildytuvas
KITI “labor savers” yra dažniausia paga

minti palengvinti darbą, sujungtą su pavie
niu užsiėmimu.

— Bet Mažas Gazinis Vandens Šildytuvas 
atlieka žymią darbo* taupumo dalį sujungtą su 
labai svarbiu užsiėmimu šeimininkės darbo pro
gramoje.

Apsieiti be štyminio karšto vandens, kas ga- 
zo šildytuvui vieninteliai gali priduoti svarbą, 
yra nedovanotina klaida.

Pamatinis didumas del vidutinio saiko su
šildys dvidešimts galionų vandens į trisdešimts 
minučių, kas atsieina du centu už gazą — ir

> Pirmasis įmokejimas

Vienas doleris ir kvoteris
%

Suteiks vieną šitų
Mažą Gazinį Vandens Šildytuvą

Į jūsų namus šiandie
Praeitais metais tos rūšies šildytuvų parda

vėm 4,000, šiais 1916 m. pardavėm 5,300, ir da
bar jų dar du vagonu aplaikerne iš dirbtuvių.

Dauguma musų kostumeriij taippat šitos rų- 
šies šildytuvus įsitaisė laikinai prie anglinių 
pečių vandens šildytuvų aprūpinti štyminį kar
štą vandenį, kada reguleris aprūpinimas nėra 
ganėtinas.

Pamatyk vieną šitų veikiantį Gazinį Van
dens Šildytuvą musų Vandens Šildymo Depar
tamente Peoples Gas Buste, arba kitose musų 
filijinėse krautuvėse. Jei negali į mus kreip
ties ypatiškai, parašyk atvirutę arba telefo- 
nuok Wabash 6000, o mes pasiųsime pilnas in
formacijas.

The Peoples Gas Light & Coke Co.
Peoples-Gas Building Telephone Wabash 6000

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

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.
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Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naują saliuną semiaus pa
duotu adresu. 1 Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkįmams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t: 1 ■

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.
»

SUVALKIJOS
ŽEMLAPIS

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

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

RUSSIAN GANDY CO.
!845W.0rcnJ Avė. Chios, o,III.
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I

■ I 
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Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruotee). 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.

“Geriau&is žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie jį visi laikraš
čiai.

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. t;

s

? Telephones Yards I 5946 ■;
I Drover | 3582 |

: W M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

4S03 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiauma nelai

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save, .lauždamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukei ant kiekvieno paręikalavįmo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoj receptus išpU- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

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

SPECIALISES GYDUOLES.

Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduolė dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 
Kaip tai: nevalupio vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne* 
gerumų. Bonka ................................................................ i...... 11.00

Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, auputimų ir 
t.t. Kaina ..................................................... .. ........................60o 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 jjrisiuntimo minėtoo prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

i-

JONAS KULIS
Keliauj antis ‘ ‘ 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. į . ..........................■m®

ir subatomis

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

3249 So. Morgan St., CHICAGO, IIL.
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Lietuviai Amerikoje I

SHEBOYGAN, WIS.

Šis miestelis stovi labai 
gražioj vietoj, ant Michigan 
ežero kranto. Gatvės' ce
mentuotos, apsodintos me
džiais. Vasaros metu gatvė
se yra geras pavėsis. Eže
ro pakraščiai tinkami mau- 
dyties, nes krantai smiltėti. 
Vasarą todėl daug žmonių 
maudosi.

Gyventojų rokuojama a- 
pie 27,000. Dirbtuvių yra 
daug ir tai visokių. Darbas 
galima gauti ir galima pa
sirinkti, kas kokio nori. Bet 
užmokestis už darbą neper
geriausia. Tik viena laime, 
kad pragyvenimas yra daug 
pigesnis, negu kur kitur.

Yra 5 katalikiškos bažny
čios ir apie 30 nekatalikiš
kų maldnamių. Yra 3 para
pijinės mokyklos, 8 viešo
sios ir 1 high school’ė. Be 
to yra 1 ligoninė katalikiš
ka ir keletas viešbučių, ku
riuose vasaros metu gyve
na daug žmonių, suvažiavu
sių atostogosna.

Gyvena daugiausia vokie
čių. Yra nemažas būrelis ir 
lietuvių, kurie turi savo pa
rapiją ir bažnyčią. Iš lietu
viškų draugijų ir kuopų pa
minėtinos sekančios: Šv. 
Kazimiero, Šv. Juozapo, 
SLRKA. kuopa, L. Vyčių 
kuopa, Moterių Sąjungos 
kuopa, TMD. kuopa, "Jau
nuomenės Dramos, Birutės, 
Lietuvos Sūnų, Lietuvos U- 
kėsų kliubas ir Tautos Fon
do skyrius. "" '

Ne visos draugijos ir kuo
pos sugyvena kaip reikėtų. 
Jų tarpe gyvuoja daug vi
sokių nesusipratimų ir daug 
nepasitenkinimo. Ir tai vis, 
rodos, butų menkniekiai. 
Rodos, ko čia lietuviai lie
tuviais turėtų nepasitenkin
ti. Toks stovis daug paken
kia lietuvių veikimui, daug 
pakenkia ir kultūros plėto- 
jimuisi.

Pirm vienerių metų čio
nai nebuvo jokios lietuviš
kos krautuvės. Vietos lietu
viai pasitenkindavo tik 9- 
niomis lietuviškomis smu
klėmis. Bet pirm kokių 6 
mėnesių į čionai atvyko du 
vaikinu iš Chieagos ir už
dėjo lietuvišką bučernę ir 
grosernę. Nuo pirmiau be 
to gyvavo ir gyvuoja viena 
bučemė.

Pirm kokių metų vietos 
lietuviai neturėjo kur vie
šai susirinkti ir pasilinks
minti. Būdavo susirenka 
kur į privatinius namus ir 
tenai maukia gužutę.

Buvo sunku ir didžiai ne
patogu veikti ir veikliausiai 
šio miestelio lietuvių jauni
mo draugijai “Birutei”. 
Neturint lietuviškos svetai
nės prisieidavo kreipties į 
svetimtaučius. Toks pat ne
parankumas buvo ir kitoms 
draugijoms.

Bet, ačių Dievui, šių me
tų pradžioje įsigijome nuo- 
savią parapijinę svetainę, 

• kurioje dabar lietuviai su
rengia daug lošimų, pasi
linksminimo vakarų, pra
kalbų ir šiaip visokių šei- 
mininių vakarėlių.

Rugpjūčio 5 d. apsivedė 
p. J. Rimkus su p. N. Tre
penkite. J. Rimkus yra mo-( tuvių Dienos rengimo komi- 
kinęsis Valparaiso universi

lie-

čia
Bu-

tėte, gi jo žmona yra čia 
baigusi high schoolę.

Rugp. 10 dieną geležies 
dirbtuvėje sunkiai sužeistas 
J. Urbonavičius. Baisiai ap
deginta burna, rankos ir 
kojos. Yra ligoninėje ir, sa
koma, sveikstąs.

Tą pačią dieną vakare pa
rapijos svetainėje turėjo su
sirinkimą vietos L. Vyčių 
kuopa. Paaukojo $24.76 nu
kentėjusioms del karo 
tuviams.

Rugpjūčio 22 dieną 
apsilankė p. Bulota su
lotiene ir Žemaite. Turėjo 
prakalbas ir rinko aukas. 
Surinko mažai aukų.

Rugsėjo 4 d. apsivedė p. 
J. Riklaitis, su p-le A. Au- 
stravičiute.

Rugs. 12 d. įvyko L. Vy
čių kuopos mėnesinis susi
rinkimas.

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąjun
gos kuopa turėjo" vakarą. 
Sulošta “Katriutė”. Vaka
ras pasisekė.

Rugsėjo 13 d. čionai atke
liavo parapijon klebonauti 
kun. J. Tiškevičius iš Mil
waukee, Wis.

Rugs. 16 d. vietos 
nas mpterystės ryšiu 
p. A. Dielininką su 
Vaišviliute. Šliubas
vakare. Vestuvių pokylis į- 
vyko M. Ringio svetainėje. 
Buvo kelios mergaitės ir iš 
Chieagos.

Rugs. 24 d. toj pačioj 
svetainėj L. Sūnų dr-ja tu
rėjo surengusi šokius.

Spalių 1 dieną čia rengia
mas vakaras su lošimu ir 
prakalbomis. Vakaro pelnas 
skiriamas nukentėjusiems 
del karo lietuviams.

Sheboyganietis.

rengti susidėta su vietos 
Tautos Fondo skyriumi. 
Nutarta surengti du mass- 
mitingu, šitų vienas įvyko 
spalių 1 d. Kalbėtojumi 
pakviesta p. M. Šalčius, ku
ris tuo metu viešės Balti
more j e.

Kitas mass-mitingas bus 
politikinės spalvos. Bus iš
nešta rezoliucija išgauti 
laisvę Lietuvai. Šitan susi- 
rinkiman į kalbėtojus nu
tarta pakviesti kun. Dr. 
Bartuška ir Dr. J. Šliupą.

Konferencijos išdininkas 
pranešė, kad per American 
Express Co. į Vilnių, Dr. 
Vileišiui ir Smetonai, pa
siųsta 1,300 ma’rkių.

Taigi baltimoriečiai dar
buojasi savo brolių sušelpi- 
me.

lie-
pa-

Trumpos žinutės.
Binghampton, N. Y.

Čionai nesenai įkurta 
;uvių parapija, kurion 
skirta klebonauti kun.
Vanagas. Statoma bažny
čiai skiepas. Kun. Vanagas 
podraug klebonauja ir Uti
ca, N. Y. Taigi dabar jis 
vieną nedėldienį pamaldas 
laiko tenai, o kitą — čio
nai.

Kulpmont, Pa.
Automobilius suvažinėjo 

5 metų Jonelį Karnaitį. 
Kaip toji nelaimė 
niekas nematė.

įvyko,

P. J-as.

klebo- 
surišo 
p. F.
buvo

BALTIMORE, MD.

Rugsėjo 17 dieną lietuvio 
svetainėj buvo surengta P. 

iP. D. Unijos lietuvių sky
riaus didelis susirinkimas. 
Angliškai kalbėjo vietos P. 
P. D. Unijos organizatorius 
Dorre apie rubsiuvių strei
ką, kurs tęsiasi jau 13-toji 
savaitė. Kalbėtojas išreiš
kė viltį, kad streikas bus 
laimėtas, jei mes laikysimės 
vienybės. Skatino dirban
čiuosius darbininkus kiek 
galima šelpti streikininkus, 
kaip iki šiolei buvo šelpta. 
•Susirinkusieji rankų pakė
limu pasižadėjo šelpti strei
kuojančius.

Lietuviškai kalbėjo P. 
Gurklis (vietinis), F. Rin
kevičius ir S. Boris. Šiedu 
iš Philadelphijos. Nors kal
bėtojai nėra profesionalais 
kalbėtojais, bet jie savo 
mintis išreiškė aiškiai. Ra
gino lietuvius būti vienybė
je, nes su vienybe šiandie 
viskas tegalima atsiekti.

Antgalo . išnešta protesto 
rezoliucija už neteisingąjį 
pasmerkimą P. P. D. uni
jos organizatorių Ohio val
stijoje. Rezoliucija bus pa
siųsta tos valstijos guber
natoriui.

Susirinkime buvo apie 300 
žmonių. ‘'j”

Rugsėjo 18 d. turėjo su
sirinkimą taip vadinamoji 
lietuvių konferencija, kuri 
rūpinasi šelpti nukentėju
sius del karo lietuvius. Lie-

WESTFIELD, MASS.

Pirm trijų savaičių vie
tos L. Vyčių kuopa turėjo 
prakalbas slavokų svetainė
je. Buvo tris kalbėtojai. 
Prakalbų metu buvo renka
mos aukos nukentėjusių del 
karo lietuvių naudai. Su
rinkta su viršumi 64 dole
riai. L

Ta pati vyčių kuopa ren
gia metinį didelį balių su į- 
vairiais pamarginimais, 
kaip tai lietuviškais šokiais 
ir žaismėmis. Bus skrajo
janti pašta ir bus duodamos 
dovanos. (Gaila, kad gerb. 
musų korespondentas nepa
žymėjo, kada įvyks tas ba
lius. Red.).

Pope Mfg. Co. darbinin
kai atšaukė streiką ir dar
bai.prasidėjo išnaujo. Kom
panija išpildė darbininkų 
reikalavimą, sutiko su 8- 
niomis dienos darbo valan
domis. Tik nežinia, kaip il
gai tęsis tie kompanijos ge
rieji pažadėjimai. Jau da
bar kadangi kalbama, kad 
su Naujais Metais kompa
nija atsisakys tolesniai pil
dyti darbininkų reikalavi
mus.

Rugsėjo 19 dieną St. 
Paul gatvėje sustreikavo vi
sos lietuviškos šeimininkės 
(gaspadinės). Jos reikalau
ja daugiau mokesties nuo 
burdingierių už užlaikymą. 
Nežinia, kaip tas gali išei
ti. Bet jei jos namus ir kam
barius švariai užlaikytų, 
tai kas čia gailėtųsi padi
dinti joms užmokestį.

Pina vi j as.

Hazleton, Pa.
Vienas vietos anglekasy- 

klų savininkas iš Pittsbur- 
go gabenosi kelias dešimtis 
anglekasių. Harrisburge pa
leido juos nuo traukinio pie
tauti. Visi anglekasiai iš
siskirstė po miestą ir išny
ko.

Westernport, Md.
Čia kasyklose dirbama 

neblogiausiai. Už 8-nias die
nos darbo valandas moka- 
mokama nuo 20 ligi 30 cen
tų.

