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METAI XVIII

Vokiečiai nuskandino kelis laivus Amerikos pakraščiuose
Rusijos Didkun Mika

lojus Rumunijoje
Kaizerienė eina pagelbon 

savo tėvynei
Anglijai yra reikalinga dau

giau žmonių
NEIŠPASAKYTAS VO
KIEČIŲ DRĄSUMAS.
Boston, Mass. — Praeitą 

subatą Newport, R. I., uos
tau netikėtai atplaukė vo
kiečių nardančioji laivė U- 
53, apsiginklavusi, kaip pa
prastai, mažo kalibro anuo
tomis ir torpedomis. Nar
dančios laivės kapitonu yna 
Hans Rose. Kapitonas pasL 
sakė, jogei laivą atplaukusi 
iš Vokietijos pakraščių, at
gabenusi Vokietijos amba
sadoriui valdiškuosius do
kumentus. Kadangi laivės 
kapitonas pranešė, jogei jis 
tuo jaus apleisiąs uostą, to
dėl Suv. Valstijų vyriausy
bė jai nieko nedarė. Ir tei
sybė, laivė už kelių valan
dų apleido uostą, nuplauk
dama vandenyno tolumon.

Nedėldienio ryte staiga 
pasigirsta žinios, kad toji 
laivė Amerikos pakraščiuo
se pradėjo daryti prajovus. 
Nuskandino net septynis 
pasažierinius ir prekybinius 
garlaivius, prigulinčius An
glijai ir kitoms Europos 
neutralėms valstybėms. 
Vieni garlaivių plaukė iš 
Europos i Ameriką, kiti iš 
Amerikos į Europą.

To delei visoj Amerikoj 
kilo baisiausias trukšmas. 
Nes kasgi tai matė, kad vo
kiečiai Amerikos pakraš
čiuose skandintų laivus ir
tai dar be persergėjimo. 
Kai kuriais laivais keliavo 
amerikonai. Suv. Valstijų 
karės laivai kelis šimtus 
keliauninkų ir įgulos išgel
bėjo nuo skęstančių laivų.

Buvo manoma, kad Suv. 
Valstijų prezidentas dabar 
ištikro ims veikti prieš vo
kiečius. Bet kas tau. Pre
zidentas posenovei tik lau
kia faktų apie laivų nus- 
kandinimą ir nemanąs savo 
šalies ginti nuo teutonų pa
sikėsinimų. Juokdariai tvir
tina, kad jei teutonai su
griautų ir Bostoną arba New

ehališkas pasielgimas para" 
ližiuoja Suv. Valstijų pre
kybą. Anglijos spauda tvir
tina, kad vokiečiai paga
liau imą blokuoti ir Ame
rikos pakraščius. Jie mato, 
kad prie dabartinio prezi
dento jiems viskas galima 
veikti. Taigi jie drąsiai ir 
veikia. Suv. Valstijų auto
ritetas palaužtas taip, kaip 
dar nekuomet.

Vokiečiai, kaip spėjama, 
tų septynių laivų paskandi
nimu nepasiganėdins. Jie 
skandys ir toliaus plaukio
jančius laivus tarp Ameri
kos ir Europos.

Už Amerikos apsileidimą 
prieš vokiečius ar tik nesu
guls ant Amerikos talkinin
kai. Taip bent Washingtone 
pramatoma.

Visgi neišpasakytas vo
kiečių drąsumas. Vokiečiai 
krikštą uja. Vokietijos spau
da atvirai tvirtina, kad už 
skandinimą laivų Amerikos 
pakraščiuose negalį būti ne
sutikimų su Suv. Valstijo
mis. Vokietijoje tas jau iš- 
kalno žinoma. Matyt, vokie
čių stovis jau perdaug pra
stas, jei jie griebiasi pas
kutinių priemonių. Turbūt 
jų gyvybė šiam kare kabo 
ant plauko, jei griebiasi 
skustuvo.

Pasklydęs gandas, kad ši
ta vokiečių nardančioji lai
vė nesanti atplaukusi iš 
Europos, bet pagaminta 
kur-nors Amerikoje. Bet 
toksai manymas, žinoma, 
neintikėtinas.

DIDKUN. NIKALOJUS 
PASIŲSTAS Į RUMU

NIJĄ.
Londonas. — Iš Stock- 

liolmo čia gauta žinia, jo
gei Rusijos caras atšaukęs 
iš Kaukazo fronto didkun. 
Nikalojų ir nuskyręs jį vy
riausiuoju vadu rusų armi
jų, veikiančių Rumunijos 
provincijoje Dobrogea prieš 
bulgaras ir vokiečius. Te
nai didkun. Nikalojus bus

Yorką, tai ir tuomet prezi
dentas nežinotų kas veikti.

O juk toksai vokiečių na- ir ramunų armijų vyriau-

siuoju vadu ir patarėju ru- 
įmunų generolams, veikian
tiems Transylvanijoje.

Didkun. Nikalojus pa
garsėjo karo pradžioje bū
damas rusų armijų vadu 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Bet 
kuomet vokiečių gen. von 
Mackensen rusus išvijo iš 
Galicijos, Lenkijos ir Lie
tuvos, caras savo dėdę pa
siuntė Kaukazo frontan 
mušti turkus. Kaukaze jis 
taippat pasižymėjo.

Karo kritikai toje vado
vavimo atmainoje nužiūri, 
kad rusai nusprendę žūt
būt atkeršyti bulgarams. 
Būtent, norima užkariauti 
Bulgariją ir per Balkanus, 
siekti Konstantinopolio.

KAIZERIENĖ ATIDUO
DA SAVO BRANGENY

BES.
Berlynas. — Atsikartoja 

historiją. Kuomet Prūsija 
Na p< tirono laikais / papuolė 
kritiškai! stoviu, tuometine 
^Prasijos karalienė padėjo 
[visas savo brangenybes ant j 
tėvynės aukuro.

Dabartinio kaizerio žmo
na Augusta Viktorija pave
dė valstybės išdui atiduoti 
visus savo blizgalus, auksą 
ir deimantus, kad tuo budu 
pagelbėti varge esančiai tė
vynei ir parodyti kitoms 
turtingoms vokietėms pa
vyzdį. Žinoma, paskui ją 
pasekė ir turtingosios vo
kietės. Visas brangenybes 
pavedė šalies pinigynui, ku
rį karas visai pratuštino.

VOKIETIS SUSIMYLĖ
JĘS DEL BELGŲ.

Amsterdamas. — Belgijo
je vokiečių karės teismas 
buvo pasmerkęs miriop 22 
belgu. Šitų tarpe buvo ke
lios moterįs ir Namuro mie
sto majoras. Visi jie atrasti 
kalti už tariamąjį šnipinė
jimą vokiečių nenaudai.

Prieš tokį masinį žmonių 
žudymą ėmė protestuoti 
Hispanijos ir Suv. Valstijų 
ambasadoriai Berlyne. Pro
testas atnešė geistinas pa
sekmes. Belgijos generalis 
gubernatorius, gen. von Bis- 
sing, visiems mirtį atmainė 
kalėjimu.

NAUJAS MINISTERIS 
RUSIJOJE.

Berlynas. — Rusijos vi
durinių reikalų ministeriu 
caras patvirtino M. Protopo- 
povą, antrąjį durnos pirmi
ninko pagelbininką. Proto- 
popov yra penktas viduri
nių reikalų ministeris bėgy
je 10 mėnesių. Čionai nega
lima tuo paskyrimu atsiste
bėti, nes Protopopov yra 
vokiečių šalininkas.

Cook Apskričio Prokuroras 
Maclay Hoyne. 

k

Maclay Hoyne yra yalstijinis prokuroras Cook ap
skrity j. Jis yraušnaujo nominuotas užimti tą pati pro
kuroro ofisą. G-abus ir didžiai teisingas vyras. Viso
kiems sukčiams, ėmėjams papirkimus ir kitokiems vi
suomenėms išnaudotojams Mr. Maclay Hoyne yra tikras 
botagas. Skaudžiai jis baudžia visokius prasižengėlius. 
Kadangi Cook apskritis apima visą Chicagos miestą, 
todėl šiam miestui kaip tik (r reikalingas toks teisingas 
ir energingas vyras. Visi piliečiai ateinančių rinkimų 
metu, lapkričio 7 dieną, turf balsuoti už Maclay Hoyne.

ANGLIJAI REIKALIN
GA DAUGIAU ŽMONIŲ.

j Londonas. — Čionai vie
šai paskelbta, kad Anglijai 

‘yra reikalinga daugiau 
i žmonių kariuomenei ir dau
giau prie amunicijos ir gin
klų gaminimo. Speeialė ko
misija, kuriai pavesta re
krutuoti kareivius ir rupin- 
ties ginklų ir amunicijos ga
minimu, štai ką oficialiai 
pranešė:

“Daugiau žmonių reikia, 
kad palaikyti musų jėgas 
ligsvaroje karo laukuose, 
taippat daugiau žmonių pa
gaminti amuniciją ir šitą 
pristatyti karo frontui >s- 
na”.

Anglijos vyriausybė yra 
sumaniusi prie amunicijos 
gaminimo pašaukti moteris, 
o vyrus iš karinių dirbtu
vių pasiųsti khro laukan. 
Taippat norima pašaukti 
tarnybon visus tuos, kurie 
ligšiol paliuosuoti nuo ka
reiviavimo.

Londonas. — Čia gauta 
iš Romos, žinia, kad Graiki
jos vyriausybė atsisakius 
išmokėti bile kur ir kam 
pinigus, nes išdas ištuštė
jęs.

Lietuva paplūdus! kraujuose ir 
alkana laukia musu grei-

. tos pagelta
Artinasi svarbi diena — 1-mo lapkričio diena — 

kurią Suv. Valstijų prezidentas Wilsonas paskyrė au
koms rinkti po visą Ameriką nelaimingai Lietuvai.

Broliai ir seseris! Šita diena — tai kvotimai iš mu
sų pilietybės, musų žmoniškų priderysčių ir musu tau
tinio susipratimo. Tai bus — LIETUVIŲ' DIENA. — 
Ta diena parodys visam pasauliui, kiek mes esame pri
brendę kaipo žmonės, kaipo piliečiai ir kaipo lietuviai.

Taigi, broliai ir seseris, ruoškimės prie Lietuvių 
Dienos! Gelbėkime savo nelaimingus viengenčius ir ne
padarykime sau sarmatos prieš svetimtaučius.

Visi komitetai ir draugystės Chicagos apylinkėse 
ir miestuose i vakarus nuo Chicagos turi kuogreičiau- 
siai atsišaukti žemiau paduotu adresu, iš kur Lietuvių 
Dienai gaus dėžutes, raiščius ir kitus reikalingus daik
tus dykai.

Visi susivieniję gelbėkime Lietuvą!
Chicago Lithuanian Relief Committee, 

c/o C. Kasputis,
3246 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. * i . ... ,
Tel eph. Drover 3514.

Karo stovis
j Rytų frontas. — Čia ru- 
Įsai vis arčiau žengia Lvovo 
lir Kovelio link. Seka pa
šėlusioj i mūšiai. Abelnai 
spėjama, kad pirm žiemos 
rusai išnaujo paims Lvovą.

DIDELI MŪŠIAI GALI- | 
GIJOJ IR VOLYNIJOJ. Į
Petrogradas. — 

joje rusai atnaujino savoj 
užpuolimą ir Kovelio fron-į 
te sulaužė keliose vietose 
teutonų apsiginimo liniją. 
Tas pat veikiama ir prieš 
Lvovą, Galicijoje. Teutonai 
visgi dar stipriai laikosi 
kaip vienur, taip ir kitur, 
bet jų tas pasilaikymas žy
miai silpnėja. Kiek stipriau 
pasistatoma kaip prieš kokį 
galą.