E. Chicago, Ind.
Rugsėjo 14 d. sustreikavo 

Republic Iron and Steel 
Co. darbininkai. Reikalau
ja daugiau užmokesčio. 
Dirbtuvėje dirba daugiau
sia lenkai ir lietuviai, 
taigi ir streikuoja.

Jie
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.- sija pranešė, kad L. Dieną

Baltimore, Md.
Šį miestą apleido žymus 

lietuvių veikėjas p. Juras. 
Jaunimas jo apgailestauja. 
Išvažiavo mokyklon.

Worcester, Mass.
Rugsėjo 25 d. čia apsilan

kė su prakalbomis delega
tai — kun. Dr. Bartuška ir 
Dr. J. Bielskis.

Minersville, Pa.
Čionai apsilankė sh pra

kalbomis kun. Dr. Bartuška 
ir Dr. Bielskis. Daug nau
jienų pranešė apie nuterio- 
tą Lietuvą. Prakalbų metu 
surinkta $131 aukų.

Vietos lietuviai katalikai 
su tautininkais gali pasigir
ti savo duosnumu. Iki šio
lei jie tautos reikalams su
aukojo arti pusantro 
tančio dolerių.

tuks-

Philadelphia, Pa.
Šv. Kazimiero parapijos 

svetainėje rugs. 24 d. įvyko 
R. K. Spaudos kuopos su
sirinkimas. Kun. I. Zimblys 
pakalbėjo apie spaudos ga
lybę. Paaiškino, ką reikia 
veikti Spaudos savaitėje.

Minersville, Pa.
Rūgs. 21 d. čia vienas so

cialistas nušovė vaiką ir 
pats pasidarė galą. Tai 
pasekmės gyvenimo be 
ros.

So. Manchester, Conn.
Rugs. 10 d. SLRKA. 164 

kuopa turėjb surengusi pra
kalbas. įkalbėjo p. J. Ra
manauskas apie sus-mo rei
kalingumą. A. Kneižis pas
kui kalbėjo apie abelnus 
lietuvių reiklus.

Paterson, N. J.
Čia yra daugiausia 

išdirbystės. Yra keli šimtai 
šilkų audiminių, kur reika
laujami darbininkai. Iš ki
tur atkeliavusioms mergi
noms ir mokančioms prie 
šilkų darbą, lengvai galima 
gauti darbas.

šilku

St. Bonaventure, N. Y.
Vietos kolegijoj ir semi

narijoj mokslas prasidėjo 
rugsėjo 14 dieną. Lietuvių 
moksleivių yra tik 8.

WORCESTER, MASS.

Vietos lietuvių parapijos 
bažnytinėj -svetainėj rugs. 
17 d. buvo surengtos pra
kalbos. Kalbėjo p. A. Mar- 
tus. Kalbėjo apie savo ke
lionę po Lietuvą ir Rusiją. 
J o kalba buvo taip didžiai 
graudinga apie visokias te
nai žmonių nelaimes, kad 
net pravirkdino susirinku
sius. Ir todėl kuomet buvo 
renkamos aukos, kiekvienai 
kiek išgalėdamas aukojo. 
Surinkta arti $50.

Koresp.

Peru, III.
Šv. Bedo kolegijoje šįmet 

mokinasi net 13 lietuvių. 
Rugsėjo 24 d. moksleiviai 
turėjo susirinkimą. Ponas 
Damašas kalbėjo apie ama
tų pasiskyrimą. Moksleiviai 
nutarė dažniau turėti susi
rinkimus ir lavinties iškal
boje.

yra
do-

Mahanoy City, Pa.
Readingo kompanija 

Pleasant Hill kalvą suma
niusi pakeisti kasyklomis, 
nes kalvoje atrasta anglies 
gįsla. Lietuviai todėl nusi
minę, nes jie ten turėdavo 
pikninkus. Sunku bus rasti 
kitą tinkamą vietą piknin- 
kams. i1 1

Worcester, Mass.
Čionai iš Chieagos 

žiavo profesionalas artistas 
A. Vitkauskas. Jis čia sut
vers lošimams skrajojančią 
kuopelę, kuri lankysis po 
lietuvių kolionijas su loši
mais.

atva-

Athol, Mass.
Rugsėjo 13 d. blaivininkų 

kuopa turėjo susirinkimą. 
Oras buvo lietingas, todėl 
neperdaug žmonių susirin
ko. Kalbėtojai buvo iš Bos
tono.

Iš Amerikos
VISA ADMINISTRACI

JA GAUNA VĖJO.
New York. — Anot lai

kraščių, demokratinė šalies 
administracija pagaliaus į 
niekus pavirtusi, ypač arti- 
nanties rinkimams. Kaip 
prezidentas, taip ir jo ka
bineto nariai daugiausia y- 
ra užimti rinkimų agitaci
jomis, gi šalies reikalai pa
dedami į šalį. Ir kuomet 
per laikraščius toks admi
nistracijos pasielgimas kri
tikuojamas, prezidentas 
Wilsonas nepaprastai rūs
tauja.

American Truth Society 
pirmininkas, Jeremiah A. 
O’Leary, telegramų į pre
zidentą šitam prikišo pro- 
anglišką politiką, kuri ken
kia Suv. Valstijoms.

Prezidentas į tai atsaky
damas pažymėjo, kad O’Le
ary esąs nelpjalis šiai šaliai,

trimis prekiniais vagonais 
užbėgo ant gatvekario su 
žmonėmis, važiuojant sker
sai geležinkelio bėgių. Kai 
kurie žmonės taip sumalta, 
kad sunku tebuvo ir pažin
ti. Vienai moteriškei galva 
kuone visai nupjauta. Už
mušta ir vienas kūdikis.

ATRASTA TRIS NEGY
VOS MOTERIS.

Lancaster, O. — Vienuose 
namuose gyveno senyvi se
serį, Agnes ir Alice Smet- 
ters. Kuomet per porą die
nų kaimynai jų nematė iš 
namų išeinant, įsilaužė vi
dun ir jiedvi atrado sėdin
čias kresėse ir negyvas. At
rasta sėdinti negyva ir ne
kokia Mary Streeton, kuri 
pas tiedvi buvo atsilankiusi. 
Spėjama, kad jos bus nuo 
kokio valgio užsinuodiju
sios.

POLICIJA IŠGELBĖJO 
MOTORCIKLISTĄ.

Joliet, Ill. — Praeitos su
katos vakare George Cichta 
motorcikliu važiuodamas 
čia suvažinėjo Stephen Ug. 
Žmonių minia apipuolė Ci- 
chtą ir rengėsi jį nulinčiuo- 
ti. Laiku atbėgo policija ir 
ciklistą išgelbėjo nuo mi
nios intužimo.

TRAUKINĮ APIPLĖŠĖ;
PAĖMĖ REGISTRUO

TUS LAIŠKUS.
Detroit, Mich. — Andai 

tarpe šio miesto ir Dear
born stoties ant Michigan 
Central geležinkelio keli 
plėšikai užpuolė New York 
Chicago traukinį, einantį į 
rytus. Susistabdę traukinį 
piktadariai apmušė maiši* 
nistą ir pečkurį, paskui, 
garvežį su pastos vagonu 
atkabinę nuo keliauninkų 
vagonų, pavažiavo kelias 
mylias tolėliau ir. apiplėšė 
paštos vagoną. Paėmė kelis 
maišus su registruotais lai
škais.

Visomis pusėmis išsisklai
dė policija su detektivais, 
bet iki šiolei plėšikai nesu
randami. Tik netoli nuo at
sitikimo vietos atrasta vie
nas paštos maišas su suplė
šytais ir išmėtytais laiškais.

Piktadarius gaudo ir fe- 
deraliai detektivai.

nų partija prieš prezidento 
rinkimus turės gerą argu
mentą.

DIDELIS AGURKAS.
Bloomdale, Ohio. — Cass 

gyvenąs farmerys, Milton 
Fisher, išaugino didelį a- 
gurką ir atnešė parodon. 
Agurkas yra 15 colių ilgas 
ir sveria pustrečio svaro.

NEŽINIA KAS PAMETĖ 
BOMBĄ.

Valparaiso, Ind. — Ties 
Bogarte kningų krautuve 
plyšo pamesta dinamitinė 
bomba, kuri padarė daug 
nuostolių ir žinomo vietos 
universiteto namams. Kai- 
kurių trobesių išbįrėjo lan
gai. Policija negali susekti 
piktadario.

GERAI PASIPELNIJO 
PLĖŠIKAI.

Boston, Mass. — Essexe 
iš Samuelio D. Warren va
sarnamio nežinomi plėšikai 
pavogė apie $20,000 vertės 
visokių brangakmeni; ir 
blizgalų. Tuo metu Warre- 
no šeimyna nebuvusi namie.

BITĖ ĮGĖLĖ LIEŽIU- 
VIN.

St. Paul, Minn. — Maža 
Mabel Hewitt valgė cukrai- 
nius. Kuomet prasižiojo at- 
kąsti cukrainio, staiga jai 
ant liežiuvio užtupė bitė ir 
įgėlė. Mergaitės liežiuvis 
nuo įgėlimo supilto ir jinai 
kelias valandas negalėjo 
kalbėti.

NUBAUSTI 267 DARBI
NINKAI.

Scranton, Pa. — Andai 
buvo areštuota 1 267-"darbi
ninkai industrialistai už lai
kymą susirinkimo be poli
cijos leidimo. Teismas jų 
kiekvieną nubaudė po $10 
pabaudos. Nei vienas jų ne
užsimokėjo ir visi uždaryti 
kalėjimam

RESELLS
Bella » Specialty. 

lUahaiM Bell foundry Ce» Baltimore.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-hnipas 31 !r fe. Hąltlri gal. 
(Gywmmas tiiAaptiebt) CHICAGO, HL

jei taip kalbąs. Ir todėl jis 
nenorįs, kad ateinančiais 
rinkimais tokio žmonės bal
suotu už jį.

Šitas atsakymas spaudoje 
sukėlė trukšmą prieš Wil- 
soną, kurs visus imąs igno
ruoti, kaip koks monarchas.

Yra nusiskundimų ir ant 
karo sekretoriaus. Baker. 
Jis visus šalies reikalus pa
vedąs savo asistentams, o 
pats veikiąs demokratų par
tijoje, kad šita laimėtų atei
nančiais rinkimais.

Toks apsireiškimas, žino
ma, stiprina republikonų 
partijos poziciją busimais 
šalies rinkimais.

JOS TĖVAS BUSIĄS 
PREZIDENTU.

Wellesley, Mass. — Re- 
publikonų partijos kandi
dato į Suv. Valstijų prezi
dentus Charles E. Hughes 
duktė Catherine tvirtina, 
kad ateinančiais rinkimais 
jos tėvas laimėsiąs ir bu
siąs prezidentu. Jinai pati 
stosianti priešrinkiminėn 
kampanijon.

SENAS LAIKRODIS.
Danville, Ill. — Čia gy

venąs Claud M. Campbell 
turi laikrodį, kurs priklau
so Campbellų šeimynai jau 
per 116 metų. Tasai laikro
dis buvo nupirktas Londo
ne 1800 metais. Reguleriai 
parodas laiką.

UŽMUŠTI 3 S. V. KA
REIVIAI.

į Marfa, Tex. — Palei Rio 
Grande upę, Presidio ap- 
skrityj, meksikonai plėši
kai užmušė 3 Suv. Valstijų 
kareivius. Kareiviai vijosi 
plėšikus, kurie buvo perė-
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“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

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

670 W. 18th St., Chicago, Ill.
Čia galite užsirašyti “'Katali

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

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

GYDYTOJAS ir GH GURGĄS
Valandos; 8-12 ryto 4 9 vakaro

Chicago, hi.

Į Telefonas Yards 2721

! Dr. J. JONIKAITIS 
l 
į
I 3337 St. Morgan St

Dr. A. R. Blumenthal
Egzamenuojame Akis 

tžDYKĄ
Valandos; ano 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
ja nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną-

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatvės Tsl. Yards 4371

TRAUKINIS SUTRUŠ- 
KINO GATVEKARĮ. 
Detroit, Mich. — 13 žmo

nių ant vietos užmušta ir 
25 sunkiau ir lengviau su- .ję upę. Plėšikai atsisukę į 
žeista, kuomet garvežis su juos ir paguldė. Republiko-

MESKKW 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted St..Chic^pi 

Čia gali Išmokti angliškai
Heikalfrufc Aprašymo

■
4b.

3
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i Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
tisuomfct r ft ik alinga paduoti Redakci
jos linini tikra* ir pilnas savo vaj* 
das, pivard# ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinaiiii ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardes ir antrašo, bus nai
kinami.

Pastabos
6-ss*i>«a.

Am. Liet. Gentį-. Kom. 
nepriima socialistu 
reikalavimų.

Amerikos Lietuvių Cen- 
tralinis Komitetas, savam 
laike sutvertas Wilkes-Bar
re, Pa.j rinkti aukas ^nuken- 
tėjusiems del karo lietu
viams Lietuviu Dienoje 
lapkričio 1 dieną, atsisakė 
pripažinti socialistų reika- 
lavimus. Ir todėl Lietuviij 
Dienoje katalikai su tauti
ninkais rinks aukas sky
rium. *

Chicago  j e katalikai su 
tautininkais, atkeliavus kun. 
J. Žilinskui ir p. M. Yčui, 
buvo susitaikę su socialis
tais rinkti aukas išvien. Ka
talikai su tautininkais buvo 
sutikę su svarbesniaisiais 
socialistą reikalavimais.

Bet paskui pasirodė, kad 
Rengimo Lietuvių Dienos 
Chicagoj e Komitetas tam 
susitaikymui neturėjo Įga
liojimo iš Amerikos Lietu
vių Centro Komiteto.

Tuo pasiremiant katali
kai su tautininkais susitai
kymą, atšaukė ir viskas liko 
posenovei.

Socialistai visgi neatsisa
ko aukas rinkti skyrium.

Socialistų abelni reikala- 
viiHai, pastatyti L. S. S. su
važiavime, buvo sekanti:

“L. S. S. dalyvaus jungtiniame 
lietuvių komitete prie surengimo 
Lietuvių Dienos drauge su kito
mis esančiomis Amerikoje lietu
vių srovėmis ir artimais joms 
fondais tuomet:

1. Jei tame jungtiniame ko
mitete L. S. S-gai ir remiamam 
jos L. Š. Fondui bus duota mi
nimum trečdalis vietų; •

2. Jei nuo kitų srovių ir joms 
artimų fondų bus duotas pakan
kamas užtikrinimas, kad vienas 
trečdalis surinktų laike Lietuviij 
Dienos pinigų bus sunaudota 
šelpimui nukentėjusių nuo karės 
lietuvių ir pasiųsta tinkamoms 
tam tikslui organizacijoms pagal 
nurodymo L. Š. F. ir LSS.;

3. jei ir kiti du trečdaliai su
rinktų pinigų eis ištisai sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės ir 
nebus iš jų skiriama pašaliniems 
reikalams, kaip ve: politinei a- 
gitacijai, į įvairius geležinius 
kapitalus ir tam panašiai.

4. Atsakymas apie sutikimą 
ant šių sąlygų turi būti duotas 
ne vėliaus 2 savaičių nuo prane
šimo jų Wilkes-Barre, Pa., išrink
tam komitetui.

5. Jei atsakymo iki tam lai
kui nebus arba atsakymas bus 
nepritariantis, tai LSS. veiks su 
kus nebus arba atsakymas bus ne
pritariantis, tai LSS. veiks sulyg 
tos Lietuvių Dienos skyrium, ką 
patars daryti ir L. Š. Fondui”.

Į tai A. L. C. Komitetas 
atsakė*:

1) Atsižvelgiant i tai, kad 
LSS. drauge su visomis kitomis 
socialistų organizacijomis Ameri
koje turi mažiau narių, negu ka
talikų ir tautininkų organizacijos 
atskyrium paimtos ir kad socia
listų srovė yra labiausia nutolu
si nuo Lietuvos reikalų ir tikro 
lietuvių nukentėjusių nuo karės 
šelpimo, A. L. C. K. mano, kad 

. socialistams užtenka paskirtų 
jiems 17 d. rugp. Wilkess-Barre- 
je 2 vietų ALC. Komiteto.

2) A. L. C. K. negali jokiu 
budu sutikti skirstyti surinktų 
1 lap. pinigų pagal partijų ir to
dėl negali vienos tfečdalies pini
gų atiduoti LSS. ir jų respekty- 
vio LŠF. nuožiūrai. Negali gi to 
padaryti dėlto, kad tuom tarpu 
A. L. C. K. nėra žinomi grynai 
pašelpiniai socialistų partijos ko
mitetai Lietuvoje. Vienatinė so
cialistų Vilniuje Agronomijos ir 
Teisių Pagelbos draugija rūpina
si agitacija, bet ne grynu nuken
tėjusių lietuvių šelpimu. Nežiū
rint to, ALCK. apsiima patarti 
ir prašyti L. C. K. nuo karės nu- 
kentėjusiems šelpti komiteto Vil
niuje suteikti pinigų pagal rei
kalo ir platunuo jų Veikimo toms 
socialistų pašalpinėms draugi
joms, kurios butų arba atsirastų 
Lietuvoje. Nurodymus galės duo
ti tie penki socialistai, kurie 
darbuojas drauge su Centraliu 
Vilniaus Komitetu.

3) A. L. C. K., turėdamas o- 
menėje 17 rugp. susirinkimo 
protokolo punktą, kad visi su
rinkti Lietuvių Dienoje pinigai 
bus pasiųsti per Raudonąjį Kry
žių tik toms draugijoms, kurios 
užsiima gelbėjimu nukentėjusių 
nuo karės lietuvių, — laiko nie- 
kuom nepamatuotu L. S. S. įta
rimą, kad Liet. Dienos pinigai 
galėtų būti suvartoti politikiniai 
agitacijai, visokiems geležiniems 
kapitalams ir tam panašiems da
lykams.

Tai ve koks A. L. C. K-to, 
atsakymas.

Sako, socialistai ne
galėsią skyrium 
rinkti aukas.

Dr. J. Šliupas “V. L.” 
rašo apie savo kelionę į 
Washingtoną pasitarti su 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus dr-ja Lietuvių Dienos 
reikale. Rašo:

“Rugsėjo 13 d. nukakome į bu- 
stynę R. Kryžiaus, 1624 — 4th 
Str., Radome ten p. El. Wads- 
worthą, veik, pirmininką, ir p. 
Ernestą P. Bicknell’į direktorių 
civilės globos. Perstatėme visą 
dalyką, kaip Wilkes Barrės susi
rinkimas 17 d. rugpjūčio buvo 
nutaręs. Ypačiai patiko mintis, 
kad mes, lietuviai, užsitikime jų 
organizacija, ir kad palengvini
mui darbo, nutarėme dėti pini
gus į New Yorko National} Li
berty Banką. Baisiai stebėjosi, 
kad lietuvių socialistai ar nenori 
dalyvauti ar dar kenkti ketina 
aukų rinkimui karėje nukentė- 
jusiems, o kada pasakėme socia
listų statomas išlygas, ypačiai jų 
troškimą gauti 1/3 dalį aukų, tai 
R. Kryžiaus atstovai nenorėjo 
tikėti, kad kur-nors ant svieto 
toki žmonės atsirasti galėtų. Pa
aiškėjo, kad joki pinigų dalini
mai įvykti negali ir kad niekas 
be leidimo Centralio Komiteto 
aukų neturi tiesą rinkti tą die
ną, kitaip rinkėjai neturintįs lei
dimo Centralio Komiteto, per- 
sistatys rolėje apgavikų arba to
kių, kurie nori savo naudai pa
sipelnyti, kas nėra leistina sulyg 
prez. Wilsono proklamacijos. 
Ant galo, tai butų įžeidimu 
prez. Wilsono, kurio užtarimas ir 
prielankumas lietuviams taptų 
šešėliu nedėkingumo apdrėbtas.

Amerikos Raud. Kryžius suti
ko, kad pasitars su C. Komitetu 
aukų persiuntimo ir dalinimo 
nukentėjusiems reikaluose. Jis 
nuo savęs painformuos savo 
skyrius, kurių turi 225, kad mo
raliai remtų lietuvių reikalą ten, 
kur jo intekmė siekia, nors pats 
R. Kryžius tiesioginiu budu au
kų nerinks, kaip nerinko Ser
bams, Belgams, Žydams, Len-

Photo by American Press Association from Medem.
Vokietijos kancliėris von Bethmann — Hollweg (uniformoje), atidaręs parla

mentą, su parlamento nariais eina Bismarcko gimimo dienos paminėjimo iškil- 
mėsna.

kams ir tt., tik priiminės lietuvių 
naudai prisiųstas aukas nuo A- 
merikos visuomenės. Laišku pra
nešė, kad mes turime lietuviams 
paskelbti, jog “All moneys col
lected on Lithuanian Day will 
be turned over to the American 
Red Cross, and will be distribu
ted among Lithuanian war suf
ferers by agencies which ar mu
tually satisfactory to the Red 
Cross and the Central Committ
ee”. Tikiu, kad dabar bus lietu
viams aišku, jog atskirų rinkimų 
■nei socialistai, nei kun. Milukas, 
nei kas kitas tą dieną daryti ne
galės, o jeigu darys, tai bus at
sakomybėn patraukti ir pinigus 
vistiek turės perduoti Raudona
jam Kryžiui”.

Taigi atrodo, kad socia
listų visokie reikalavimai ir 
norai neišpildytini ir neį
vykdomi rinkti aiukas; sky
rium. Bet “Naujienos” tvir
tina priešingai. Sako, Lie
tuvių Dienoje visos lietuvių 
srovės, tegalinčios rinkti au
kas skyrium ir siųsti ten, 
kur kam patinka.

Kaizerio “geniališkumas”
Vokietijos kaizeris Wil- 

helmas būtinai nori pasau
lį intikrinti, jogei jis esąs 
taip genialis, taip visapusis 
ir tarp neišsemiamas, kad 
net karo metu, kurį taria
mai jis veda antkart net ke
turiuose frontuose, jis galįs 
pagaminti dailės veikalus. 
New Yorko dienraščio 
“World” korespondentas iš 
Berno praneša, kad kaizeris 
nupiešė vaizdelį, kuris at- 
spauzdintas ant stambios 
poperos lakštų ir išsiunti
nėjamas žuvusių vokiečių 
jurininkų šeimynoms.

Ant vaizdo matosi Kris
tus, laiminąs iškeltom ran
kom skęstantį laivą. Aplin
kui Kristaus paveikslą j^ra 
žodžiai: “Tas, Kursai nura
mino jūres, numalšino Vil
nių ošimą ir liaudies susi
telkimą”. Apačioj seka pa
rašas. “Atminčiai (parašo
ma žuvusio jurininko var
das ir pavardė), kurs žuvo 
už tėvynę”. — Wilhelm, I. 
R.

Paskui “ World’ą” tą pra
nešimą atkartodamas kitas 
dienraštis “New York Sun” 
nuo savęs pažymi:

“Gerbiamas piešėjas, 
mums rodosi, neperdaug 
suprato valandos svarbumų 
ir jos psychologinį momen
tą. Argi tai nebūtų buvę 
daug geriau, kad vietoj ne
žinomo kokio skęstančio 
laivo butų nupiešta “Lusi-

Ve kur skaistus pavyzdis.
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num. štai kokia korespon
dencija padėta iš Paterson. 
N. J.:

“Rugsėjo 17 d. bažnytinėje 
salėje atsibuvo prakalbos. Kalbė
jo vietinis klebonas kun. J. Švag- 
ždys. Kalbėjo gerai, nurodinėda
mas, kad kiekvienas žmogus turi 
eiti prie tikslo. Daug anot kalbė
tojo yra žmonių, kurie gyvena ir 
nežino, kam jie gyvena. Jiems ro
dosi, kad žmogus gyvena tik to
dėl, kad pavalgyti ir apsirengti. 
Žmogus neatbūtinai turi eit prie 
tikslo ir atsiekt jį.

Toliaus kalbėjo apie vienybę 
ir jos didelę reikšmę. Butų gei
stina, kad vietos abu choru su
sivienytų del pasekmingesnio vei
kimo lietuvių dienos naudai. At
siliepia, kad jų' niekas nekvietė. 
Kalbėtojas paklausė — “jeigu, 
girdi, jus matytumėt savo motiną 
apalpusią, ar lauktumėte, pakol 
kitas pašauktų? — Ne. Tai ir čia 
nereikia laukti”. Tas pats ir 
čia”.

Net miela paminėti to
kius apsireiškimus. O kad 
daugiau rastųsi tokių patri
otų, kuriems rūpėtų ne sa
vas “aš”, bet tik tėvynė, 
tik Lietuva!

Kokia ateitis 
laukia Lie

tuva.
Nuolatos pasibaisėtinos 

žinios gaunamos iš Lietu
vos. Musų gražioji šalis pa/ 
versta į tyrlaukius, o žmo
nės kaip dalgiu javai gul
domi kulipkomis, ligomis ir 
badumi.

Kas bus su Lietuva po 
karo? klausiame visi. Kokia 
ateitis laukia Lietuvą?

Kuomet įvyks taika ir 
pasibaigs kruvini mūšiai, 
kaip ir kuo mes pradėsime 
tėvynės atstatydinimo dar
bą? Ką mes turėsime veik
ti, kuomet ten paliks tik 
plika, suvagota žemė, taip- 
pat tik luiši ir liguisti žmo
nės?

Ar po karo susiras kiek 
nors sveikų, šio karo nepa
liestų musų brolių, kurie 
galėtų savąją tautą ištrauk
ti iš nusiminimo ir skurdo 
prapulties?

Į klausimą, ar tauta leng
vai gali atsigauti po tokių 
karo baisenybių, suteikia 
atsakymus senovės ir šių

tanios” skendimas podraug 
su vaikais ir beginklėmis 
moterimis ir užuot anų žo
džių butų pažymėti sekan
tieji:

“Leiskite Mano mažiems 
vaikams ateiti pas Mane ir 
nedrauskite jiems, nes to
kia yra “Dievo Karalija”.

Ant antrosios lakšto pu
sės gi turėtų būti padėtas 
toksai parašas:

“O kas papiktins vieną 
iš Mano mažyčių vaikų, ti
kinčių į Mane tai geriau, 
kad jam prię kaklo butų 
pririštas girnų akmuo ir 
paskandintas jūrių geliuo
se”.

“Su tokiais: parašais ta
sai kaizerio atminimo lakš
tas butų artimesnis teisy
bei” — baigia “New York 
Sun”.*

“Sunaikinkite arba 
patįs žukitel”

Iš Šveicarijos praneša, 
kad vienas amerikoninis pir
klys nesenai turėjęs pasi
kalbėjimą su grafu Zcppeli- 
nu, išradėju garsių styrimų 
orlaivių, su kuriais vokie
čiai šio karo metu užpuldi
nėja Angliją. Grafas Zeppe- 
linas pirkliui pasakęs, jo
gei jisai prisiekęs savo iš
rastais orlaiviais sunaikin-i, l', 
ti Anglijos sostinę Londo
ną. Zeppelinų įgula, esą, 
nud šio. laiko prisiekdina
ma, kad jinai arba turinti 
sunaikinti Londoną arba 
pati žūti.