VOKIEČIAMS 
TRŪKSTĄ GINKLŲ.

Londonas. — Vakariniam 
karo fronte anglų rankosna 
kokiuo tai budu patekęs 
sensacijinis dokumentas už
vardintas “Ketvirtojo vo
kiečių korpuso patyrimai iš 
mūšių Somme fronte”. Ten 
sakoma, kad vokiečiams da
bartiniais laikais trūkstą 
ginklų, amunicijos ir viso
kios karo medžiagos.

Vakarų frontas. — Fran- 
jeuzai palengva apsupa mies
tą Peronne, kur vokiečiai 
turi savo svarbią atspirtį. 

Volvni-įaugini briaujasi Bapaume 
miesto link.

žudyta ir sužeista.. Tuo teu
tonų žvėriškumu pasipikti
nęs visas pasaulis.

Viduržemėse jūrėse teu
tonų nardančioji laivė nus
kandino anglų transportinį 
laivą. “Gailia”. Žuvę 638 
serbai ir franeuzai karei
viai.

Atidaryta Anglijos parla
mentas.

New York. — Ponios 
Hetty Green privatinė nuo
savybė aprokuota $20,000,- 
000 vertės. Tai turtingiau
sia moteris visam pasaulyj.

Rumunijos frontas. — 
Dobrogea provincijoje neį
vyko nieko svarbaus. Bul
garai su teutonais vietomis 
atmušami atgal. Rusai siun
čia daugiau kariuomenės į 
Dob r<) ge a. T r a n sy 1 va ni j oje 
rumunai vietomis pasitrau
kę atgal, negalėdami atsi
laikyti prieš stipresnį prie
šininką.

Makedonijos frontas. — 
Serbai varosi pirmyn. Jie 
perėjo Černą upę ir dabar 
mušasi su bulgarais savo 
žemėje. Talkininkai tuo 
tarpu nepasivaro pirmyn 
Salonikų fronte. Bulgarai 
puikiai apsitaisę kalnuose.

Graikija. — Graikijos vi
sas karo laivynas perėjo 
revoliucionistų pusėn. Ka
ralius nieko naujo nenu
sprendęs. Tveriąs naują mi
nisteriu kabinėta. *• <■

Teutonų lakūnai andai iš 
oro bombardavo Rumunijos 
sostinę Bukareštą. Apie 250 
Vyrų, moterių ir vaiki] nu-

IŠ MŪŠIŲ LAUKO 
TRANSYLVANIJOJE.
Londonas. — Iš Bukareš

to gauta žinia, kad abudu 
teutonų armijų sparnu 
Transylvanijos fronte ru
munai baisiai sumušę.

Iš Berlyno ir Vienuos 
pranešimuose pripažįstama, 
kad dešinysis teutonų spar
nas tikrai nukentėjęs, nes 
atmuštas atgal toloką galą. 
Bet užtaigi rumunų fronto 
centras, baisiai sumuštas. 
Ten rumunai turėję pasi
slėpti kalnuose, kur taippat 
pasidarę jiems ankšta. Čia 
rumunus įveikęs, anot tvir
tinimų iš Berlyno, vokiečių 
gen. von Falkenhayn, kurs 
vadovauja vokiečiams ir 
austrams. Tvirtinama, kad 
tai esąs antrasis to genero
lo laimėjimas Transylvani-

SUSIRGĘS AUSTRIJOS 
IMPERATORIUS.

Londonas. — Iš Vienuos 
Genevon pranešta, kad iš
naujo pavojingai susirgęs 
Austrijos imperatorius 
Pranas Juozas. Gydytojai 
jam liepę atsigulti lovon.

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius.

Jurgis Melnikas, ieško 
brolio Juozo Melniko, Kau
no rėd., Ukmergės aps., Ši
moniu vals., Jurkštij sod. 
Adresas: Russia, Kazan, 
2-ja batareja 2 Zap. Artil. 
brigady, Juriju Melnikasu.

Motiejus Vaitinas, Su
valkų rėd., Marijampolės 
aps., Balbieriškiu vai. iš Sa- 
kuliškių, ieško savo sūnų: 
Petro ir Vinco Vaitinų. A- 
dresas: Russia, Tambov, 
Tezikovskaja ui. 65, Litovs- 
ki Komitet.

Ona Grėblikiutė, ieško 
savo giminių Antano Vait
kevičiaus, ir Antano Grėb- 
liko iš Rudaminos par.. A- 
dresas: Russia, Simferepo- 
lis, Salgirna gatvė, No. 4, 
Lietuvių Įgaliotiniui kun. 
Draugeliui, del perdavimo 
V. Švermickui.

Jonas Petriką, kareivis, 
Kauno rėd., Mažeikių mies
telio, ieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
Sievero-Zapadnyj front, 132 
želieznadorožna rabočaja 
rota, J. Petriku.

Boleslovas Vilimavičius, 
ieško Juozo Šinbelio, Jono 
Malešausko, Stanislovo Pu- 
zino, Juliaus Mooscoon. Vi
si Pasvalio par., Panevėžio 
pa v., Kauno rėd. Adresas: 
Russia, gor. Egorevsk, Ria- 
zanskoi gub., Kasimovska 
ui. Dom. Harlemova, Kvar
tai 13, kv. 15, Ivanu Diaš- 
čiar dlia Boleslovą Vilimo- 
viča

Ksaveras Strempickėnas, 
mokintojas, Iglišktdių kai
mo, Igliaukos par., Tavara
vo vals., Marijampolės aps., 
Suvalkų rėd. ieško savo bro
lio Vinco Strempickėno, 
Motiejaus sunaus, švogerio 
Kare >1 iaus Petruševičiaus, 
kaimo Varnupių, Daukšių 
par., Padovinio vals., Kal
varijos aps. Suvalkų rėd. 
Adresas: Russia, gor. Sa
mara, Uralskaja ui, No. 
205, dom Sironina Ignatiju 
Kolosovskomu, perduoti Ks. 
Strempickėnui.

Petronė Žilinskienė, Kau
no rėd., Šiaulių aps., Škė
mų vals., Baisiogalos par., 
Papalio sod. ieško trijų sū
nų: Petro, Kazimiero ir 
Juozo. Adresas: Russia, 
Minskoi gub., Igumenskago 
ujiezda Stancija Puhoviči, 
Počtovoje Otdielenie, Mari
nio G orka, dom No. 31, pol. 
Petronelija Žilinsko).

Elena Selyklis, ieško sa
vo vyro Antano Selyklio, 
gyvenusio 298 Front St., 
Justin (?), iš Suvalkų rėd., 
Kalvarijos aps., Krosnos 
par., Vartai kaimas. Adre
sas: Russia, g. Kazan, Ad- 
miramieskąja Slaboda, dom 
Aleksandrovi, Elenie Seli- 
klis, (bieženka).

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau nauji} saliuuą šeiniaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

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

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill,

l Pasilinksminimo Vakaras |
.*. . .. SU PROG RAMU
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B. Liudžiutė, ieško bro
lių: Selvestro ir Bronislovo 
Kilnų ir Agotos Abraitie- 
nės, Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio apskričio. Adresas: Rus
sia, Žiburio Draugijos Lie
tuvių mergaičių gimnazija. 
Tambovas, Nikola jevskaja 
13, mok. B. Liudžiutė.

Mykolas Bugaila, ieško 
sunaus Juozapo Bųgailos, 
gyvenusio Bunalo (gal Buf
falo?) Adresas: Russia, 
gor. Tver, Milionna gatvė, 
Rimska Katoličeska Koste- 
la, Mikailų Bugailu.

- ZP. Miknėvičaitė, ieško dė
dės Petro Kačergiaus ir Jo
no Samuolio iš Suvalkų 
rėd., Marijampolės" miesto. 
Adresas: 'Russia. ' Žiburio 
Draugijos Lietuvių Mer
gaičių gimnazija. Tambo
vas, Nikolaevskaja 13, mok. 
P. Miknevičiutė.

Trįs kareiviai: Kazys Ur
bonas, Skaborų sod., Rasei
nių apskričio. Antanas Tu- 
butis, Stumbrių sod., Rasei
nių aps. ir Petras Varnelis, 
Skroblų sod. ieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Dieistvujuščaja Armija, 
3-go Parka, 28-oi Parkovoi 
Artilleriskoi brigady.

Alfonsas Vilūnas, karei
vis, Mackėnų sod., Utenos 
vol., Ukmergės pav., Kau
no rėd. ieško Adomo Vilū
no ir Petro Mikulėno. A- 
dresas: Russia, Kazan, 2-ja 
batareja, 2-oi zap. Arti], 
brigady, Alfonsu Vilunasu.

Nikodemas Kavaliaus
kas, Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio aps., iš Bartinikų, ieš
ko švogerio Petro Rungai- 
čio, gyvenusio Chicago, III. 
Dziulaet (Joliet?) Rockda
le. Adresas: Russia gor. 
Šklov, Mogilevskoi gub., 
Mogilevskaja ui., dom Sam- 
seviča, No. 22, Nikodemas 
Kavaliauskas.

Petras Rimas, kareivis, 
Kauno rėd., Šiaulių aps. 
Kurtavėnų par., Riinučių 
kaimo, ieško švogerio An
tano, Balčiūno, gyvenusio 
Shirley, Mass. Taippat ieš
ko, brolių, seserų ir kitų 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Dieistvujuščaja Armi
ja, 28 Art. br. 4 batareja, 
Petru Rimasu.

Antanas Kinbirauskas, 
Vilniaus rėd., Trakų aps., 
Jezno vai., Birštono pap., 
Paprienės sod. ieško švoge
rio Aleksandros Knišiaus, 
Antano Kaluževičiaus ir 
Miko Knišiaus. Adresas: 
Russia, g. Minsk. Kolomen- 
skaja ui., No. $3-32, Litovs- 
ki Komitet. Antonu Kinbi- 
rovskomu.

Juozas Judžionis, Kauno 
red., Panevėžio aps., Kriii- 
činos par., Motiejūnų sod. 
ieško brolio Jono Judžionio 
ir kitų giminių ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, Dįei- 
stvujuščaja Armija, 304 
Noggorod. Sieverskij polk, 
11-ja rota, Osipu Judžioni- 
su.

Matijošius Brusokas, ieš
ko Vinco Blaškevičiaus. A- 
dresas: Russia, Nižegorods- 

gub., Ardatovskij u- 
;ji< 1, Ličadievo vol., Doku- 
bii •> derevni Matijošius 
Prūsokas.

Juozas Miknevičius, ieš
ko dukters Mortos. Adre
sas: Russia, Gub. gor. Mu
gi iev, Novo-Bazarnaja ui. 
No. 11, Litovskij Komitet. 
Osipu Mikneviču.

Antanas Mačanskis, ieško 
brolių: Juozo, Vlado ir Kon
stanto Štuikių Adresas: 
Russia, Dieistvujuščaja Ar
mija, Perevežočni Otriad 
52, p. 30, Piechotnaja divi
zija, Anton Mačanski.

Anelė Zelenkauskaitė, 
Kauno rėd., Novoaleksan- 
drovsko pav., Rokiškės vol.. 
Pačių kaimo, ieško brolio ir 
dėdės ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia. 
Moskva, Sakahiiki, Erme- 
kovska ui., Rąbotnij dom 
No. 3, pol. Aneli O. Zalen- 
ko’vska.

Stefanija Balsevičaitė-Ju- 
cevičienė, ieško savo bro
lių Vaclovo ir Gabrieliaus 
Balsevičių ir kitų giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, gor. Jurjcv, Lifliands- 
koi gub., Ratužnaja ui., No. 
69, kv. 1, Stefanija Jucc- 
vič.