Toliaus grafas Zeppelin 
apreiškęs, jogei netolimoj 
ateityj Vokietija ant Lon
dono pasiųsianti net 80 nau
jos konstrukcijos zeppeli
nų. Šitie orlaiviai ant Lon
dono pamosią tiek daug 
plyštančių bombų, kad mie
stas pavirsiąs į griuvėsius. 
Tarp kitko busią sunaikinti 
ir parlamento ir karaliaus 
rūmai.

Kaip tos vokiečių svajo
nės gali išsipildyti, nežinia. 
Suprantamas dalykas, kad 
čia yra daugiau bauginimo, 
negu realio darbo.

Visgi tai visa liudija, kad 
vokiečių pašėlimas prieš an
glus yra tiesiog neapsako
mas. Ir už tai,, kam šitie ne
vidonai neleido vokiečiams 
užkariauti Franciją.

Vokiečiai anglams grasi
na ne vienais zeppelinais. 
Seniau buvo paskelbta Ber
lyne, jogei nuo ateinančių 
Naujų Metų vokiečiai už
blokuosią Angliją. Tam tik
slui gaminama apie 300 sub- 
marinų.

Nepamirškite “Lietuviu Dienos" 
Lapkričio 1 dieną.

su didžiausiomis ''■sunkeny
bėmis. *4

Vienas franeuzas moksli
ninkas sako, kad nederlinga 
žeinė žmones daro labiaus 
supratlyvesniais, blaives
niais, darbštesniais ir drą
sesniais, kadangi visa turi 
atsiekti savomis jėgomis. 
Gi derlingoji žemė žmonių 
tarpe pagamina tinginystę 
ir apsileidimą.

Jei tie mokslininkai tei
sybę sako, kad karas atgai
vina tautas, tai liet, tauta po 
šio baisaus karo turėtų pri
sikelti be senobinių ydų, 
pilna gyvumo, turėtų atjau
nėti ir būti stipresnė kaip 
dar nekuomet.

Gali būti ir yra 
kiek tiesos tų mok
slo vyrų išvedžiojimuo
se. Bet reikia žinoti, kad 
karai karams nėra lygus. 
Negalima palyginti kuomet 
nors buvusių karų su da
bartiniu, kurs baigia griau
ti ir naikinti gražiausias 
Europos dalis. Gal tie mok
slininkai šiandie kitaip at
silieptų, jei jiems tektų pa
matyti šio karo pragaištin
gumas*

Todėl ir Lietuvos ateitis 
nežinoma po šio karo.

Žinoma tik tiek, kad lie
tuvių tautos neįstengs nie
kas visai išnaikinti ir jinai 
turės gyvuoti. Nes gyvuoti 
turi teisę.

i Pagal J. K. /

PALAUŽTA RŪTELĖ.

Palaužta rūtele,
Daugiau nežaliuosi, 
Tu, jauna mergele, 
Daugiau nedainuosi,

Žaliuot nežaliuosi, 
Dainuot nedainuosi, 
Rūtelių neskinsi, 
Vainiko -nepinsi. k

Aš esu mergelė,
O aš siratėlė,
Neturiu tėvelio, 
Anei motinėlės.

Tik turiu sesutę,
Kaip girioj gegutę.
Aikiva, sesele, 
Ant didžio dvarelio.

Klausysim, sesele, 
Iš kur vėjas pučia; 
O ar nuo rytelio, 
Ar nuo vakarėlio.

Anei nuo rytelio,
Nei nuo vakarėlio, 
Tik nuo tos šaleles, 
Kur motutė gulo.
Ant motulės kapo
Žolelė nedygo:
Jokis žolynėlis —
Tiktai ir išdygo.
Tiktai ir išdygo 
Baltoji liepelė 
Devyniom šakelėm, 
Plačia viršūnėle.
Plačia viršūnėlė 
Gegulei kukuoti, 
Motulei būdyti, 
Motulei būdyti.
Kelkis, motinėlė, 
Kelkis, širdužėle, 
Pabarki sūnelį, 
Pabark ir žentelį.
Kad manęs nebartų, 
Griaudžiai nešnekėtų, 
Ant manęs našlaitės '*■ 
Rankelės nekeltų.

gadynių filosofai ir moksli
ninkai.

Visupirmu jie nelaiko ka
ro aršiausiąja blogybe, kai- 
pir, santaikai nepripažįsta 
visokį gera. Jie tvirtina, 
kad karas yra neužginčija
mai blogas daiktas, bet 
daiktas būtinas, kai kad 
chirurginė operacija.

Tokia operacija, jei ji pa
siseka, suteikia tiek nau
dos, kad šita perviršija vi
są blogybę, paėjusią iš li
gos.

Mokslininkai tvirtina* 
kad karas atgaivina tautas. 
Tai kodėl gi šis baisus ka
ras negalėtų atgaivinti lie
tuvių tautos?

Graikų filosofas Plato 
tvirtino, kad karas nėra i- 
šimtinasis, bet naturalis 
stovis, nes gamtoje viskas 
veda neperstojančią tarp 
savęs mirtiną kovą.

Tarpe pacifistų (taiki- 
ninkų) prigijo įsitikrini- 
mas, jogei negali būti gero 
karo nei blogos taikos ir 
kad kare žųsta geriausi ir 
stipriausi žmonės, o pasilie
ka tik silpni ir išsigimę.

Be to yra pasklydęs pa
davimas, kad po Napoleono 
karų sumažėjęs franeuzų 
gyventojų ūgis.

Sulyg statistikos nuo 14- 
96 metų prieš Kristų ligi 
1861 metų po Kristaus, ar
ba 3,357 metų laikotarpiu, 
buvo tik 227 Inetai, tai ko s, o 
3,130 metų karo.

Tatai jei nuo karų išsi
gimtų pasaulis, kaip kaiku- 
rių manomk, tai šiandie vi
sa žmonija butų visai išsi
gimusi.

Jei karas turėtų išnaikin
ti visus sveikus ir stiprus 
žmones ir palikti tik vienus 
luišus ir liguistus, tai po 
tieko amžių karų šiandie 
turėtumėm tik vienų-vieną 
luišą žmoniją.

Taippat mokslas nepat
virtina, kad franeuzų ūgis 
butų sumažėjęs po Napole
ono karų. Visais laikotar
piais vienur žmonių ūgis 
mažėja, kitur didėja ir at
bulai.

Taigi v karas, abelnai i- 
mant, neturi jokios intakos 
į žmonių išsigimimą. Moks
lininkai tvirtina, kad karas 
kaip tik priešingai veikia į 
žmones. Karo metu išnyks
ta visi išsigimėliai ir liguis
ti, katrie neįstengia perkęs- 
ti baisenybių. Po karo pa
lieka tik vieni drąsiausieji, 
narsiausieji ir stipriausieji 
žmonės.

Anglų filosofo Ruskino 
nuomone, karas yra visako 
motina.

Taikos metu visokia 
žydinti dailė gimė tik iš 
karo. Karas vokuojamas 
visų dorybių papėdė. Visos 
didžiosios tautos savo dva
sios ir kūno jėgą apturėjo 
tik karuose.

Visuomeninė tvarka yra 
lygi išdirbamą j ai žemei. Ge
rai išjudinta arklu ar dina
mitu žemė palieka derlinga. 
Taip visokie nesmagumai ir 
sunkenybės karo metu tau
tą užartuoja, padidina jos 
dorą. Po karo tauta palieka 
taupi ir tinkanti susitikti

4
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CENTRALIO AMERIKOS 
LIETUVIŲ DARBŲ NUO

13 IKI 23 D. IX—16 
APYSKAITA.

Idant . musų visuomenė 
plačiai žinotų, kas veikia
ma C. A. L. K-to, o taipgi 
pasemti) sau informacijų a- 
pie Lietuvių Dienos priren- 
•gimo darbų, paskelbiame 
šių apyskaitų 10-ties dienų 
musų darbo.

C. A. L. K-to Raštinės 
Darbai.

1. Atlikta formalybės a- 
tidarymo depozito The Li
berty banke New Yorke ir 
aukos jau galima į ten sių
sti. Jo adresas: The Liber
ty National Bank, New 
York City.

2. Užsakyta 100,000 če
kių su Liberty banko var
du išsiuntinėjimui biznie
riams.

3. Pasiųsta prašymas lie
tuvių laikraščių Redakci
joms Amerikoje siuntinėti 
savo laikraštį, idant sekus 
visas Lietuvių Dienos ren
gimo darbas laikraštijoje.

4. Tartasi su L. S. S. apie 
prisidėjimų prie C. A. L. 
K-to. Paaiškėjo kad L. S. 
S. nesutinka, kad Raud. 
Kryžius rūpintųsi aukų da
linimu Lietuvoje.

5. Pasiųsta laikraščiams 
“Pranešimas” apie organi
zavimų ir darbus Vietų Ko
mitetams.

6. Atspauzdinta 10,000 
egz. prezidento Wilsono pro
klamacijų, anglų kalbų, pa
davimui i vietinę spaudų ir 
pridėjimui prie visų atsi- 
kreipimų į amerikonus.

7. Atspauzdinta 500 blan
kų oficialiams įgaliojimams 
Vietų Komitetams.

8. Atspauzdinta 600 laiš
kų į kongresmanus ir sena
torius ir 400 laiškų į guber
natorius, majorus, teisėjus 
ir k.

9. Užsakyta padaryti 1000 
egz. Lietuvos žemlapių Lie
tuvių Dienai.

10. Išsiuntinėta 400 atsi
šaukimų į įvairias liet, drau
gijas aukoti nuo savęs Lie
tuvių Dienai ir prisidėti 
prie rengimo Liet. Dienos.

11. Priimta $800 iš Gelbė
jimo Fondo C. A. L. K-to 
reikalams.

12. Gauta žinios apie su- 
sitvėrimų Vietos Komitetų; 
Union City, Conn., Pater
son, N. J., So. Omaha, Neb., 
New Britam, Conn., Wor
cester, Mass., Chicago, Ill., 
Portland, Ore., Springfield, 
Mass., Nashua, N. H., Bris
tol, Conn., Northampton, 
Mass., Cincinnati, Ohio, 
Los Angeles, ir Montello, 
Mass.

13. Duota 80 atsakymų su 
informacijomis apie Lietu
vių Dienų įvairiems asme
nims ir įstaigoms.

Komisijos su Washingtonu 
Susižinoti Darbai.

Gerb. D-ras J. Šliupas ir 
g. F. Žyvatkauskas vietoje 
ger. Lopattos, kuris buvo la
bai užimtas, buvo nuvažia
vę į Washingtonu padėkoti 
g. prezidentui už paskyri
mų Lietuvių Dienos, susiži
noti su Raud. Kryžiumi au
kų rinkimo ir siuntimo rei
kale ir pasitarti su Associa
ted Press.

Sulyg jų pranešimo pre
zidento nerasta namie; R-au- 
don. Kryžius sutiko pra

nešti savo skyriams, kad 
jie prisidėtų prie aukų rin
kimo Lietuvių Dienoje. 
Jam buvo inteikta raštas a- 
pie šelpimo reikalus Lietu
voje. Gauta nuo jo valdy
bos oficialis pranešimas, ku
ris leista paskelbti viešai.

Štai jo turinys:
“AU money collected on 

Lithuanian Day will be 
turned over to the Ameri
can Red Cross and will be 
distributed among Lithua
nian war sufferers by agen
cies which ar mutually sa
tisfactory to the Red Cross 
and the Central Committ
ee”.

Gerb. D-ras J. Šliupas 
žada plačiau pats pranešti 
apie savo kelionę į Wa
shingtonu.

Dėžučių, Ženklelių Ko
misijos Darbai.

Buvo atsilankęs Centro 
Raštinėje g. R. Karuža. Jis 
surinko labai daug gausios 
medžiagos Liet. Dienai ir 
pranešė, kų sužinojo apie 
dėžutes. Pasirodo, kad dė
žučių didelėms kolionijoms 
gaminti negalima, nes tai 
apsieitų labai brangiai, tai
gi pasiūlyti joms pačioms 
pasigaminti, o tuo tarpu pa
dirbdinti 25,000 dėžučių, 
tagsų 1,000,000. Buttonus 
palikta gamintis pačioms 
kolionijoms kaip jos norės.

Presos Komisijos Darbai.
Paduota Presos Komisi

jai pagaminti 12 straipsnių, 
atspaūzdinti ir pasiųsti As
sociated Press ir Vietų Ko
mitetams.

. Tai C. A. L. K-to. darbas. 
Reikia dabar tik, kad visos 
vietos sukrustų dirbti, visi 
kampeliai, kur tik yra nors 
vienas lietuvis, išgirstų mu
sų šauksmų- ir prisidėtų 
prie didžio darbo. Į darbų 
visi, o laimėjimas bus mu
sų!

C. A. L. K-to Prezidentas
J. S. Lopatto. 

Raštininkas M. Šalčius.

Belaisvio 
pasakojimas.

Vos tik mus išmokę at
siuntė į kovos laukų, — pa
sakojo austrų imtinis, — 
apsistojome nedideliame 
miestelyje tik 5 viorstai 
nuo pirmųjų pozicijų. Smar
kiai patrankos griovė, o da
rės man baisu pamųsčius, 
jog gal šiandie ar rytoj pri- 
seis ir man ten stoti. Sėdė
jau pas triobos duris, kur 
keliu vaikščiojo daug karei
vių, . važiavo abazai ir au
tomobiliai. Liūdnas buvo 
reginys. Pamačiau ištolo at
skrendant miestelio link ae
roplanų; suriko kareiviai — 
“rusiškas” ir pradėjo iš 
burių sklaidyties. Aš pasi
traukiau į vidų.

Užlėkęs ant miestelio ė- 
mė bombas svaidyti — vie
nų, antrų ir trečių, — ir nu
lėkė. Krūpsėjau aš joms 
sproginėjant. Viena krito 
ant kelio į kareivį ir ištaš
kė jį į visas puses; antra į 
stovintį abazų, kurio ratai 
tik švilpė ore, o trečioji a- 
pardė namus. Aš ir vėl išė
jau laukan. x

Tiiojaus atėjo žinia, — 
reikią eiti į apkasus. Sudre
bėjau visas ir sustingęs

DR. A. J. TANAfTvICZE
GYDYTOJAS IR Cl (IMAS
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—Bradley in Chicago News.

Talkininkai taip prispyrė Graikijos karalių Konstantinų, kad šis prievarta bal
suoja stoti karan jų pusėje.

traukiau kartu su kitais. A- 
bazai ir sanitarai dulkėjo 
laukan iš miestelio, nes ru
sai jau buvo priėję.

Netoli teėjome, — tuo- 
jaus ir apkasai. Sulipome į 
juos... Ant rytojaus, po 
pietų, prasidėjo mušis. Pir
miausiai pradėjo pas mus 
lėkti granatos; krenta vi
siškai arti, griaudamos mu
sų apkasus. Viena krisda
ma užmušė mano draugų, o 
mane žemėms apipylė. Ken
čiu, žiuriu, kas toliau bus.

Bet jau turbut iš kur 
mus gerai matė, kad taip 
gerai taikė, ir pradėjo ru
sai eiti į atakų.

Paleidome į darbų šautu
vus ir kulkasvaįdžius, bet 
veltui — vis jie artinos ir 
pajutome arti savęs. Suri
ko “ura”, o mūsieji — kiti 
pasidavė nelaisvėn, o ku
rie suspėjome bėgome; be
gan ir aš. ...

Miestelis jau uždegtas 
ruko, anei gyvos dvasios, 
tik mėtos sulaužyti ratai ir 
užmušti šrapnelių žmonės, 
kareiviai ir arkliai ir troš
kimo durnai.

Taip smarkiai traukėmės 
savaitę, kolei sulaukę savo 
kareivijos ant valandėlės 
užsiturėjome.

Naktį , pasiuntė žvalgus 
pažiūrėti rusų, kų jie vei
kia; į žvalgus pakliuvau ir 
aš. O naktis buvo tamsi... 
Einame per tokius nedide
lius krumus ir jau tolokai 
buvome nuo savo apkasų 
nuėję, ir pamatėm — ka- 
žinkas priešais juoduoja, 
kruta. Sakyti nereikėjo, 
supratome ir pasislėpėme. 
Aš įlindau į krumus ir sė
džiu, o priešais atviras lau
kas, iš kurio ėjo rusai.

Prie pat mano krūmo 
priėjo du; aš tik keli žings
niai nuo jų: sėdžiu susi
traukęs be kvapo ir tyliu; 
jie praėjo. Tik išgirdau 
trenksmų, nes su mano 
draugais susitiko, kurie ir 
papuolė nelaisvėn, aš tik 
vienas parlėkiau atgal pas 
savuosius. Ant rytojaus vėl 
rusai mus atakuoja lįzdami 
iš krūmų. Po šito užvirė 
durtuvų mušis, susitikome 
akis į akį. Nors norėjau iš
vengti, kad su kuo nesusiti
kus, bet kų tu išvengsi, 
puola ant tavęs ir gana.

Atbėga ant manęs jau
nas kareivis su durtuvu, aš 
taipgi atstatęs ginuosi ir 
traukiuosi atbulas...

Mušis pasibaigė ir vėl 
minutei ramu. Prasidėjo 
sužeistųjų rankiojimas ir 
užmuštųjų laidojimas.

Užstojo žiema ir apsisto
jome visi ant vietos.

Pavasaris atšilo ir 
prasidėjo kruvinieji žygiai.

ligoninę, atsake, jogei “da
bar neturįs laiko ir ateisiųs 
kiek vėliau”.

Žodžiu tariant ponas Vo
picka pasirodė tokiuo “di-

i plonintu”, kad visas pasau- 
vėljlis juokėsi iš jo to negu-

Iš po ramumo išlindo au
dra.

Pradėjo smarkiai griaut 
artilerija, kuri be paliovos 
trankė į mus; žemė sumišo 
su dangum. Apsisuko ir 
galva, nežinai kų ir beda
ryti; nejauti, tu gyvas ar 
ne? Teisybė, ar sapnas — 
jau nebežinai; tik griūva 
apkasai ir tiek.

Išėjo ir karei vi j a į ata
kų. Rusai perlaužė musų 
frontų. Pasijutom apsupti 
ir suimti. Patrankos griau
na. Galva susisuko. O vis 
dar tebesimušama. Mūsiš
kiai jau ir savo kasimų ne
bežino.

Papuolėme nelaisvėn vi
si, su visa manta. Nutilo 
pasiduodamos ir musų ba
terijos. Mus suėmę pradėjo 
varyti toliaus.

Žmonės iš durų ir langų 
taip ir stebisi iš tokios dau
gybės suimtų. Nesmagu da
ros, jog visi žiuri lyg į ko
kį teatrų.

(“R. G.”)

AMBASADORIAUS 
GERARDO NESMAGU

MAI.

Suvienytos Šiaurinės A- 
merikos Valstijos neturi 
laimikio su savo diplomati
niais atstovais. Dar niekas 
negali pamiršti juokingo pa
sielgimo Vopicko, kuris a- 
nais metais buvo nuskirtas 
Suv. Valstijų atstovu į Bal
kanų valstybėles. Vopicka 
yra čekas, bravarninkas iš 
Chicago. Jis su diplomatija 
tiek yra apsipažinęs, kiek 
jautis su žvaigždėmis. To
dėl jis savo pasielgimu ir 
padarė daug nesmagumų 
Suv. Valstijoms.

Kuomet Vopicka sų di
plomatine misija iškeliavo 
į Europa, pakelinį užsuko į 
Čekiją. Tenai kokioj tai če
kų tautinėj iškilmėj turėjo 
kalbų. Išniekino jis vokie
čius, kiek tik mokėjo.

Paskui feelgrade Serbijos 
karaliui Petrui sudavė per 
petį užtikrindamas, kad jis 
“sufiksuosiųs visų trubelį” 
su Bulgarija. Pagaliau So
fijoj, kuomet bulgarų kara
lienė pakvietė jį aplankyti

draus pasielgimo.
Dabar tvirtinama, kad ne 

kitaip pasielgiųs ir ambasa
dorius Gerard Berlyne. Šis 
maišosi ne į savo reikalus 
ir tuo savo negudrumu pa
gimdo tarptautinius nesusi
pratimus.

Pirmiau jis padarė (įaug 
nesmagumo, kuomet neno
rėjo pasiųsti Washingtonan 
amerikoninių karo kores
pondentų protesto prieš an
glų cenzūrą; Dabar gi vėl 
jis kritikavęs vieno vokie
čių parlamento atstovo kal
bų nardančių laivių reikale.

Už tų paskutinį į vokie
čių vidujinių reikalų mai- 
šimųsi Berlyno laikraščiai 
nebe pamato aštriai užsi
puola kaip ant jo paties, 
ambasadoriaus Gerardo, 
taip ir ant Suv. Valstijų.

Visa priežastimi tokių at
sitikimų, kurie smarkiai už
gauna Suv. Valstijų rimtu
mų, yra faktas, kad ameri- 
koniniais ambasadoriais ir 
konsuliais yra skiriami ne 
diplomatijos žinovai, bet 
pilni ambicijos turčiai arba 
politikinių “bossų” politi
kieriai pfieteliai.

Iš to todėl ir paeina vi
sokie nesmagumai ir nesu
sipratimai šios šalies su ki
tomis valstybėmis. Tuomi 
vis labiaus mažinamas šios 
šalies autoritetas kitų vals
tybių akyse.

Dora yra dūšios sveika
tingumas, gyvuoja tūkstan
čiai būdų, kaip palikti ge
ru, bet yra tiktai vienas bū
das, kaip palikti sveiku.

Nepasisekimas sutraški
na silpnų būdų, bet labiaus 
sustiprina tvirtų, kaip vėsu- 
la gesina žvakę, bet užliep- 
snoja ugnį.

Kiekvienas turi trejopas 
prietelius: Tokius, katrie jį 
myli, tokius, katrie iš jo 
nieko nedaro, ir tokius, ka
trie jo neapkenčia.

Į
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SKAITYKITE IR PLATINKITE

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų drąsių, 

kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestios ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo iš- , 

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

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

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

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

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į'Liet. Balsą” į užsienius rusų . 
cenztira nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito /(smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias , 
skiltis) prieš tekstą 60 kap.; po teksto 30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių i 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
2oc. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. RUSSIA.
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Z Ar žiniai'kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio ®
SS Dura, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, '

* MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS g" 
| CARR BROS. WRECKING CO. Į 

| 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. g'

GERAS
LINIMENTAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
nariŲ toki vaistą vartoti.

SEVERAS GOTHARO OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo verte neapibrangiųta norint ap
turėti palengvinimą ųuo.

J _|r.w ,«■ ' K • . •» i <•

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

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

Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodo 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 93, *ron Mountain. Mich.

Gaukite Severas Preparatus nuo savo a rus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokią vaisi _. užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

į “AMERIKA”
t Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkinys t 
| įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems | 
g ir į čion atkeliaujantiems lietuviams. |
f Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių | ■ 
| KAINA 75 CENTAI. L 
i Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: t
t TANANEVIGZ PUBLISHING CO. ik. Į.
I 3249-53 So. Motgan St :-: CHICAGO, ILL. |'

Aisopo Pasakos
i
I
II

Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 
ir naudi”;..; kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus
lapių r i J10 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau
gybė komentarų. Vignctės speeiališkai pritaikintos, net malonu pa
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumu, bet ir gilia bei 
labai rimta prasiu. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiaųslus prilyginimus 
Aisopo Pasakose. Iš jų gali daug ko pasimokinti pats ir pamokinti ki
tus, nes jose yra neišsemiamas šaltinis. Iš jų galima net ir viešose 
prakalbose pasinaudoti, o ką besakyti apie šiaip draugiškus pasikal
bėjimus, kur mielas svetys yra tas, kas moka gražia kalba bei pui
kiu pasakojimu visų atidžią užimti.

Popieros viršeliuose $1.25, audinio apdaruose $1.50.
Keikalaudami prisiuntimo kningos, siųsk pini as žemiau padėtu 

adresu."
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Pavasari? u^pv^š kapus, 
pievas apklos gėlėmis, bet 
jaunystės mylimo amžiaus 
žmegni nekuomet nesugrą
žinu.

Tananevicz Publishing Ca.
3249-53 So. Morgan St Chicago, III
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6 .Lietuvių Laikraštis “Katalikas

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą
A.:A. PRALOTAS JUOZ. 

: ANTANAVIČIUS.

Rugpjūčio 7 d. Ligove, 
Kui’sko gub., ilgai ir sun- 
kiai sirgęs mirė Seinų vy
skupijos pralotas kun. Juo
zapas Antanavičius — rašo ' 
“Diet. B.’’

Jis gimė 1853 m. vasario 
25;; d. Paplinių sodžiuje, 
GiJJškabudžio parap., Nau
miesčio apskr., Suvalkų 
giw. Pabaigė Seinų Dvasi
nę-; Seminariją ir 1876 m. 
vajjario 27 buvo Įšvęstas ku
nigu. Pabuvęs kelius mėne
sius kamendoriumi Piont- 
nišoje, gruodžio 29 d. 1876 
m;; buvo atkeltas i Seinus. 
Bfifro čia seminarijos pro
kuratorium, o nuo 1879 m. 
konsistorijos regensu.

•A. a. kun. Antanavičius Į 
n ojęs augštųjų mokslų, bet 
buvo darbštus ir gabus. 
D$ to jis greitai įgijo vy-1 
sirupo Vieržbovskio pasiti
kėjimą, ir 1892 m. vyskupas 
pakėlė jį kanauninku. Mi
nis vysk. Baranauskiui, 
pralotas Antanavičius buvo 
Seinų vyskupijos valdytoju 
nūb 1902 m. lapkričio 26 d. 
ligį 1910 m. birželio 29 d., 
ligą neatėjus į Seinus vysk. 
Antanui Karosui. Vyskupas 
Karosas paskyrė jį oficija- 
hR kuriuo išbuvo ligi pat 
Tnrrdamas. Apaštal. gi Sos
tą# paskyrė jį apaštal. pro- 
t(Jtiotarijujni už jo Bažny
čias nuopelnus.

-Karo audros ištremtas iš 
Lietuvos a. a. pral. Anta
navičius apsigyveno Magi- 
liave. Tenai jis apsirgo 
plaučių džiova. Iš Magilia- 
vo persikėlė į Ligovą ir ten 
mirė.