Juozas Janulis, Kauno 
rėd., Vilkmergės aps., Ra
guvos vai., Jastinikų sod. 
ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, Moskva, 
Novo-Aleksiejevska.įa ui. 
dom. No. 49, kv. 6, Juozas 
Janulis.

Domininkas i r . Marcelė 
Makarskiai, ieško šių ypa
tų: Jono Eringevičiaus, 
Kauno gub., Panevėžio aps. 
jo žmona Domicėlė Petrau
skaitė; Petro Petrausko, 
Jono Masiliūno, Juozo Ma
siliūno ir jo žmona Emilija 
Margiutė ir kitų ir pažįsta
mų: Adresas: Russia, Eka- 
terinoslavskoi gub. Selo 
Zaporožės, Kamenskom Do- 
vostrebovanija, bežencu g- 
nu Dominiku Andrieviču 
Makarskomu.

GIRIASI SUMUŠ? 
RUMUNŲ ARMIJĄ.

Londonas. — Kaip Bul
garijos sostinėj Sofijoj, 
taip ir Berlyne oficialiai 
pranešta, kad bulgarai-vo- 
kiečiai visiškai sunaikinę 
rusų-rumunų armiją, kuri 
per Dunojų buvo įsiveržu
si Bulgarijon tarpe Rušču- 
ko ir Turtukai. Toje armi
joje buvę apie 15,000 ka
reivių. Jinai grasiusi bulga- 
rams-vokiėčiams užeiti iš 
užpakalio Dobrogea provin
cijoje. Bulgarų ir teutonų 
vyriausias vadas, geu. von 
Maekensen, net buvo įsakęs 
savo armijoms apleisti ru
munų tvirtoves Turtukai ir 
Silistria.

Rumunai su rusais per 
Dunojų buvo persikėlę pori- 
touiniais tiltais. Tečiau teu 
tonų kariniai laiveliai Du
nojumi atplaukę ir tuos til
tus suardę. Persikėlusiai 
rusų-rumunų armijai buvo 
atkirstas kelias. Tuomet 
bulgarai su vokiečiais puo
lėsis prieš rusus-rumunųs 
ir juos Visiškai nugalėję. 
Daug jų žuvę, daug nelais
vėn paimta.

Bulgarai tvirtina, kad tai 
jų antrasis didis laimėjimas 
padunojumi. Pirmasis bu
vęs paimant Turtukai tvir
tovę. \ .

Rumunijos sostinėje ofi
cialiai sakoma kaip tik prie
šingai. Tvirtinama, kad ru
sai su rumunais iš Bulgari
jos pasitraukę, atgal persi- 
pietę per'ĮIjmoją, neįsteng
dami pasilaikyti prieš skai- 
tlingesnį priešininką.

NUSKANDINO ANGLĮ 
JOS GARLAIVĮ.

Londonas. — Teutonų 
submarinas nuskandino di
delį Anglijos transportinį 
laivą “Franconia’’ Vidurže
mių jūrėse. Iš 302 žmonių 
įgulos 12 žuvo. Garlaivis 
buvo naudojamas gabenti 
kariuomenę. Turėjo 25,000 
tonų intilpimo. Pirm karo 
laivas priklausė transatlan
tinei Cunard linijai.

[lDr 0. C. HEINE 1
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Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kelio- 
ruošė). 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.
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“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie jį visi laikraš
čiai. ,

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus.

I1
I
J

□Ei

V

B
E

G

n E Reikalaukit pas
S. P, TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL, %-
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į 25,000 Dėžučių Tikrų
Rusišku Kendžiu c *-

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir šį iškirptų 
apgarsinimų, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Mrs apmokėsime persiuntimų. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios; kžlįr Ji/tf lAetūvdje1 vilgete. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik-, 
site šiomis kondorais užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
žodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvienų prisiųstų 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY GO.
1845 W. Greni Ave. Chics o,III.

Kiekvienas Gali Būti
Fotografistų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirma įietuvię kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti f\uo.grafystčs 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite: •

Tadeušas Liepinis, ieško 
brolio Antano Liepinio, gy
venusio Toronto, Ont., Ca
nada. Adresas: Russia, Pe
trograd, Fontanka ui., dom 
No. 76 kv. 26, Tadeušu Lie- 
pinisu. ,

Alfonsas Žičkus, ieško 
brolio Jono Žičkaus ir Pe
tro Aleknavičiuko. Adre
sas: Russia, gor. Alatyr, 
Simbirskoi gub., 2-oi Zapa- 
snoi martirnyj Artilleriskij 
diviz., 2-ja batareja, 1 
vzvod, Alfonsu Žičkusu.

Marijona Pukiutė-Lucku- 
vienė, Suvalkų rėd., Kalva
rijos aps., Raudenio vals., 
ieško savo brolių: Vinco, 
Petro, Jono ir Juozo iš kai
mo Želevos. Adresas: Rus
sia, Simferopolis, Tauridos 
rėd., Salgirno gatvė, No. 4 
kun. Draugelis, perduoti 
Marijonai Luckuvienei.

Kun. A. Masiulis, ieško 
brolio Kazio Masiulio ir se- 
seraičių, Karalinos Pabera- 
lytčs ir Onos Bantkaitės, 
visi gyveno Chicago. Adre
sas: Russia, Mogilevskoi 
gub., Poč. st. Kržicev, im. 
Prušin, S. Varodskova, Ks. 
A. Masiulis.

Juozas Vistartas, Kauno 
rėd., Rasėinų aps., Kvedai- 
nos vol., Šaručių kaimo ieš
ko Jono ir Petro Vistartij; 
Juozo ir Kazio Ivaškų, Kvė
darnos vol., Radvarnikų kai
mo. Adresas: Russia, Pe
trograd, Centralnij \ Komi
tet, Registraciji biuro, Be- 
sikosikai per. No. 29, kv. 2, 
Juozas Vistartas.
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I MILDA i
; TEATRAS!
a 3138-42 So. HalstedSt. t
S---------------------------I
gį Turi fro’-ansią pasisekimą. Kas S 
S nakt cianas žmonių. t ■

Kodėl? |

Todėl kad duoda geriausius vei- g 
dinimus už pigiausias kainas. *

Už 5c čia pamatysi gražesnį S 
Teatrą, kaip viaurmiestyjo už 5Cc. H

Nedaliomis 15c. balkonas 10c.
S Kainas šiokiomis dienomis b-su- V 
g batomis 5c balkonas įte -viuui.
|| Prasideda 7 vai. kas vakaras, 
js Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 

pietų.
B Jei nori linksmai praleisti va
Ėj landą liuoso laiko, tai ateik
| MILDOS-TEATRAM 
*■. ................ .

-J

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

JONAS KŪLIS
Kėliauj 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.

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

| Tananevicz Pub. Co., Inc. |
■ S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas s

| 3249 So. Morgan St. Chicago, Dl. g
liffl!«!;llMH!ir.BII!IIM:illl«IBI!i«ininBIIHI!Hiiiin!B!l!l«ffili«MIUII®!!IOWIi:il»IUmui»HlimiiaWill«l!lflt«ailffli!iniWlllIfflgOHoff

' F. A. POSZKOS APTIEKA I
: 3101 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. į
I ■ > į
B SPBOIALIŠKOS GYDŪOLfiS.
fe I>r. Lung's Kartus Vynas. Geriausia gyduole dšl vidurinių ir iilaukinių ligų, I 
t Kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant virkaus, galvos skausmų ir kitokių ne- S 
P 'gerumų: Bohica '.......................................................................................... v..............,1.00 W
i Gydanti' mdstis dėl senų tironiškų ligų ir užtruėijimo kraujo, supusimų ir g 

t.t. Kaina ...... ........................................ . .. ...............t'.i.'.'...50c ir 51.00 g
m Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina..................................................... 50c ig
" Magic Corn Cure. Goriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų. 1
■j Kaina .......................................................................................................................... 15c ir 25c jį
S Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso- 
įj kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas. fe

illždyką! Koncertą! Uždyką!!! |
I IKas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriąusiit daininin- S 
S kų, muzikų, geriausių dekliainacijų, monologų, dialogų ir t.t., g 
į| gali turėti tai visa uždykų. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs g 
3turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- g 
g fonų visai uždykų.

i

subatomis iki
9

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.
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! KATALIKO KRAUTUVE
< S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

13249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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Lietuviu Laikraštis ‘ ‘ Katalikas ’ ’No. 31
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Lietuviai Amerikoje

reika-
Kaz.

AMSTERDAM, N. Y.

An.
sun-

Y.

Įplaukė

išlaidos

ir au-

Iš Amerikos
Al.

prasidėjo po

pana- 
piliety-

R.
O.
J.

riaušių metu a- 
moteris ir 3 vy-
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mokyklos naudai, 
inteikti klebonui.
paaiškino apie į- 

bažnytinių chorų 
Wilkes-Barre, Pa.

I 
i 
I

O □ !

SCRANTON, PA.
I

Rugsėjo 26 d. vakare Šv. 
Juozapo parapijos svetai
nėj buvo sušauktas vietos 
ir apylinkių visų draugijų 
susirinkimas Lietuvių Die
nos, lapkričio 1 d., reikale. 
Atvyko apie iš 26 draugijų 
50 atstovų. Be šitų buvo 
dar ir 6 delegatai nuo “pir
meivių” — L. S. S. Kuo
pos, Lietuvių Kningyno dr- 
jos ir Literatūros d r-jos, 
kurios menkai gyvuoja. -

Atidarius susirinkimą, 
raštininkas paskaitė praei
to susirinkimo nutarimus. 
Su mažu pataisymu nutari
mai priimta.

Paskui socialistai, kurie 
save vadina “pirmeiviais”, 
barasi ant viršininkų, ko
dėl jie pakvietimo susirin
kimai! nepaskelbė socialis
tų laikraščiuose. Raštinin
kas į tai atsakė, kad visuo
tinam katalikų su tautinin
kais suvažiavime Wilkes- 
Barre, Pa., socialistai atsi
sakė bendrai su kitomis 
srovėmis rinkti aukas Lie
tuvių Dienoje. Tatai nebu
vo ir jokio reikalo ir šin 
susirinkiman socialistus 
kviesti per jų laikraščius.

Tečiau socialistams neuž
teko to paaiškinimo. Jie 
vienas po kito ėmė klausti, 
kodėl gi nebuvę pakvietimo 
jų laikraščiuose. Prisiėjo 
pagaliau pirmininkui sulai
kyti balsus tame klausime.

Po to socialistai ir vėl 
paleido savo kakarines, ko- 

. . kiuo budu ir kam bug siun
čiamos surinktos aukos ir 
kaip tos aukos bus dalina
mos.

Dabar Dr. J. Šliupas, 
kaipo Am. Liet. Centr. Ko
miteto narys, paaiškino. 
Bet jiems ir to neužteko ir 
jie prisispyrę pagaliau rei
kalavo, kad trečioji dalis 
surinktų aukų butų pasiųs
ta kokiai ten Agronomijos 
draugijai, kuri Lietuvoje 
nieko neveikia lietuvių gel
bėjimo reikale.

Gajų-gale pirmininkas 
buvo priverstas uždrausti 
socialistams kalbėti ir su
grąžinta jų, kaipo atstovų, 
įgaliojimo paliudijimai. Nes 
pasirodė, kad jie buvo at- 
sivilkę ne darbą dirbti, bet 
viską griauti. Pasirodė, kad 
su tokiais “pirmeiviais”, 
jei jų klausytum, prisieitų 
eiti atžagariai.