, LIETUVOS PADĖJIMAS.

lietai ir maža tegauname 
žinių iš Lietuvos ir apie 
Lietuvos gyvenimą dabar. 
Musų tėvų žemė dabar, vo
kiečiams ją užėmus, atskir
ta nuo viso pasaulio. Sun
kiai ir vargingai tepatenka 
Į ją kokia žinelė iš už karo 
uždarytos sienos arba iš jos 
į platųjį pasaulį. Todėl mes 
tremtiniai pabėgėliai taip 
maža težinome apie dabar
tines Lietuvos gyvenimo są
lygas ir išsiilgę gaudome 
kiekvieną garsą iš ten. Vie
nas kitas laiškas ar laiške
lis, kad ir retai teišsprunka 
iš suvaržytos šalies, kad ir 
ilgą kelionę, kartais ilgus 
mėnesius, keliavęs, patekęs 
į musų rankas vis dėlto 
daug nušviečia ne tik da
bartį, bet meta kartais ko
kį šviesulėlį ir į ateitį.

Žmonės, Lietuvoje pasili
kę, yra atsidūrę naujose są
lygose, visai kitokiose, ne
gu kad buvo seniau, kitą 
kartą. Jiems tenka taikin
ties į tas naujas aplinkybes 
ir statyti visas gyvenimas 
visai naujais pamatais. Ir 
jie tai daro. Tai rodo kad 
ir tos šykštai gaunamos iš 
Lietuvos žinios. Jie dirba 
daug, dirba įtempę visas sa
vo pajėgas, dirba visi. Bet 
darbo yra tiek daug, jog vi
so jo vis dėlto negali ap
rėpti. Ir girdėti tad skun
das, jog trūksta žmonių, 
jog blogai esą atsitikę, kad 
didelė musų inteligentų dau- 

... guma išsidanginę į Rusiją, 
palikę tėvynę vieną vargti.

Dabar ten trūksta mokyto
jų, tilksta gydytojų ir ap
skritai šviesiu žmonių. *■ €

Pirmiausias žygis, 
miausia kova buvo del mo
kyklų. Vokiečiai norėjo vi
sa savo įtaisyti. Musų tau
tiečiai kovojo su vokiečių 
užgaidomis ir iškovojo: jie 
išgavo visuotiną mokyklų ir 
mokymo laisvę. Atsidarė 
plati dirva darbui, bet tuo
jau pasijusta, kad trūksta 
pačiij reikalingųjų darbinin
kų — mokytojų, 
darbininkų, kurie 
to pačius pamatus 
ateičiai. Reikalas 
čia juos versties. Ir 
si, manosi: įsteigė mokyto
jų, daraktorių kursų, ku
riuose greituoju pramokę, 
prašvietę leidžia jų burius 
į darbą.

Mokyklų srityje galima 
bent taip many ties. Kin
kas sunkiau yra su dakta
rais ir kitais inteligentais, 
kurių keliais mėnesiais ne
padarysi. Tad ir matome, 

’ kad kova už mokyklų to
liau sunkiai beeina, kad nė
ra kam besirūpinti naujų 
gyvenimo formų tvėrimu. 
Matome, kad net viršilas ir 
teisėjus patys vokiečiai il
gai skyrė.

Krašte permaža teliko in
teligentingų pajėgų. Dide
liuose centruose — Vilniuje, 
Kaune — ir ten jų trūksta, 
o ką besakyti apie mažes
nius miestus, apie mieste
lius ir sodžius. Ten daugiau
sia trūksta vadovų, kurie 
nurodytų žmonėms kelius 
žengti tolyn ir augštyn.

O juk to naujo, dabar 
tveriamojo gyvenimo pama
tai, jeigu tik jie bus tvirtai 
padėti, nebegalės greitai i- 
širti ir turės tverti ir musų 
ateičiai. Musų šalies ir a- 
teitis daug pareis nuo to, 
kiek bus įstengę susiorgani
zuoti patys musų visuome
nės veikėjai ir vadovai, kiek 
tvirtai bus pastatę naujus 
gyvenimo pamatus.

Be to, lietuviams Lietu
voje tenka kovoti ne tik su 
vokiečių vyresnybe del mo
kyklų, del valdymosi ir t. 
t., bet taip pat ir su paties 
musų krašto gyventojų da
limi. Laiškuose iš Lietuvos 
ir iš “Vilniuas Aido” bei 
“Dabarties” girdėti, kad 
lenkininkai nesnaudžią, kad 
jie visur lendą stengdamies 
bent dabar atsigriebti ir pa
versti Lietuvą Lenkija. Jie 
tikrai nesnaudžia. Šit net 
Petrapilio lenkų laikraštis 
“Kurjer Nowy” Nr. 40 pa
duoda “Tygod. Ilustrow”. 
korespondento Hrinevičiaus 
aprašymą apie Vilniaus ir 
Lietuvos lenkų darbą. Jie 
biją, kad dabartiniai atsiti
kimai neatskirtų Lietuvos 
lenkų nuo Varšavos. Dar
bas einąs labai intensyvus 
ir iš pat pamatų: visu pir
ma steigiamos visur, kur 
tik galima, lenkiškos moky
klos: dvaruose, dvareliuose, 
miestuose, miesteliuose, 
steigiamos prieglaudos ir t. 
t. Be to, dabar vokiečiai į- 
vedę naują valdymo tvar
ką: leidę rinkti patiems vie
tos žmonėms viršilas.

Musų žmonės, sodiečiai, 
ypač Vilniaus gubernijoje, 
kur kraštas, dvarininkų 
globiamas, buvo tamsiau-

pi r-

tokių 
sta- 

tautos 
išmokė 
verčia-

sias, žmonės bijo imties pa- 
■ iems save valdyties, dar 
viršilomis būti. Kadangi 
valsčiaus savivaldybė, da
bar vokiečių Įvestoji, apima 
ne vienus valstiečius, bet 
visus vietos gyventojus, tad 
Vilniaus gubernijoje, kaip 
rašo Hrinevičius, valstiečiai 
dažnai užleidžiu viršilų vie
tą vidutiniams dvarininkė
liams bajorams, kurie Vil
niaus gub. mažne visi yra 
dideli, aršus lenkininkai. 
Tad galima numanyti, kaip 
dabar šeimininkauja Lietu
voje tokie dvarininkėliai, 
Įgavę Į savo rankas valdžią, 
ypač ten, kur dar lietuviu 
yra nemaža, bet kur jie ir 
seniau buvo slegiami, kaip 
sakysim daugelyje Lydos, 
Ašmenos, Vilniaus ir kitose 
apskrityse. Ne be reikalo 
tas pats Hrinevičius džiau
giasi, kad Lietuvos ir Vil
niaus lenkų tarpe esanti di
delė santarvė; pažangieji 
nepavydi, kad visur vado
vaują kunigai, o kunigai 
nebiją patenkinti pažangių- 
jų reikalavimų. Tat ne nau
jiena. Ir pirmiau lenkų pa
žangieji demokratai lenki
nimo klausimuose mažne 
niekuomet nesiskirdavo nuo 
aršiųjų endekų.

Tokiomis sąlygomis ten
ka dėti naujojo gyvenimo 
pamatai. Sunkios jos. Daug 
vargo, daug kovos. Mes, ne
galėdami aktyviai dalyvau
ti, turime bent sekti tuosf 

’ atkus ir dėsnius, kuriais 
’ dedasi dabar Lietuvos gy

venimas; turime sekdami 
taikinties į ji kad ir iš tolo, 
kad, prašvitus šviesesniai 
valandai, galėtume negaiš
dami stoti į bendrą darbą. 
Mes patys save ir jaunuo
menę turime auklėti, atsi
žvelgdami i naujas sąlygas, 
kurios musų laukia po ka
ro ir kurios, tikrai, bus ge
resnės, negu prieš karą. 
Daugeliui, ypač Amerikos ir 
Anglijos lietuviams, gal y- 
ra progos ir dabar jau pa
dėti statyti naujus pama
tus Lietuvos ateičiai: kas 
šelpdamas lėšomis Lietuvos 
lietuvių Įstaigas, nes jų ten 
labai trūksta, o kas, rasi 
šen ar ten ir žodį tardamas, 
ir pats aktyviai įsikišdamas. 
Sekdami Lietuvos gyveni
mą, turime visi žiūrėti, kad 
nepražiopsotume, nepras- 
naustume patogios valan
dos, kada galime padėti tė
vynei, valandos, kuri, kartą 
atsitikusi, retai historijoje 
tepasikartoja.

metus tiek tūkstančių išlai
dų! Musų paprastai mergi
nai yra baisu ir pagalvoti 
apie tokią išlaidų sumą vie- 
neriais metais.

Tai kiek gi gali būti su
pratimo pas tuos civilizuo
tus ir kulturinguosius žmo
nes, kurie savo kruvinai už
dirbtus pinigus išleidžia dy
kaduonių užlaikymui ?

Ir kuomet gi išnyks iš 
tarpo žmonių tasai baisus, 
visuomenę skriaudžias ne
susipratimas! K.

Iš karo lauko
BULGARIJA NIEKO 
BLOGO NEMANANTI.

APIE GRAIKIJĄ.
New York. -4 Bulgarijos 

pasiuntinys Suv. Valstijose, 
Stephan Panarepov, tvirti
na, kad Bulgarija su Grai
kija neturinti nesutikimų ir 
todėl jam esą ,nesupranta
ma, kokiam galui Graikija 
turėtų paskelbti karę Bul
garijai. Jei bulgarai nese
nai paėmė kelias graikų 
tvirtoves Demir-Hissar dis- 
trikte, tai nereiškia, kad ji
nai nori pasisavinti graikų 
žemes. Bulgarai tai pada
rę, kad apsiginti prieš tal
kininkų užpuolimą.

Ir ko vertas toks 
kinimas!

VOKIEČIAI NIEKO NE
DARĄ IŠ TALKININKŲ 

LAIMĖJIMŲ.
Amsterdam. — Vokiečių 

laikraščiai tvirtina, kad 
franeuzų ir anglų laimėjimai 
Somme fronte, jfrąjįcijoje, e- 
są nesvarbus itx be reikš
mės. Nors, girdi, jie ten imą 
viršų, bet ir didelius nuos
tolius panešą. Vokiečių po
zicijos nuo to , daug nenu- 
kenčią ir ntųja ko todėl 
džiaugties talkininkams.

paaiš-

KAIP TAI NAUDOJA
MASI ŽMONIŲ NESU

SIPRATIMU.

Anglijos karalius su ka
raliene turi dukterį, prince- 
są Mary. Jinai yra 19-kos 
metų amžiaus. Karalius per 
metus tiek gauna algos iš 
valstybės išdo, kad, rodos, 
jam butų labai lengva tais 
pinigais užlaikyti visą savo 
šeimyną ir dar susitaupyti 
milijonus kas metai.

Tečiau tai]) nesielgiama. 
Kiekvienam karaliaus šei
mynos nariui skiriama rie
bioji alga. Princesai Mary 
iš valstybės išdo kas metai 
išmokama apie 40,000 dole
rių. Sakoma, kad tie pini
gai skiriami jos pragyveni
mo išlaidoms.

Kurgi čia gali būti 
tas? Jaunai mergelei

pro
per
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Kostumerio šaukimas per telefoną pardavėjui yra gera proga. Kuomet kostumeris ypatiškai apsilanko į krautuvę, daug dalykų jam nekaip patinka ir jis atsisako pirkti. Bet kada jis pašaukia per telefoną, geras pardavėjas nesusitrukdo jam pasiūlyti ir pasakyti* apie esamas krautuvėje prekes.

^TINKAMAI sutaisyta telefonine pardavejyste reiškia didesnę ir daugiau pelningesnę pirkliui vertelgystę.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Oficial 100

SI 
i 
i
I

daugi Suv. Valstijų karo' 
laivai neturi nei 16-kos ce
linių armotų.

K. J. FILLIPOVlCH, 
Gcneralis 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. Tananevičius, '
. , “Kataliko” Leidėjas

Kad būti užimtais per vasaros 
sezoną, męs esame nuinušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., 
Arti Kilst id

Atdara Nedeliomis
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' ft

‘y

< ... Hį

PARKELIAUJA SUV. V. 
AMBASADORIUS.

Copenhagen. — Iš čia į 
Ameriką iškeliauja Suv. i 
Valstijų ambasadorius Ge
rard del Vokietijos. Sako
ma, jis turįs svarbią misi
ją Washingtone. Bet žino
vai tvirtina, kad ambasado
rius yra 'atšaukiamas iš 
Berlyno. Jis savo netaktin
gu pasielgimu padaręs daug 
Suv. Valstijų vyriausybei 
nesmagumų.

ATŠAUKIAMAS GRAI
KIJOS KARALIAUS 

BROLIS.
Londonas. — Graikijos 

karaliaus Konstantino bro
lis, princas George, kaikurį 
laiką viešėjo Londone, at
stovaudamas Graikijos vy
riausybę. Dabar jis atšauk
tas Graikijon.

MOTERIS ZEPPELINO 
ĮGULOJE.

Londonas. — Čia paskly- 
dęs gandas, kad pastaromis 
dienomis arti Londono nu
šauto zeppelino griuvėsiuo
se susekta gorsetas, todėl 
sakoma, kad zeppelino į- 
guloje buvusi ir žuvusi ir 
viena moteris. Įgulos lavo
nus esą sunku pažinti, nes 
baisiai susvilę degant orlai
viui.

Koronerio prisiekusių tei
sėjų suolas paliuosavo nuo 
intarhno Mrs. Anna Anan- 
ka ir jos burdingierių An
taną Brocas. Jiedu buvo 
intariamu Fr. Ananka nu
nuodiji m e. Taigi pasirodė 
esą. nekaltu.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapiy Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokią žinią iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo. Talpina kiekviename nu
meryje daug naudingą, pamokinan
čią, rimtą straipsnių. Geriausia 
laikraštis norintiems rinito ir įdo
maus pasiskaitymo.

Prenumerata kaštuoja:
METAMS $2.00.
PUSEI METU $1.00.

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Inc.

3249 So. Morgan St., Chcago, Ill.

♦■v.

visokios rūšies del statymo namų taip* 
gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co

I Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chical
Tel. Yards 502

Telefonine pardavejyste yra labiaus pelninga, vertelgystei sutraukia daugiau kostumerių. Ir šitie nekomet neatbaido- mi, jei taktingai jiems atsakoma per telefoną. Todėl visokia vertelgystė negali apsieiti be telefonų.
BOMBARDAVO RUMU

NIJOS SOSTINĘ.
Berlynas. — Vokiečių la

kūnai andai išnaujo buvo 
užpuolę Rumunijos sostinę 
Bukareštą. Anot oficialio 
tvirtinimo, lakūnai pames
tomis bombomis keliose vie
tose padegę miestą.

BULGARAI PANEŠĘ 
DIDELIUS NUOSTOLIUS.

Londonas. — Anądien 
bulgarai buvo užpuolę ser
bų ir rusų apkasus kairia
jam Makedonijos karo fron
to sparne. Tečiau serbai su 
rusais bulgarus išskerdę 
kaip zuikius. Visa aplinki
nė paliko nuklota bulgarų 
lavonais.

PENKIS LAIVUS NUS
KANDINO SUBMARI- 

NAI.
Londonas. — Vokiečių 

submarinai andai per 24 
valandas nuskandino net 
penkis garlaivius: Stathe, 
Thelma, Thurso, Newby ir 
Bcnguela. Pirmieji keturi 
buvo Anglijos, o paskutinis 
— Švedijos. •

ANGLAI PASIGAMINO 
DIDELES ARMOTAS.
Washington. — Čia gau

ta žinia, kad Ąnglija savo 
karės laivams pasigaminusi 
net 18-kos colių anuotas. 
Vienas tų armotų šovinys 
sveriąs 3,000 svarų. Vietinė 
karo laivyno žinyba tąja 
žinia labai ihdomauja, ka-

Rcsidencijos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA 
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Bldg. 
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. 
R e s. 1431 Holt St. Chicago, Ill.
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Musų Moterims
Lietuvių Laikraštis ‘ ‘Katalikas11

KOKIOS PASEKMES IŠ 
GREITŲJŲ ŠLIUBŲ.

Koks yra moters pašau
kimas? Į tą klausimą atsa- 
kytumėm, kad moters pas
kyrimas yra būti žmona ir 
motina. Ir su tuo atsakymu 
galime sutikti visi. Bet ne 
visos moterįs prideriamai 
atlieka tą savo pašaukimą. 
Visgi jų yra kur-kas ma
žiau už tų, katras galima 
tikrai pavadinti žmonomis 
ir motinomis, pildančiomis 
savo pareigas.

Kuomet Europoje gimė 
dabartinis nelaimingasis 
karas, teko laikraščiuose 
skaityti apie taip vadina
mus šliubus, greituosius su- 
žiedavimus. Naudotasi tuo
met nepaprastomis valan
domis, ko iki šiolei nebu
vo girdėta. Nebuvo reika
lingi poros ar kelių savai
čių užsakai ar paskelbimai. 
Tai visa buvo atlikta grei
tai, su paprastomis apeigo
mis.

Kodėl taip buvo daroma?
Vieni jungėsi iš tikrosios 

meilės, kiti buvo susižadėję 
nuo ilgesnio laiko, gerai pa
žinojo savo budus. Ir kaip 
vieni, taip ir kiti tik džiau
gėsi, kad karas paskubino 
jų nuo senai laukiamąjį su
sijungimą.

O kiti? Be abejonės, kiti 
šliubą ėmė nujauzdami ką 
tokio blogo karo laukuose. 
Moterįs gi išėjo už vyrų, 
kad pigiu budu greitai pa
likti vedusiomis, kad pasi
naudoti tąja nępaprasta 
proga ir paskui nepalikti 
senomis merginomis.

Tokie ant greitųjįj apsi- 
vedimai ne tik nenaudingi, 
bet dar kenksmingi žmoni
jai.

Nes kas yra būti žmona?
Būti žmona, tai svarbus, 

iškalno visapusiai apgalvo
tas žingsnis visam gyveni
mui. Jei mergina apsiima 
apsivesti, tai jinai turi su
prasti ir žinoti, ką daro, 

’ turi suprasti moterystės 
svarbą ir reikšmę.

To visa jokiuo budu ne
galėjo suprasti tos mergi
nos, kurios greitu laiku ap
sivedė. Gal iš jų dabar ne 
viena gailisi to savo neap
galvoto žingsnio. Bet jau po 
laiko. Ir nežinia, ar jų ka
tra mokės prisitaikinti prie 
naujojo gyvenimo, kuomet 
jų vyrai sugrįš iš karo lau
kų pasibaigus karui. Gal iš 
jų kaikurie sugrįš be kojų, 
be rankų, gal liguisti. O 
kas tuomet įvyks poroje, 
koks bus gyvenimas, ar bus 
jų tarpe sutikimas, meilė?

Šitais klausimais greitai 
ištekėjusios merginos yra 
labai susirūpinusios.

Bet kasgi čia kaltas?
Išdalies galima kaltinti ir 

vyriausybes, kad jos legali
zuoja tokius greituosius 
šliubus. Bet užvis-labiaus 
kaltos merginos, kurios be 
šalto apgalvojimo breda 
per vargų klanus.

R. Z.

tas užima moterįs. Visi 
sveiki vyrai — tinkamiausi 
darbininkai, kariauja. To
dėl moterims pavesta ru- 
pinties šalies reikalais, atli
kinėti visus vyrų darbus.

Antai Anglijoje, kuomet 
pravesta priverstinas karei
viavimas, garlaivių kompa
nijos vyrų vieton į laivus 

; priėmė moteris. Išpradžių 
buvo manoma, kad tokia 
svarbi atmaina pagimdys 
suirutę. Tečiau nieko tokio 
panašaus nebuvo. Moterįs 
laivuose užėmė vyrų vietas 
ir atlieka pasekmingai vi
sokius vyriškus darbus.

Tas pat yra ant geležin- 
kelių visose kariaujančiose 
šalyse. Šiandie moterįs tose 
šalyse, išėmus vieną Rusi
ją, tarnauja ant gatvekarių, 
išnešioja laiškus, užima šo
ferių vietas, dirba sunkiau
sius darbus fabrikose, paga- 
liaus dirba net kasyklose. 
Moterįs be to užima vyrų 
vietas bankuose, visokiuose 
biuruose ir kitose įstaigose.

Žodžiu tariant, moterįs 
savo darbais pagaliau susi
lygino su vyrais. Be to, kiek 
jau yra patirta, moterįs už
siėmimuose pasirodo la- 
biaus uolesnės ir ištikimes
nės už vyrus.

Tai ką padaro karas!
Visgi kaikur moterįs že

mesnėmis esybėmis laiko
mos už vyrus.

Antai Vokietijos mieste 
Frankfurte moterįs užėmė 
vyrų vietas bravaruose. 
Darbdaviai atsisakė joms 
•mokėti tokias- algasj • kokias 
mokėdavo vyrams darbi
ninkams. Visas reikalas at
sidūrė teisman. Teismas 
priteisė mokėti joms vyriš
kas algas. Taigi čia moterįs 
ir laimėjo lygias sau teises 
nors darbo dirvoje.

Bet nežinia kaip bus pa
sibaigus karui. Kuomet iš 
karo lauko sugrįš namo vy
rai, šitie, be abejonės, steng
sis moteris prašalinti iš u- 
žimamų vietų. Nežinia to
dėl, kas tuomet įvyks. Ar 
moterįs pasiduos gražumu, 
ar gal užvirs naujas — eko
nominės neprigulmybės ka
ras.

Šiandie tuo klausiniu su
sirūpinę ne tik vyrai, bet 
ir moterįs.

U.

Laikraščiai praneša, kad Rauštonyse, Ramygalos 
parap., Panevėžio pav. mirė a. a. Kotrina Kaupiutė, ki- 
tuomet gyvenusi Chicagoje ir ilgokas laikas dirbusi 
“Kataliko” administracijoje. Chicagos jaunimui velio
nė plačiai buvo pažįstama. Nes čia daug yra .pasidar
bavusi savo tautos labui. Velionė buvo tikra sesuo a. a. 
kun. A. Kaupo. Pirm karo jinai iškeliavo’ Lietuvon ir, 
kaip matome, pabaigė ten savo jaunystės dienas.

Amžina jai atsilsis!

KARAS IR MOTERIŲ 
LYGYBE.

MOTERIS REIKIA 
BAUSTI Už KO- 

KIETAVIMA.

Amerikoje dažnai areš
tuojami ir baudžiami vyrai 
už kokietavimą, moterų už- 
kabinėjimą gatvėse, gatve- 
kariuose, ar kur kitur. Tei
smai už tai aštriai baudžia. 
Bet policija ir teismai ne
atkreipia domos, kad mote
rįs yra labiau kaltos už ko
kietavimą ir jos turėtų bū
ti baudžiamos lygiai kaipir 
vyrai.

Viena moteris nesenai 
Chicagos policijos viršinin
kui prisiuntė sekančio, turi
nio laišką.

“Skaičiau laikraščiuose 
apie vyrų-kokietninkų sua
reštavimą. Leisk tamstai 
patarti, kaip pasielgti. Rei
kia areštuoti kaip vyrus, 
taip ir moteris.

“Kokietavimu labiausia

Dabartinis didžiulis ka
ras Europoje į moteris pa
darė didelę intaką. Tenai 
visur darbavietėse vyrų vie- užsiima moterįs. Esu mote-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— , .... , _ ♦ • . ’ ■ .

ris ir turiu rausti už savo kioties, kur joms patinka? 
lytį, žiūrėdama į kaikuriųl 
moterių nedorą pasielgimą.

“Praeitą pėtnyčią važia
vau Broadway linijos gatve- 
kariu. Šalę manęs sėdėjo 
kažkokia! moteriškė, kurios 
parėdai ir pasielgimas at
kreipė visų domą. Karan 
inėjo dailiai apsitaisęs vy
riškis su valiza rankoje ir 
atsistojo palei mano sėdynę, dų darbą di&ioje. Geležin-

“ Sėdinti su manimi mo-keliečių rengiamojo streiko 
terišek ėmė akim mirkčioti į prezidentas 
tą vyriškį, ėmė šypsoties ir - 1
galvą kraipyti. Tasai vyriš
kis tuomi buvo užgautas ir 
susimaišęs. Tai buvo galima 
patirti iš jo veido.

“Sujaudinta tokiuo ne
padoriu tos moteriškės pa
sielgimu, atsiliepiau į ją: 
“Nustok, ponia, mirkčioti į 
tą poną, nes liepsiu tave a- 
reštuoti už užkabinėjimą”. 
Jinai baisiai įširdo ir ėmė 
barties aštriais žodžiais. Ta
da jai atsakiau: “Gana to 
visa nuo tokios — kaip tu.”

Tasai vyras po to kilste
rėjo skrybėlę ir tarė: “To
kių moterių, kai kad šita, 
vyrai sutinka daugybę vi
sur. Daug dėkingas tamstai 
už drąsų savo minties iš
reiškimą.”

“Tokių kokietavimu kas
dien pasitaiko labai daug. 
Esu tikra, kad už tai ir mo
teris butų areštuojamos, 
tuomet išnyktų nedoras už- 
kabinėjimas.

“Dar žodis. Visos mer
gaitės, neturinčios 18-kos 
metų amžiaus, neturėtų but 
išleidžiamos po 9 vai. va
karo gatvėse vienos. Nes to 
amžiaus mergaičių vasaros 
metu yra pilnos gatvės. Ką- 
gi jos veikia? Vaikosi, užka
binėja praeinančius vyriš
kius.

“Juk tai gėda žiūrėti į 
tokius apsireiškimus! Ypač 
norėtųsi žinoti, ką tų mer
gaičių motinos mano, leiz- 
damos savo dukterims vai-

Ar policiją; pagaliau su
pras to laiško svarbą, ne
žinia. J -

SUFRAGIE1ES IMA NA- 
GAN PREZ'.' WILSONĄ.

Nesenai geležinkelių dar
bininkų unijos pagrasino 
streiku ir laimėjo 8 valan-

x , ! Wilson taip 
persigando, ’kad tuojhus 
kreipėsi kongresai! ir pra-

1760,

vedė 8 valandų įstatymą.
Dabar ir sufragietės mė

gina pasekti geležinkeliečių 
unijų pavyzdį. Jos kreipia
si į prez. Wilsoną ir reika
lauja, kad šis sušauktų 
specialį kongreso posėdį ir 
pravestų moterių lygiatei
sės įstatymą visose Suv. 
Valstijose. Už tai pažada 
jos jį remti ateinančiais rin
kimais. Kitaipgi moterįs 
padėsiančios visas savo pa
stangas, kad Wilson nebū
tų išrinktas prezidentu.

Dabar prezidentas ir ne
žino, kas čia atsakyti mo- 
terims-sufragietėms. Ka
dangi Sufragietės negali su
streikuoti taip, kaip galėjo 
padaryti geležinkeliečiai, 
tatai Wilson, manoma, ne
šauks kongreso, bet tik pa- 
siganėdins riebiais mote
rims pažadais savo kalbose.

Tikra bėda su moterimis!

MOTERIŲ PRISPAU
DIMAS.