Jiems apleidžius svetainę 
flaug svarbių reikalų ap
kalbėta.

Valdybon išrinkta:
Pirmininku A. Zaleckas, 

pirm, padėjėju J. Banis, 
' nutarimų rašt. A. Sodeika, 
finansų rašt. P. Katkaus- 

' kiutė, išdininku K. Kumpi- 
kis, išdo globėjais — Dr. J. 
Šliupas ir V. Mardosa.

Delegatas.

RACINE, WIS.

Vietos lietuviai susiorga
nizavo bendrai rinkti aukas 
Lietuvių Dienoje, išėmus 
socialistus, kuriems nerupi 
tautiečių likimas Lietuvoje 
ir Rusijoje. Daug darbuoja
si vietos lietuvių parapijos 
klebonas kun. V. Slavinas.

Aukų rinkimo reikale į- 
vyko lietuvių susirinkimas. 
Buvo atstovai iš: lietuvių

parapijos, Lietuvos Brolių 
dr-jos, S. L. A., Šv. Kazi
miero dr-jos. S. L. R. K. A., 
L. R. K. Moterių Sąjungos, 
T. M. I). ir iš kitų dr-jų.

Išrinkta Lietuvių Dienai 
tvarkyti komitetas, kurin 
ineina.

Pirmininku J. Bankus, 
pirm, padėjėju J. Gasparai- 
tis, nutarimų raštininku J. 
Margis, finansų rašt. V. 
Šapalas, išdininku J. Kes- 
minas, išdo globėjais — 
kun. V. Slavinas ir Mrs. Au
na Dokšis. Spaudos Komi
tetas: kun. V. Slavinas, 
Miss Mary Lugauskaitė ir 
Pr. Radzevičia.

Pasitikima, kad šis komi
tetas pasidarbuos, idant 
kuodaugiausiai aukų butų 
surinkta Lietuvių Dienoje.

Fr. R.

SCRANTON, PA.

Šv. Cecilijos bažnytinis 
choras spalių 1 d. turėjo 
mėnesinį susirinkimų. Pir
mininkas A. Sodeika, atida
ręs susirinkimų, išdavė ats
kaitų iš vakaro “Malūni
ninkas ir kaminkrėtis”, 
kurs įvyko rugs. 4 d. Iš ats
kaitos pasirodė, kad gryno 
pelno liko $185.45. Pelnas 
skiriamas Šv. Juozapo pa
rapijos

Toliaus 
vykusį 
seimą
Pasakė, kas išrinkta bažny
tinių chorų sąjungos cen
tro viršininkais ir ką tęliau 
mano veikti chorų sąjunga. 
Pagaliau pirmininkas prisi
minė apie choro svarbiau
sių pareigų dabartiniais lai
kais — tai yra apie aukų 
rinkimą nukentėjusiems del 
karo lietuviams netolimoje 
Lietuvių Dienoje. Kad tą 
dieną kuodaugiausiai su
rinkti aukų, reikia parūpin
ti daug rinkėjų ir rinkikų, 
sakysime, kad jų bu
tų nemažiau penki šimtai. 
Nes Scrantono apskritis 
platus, su keliais didesniais 
miestais ir miesteliais.

Kaip jau yra žinoma, tą 
dieną pakviestas darbuoties 
visos parapijos ir draugijos. 
Kadangi musų choras atsto
vauja didžiausią Scrantono 
apskrity j lietuvių parapiją, 
todėl jis turi daug ir pasi
darbuoti aukų rinkime.

Musų choro visos giesmi
ninkės mielai pasižadėjo au
kas rinkti Lietuvių Dieno
je. Be to jos dar apsiėmė 
ir pašalines merginas ir mo
teris patraukti į bendrąjį 
darbą. Garbė už tai gerbia
moms giesmininkėms!

SO. BEND, IND.

Šito miesto gyventojai iš
kilmingai pamini šimto me
tų sukaktuves nuo miesto 
įkūrimo, kuomet kun. Mar
quette atvyko šiton apylin- 
kėn ir jo pasidarbavimu 
buvo pastatyti keli pirmuti
niai namai. Šitie namai tai
gi ir suteikė pradžių mies
tui, kuris šiais laikais turi 
kelias dešimtis tūkstančių 
gyventojų.

Andai apie 30,000 žmonių 
dalyvavo ėjime. Buvo pa
gaminta apie 400 vežimų,

perstatančių miesto histori- 
jų, apie 5,000 įvairių tautų 
vaikų pasirodė su savo tau
tinėmis dainomis.

Kelias dienas tęsėsi iškil- 
mybė.

Indiana valstijos mies
tuose iškilmingai paminima 
šimtmetinės sukaktuvės 
nuo prisidėjimo tos valstijos 
prie Unijos, ty. prie Suv. 
Valstijų.

Andai čia mėgino gauti 
pilnąsias pilietybės poperas 
net 47 kandidatai. Bet kvo
timus atliko tik 26. .Kitiems 
teisėjas liepė paskaityti 
Suv. Valstijų konstitucijų.

Kai-kuriems neišduota po- 
perių del jų pačių kaltės. 
Teisėjas, pav., paklausė vie
no kandidato: “Ar skaitei 
Suv. Valstijų konstituci
jų?” Atsako: “Ne.” — “O 
gal tau kas kitas paskaitė 
konstitucijų?” — “Ne,” sa
ko.

Tokiems ir jiems 
šiems neišduodama 
bės teisės.

BUFFALO, N.

Čionai ant prekinių gar
laivių, plaukiojančių dide
liais ežerais, žada streikuo
ti jurininkai ir pečkuriai. 
Jurininkams ir pečkuriams 
kompanija apart paprastų 
algų kas metai duodavo dar 
ir dovanas. Kompanija bet 
nusprendė tas dovanas vi
sai sumažinti. Todėl tarp 
jurininkų kilo nepasiganė- 
dinimaš, ir rengiasi , strei
kuoti.

ANSONIA, CONN.

Paskutinis čionai strei
kas labai kruvinai pasibai
gė. Kelis darbininkus poli- 
ciantai nužudė. Darbininkai 
tečiau neatsižadėjo savo rei
kalavimų ir gavo, ko norė
jo-

Dabartiniais laikais čia 
darbo yra visiems. Abelnas 
uždarbis yra $2.50 ligi $3.- 
00 į dienų. Darbo diena — 
10 valandų.

FINDLAY, OHIO.

Čionai sudegė karietų 
dirbtuvė. Nuostoliai apro- 
kuojami ligi $40,000. Dirb
tuvė nebus atnaujinta, nes 
neatlaiko konkurencijos su 
automobiliais. Daug dirbo 
ir lietuvių.

CHICAGO, ILL.

Rugsėjo 29 d. p. M. Mel- 
dažio svetainėje (West 
Side) įvyko prakalbos su 
programėlių. Prakalbų tik
slas buvo parinkti kiek au
kų nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams. Prakalbos ir 
aukų rinkimas pavyko. Kal
bėtojais buvo: p. J. Bag- 
džiunas, p. B. K. Balutis ir 
kun. F. B. Serafinas. Jie 
visi kalbėjo apie Lietuvos 
nelaimes ir lietuvių vargus. 
Skatino kaip galima gelbė
ti nukentėjusius nuo karo 
musų brolius ir seseris. Ir 
reikia pasidžiaugti, kad lie
tuviai nepasigailėjo aukų. 
Aukavo sekantieji:

Po $20.00: J. Bagdžiunas, J. 
Saunoras ir J. Molis.

Po $10.00: J. Krotka, Z. Bol- 
cikonis.

Po $2.00: F. Jukas.
Po $1.00: Kun. F. B. Serafi

nas, J. Strolis, A. Krotkaite, A. 
Janulevskas, K. Pavilonaitė, 
Vasilevskas, K. Kazlauskaitė. 
Tamošaitė, J. Vaieekauskis,
Bagdešinko, St. Rokas, J. Jasu- 
nas, J. Juoeius, E. Radzevič, D. 
Jankevičius, J. Grušas, J. Palio
nis, F. Jomanas, J. Mareinaus- 
kas, P. Zableekis, J. Simonaviče, 
J. Garvinas, Alex Slokes, K. Va- 
lonis, F. Kelpas, P. Samsonas,
J. Linkaitė, D. Neverdovskas, F. 
Kniskis, J. Kulikauskis, J. Pe
trauskas, J. Bueiunas, J. Biežis,
K. Mažeika, J. Alijonis, K. Kie- 
la, D. Vingelis, V. Stankevičius, 
J. Sopis, J. Benesiunas.

Po 50e.:
J. Januliauskienė, J. Cibulskis, 

St. Paurazas, J. Uksas, P. Krau- 
jalis, K. Aleksiunas, J. Gabris, 
P. Petrauskaitė, J. Kučas, A. 
Butkus, L. Nędnaras (?), D. Ja- 
rudas, P. Butkus, A. Molkevi- 
čius, F. Lukoševičia, D. Gasper- 
skienė, M. Mikšienė, P. Bielskis, 
B. Velavičaite, J. Kaminskas, K. 
Saluekas, K. Zurinckas (?), Z. 
Janavičia, J. Navickas, J. Dau
gnoras. . !

Po 25c.: J. Jankauskienė, K. 
Bagdonienė, F. Sinickis, P. Bu- 
čiunas, A. Kaliaekas, P. Bagdo
nas, L. Markuckis, J. Bručas, A. 
Jarros (?), J. Vileikas, O. Pa- 
liuvaitė, O. Valančiūtė, M. Uk
sas, P. Karvelis, J. Gasparkas. 
Viso $141.00. Smulkesnių $5.10.

Rengimo Komitetas dar nuo 
savęs pridėjo po $1.00: R. Zau- 
ra, V. Linkauskas, V. Brusokas 
ir F. Bručas, Viso $4.00.

Todėl iš viso aukų 
$150.00.

Prakalbų surengimo 
$3.75.

Pasiliko $146.35.
Ačių kalbėtojams

kautojams, taippat p. Mel- 
dažiui už suteikimą veltui 
svetainės.

J. Krūmą, 
rašt.

AUKOS SURINKTOS DŪMOS , 
ATSTOVO YČO IR KUN. J.
ŽILINSKO PRAKALBOSE
SPALIO 2 D. 1916 m. ŠV.

JURGIO PkRAP. SVETAI
NĖJE, CHICAGO, ILL.

Aukavo po $5.00: Vin. Pe
trauskas, M. Žaldokas, kun. Krau- 
čiunas, Dr. K. Draugelis, Dr. A. 
Zimontas, kun. Vaičiūnas, B. K. 
Balutis.

Aukavo $3.00: kun. Dargis.
Po $2.00: Kaz. Andrijunas, 

Jonas Dimša, K. K. Genaitis, Ši
maitis, J. Stankūnas, Ant. Mise
vičius, Dom. Slėnis.

Po $1.50: Ign. Armužis.
Po $1.00: Į. Grigaliūnas, G. 

Jonaitis, J. Marcinkus, S. Barzda, 
J. Kaupas, R. Mockienė, A. Ro- 
žanski, A. Tamošaitis, J. Marin-

STREIKININKŲ SUMI
ŠIMAI NEW YORKE.
New York. — Šitas mies

tas jau labai senai buvo liu
dininku tokių baisių sumi
šimų, kokie čia buvo spalių 
5 d. po pietų. Čia yra atke
liavusi žinoma darbininkų 
agitatorė, vadinama “Moti
na Jones”. Buvo sušauktas 
streikininkų susirinkimas. 
Šitan susirinko daugiausia 
moterių. “Motina Jones” 
savo kalba sukurstė darbi
ninkus ir jų žmonas prieš 
kapitalistus.

Po susirinkimo todėl dar
bininkai pasipylė į gatves ir 
pradėjo daužyti pravažiuo
jančius gatvekarius akme
nimis, plytgaliais, pagaliais. 
Riaušių vieton pašaukta 
policija, kuri ilgas laikas 
turėjo kauties su streikinin
kais ir moterimis, kol visus 
į visas puses išvaikė. Dau- 

skis, J. Vyšniauskas, V. Karalis, 
A. Rebžda, P. Degsnis, B. Stan- 
kevičia, K. Kontinis, J. Žiogas, 
K. Vaitkus, J. Biežis, L. Jogami- 
nas, A. Biskis, R. Tamošauskas, 
T. Lukošius, O. Nausiedaitė, N.
N. , K. Gurąs, J. Matušaitis, R. 
Matušaitienė, J. Urba, S. Slupa- 
vičia, B. Brazinskis, O. Medinai- 
čia, A. Dinuekaitė, J. Šlekienė, 
J. Mažeika, N. Beinoraitė, J. Sta- 
nulis, J. Z—(nesuskaitoma pa
vardė), J. Nausėdienė, P. Pakš
tas, Stančikas, J. Papauskas, 
Maslauskaitė, Krunavičienė. Ta
mašauskienė, E. Obaieiukė, Ne
kliūto, Adomaičiutė, A. Bėgienė, 
Kazlauskienė, V. Rakauskaitė, J. 
Barčaitis, Dr. Wiegner, M. Pa- 
kienas, A. Aleliunas, Al. Jukne- 
vičia, J. Gaubas, Ant. Žibąs, K.,
J. Žibąs, Kaz. Loeius, B. Janu
šauskas, Ig. Valiukas, K. J. Už
einąs, F. Šalkauskas, G. Grinevic- 
kas, J. Dudas, L. Petrulis, M. 
Kriaučiūnas, Vai. Burneikienė, J. 
Smolskis, Ant. Vaičiulis, J. Gri
gonis, J. Visockis, M. Tamulevi- 
čia, M. Klioštoraitis, Stase Va- 
zinskaitė, Iz. Šliakis, Jurgis Ža
kas, Tvarkunas, O. Balčiūnaitė,
O. Čeinauskaitė, V. Steponavičius, 
Jonas Kaulinaitis, Izab. Klasienė, 
Ona Beinoraitė, Dom. Beinoras,
P. Beinoraitė, Pov. Puzinas, Al. 
Budreekis, Stan. Šlekis, Ant. Le- 
veckis, Jonas Juplesis, Ign. Kaz
lauskas, Ant. Norbutas, Pov. Jur- 
ginėlis, Vin. Radzevėnis, V. Dau
gis, O. Budvidienė,, Liud. Virke- 
tis, Ant. Drabulis, Jonas Šeme- 
lis, Leo Ruibis, Alek. Budrėnas, 
Juoz. Babraučius, Kaz. Ribikaus
kas, Jieva Kuzinickienė, O. Prei- 
likaitė, Petro —, Konst. Petrulis, 
Mar. Petrivieiutė, Mar. Pocienė, 
M. Damijonaitis, Kvietkauskas, 
O. Samsoniutė, Fr. Moekaitė, Te
klė Šiupiepė, J. Embergas, J. Bu- 
drevičia, J. Budrevieia, J. Seibu- 
tis, P. Giraičiutė, W. Čebauskas,
K. Raudonis, J. Jovaišas, M. Ma
sionis, B. Kilinskienė, J.' Vonče- 
vičienė, J. Martavičius, P. Budre- 
vičiutė, Vilkus, J. Vaičis, A. 
Stankauskas, Leščinskas, J. Pri- 
ceikunas, Prančkunas, J. (nesus
kaitoma pavardė). Bronislava 
Nausčdaįtė, Ant. Malinauskas. 
Kaz. Galkytė, Mik. Jaskus, Jo
nas Klikunas, Stasys Jezerskis, 
Fr. Kibartas, VI. Toleišis, Agn., 
Nausėdaitė, Mot. Mizaliauskas, 
Jos. Eringis, Fr. Bačiunas, Ant. 
Daukšaitė, J. Masalskaitė, J. U- 
sevičius, C. Juozaitė, Fr. Burnei- 
ka, J. Guzas, Mik. Lokaitis, Ant. 
Vidikas, Kar. Petrulis, Juzė 
Krikščiokaitė, Jul. Kodis, J. Ko- 
pler, Vik. Garyčia, Kaz. Sarafi- 
naitė, A. Koreckaitė, R. Mataitė, 
Ona Rutkauskas, P. Baltutis, P. 
Baltutienė, B. Alijošaitė, Ant. 
Vaišvila.

Viso stambesniu aukų surinkta 
$224.50. Smulkių aukų $52.11. 
Labu $276.61: Nuo įžangos ti- 
kietu po 15c. ypatai pasidarė 
$86.50, Taigi viso labo tą vaka
rą nukentėjusiems nuo karės pi
nigų suplaukė $363.11.

gybė sužeista policiantų ir 
moterių. Vienas gatvekaris 
sudaužytas į šipulius, o 
streiklaužiu, konduktorius 
su motormanu, baisiai ap
mušta.

Policija 
reštavo 6 
rus.

Riaušės
“Jones” kalbai, kuri susi
rinkime tarp kitko buvo 
pasakius:

“Esate jautrios jus, mo- 
terįs. Sėdite sau namie ir 
galvojate tik apie parėdus. 
Kad tuo tarpu jūsų vyrai 
be gailestingumo išnaudoja
mi. Pakilkite ir parodykite 
savo galybę. Pragarų su- 
verskite ant kaltųjų. O kas 
čia yra kaltas, jus gerai ži
note”.

Nestebėtina, kad po to
kios kalbos ištiko riaušės.

PALIKO ŠIMTĄ MILI
JONŲ TURTO.

St. Paul, Minn. — Vietos 
paveldėjimų teisme atida
ryta testamentas nesenai 
mirusio geležinkelių didiko, 
Jameso J. Hill. Pasirodė, 
kad jis palikęs 100 milijo
nų dolerių vertės turtų. Vi
skas teks likusiems namiš
kiams. Ar jis paliko kiek 
kapitalo viešiems 
lams, nėra žinią.

SUDEGĖ KOLEGIJA.
St. Louis, Mo. — Čia su

degė Krikščionių Brolių 
kolegija. Gaisre žuvo keli 
senyvi broliai. Kiek žmo
nių galėjo žūti, kol-kas ne
sužinota. Kolegija buvo 
penkių augštų didelis mū
rinis namas. Keli gaisrinin
kai taippat sužeista.

AŠTRIAI NUBAUSTAS 
UŽ APSIVEDIMĄ SU 

SESIRIMI.
Shenandoah, Iowa. — 

Nekoksai Robert Englund 
apsivedė su seserimi, nors 
žinojo, kad taip elgties už
drausta. Už tai buvo suim
tas. Teisme paaiškėjo, kad 
jis sužiniai taip padargs. 
Nubaustas 25 metais 
kaus kalėjimo.

MINIA NUŽUDĖ
NIGERĮ!. ,

Arlington, Ga. — Nigeris 
Conley su šautuvu pavojin
gai pašovė plantatorių E. 
M. Melvin ir paskui pabė
go. Įnirtusi žmonių minia, 
negalėdama surasti nigerio, 
užpuolė jo motiną ir nelai
mingąją pakorė ant stulpo.Tūkstantis Naktų ir Viena 

------- -----  Arabiškos Pasakos ----

Tiktai $2.00

Tuksiantis Naktį 
irViena

'Co

Puikiai apdaryta audekliniais 
pamargintais viršais.

Apie 150 Paveikslų - 704 Puslapių
Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Horgan St. CHICAGO, ILL

ROOSEVELT SUSITIKO 
SU TAFTŲ.

New York. —- Pirm ke
turių metų pulkininkas 
Roosevelt su profesoriumi 
Taftų buvo didžiausi poli- 
tikiniai priešininkai, nes 
Roosevelt pakenkė Tafto 
prezidencialei kampanijai 
Bet štai aną dieną čia įvy 
ko vakaras Hugheso pa 
gerbimui. Tarp kitų svečių 
buvo Roosevelt ir Taft. Po 
tieko metų nesutikimų abu
du pasisveikino, kits kitam 
padavė ranką. Tečiau visas 
laikas nesikalbėjo.

SENAS ŽMOGŽUDIS
Grand Rapids, Mich.

James Alerton, 64 metų 
amžiaus, nesenai apsivedė 
su kokia tai Hanna, paei
nančia iš New Yorko val
stijos. Po poros dienų išsi
vedė jų miškan ir ten nu
žudė. Žmogžudį policija su
ėmė ir šis prisipažino prie 
galvažudybės.

DUOS DOVANAS 
POLICIANTAMS.

Detroit, Mich. — Čionai 
nesenai policijos viršininku 
yra nuskirtas milijonierius 
James Couzens. Jis nus
prendė šį miestų apvalyti 
nuo piktadarių, visokių ne
nuoramų ir pasileidimo. Kad 
geriau atsiekti tas tikslas, 
iš savo kišeniaus jis skiria 
miesto policijai $10,000 do
vanų per metus. Kiekvie
nam policiantui teks dova
na. Tai pirmas tos rųšies 
apsireiškimas Suv.* Valsti
jose.
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. Prisiunčįant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. RankraŠ- 
Jiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami. .

sams, ar gal paliks vokie
čiams — labiausią visus 
vargina.

Pastabos" j
APIE LIETUVOS 
AUTONOMIJĄ.

“Lietuvos” pastaruose 
numeriuose paskelbta kon
stitucijos projektas Lietu- 
Vos autonomijai. “Anot 
‘1 Lietuvos ”, tą pro j ektą 
suformulavę lietuviai veikė
jai ir- padavę apsvarstyti 
rusų durnos kadetams (kon- 
stitucijiniains — demokra
tams).

Lietuvos autonomijos 
konstitucijos projektas pa
dalintas į 7 skirsnius: 1. A- 
belni dėsniai, 2. Abelna val
stybinė įstaigų kompeten
cija; 3. Lietuvos įstaigos: 
4. Kalba; 5. Išrišimas kivir- 
čių tarp abelnai-valstybinių 
ir autonominių įstaigų: 
6. Apie vidujinį Lietuvos 
valdymą si; ir 7. Autonomi
nės Lietuvos atsinešimas i 
tikybas.

Kiekvienas tų skirsnių 
turi po kelis paragrafus, 
kuriais trumpoj formoj pa
aiškinama apkalbamas skir
snis.

Abelnais ruožais imant, 
štai kas pasakyta: Lietuva 
turi turėti — savo seimą 
Vilniuje iš vieno rūmo, ad- 
ministrativį šalies valdymą 
su generaliu gubernatorių 
priešakyje, teismų įstaigas 
su senatu, rusų ministerių 
taryboje savą-stats-sekreto- 
rių, savo pinigyną, tikėjimų 
laisvę.

Lietuvos seiman atstovai 
renkami kas metai. Rinki
mai seiman atliekami vi
suotinu, lygiu, tiesioginiu, 
slaptu balsavimu.

Lietuvos stats-sekreto- 
rius rusų ministerijoje ro- 
kuojasi tarpininku tarpe 
Lietuvos ir rusų vyriausy
bės.

Gyventojams, sulyg pro
jekto, turi būti suteikta vi
suotina laisvė tikėjimo daly
kuose. Vaikas iki 16 m. am
žiaus turįs gyventi sulyg 
savo tėvų tikėjimo. Po 16- 
kos metų jis galįs liuosai 
savo tikėjimą, kaip patin
kama, mainyti, arba ir būti 
visai netikinčiu.