Chinijoje moterįs vis dar 
velka senovės gadynių prie- 
spaudas. Ten vyrai jomis 
valdo, kaip tik jiems nori
si. Ten gyvenantieji euro- 
pėnai visokiais budais sten
giasi įvykinti europinę kul
tūrą, bet chiniečiai atka
kliai laikosi savo senų pa
pročių. Moterįs Chinijoje 
taip suvaržytos, kad joms, 
pav., uždrausta net fotogra- 
fuoties. Nepaklausiusios to 
uždraudimo aštriai baudžia
mos. Tokių nesąmonių sun
ku kur rasti.

Iš kanalo ties 39 gat. ir 
Racine avė. policija ištrau
kė nekokio John Towricko 
lavoną. Ant kaklo buvo pri
rištas 30 svari] sunkumo ak
muo. Piktadariai ieškomi.

Anthony V. Sanders pa
davęs teisman peticiją pra
šydamas vardą Anthony pa
keisti vardu “Albert”. Jįs 
nenorįs, kad jį kas turėtų 
vadinti “Tony”.

ZthiSBO*^ 
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Chicagos Strytkarių 
Transportacija.

Atmink šituos papras
tus penkis parėdymus
Nebėgk skersai gatves—palauk 

kol gatve aptuštčs, ta
da eik greitai.

Nelipk gatvekarin arba neišlipk 
iš jo, kuomet jis eina—pa

lauk kol sustos.

Neik skersai gatvę prieš atva
žiuojantį gatvekarį arba 

automobilių. x ;

Gatvekariui stovint neik skersai 
gatvę jo užpakaliu, kol nepa
tirsi, kad iš priešingosios pu

ses negrasiąs pavojus.

Kuomet gatvėse siaučia vėsula 
su lietumi, neik skersai gatvę 

prisidengęs skėčiu ir gerai 
apsidairyk ar tuščia gatve. A

!mSeipalėsoVaST* C*’’0“ 

Michio-an - šaudyklėse 
^virš 9oo oooei? UlaudOsi 

žmonių. '
te™fe1,luesĮ^ini“kas i>a- 
Keller ir pohciaritus 
___  ° Hara už ėmimą

iš saliuniniiikų papirkimų 
vad pardavinėti svaigalus 
nedėliomis.

Chicagos moterįs juiigia- 
minibus, kad pasekmin- 

*lau kovoti prieš maisto 
pa brangimą.

C <•' Jv--’i■A t j' :
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Iš Chicago.
West Pullmano blaivinin

ku vakaras.
SLRKPB. Am. kuopa 

rugsėjo 10 dieną turėjo pa
silinksminimo vakarą su 
lošimu. Vakaras įvyko West i 
Pullman Turner Hall, 12001; 
So. Halsted gat. Sulošta 
vienaveiksmis ' vaizdelis 
“Degtinė”. Dainavo bažny
tinis choras, buvo deklama
ciją ir dialogų. Šokių metu 
pardavinėta gėlės, už kurias 
duota dovanos.

I. A.

Kįla anglių kaina.
t Anglių prekėjai tvirtina, 
kad kieti anglįs greitai kai
nuosią $11.00 už toną. Dvi
guba busianti kaina ir mink
ytųjų anglių. Prekėjai 
tvirtina, kad anglių mažai 
iškasama ir todėl jų visur 
trūksta. '

Viskas eina brangyn ir 
nežinia, kaip čia reiks gy
venti žmonėms.

Svarbus susirinkimas 
Brighton Parke.

Susirinkimas įvyks spa
liu 8 d., ateinančio nedėl- 
dienio vakare, 6:00, Nekal
to Prasidėjimo Šv. Atari jos 
P. parapijos svetainėje, 44 
gat. ir So. Fairfield avė. 
Susirinkimą rengia Amer. 
Lietuvių Dienos Rengimo 
Komisija. Bus tartasi kas 
link auką rinkimo Lietuvių 
Dienoje, lapkričio 1 d.

Todėl visi lietuviai ir lie
tuvės kviečiami kuoskait- 
lingiausiai susirinkti minė
tą vakarą. Visos Chicagoš 

lietuvių kolionijos tuo tik
slu darbuojasi. Todėl ir šio 
priemiesčio lietuviai netu
rėtų pasilikti kitų užpaka
lyj. Atsiminkime baisų Lie
tuvos padėjimą ir eikime 
visi susirinkimam
Kviečia A. L. D. Rengimo 

Komisija.

Šeimininis vakaras.
Mildos svetainėje spalių 

1 d. vakare įvyko Liet. Vy
čių Chicagoš apskričio Cho
ro šeimininis vakaras. Daug 
buvo susirinkę musų gra
žaus jaunimo.

Miliciantai namie.
Spalių 5 d. iš Meksiko 

pasienio parkeliauja Chica- 
gon Illinois valstijos milici
jos 1-masis ir 2-sis pulku. 
Miliciantai paleidžiami na
mo. Jų tarpe yra ir lietu
vių.

SLA. 194 kp. susirinkimas.
Cicero, III. — SLA. 194 

kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą spalių 1 d. Ma
žai narių susirinko. Matyt, 
ne visiems terūpi organiza
cijos reikalai. Apart kuo
pos reikalu ir kitokių svar
stymų buvo apkalbėta ir 
Lietuvių Dienos reikalai. 
Išrinkta komitetas, kuris į- 
galiotas susinešti su kito
mis draugijomis ir darbuo- 
ties išvien aukų rinkime.

Ex-organizatorius.

“Bijūnėlio” dr-jos 
vakaras.

Spalių 1 d. p. Jukniaus 
svetainėje vaikų draugija 
“Bijūnėlis” turėjo vakarą 
su lošimu. Tai buvo pirma

sis šitos draugijos vakaras. 
Sulošta “Tarnaitė pamo
kė”.

Daug žmonių buvo sve
tainėje ir visi pavyzdingai 
užsilaikė. \

Draugija jauna, sutverta 
vos tik pirm keturių mėne
sių. Vaikai darbuojasi pa
kelti tautos dvasią.

Kuogeriausio pasisekimo 
jaunajai draugijai. Tarpe 
vaikų lai žydi lietuvystė.

K. ir A.

Spalių 7 d. bus registracija.
Ateinančią subatą, spa

lių 7 d., Chicagoje įvyks 
prieš generalius šalies rin
kimus piliečių registracija. 
Kas piliečių neužsiregistra
vęs, turi registruoties spa
lių 7 dieną. Registracijai 
vietos bus atidarytos nuo 
8:00 ryte ligi 9:00 vakare.

Sekanti paskutinė regis
tracija bus spalių 17 d.

Sulyg policijos raporto, 
praeitą nedėldieni tik du 
saliunininku peržengusiu 
uždraudimą pardavinėti 
svaigalus nedėldieniais.

Chicago j kasdien pava
giama po keliolika, mažiau
sia po kelis, automobilių. 
Policija nesuseka piktada
rių gaujos.

Praeitą subatą policijos 
biuran pranešta, kad 14 
žmonių kaž kur žuvę. Dau
giausia yra žuvusių jauną 
mergaičių.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Šitie laiškai yra centrali- 

nėje Chicagoš krasoje. Ant 

laiškų nenurodyta aiškus 
adresas, todėl laiškų išne
šiotojai negali jų atnešti a- 
dresataiųs j namus. Reikia 
todėl kreipties krasos bus- 
tan ir pasakyti laišku nu
meris,’ kaip čia yra nurody
ta.
1805 Anucauskis Stanis
law. x
1822 Borszis Josef. 
1852 Galini^ Frink.
1868 Gražia Mike. 
1895 Kairis Kasimer.
1900 Kamąrskas M. 
1947 Nausėdas Petras. 
1973 Pupęjj^ Ignat.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAS.

St. Serelis, Chicago. — 
Nežinome, kur butų galima 
veltui išmokti tafnstos klau- 
niamo amato? Patariame tuo 
reikalu kreipties į “Chica
go Technical College”, 116 
So. Michigan ave.

APSIDRUTINK!
Garsusis gydytojas Hall 

sako: Matydamas aplinkui 
save protinės pasiekos ir 
kultūros dirvoje, besiverti- 
mo srityse ir šeimyniniame 
gyvenime tiek nelaimių ir 
tragediją nepavykusios 
sveikatos ir suirusių nervų, 
smegenų ir raumenų, aš 
manau, kad sveikata yra 
vienintelė tvirtuma, ant ku
rios visa kaš kuo tik ies 
branginame, įgali būti pas
tatyta ’ ’. PjlVas ju’a pamatu 
šitos tvirtihwk. Jei pilvas 
yra tvarkoje, kūnas atsilai
ko pavojiiĮ^iemsį antkri- 
čiams ir -nepasiduoda 
pragaištingoms bacilų veik
mėms. ,.r, r r

Kaip aptvirtinti pilvą bu
vo klausimas, kurį išrišo 
Trinario Amerikinis Kar
čiojo Vyno Eliksyras. Šitas 
vaistas sustiprina pilvą, iš
šaukia sveiką valgymo no
rą ir pastato vidurius į jų 
tinkamą veiklumą, kuris y- 
ra geriausiu atsilaikymu ne
pasiduodančioms ligoms. 
Trinerio Amerikinis Kar
čiojo Vyno Eliksyras yra 
apskritai pripažintas pui
kinu. Žmonės žino tą ir. jų 
neapgausi pigiomis mčgz- 
džionėmis. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose.

Trenerio Linimentas yra 
taipgi pilnai užtikimu vais
tu. Ponia Hedvig Gregor 
rašo iš Norwalko, Conn.: 
“Aš sirgau ramatomis apie 
penkelis metus ir niekas 
man nepagelbėjo iki jūsų 
Linimentas neišgydė. Jei 
kas netiki, kad Trinerio Li
nimentas yra geriausias, tai 
gali paklausti manęs, aš ji 
Įtikinsiu”. Vartok jį lauku
tiniai nuo ramatų, neural
gijos, pamaitinimo, sutini
mų, ir tt. Kaina 25c. ir 50c. 
aptiekose; krasa 35c. ir 60c. 
Jos. Triner, išdirbėjas che
mikas, 1333-1339 So. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

(Advt.).

TUOJAUS REIKALIN
GAS

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

Ant pardavimo Bučernč ir Groscr- 
nė. Pigiai parduodama. Gera vietų. 
Kreipkitės:

J. Rutkoyyski, 
2943 Throop St., ‘ ' Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda maža farma su 5 ir puse 

akerio žemės. Namas su 11 kambarių, 
muriuis skiepas, 2 šuliniai, aplinkui 
eemanto saidvokai, pačiame miestelyj. 
Tris gelžkeliai aplinkui, kūtes 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 ant 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 į “Kataliko” Administra
ciją.

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

J. Zabieiskis
3249 So. Morgan St.,

REIKALINGI vyrai dirbti išsiunti
nėjimo departamente, $14 į .savaitę 
— vaikams $8 į savaitę, bet turi būti 
16 metų amžiaus.

6319 Lowe Ave.

REIKALINGI kriaušiai prie kos- 
tumeriškų vyriškų darbų. Atsišaukite:

464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

REIKALINGI kriaušiai prie mote- 
rių kotų. Atsišaukite:

464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

REIKALINGA lietuvaite į drabu
žių krautuvę už pardavėją, turinti 
patyrimą. Darbas visados. Atsišau
kite:

2857—2859 West 38 St., 
Arba

1862—1864 Blue Island Avė.

PARSIDUODA saliunas su laisne, 
tavoru ir lease'u. Sužinokite.

3729 So. Morgan St.

DŽIAUGSMAS CHEMIJOJE. NAU
JAS IŠRADIMAS PANAIKINTI 

KORNUS, SPAUDUKUS, KARPAS 
IR SUREMBĖJIMUS.

Zeman’o nuo komų vaistai, tai nau
ja moksliška gyduolė, kuri prašalina 
kornus, spaudukus. karpas ir surem- 
bejimus greitai. Tuojaus panaikina 
skausmą. Komai prašalinami su šak
nims. Pinigai sugrąžinami, jei nepa- 
gelbėtų. Lengva vartoti. Kaina 25 
centai. Jei jūsų aptiekininkas neturi, 
jis gali jums parūpinti, arba pasiųski
te man -,25c. pinigais ar krasos ženk
leliais, o aš tuojaus pasiųssiu bonkute 
su gyduolėmis. Siunčiu Į visas S. V. 
dalis. Užmoku už persiuntimą.

Otto Zeman, -chemikas,
3002 So. Central Park Ave.,

* Chicago, III.
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“KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

Pas ką randasi “Katalikė” 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. Tar.anevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos 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 ave., Chicago.

Aš Ona Samulaieia, po vyro Mi
kalauskienė, paieškau Mykolo Samū- 
lionies. paeinančio iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Biržų parap., Braškių 
sodžiaus. Meldžiu atsiliepti laišku:

Mrs. Anna Mikalausky,
East Hampton, L. I., N. Y.

PAIEŠKAU brolio Jono Urbono, švo- 
gerio Jono Makulio, taipgi pusbrolių 
— Bronislavo ir Olio Kiškių. Girdė
jau, kad jie gyvena aplink Chicago. 
Prašau jų pačių, ar kas juos žino, 
tuojaus man pranešti adresu:

W. Klarka.
818 Jefferson ave., Moundsville, W. Va.

ANT RANDOS.
Puikus ofisas del Dentiš- 

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

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank 

3253 So. Morgan St.
• į

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tąs gaus gražių dovanų vertė? 
50c. Pasinaudokite proga.

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK
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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 biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagoš mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

B

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 nė vagis, ne ugnis ne 
gali prieiti.

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

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

JONAS M. TANANEVICZ
3249-53 SO. MORGAN ST CHICAGO. ILLINOIS

SAUKOS VALAKUOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vak. Pagedėliais, Šaradomis Ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 8 vak. Miiomis nuo 9 ryto iki 1 vai .[po piety
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