Lietuvos seime, teismuo
se, mokyklose ir kitose vai-i 
diškose įstaigose turi būti 
lietuvių kalba.

Septintasis projekto skir
snis yra platus. Išdėstoma 
apie tikybos laisvę. Bažny
čioms ir vienuolijoms turi 
būti sugražinti visi nejuda
mi turtai, kurie kuomet 
nors rusų buvo konfiskuoti. 
Tuos turtus valdo vyskupai 
— Vilniaus, Kauno ir Sei
nų.

Projektas — nieko sau, 
kaip projektas. Jis didžiai 
pakęlia lietuvių ūpą, nes 
visi nori turėti laisvąją Lie
tuvą ir patįs būti laisvi.

Autonominės Lietuvos 
konstitucijos projektas ge
riausia liudija, kad Rusijo
je pasilikusieji lietuviai iš- 
teisybės daug darbuojasi 
Tėvynės labui ir už tai juos 
laukia garbės vainikas. 
_ Tik klausimas, ar po 
karo Lietuva atgal teks

ŽIAURUS VOKIEČIŲ 
PASIELGIMAS.

Vokiečių vyriausybės 
Kaune leidžiamas lietuvių 
kalboje laikraštis “Dabar
tis” pastaraisiais laikais vis 
daugiau paduoda žinių iš 
lietuvių gyvenimo. Ir visuo
met tvirtina, kad Lietuva 
po vokiečiu, nors esąs karo 
metas, esanti daug laimin
gesnė, negu kuomet buvusi 
rusų valdžioje. Lietuviams, 
.esą, klojasi kuogeriausiai. 
Jie esą sotus ir liuosi. Vo- 

. kiečių vyresnybė Lietuvo
je, girdi, rūpinasi lietuvių 
reikalais taip, kaip savųjų 
gyventojų • reikalais. Kas 
svarbiausia, vokiečiai su at
sidėjimu prižiūri lietuvių 
sveikatingumo.

Į tokius panegiriškus iš
vedžiojimus atsako “Lietu
vių Balsas”. Štai ką rašo: 

“Dabarties” žiniomis Lietuvo
je, rodos, viskas gerai klojas. Gi- 
žinios, gaunamos iš Lietuvos iš 
žmonių, ten dabar gyvenančių, 
arba buvusių, kuriais galima ti
krai pasitikėti, visai kitaip skam
ba. Žinios labai liūdnos:

Vokiečiai, geriau sakant, vo
kiečių karo ir civilinė vyriausy
bė žiauriai elgias su likusiais ten 
žmonėmis. Moters ir vyrai ver
čiami atiduoti garbę vokiečių a- 
ticieriams ir unteraficeriams. Ne- 
atiduodantiems gresia pabauda, 
arba ir patys kareiviai numuša 
kepurę nuo galvos. Nesenai net 
vienam senam kunigui buvo nu
mušta kepurė.

Senai jau įvestas mokesnis nuo 
galvos, pradedant nuo 1 markės 
■50 fenigų iki 50 markių ir dides
nis, vietinių valdininkų nuožiūra. 
Galvos mokesniu apdėti net šu- 
nes, — miestuose 30 markių,, so
džiuose ir miesteliuose 15 mar. 
Žmonės juokiasi, kad Kaune vo
kiečiai radę pasikorusį šunį, ku
ris palikęs po mirties tokį testa
mentą: “Ilgai ir tikrai tarnavau 
savo ponui, vokiečių vyriausybė 
apdėjo tokiais dideliais mokes
niais jį ir mane, kad aš, maty
damas, jog mano valdonui ir* be 

■manęs sunku, nutariau nusižu
dyti”.

Ūkininkai ir kumečiai kas sa
vaitė turi eiti dvi dieni į dvarus 
lirbti, iš kurių savininkai išbė
go, o jeigu kas pasivėluos, nors 
nusę valandos, ta diena jam nes
kaitoma. Įvesti privalomi pas- 
įjortai su fotografijomis, kuriuos 
privalo turėti kiekvienas žmogus, 
kuriam daugiau kaip 10 metų 
amžiaus. Pasportai reikia mainy
ti kas 3 mėnesiai. Lietuva visa 
padalyta nedidelėmis apskriti
mis (bezirk). Jeigu kas nori iš
važiuoti iš savo apskrities, turi 
gauti leidimą iš vyriausybės. O 
su leidimais labai sunku. Kad 
butų geriam kontroliuoti žmo
nes, ar jie tikrai važinėja savo 
apskrityje, kiekvienas privalo 
turėti prie savo ratų arba rogių 
lentukę su parašu, kokios jis ap
skrities.

Visuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose vokiečiai pridarė 
paleistuvybės namų..

Dabar aišku, kaip lietu
viai yra laimingi ir kaip 
jiems puikiai klojasi po 
kiečiu.

vo-

IŠ SUVAŽIAVIMO 
BROOKLYNE.

Brooklyne, N. Y"., rugsė
jo 28 — 29 d. įvyko Ame
rikos lietuvių suvažiavimas 
aptarti pasekmingesnį su
naikintos Lietuvos atnauji- 
nimą-atstatymą pasibaigus 
šiam karui.

Suvažiavimą sukvietė A- 
merikos Lietuvių Taryba. 
Suvažiavime dalyvavo su
virs 70 atstovų iš įvairiųšio

ru- lietuvių kolionijų.

t
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Photo by American Press Association.
Didžiulė francuzų armota Somme fronte praskina kelią pėstininkų užpuolimui 

prieš vokiečius.

Suvažiavimą atidarė kun. 
F. Kemėšis. Suvažiavimo 
tikslą aiškino p. Karuža, 
kun. Dr. Bartuška, Dr. J. 
•Šliupas, Dr. Puskunigis, 
inž. Vinikaitis. Suvažiavi- 
man buvo atsilankę ir keli 
socialistai. Ir šitie buvo 
kviečiami pakalbėti apie 
Lietuvos atnaujinimą. Bet 
jie atsisakė, paaiškindami, 
jogei nesą suvažiavimo at
stovais, tik šiaip sau “re
porteriais”, kad paskui ga
lėtų iškreipti suvažiavimo 
prasmę, pašiepti katalikų 
su tautininkais darbavima- 
si. ■

Suv ažia viman apsilankė 
ir p. M. Yčas su kun. J. Ži
linsku.

Kun. Dr. Bartuška nuro
dė, kad vokiečiai stengiasi 
lietuvius atsavinti nuo že
mės ir šitą pavesti vokie
čiams atėjūnams. Tuo tik
slu suvažiavimas išnešė to
kią rezoliuciją.

Lietuviai susirinkę Brooklyne 
29 d. rugsėjo Lietuvos atstatymo 
reikale vienbalsiai nutarė pro
testuoti prieš kiekvieną organi
zuotą svetimtaučių pastangą iš- 
pirkinėti ir kolonizuoti savais 
žmonėmis Lietuvos žemes.

Lietuvos žemė priklauso tiktai 
lietuviams ir jie pasiryžę ją gin
ti iki paskutiniosios. Nors ekono
minis Lietuvos plėtojimas ir jos 
atstatymas ankštai surištu su po
litiška tautos liuosybe, vienok su
sivažiavimas pripažįsta, kad Eu
ropos lietuviai neatidėtinai rū
pintųsi įsteigimu savo Žemės, 
Prekybos ir Pramonės bankų.

Lietuvos pakėlimui ir at
statymui suorganizuota fi
nansinė bendrovė vardu 
“Lietuvos Atstatymo Ben
drovė (Lithuanian oeve- 
lopment Corporation). Ben
drovė pardavinės Šerus po 
$10.00.

Bendrovės tikslas — kon
centruoti Amerikos lietuvių 
kapitalus ir turėti artimus

ryšius su Lietuvos žemės 
prekybos ir pramonijos ban
kais, kurie nęužilgo bus 
sutverti Lietuvoję.

Sutvarkyti bendrovę iš
rinkta liglaikinis komitetas, 
kuriu ineina: Lįr. J. Šliupas, 
J. Vasiliauskas, Karuža, 
kun. Matulaitis  ̂ikun. Kemė
šis, Sirvydas, Lukoševičius, 
Dr. Bacevičius, Bučinskas 
ir Valukonis.

Nutarta prie bendrovės į- 
steigti informacijų biuras, 
kuris sužinos, kuris iš lie
tuvių amerikiečių žada grįš- 
ti Lietuvon, kokio senato, 
kiek turi kapitalo ir tvar
kys visą lietuvių grįžimo 
darbą.

Suvažiavimo ‘metu Lietu
vos Astatymo Bendrovei! i- 
sirašė apie, 60 šėrininkų, 
kurie pasižadėjo išpirkti Še
rų kuone už $6,000.

gų su žeme. Perdaug pasi
tikį šios šalies laisve.

Bet kaip tai bus bloga 
jiems, kuomet patiems pri
sieis atgal nuryti tuos jų 
pasakytus bjaurius žodžius.

Nes šiandie juk ir kvai
las žino ir gali pasakyti, 
kad socialistams ištikro 
nerupi nei tauta, nei tėvy
nė, nei nukentėjusių del ka
ro gelbėjimas.

Jiems rupi tik pigus mi
niose įsigalėjimas ir paskui 
tamsuolių mulkinimas.

Taippat ir iš darbininkų 
skurdo jie gardžiai tik pa
sijuokia, kuomet pagauna 
savo tinklan.

SOCIALISTŲ 
PABJURIMAS.

Praeitą kartą minėjome, 
kaip Dr. J. Šliupas buvo ap
silankęs Raudonojo Kry
žiaus dr-jos biuran, Wa- 
shingtone, kur pasiteiriavo 
Lietuviu Dienos reikale. Už 
tai dabar socialistų “leibor- 
ganas” D r. Šliupą išvadino 
niekšu, bepročiu, intrigan
tu, ' melagiu, apgaviku ir ki
tokiais kriminaliais žodžiais. 
Girdi, kam Dr. Šliupas pa
sakęs R. Kryžiaus dr-jos 
viršininkams, kad socialis
tams ncrupįs tautos gelbė
jimas, bet tik savi parti ji- 
niai reikalai, tik gelbėjimo 
darbo trukdymas ir ardy
mas.

Iš tų plūdimų mos pati
riame, kad musų socialistai 
jau perdaug augštai pasi
kelia. Jie turbūt mano, kad- 
jie čia jau tiek daug Įsiga
lėję, kad gali maišyti dan-

J*

Laikraštininku Nuo Kodak
suvažiavimo 

reikale.

ryte. Pa- 
suvažiavi- 
laikraščių

Nuo Amer. Liet. Spaudos 
Dr-jos sekretoriaus gavo
me tokį pakvietimą: 
Gerbiamieji Tamstos:—

Gal nekados nebuvo taip 
reikalinga musų laikraščių 
redaktoriams ir artimiems 
bendradarbiams pasitarti a- 
pie bendrus Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių reikalus, 
kaip dabar. Todėl žemiaus 
pasirašiusios laikraščių re
dakcijos ir Amerikos Lietu
vių Spaudos Draugija kvie
čia visų Amerikos lietu
vių laikraščių redakcijas ir 
išleistuves dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Laikraštinin
kų suvažiavime, kurs įvyks 
18 ir 19 d. spalių mėnesio, 
1916 metų. Brooklyn’e, N. 
Y., McCaddin Hall, Berry 
Str., tarpe So. 2 ir 3 gatvių. 
Pradžia — 9 vai. 
geidaujama, kad 
me dalyvautų ir 
bendradarbiai.

Tame suvažiavime daly
vaus ir dabar atvykę sve
čiai iš Lietuvos, gg. M. Yčas 
ir kun. J. Žilinskas, kuriedu 
privačiai painformuos mus 
apie svarbius politikos klau
simus ir šiaip apie visų da- 
ykų stovį Lietuvoje.

Atsižvelgiant į dabartinių 
aikų svarbą, vargu galima 
jutų net manyti, jog toks 
aikraštininkų suvažiavimas 
ir pasitarimas butų nerei
kalingas. Tad ir tikimės, 
jog visi musų laikraščiai, 
je pakraipų skirtumo j teik
sis jame dalyvauti.

Laikraščiai, ketinantieji 
dalyvauti suvažiavime, teik
sis kuo veikiausiai pranešti 
apie tai A. L. Spaudos 
Draugijos sekretoriui, V. 
K. Račkauskui. ♦

Su augšta pagarba —
“Darbininko”, “Tėvy

nės”, “Vienybės Lietuvnin
kų”, “Pažangos” ir “Atei
ties” Redakcijos ir, Ameri
kos Lietuvių Spaudos Drau
gijos vardu, jos sekreto
rius — V. K. Račkauskas.

GERAS 
SUMANYMAS.

“Lietuva” nugirdusi, 
kaip rašoma 30 num., apie 
sekantį sumanymą :

“Prezidento Wilsono iš
leista proklemacija delei 
Lietuvių Dienos yra histo- 
riškas dokumentas: bene 
pirmu sykiu Suv. Valstijų 
valdžia oficialiu dokumen
tu pripažįsta, taip sakant, 
lietuvių tautos buvimą. Ši
tą dokumentą su preziden
to Wilsono parašu pataria
ma nufotografuoti ir, pada
rius gražią reprodukciją, 
pardavinėti Lietuvių Dieno
je — sakysime po $5.00”.

Kad geras ir naudingas 
sumanymas, tai nieks nega
li nei užginčyti. Bet socia
listams tas tai labai nepa
tiks. Mat, šis dokumentas 
yra surištas ne su “progre- 
syviška” visuomene, bet su 
tauta.

sas auksas?

CIJOS.
Daug laiškų gavome nuo 

savo skaitytojų ir pašalinių, 
kad jie mielai naudojasi 
“Katalike” skelbiamais pa
bėgėlių iš Lietuvos adresais 
ir susirašinėja su saviškiais. 
Mums miela tai išgirsti ir 
paminėti, kad musų pastan
gos ir trusas atneša vaisius.

Pabėgėlių laiškų su adre
sais turime tūkstančius ir 
juos paeiliui dedame “Kata
likai!”.

Sekkite, gerbiamieji, kiek
vieną “Kataliko” numeri, o 
ten atrasite savo tėvų, bro
lių, seselių ir pažįstamų a- 
dresus. Ir rašinėkite jiems 
laiškus, nes jie gyvena sve
timoj šalyj, reikalingi pa
guodimo ir sušelpimo.

neįvyko ir, kad auksas iš 
Europos kasdien plaukia 
kaip kokiais upeliais i Suv. 
Valstijas.

Ačių šitai politikinių par
tijų kovai tenka sužinoti, 
kad antraisiais europinio 
karo metais Suv. Valstijų 
eksportas (prekių išveži
mas) buvo tiesiog negirdė
tai milžiniškas, nes pasiekė 
keturis milijardus ir du šim
tu milijonų dolerių!

Daugiausia Europon iš
gabenta amunicijos ir gin
klų, o paskui dar neapsa
koma daugybė visokios ki
tos medžiagos, kokia yra 
reikalinga karui. Be ginklų 
ir amunicijos išgabenta 
daug gelumbės, avalų, plie
no išdirbinių, arklių, valgo- 
riiiĮ produktų ir kt. Lygiai 
eksportas pakilęs ir su kito
mis pasaulio šalimis.

Tikrai milžiniškos skait
linės. Iš visų pasaulio šalių 
plaukia i Ameriką auksas, 
kurs kraunamas į galingųjų 
amerikoninių korporaci  j ų 
bankus.

To dar negana. Amerikos 
finansistai puikius reikalus 
veda su karinėmis pasko
lomis ir.visokiomis vertybi
nėmis poperomis.

Ir kur tie pinigai yra, 
kur pragaišta tie nuolat 
plaukią auksu upeliai? Nes 
Suv. Valstijose aukso nesi
mato. Uždarbiai, anaiptol, 
nepasidvigubino, kad tuo 
tarpu visako brangumas 
baisiai pakilo. Mėsos kaina 
karo metu pasidvigubino. 
Tas pat yra su miltais ir ki
tokiais valgomais produk
tais. Brangsta net svarbiau
sias žmonių valgis — duo
na. Taippat sakoma, kad ir 
anglįs pabrangsią iki kelio
likos dolerių už toną.

Darbininkus tiesiog pa
gauna nusiminimas ir jie 
nebežino, kaip čia reiks gy
venti toliau. Uždarbiai ne
padidinami ir jau nebegali
ma bus nei pramisti.

Tai kam gi tenka tas -vi
sas auksas, kuris iš visų ša
lių upeliais plaukia į Ame
riką? Kieno kišeniuose yra 
tie visi milžiniški kapitalai?

Ar negalėtų į tuos klausi
mus atsakyti dabar besirie
jančios už pirmenybę poli- 
tikinės partijos. Iksas.

Tie labiausia 
pasigailėjimo, kurie 
gailestingais prieš 
nius už save.

reikalingi 
yra ne
silpnos-

Tarpe republikonų ir de
mokratų partijų dabarti
niais laikais prasidėjo arši 
kova žodžiais ir argumen
tais už nepakeliamąjį šio
mis ■ dienomis gerbūvį 
Suv. Valstijose. Demokra
tai tvirtina, kad panikai, 
pramonės ir pirklybos kri
zini, pagaliai! miestuose ba
dui užbėgo už akių išmin
tinga ir rūpestinga demo
kratų administracija. Jinai 
taippat sulaikė Suv. Valsti
jas nuo karo. Bet republi
konų partijos vadovai sa
ko, kad jei šalies nepatiko 
didelis finansinis krizis, tai 
už tai reikia padėkoti ne 
demokratų tariamąja! iš
minčiai, bet siaučiančiam 
visuotinam' karui Europoje.

Nežiūrint to, ar Wilsono 
administracija pagamino 
laimingąjį stovį Amerikoje, 
ar tai padarė' europinis ka
ras, bet reikia pripažinti) jo, o vaistai prieš ją — šir- 
visgi, kad finansinis krizis Jlyje. /

Nemirtinos dūšios ligos 
puikybes sodyba yra galvo-

s.j
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jiems uždraudė susirinki
mus. Nesenai naktį gaisras 
prarijo svetainę. Policija 
tame intaria aidoblistus.

KARALIENĖ TARNAU
JA LIGONINĖJE.

Mahanoy City, Pa.
Rugsėjo 30 dieną čionai 

pirmu kartu šįmet pasnigo.

Brooklyn, N. Y.
Karalienės Aniolų para

pijos bažnyčioje pataisyta 
du nauji altoriai ir vargo
nus pusti įvesta elektra.

M f y 
S s

mirė
Mic-

— Turėk mokestį gatavą ir tuojaus. pa
duok, konduktoriui, kuomet įlipi gat
vekarin. Niekais praleidi nuosavų lai
ką, kuomet užkemši inėjimą kitiems 
keliauninkams.

cu- 
ar- 
ba-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Hartford, Conn.
Rugsėjo 19 dieną 

lietuvaitė Marijona 
kiaučiutė, 18 metų amžiaus
mergelė. Velionė nors čio
nai buvo gimusi, bet nesi- 
sakė esanti amerikieti 
tik tikra lietuvaitė.

Kada ir kuom penėti 
dviejų metų kūdikį. — A- 
•pie 7 vai. ryte jam duoti

Turėk savo transferį nesuvyniotą, 
taip kad konduktorius be užtrukimo 
galėtų perskaityti ir nereiktų jam iš
vynioti.

Trumpos žinutes
Mahanoy City, Pa.

Pamišėlių įstaigon 
Schuylkill Haven išgaben
tas Jonas PranckevičiUs. Jis 
nesenai buvo sugrįžęs iš 
Su v. Valstiją! kariuomenės, 
kur ištarnavo kelis metus.

THIS
FRO N T HM

NO
VALUS

r-F'l NrWD.W-MW *1' ■

Chicagoj teisėjas Thomp
son davė persiskyrimą ne
kokiam Adolpui Kansal su 
savo žmona.

Kansal pareikalavo per
siskirti su žmona todėl, kad 
šita ''buk jį persekiojusi ir 
nuodijusi “meilės milte
liais”, kuriuos nusipirkusi 
pas kokį tai pedliorių — ap
gaviką.

Į teisėjo paklausimą, 
kaip ir kur jo mylimoji 
žmona naudojo tuos milte
lius — Kansal atsakė, kad 
jinai miltelius barščiusi 
jam į čeverykus...

Toliau Kansal papasako
jo teisėjui kad jo žmona- 
vieną kartą jam davusi 

’ gerti sudrumsto vyno. Jis 
tai patėmijęs ir paklausęs, 
kas tai gali būti. Žmona at
sakiusi, jogei vynan jinai 
įbėrusi “meilės miltelių”, 
kad tuo hudu jame padil
ginti didesnę meilę link jos.

Nuo to laiko vyras tuos, 
miltelius jautęs visame-ka- 
me — mėsoje, žuvyse, sriu-; 
boję, uogose ir kitokiuose 
valgiuose. Nuo to jis susir
gęs ir pajutęs skausmus ne 
širdyje, bet... pilve.

Teisėjas, prisiklausęs tų 
visokių pasakojimų apie vy
ro kentėjimus, davė “nelai
mingą j am ’ ’ persiskyrimą.

Taigi aišku, kaip yra, 
lengva Amerikoje poroms 
gauti persiskyrimai. Ir to
dėl nestebėtina, jei Ameri
kos visuomenėje taip žy
miai puola dora ir žmonių 
prakilnumas.

‘ ‘ Pirmeiviškiems ’ ’ gaiva
lams tokie atsitikimai yra 
tikras džiaugsmas.

blogą darbą leidžiant moti
noms.

Ir rodos tas daiktas iš 
pažiūros yra nieko vertas. 
Juk tie lentgaliai namų sa
vininkui nesuteiks didelių 
nuostolių, bet jie bus geras 
namie pakuras.

Bet tas iš pažiūros men
kas daiktas taigi ir yra pir
moji svetimų daiktų pasi
savinimo pamoka.

Panašių šitam faktų vi
sur galima sutikti tūkstan
čiai. Todėl argi galima ste- 
bėties, jei sulaukiama tiek 
daug jaunų prasižengėlių.

\Už vaiko prasižengimą 
todėl turėtų būti patraukta 
atsakomybėn ne vaikas, bet 
jo globėjai, kurie vaiko 
žingsnių su atsidėjimu ne
saugojo, bet dar užvedė jį 
ant blogojo kelio.

Daug kalbama ir dar 
daugiau rašoma apie vaiką 
auklėjimą. Kritikuojama 
mokyklos ir mokytojos, 
kad šitos nęprižiurį vaikų. 
Pienuojama visokios refor
mos. O tuo tarpu, matant 
visokius atsitikimus, kokie 
dažnai pasitaiko, ateina gal
von mintis, kad pirmiausia 
pasitaisymo mokykla butų 
reikalinga motinoms, kurios 
gal kiek pramoktų, kaip 
reikia auklėti vaikus. 

i

Jei motina su atsidėjimu 
žiūrėtų, kad vaikai nei ne
palytėtų svetimos nuosavy
bės, tai tuomet arba mažai 
arba visai nebūtų vaikų 
prasižengėlių ir suaugusių 
piktadarių.

Bet į tokius menkniekius 
neatkreipiama nei doma;

O taip neturėtų būti.

KAS KALTAS UŽ VAI
KŲ PRASIŽENGIMUS.

Abelnai yra žinoma, kad 
nepilnamečių teismuose 
jąuni prasižengėliai teisiami 
kuone išimtinai už vienas 
vagystes. Policijiniai rekor
dai yra pilni jaunų pikta
darių pavardžių, nepermal
daujami gi įstatymai skiria 
jiems bausmes su tikslu pa
taisyti juos. Bet dažniau
sia pasitaisymo tikslas ne
atsiekiamas.

Kas gi kaltas už tokius 
negeistinus apsireiškimus ?

Gal ne vienam pasirodys 
nepriimtina supratimui nuo
monė, jei pasakysime, jogei 
galima susekti šimtus atsi
tikimų, kad tėvai patįs yra 
išmokinę savo vaikus vagi
liauti. Ir tai visuomet pra
dedama menkniekiu, smul
kiaisiais daiktais.

To patvirtinimui Čia pa
minėsime tikrąjį atsitikimą.

Prie vienos Chicagos gat
vės statoma visa eilė namų. 
Kuomet darbininkai, pabai
gę dienos darbą, išsiskirs
tė, aplink namus paliko iš
mėtyta daugybė visokių rei
kalingų ir nereikalingų lent- 
gąlių. Vis tai svetima nuo
savybė. Tuojaus taigi iš ap
linkinių namų pasirodo bū
riai vaikų. Šituos lydi mo
tinos, jų globėjos, kurios 
saugiai tėmijasi į visas ša
lis, kad kas-nors neprašy
tas neateitų. Ir čia tuojaus 
prasidėjo lentgalių pasisa
vinimas. Vaikai labai ge
rai numano, jogei atlieka

stiklą pieno ir šmočiukąĮkun. 
duonos. Apie 8 vai. ryte du 
šaukštu apelsinų sunkos. A- 
pie 10 vai. ryte du šaukštu 
avižinės košelės su trimis 
šaukštais Smetonos ir pu
se šaukšto pieno; 11 vai. 
pusę stiklo pieno; apie 12 
vai. pusę kružikėlio bulijo- 
no ir mažą šmotelį duonos; 
paskui pusę stiklo pieno; a- 
pie 4 vai. po pietų stiklą 
pieno ir šmotelį duonos; a- 
pie 7 vai. vakare stiklą pie
no.

Visuomet reikia naudoti 
tik sterilizuotą pieną.

Kasakaitis žadėjo 
kreipties į vyskupą ir pa
prašyti, kad visose vyskupi
jos bažnyčiose iš pamoksli- 
nyčių butų pagarsinta 
tuvių Diena.

Springfield, Ill.
Pastaromis rugsėjo 

norais čionai buvo atvykęs 
p. Bulota su žmona ir p. 
Žemaitė. Buvo surengtos 
prakalbas. Mažai aukų te
surinkta. Žmonėms turbut 
jau atgriso socialistic “uba
go” prakalbos.

Transportacija
Geriausias gatvekariais patarnavimas gali 

būti, kuomet pati publika prisideda bendrai 
prie gatvekarin naudojimosi. Čia štai keli 
tarimai:

Vaikams ligi trijų meti; 
amžiaus nepatartina duoti 
valgyti:

Džiovintos jautienos, vi
sokių kepsnių ir nuo šitų 
soso, salmonų, sūdytų žuvų, 
dešrų, kumpio, kiaulienos, 
žąsų arba ančių, jaknų, ink
stų, kopūstų, selerių, žalią 
pomidorų, ridikėlių, šviežių 
kukuruzų (komų), agurkų, 
žirnių, šiltų pyragėlių arba 
duonos, saldžių pyragėlių, 
sūrio, vaisių konfitūrų, 
kramių, riešutų, kavos, 
batos, sodos vandens, 
nanų.

Rochester, N. Y.
Mataušis Zdanevičius 

rugsėjo 23 dieną paminėjo 
savo varduvių dieną. Suk
viesta keliolika svečių. Be
silinksminant surinkta ir 
$7.74 aukų nukentėjusiems 
del karo lietuviams.

Sterilizuotas arba pasteu- 
rizuotas pienas yra tai pie
nas, sušildomas ligi 150 — 
175 laipsnių sulyg Fahren- 
heito termometro. Toks su
šildymas piene užmuša di
džiumą bacilių; taip sterili
zuotą pieną reikia supilti 
švariau indan arba bonkon 
ir laikyti šaltoj vietoj.

Brooklyn, N. Y.
Čionai daug darbuojasi 

musų muzikas-kompozito- 
rius A. Aleksandravičius. 
Aplink jį spiečiasi visas ka
talikiškas jaunimas. Jisai 
nesenai sutvėrė vyčių beną 
iš. dvylikos narių. Beno bu- 
relin priimama ir daugiau 
norinčių lavinties muzikos 
srityje.

Brighton, Mass.
Rugsėjo 23 d. lietuvią 

katalikiškos draugijos buvo 
surengusios prakalbas. Kal
bėjo kun. Dr. Bartuška ir 
Dr. Bielskis. Surinkta $49.- 
00 aukų. r

Worcester, Mass.
Socialistų kuopa turi 

vo neva kokį chorą. Šitam 
mokytojavo P. Turskis, 
kurs išvažiavo į Chicago. 
Dabar socialistai savo cho
rui šiaukiasi pagelbon kom
pozitorių M. Petrauską.

Tyrinėtojas iš apylinkės, 
Kearney, N. J. — Tamstos 
korespondencijos nedėsime 
laikraštin, nes joje nieko 
naujo nepasakoma ir neiš- 
aiškfmama. Nesvarbu, kad 
ten koks individuumas užsi- 
imdinėja nedorais darbais. 
Už tai jis reikia paduoti 
vietos policijai ir bus atlik
tas kriukis. Rašyk, Svei
kas, šiaip trumpas žinutes 
apie lietuvių darbavimąsi, 
už ką labai busime dėkingi.

š ii

— Kuomet nori įlipti gatvekarin, stovėk 
arti tos vietos, kur bus durįs, kada 
gatvekaris sustos. Nelauk kur ato
kiai, kad-pąskui hėbreikėtų ilgas ga
las eiti prie durių sustojus gatveka- 
riui. Taupyk laiką del savęs ir del ki
tų keliauninkų, kurie važiuoja gatve- 
kariu.

PAMOKOS APIE VAIKŲ 
AUKLĖJIMĄ.

Po vienos savaitės senu
mo kūdikį maudyk kasdie
ną. Vandens temperatūra 
turi būti; per pirmas pen
kias savaites 100 laipsnių. 
Paskui ligi šešių mėnesi i. 
— 97 laipsniai. Nuo šešiv 
ligi dvylikos mėnesių — 9£ 
I., o antraisiais metais — 
90 laipsnių.

Maudyk kūdikį neilgiau 
5 minutas ir visuomet prieš 
jo valgydinimą. Karštomis 
dienomis prieš migdimą a- 
piplauk kūdikį kempine su 
vasarošilčiu vandeniu.

Gimus karui Europoje iš 
Biarritz kaž-kur išnyko bu
vusioji Černogorijos kara- 
lienė-našlė Natalija. Prieš 
iškeliausiant iš Biarritz bu
vusioji karalienė-našlė pa
rėdė savo vasarnamį pave
sti sužeistų kareivių slaugo- 
jimui.

Ir tiktai paskutinėmis 
dienomis vienas franeuzą 
laikraštininkas, kurs Nata
liją pažinojo, atrado ja 
grindis bemazgojant vienoj 
ligoninių Bordeaux, Fran 
cijoje.

Natalija prašiusi laikraš
tininko neišduoti jos, nes 
jinai norinti ligorifams ii 
sužeistiems tarnauti ligi ka
ro pabaigos.

Wilkes-Barre, Pa.
•Liet. Vyčių 15 kuopa sut

vėrė chorą. Chore yra jau 
apie 40 giesmininkų ir gie
smininkių. Chorui vadovau
ja vargonininkas Stulgaitis.

Duryea, Pa.
Čia vienoj svetainėj žino

mi aidoblistai (I. W. W. — 
pasaulio pramonės darbi
ninkai) dažnai turėjo susi
rinkimus. Pagaliau policija

GRAIKIJA TURI PRO
VIZORINĘ VALDŽIĄ.

<. Londonas. Kuomet
Graikijos karalius nuolat 
atsisako stoti karėn prieš 
bulgarus ir teutonus, Grai
kų pažangioji visuomenė 
užsisuko nuo karaliaus ir 
pasirūpino sau provizorinę 
valdžią. Šiton valdžion in- 
eina tris žymiausi graikai: 
buvęs premieras Venizelos,

Buk arti durių, kuomet gatvekaris 
sustoja tave išleisti. Netrukdyk ki
tiems keliauninkams išeiti.

- Buk nuošaliai nuo bėgių, kurtais bė
gioja gatvekariai. Klausykis • skers-

S],7ilpilno- Atmink, ji,gei tai 
pereiti ’ ikUlS- pagePjsti be pavojaus 

. peieiti skersai gatvę.

'■ovei' t.av" Paties =

SatvokaiiMs CS‘ 1Mc gcrcsnio

o

ge-

«<’inirolas Counriodotis lr 
senerolas Dauglis. šita pi,, 
vizonnė valdžia • 
sukelti rev01 UPUlaSi 
Graiku ■ '"'P-1 visoja I-Joj pneš k .
j kara” įninki, pusė ■

Tiktai senatvėje žmogus 
pamato, kaip jis pralęido 
jaunystę

Kur puola pramonė ir 
piekyba, ten nyksta tąutos 
turtai.

Pasirūpink, kad vaikas 
naktimis nešlapintusi love
lėj. Neduok vaikui todėl iš- 
vakaro daug gerti. Reikia ži
noti, kad pas vaikus yra 
maža šlapinimosi pūslė, ku
ri perdaug šlapumo neišlai
ko ir vaikas priverstas daž
nai šlapiu ties. Vaikai be to 
dar šlapinasi ir nuo nevir
škinimo vidurėliuose. Yra 
ir kitokių priežasčių, apie 
ką genaus pasiklausti gy
dytojo patarimo. Bet jei 
vaikas sveikas ir tik per į- 
pratimą šlapinasi naktimis, 
tai tada nereikia jam leisti 
miegoti augštieninkam. Ge
niausias būdas naktimis 
vaiką pažadinti, kad jis iš- 
sišląpintų. Taip elgįąntie? 
■jis po kelių dienų atpra? 
nuo to nesmagaus papročio

Shenandoah, Pa.
Ashlando ligoninėje mirė 

•Jonas Bolinskis, 51 m. am
žiaus. Jis buvo sužeistas ka
syklose. Liko žinona-našlc 
su penkiais vaikais.

Rochester, N. Y. .
Čia lietuviai taippat bu 

di-iai rengiasi prie Lietuvių 
Dienos. Rugsėjo 18 d. tuc 
tikslu įvyko susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Išrinkta Lietuvių Die
nos komitetas. Klebonas

CENTS
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas”8

Iš Chicago.

pranešta

laisne,

ne

tik iš kar-

Chicago. 35i0 s0. Union avė., 
i ♦ . *

iiiuiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiminTmilIliiiiiiiiniiinHnfiiiiiiiiiiiiiiiiiinuliiiiiiiiiiiiiiiiii

vi-
dir-

nams licencijos už svaigalų 
pardavinėjimą nedčldieniais 
nebusią sugrąžinamos, kai 
kad pirmiau buvo daroma.

REIKALINGI kriaušiai prie kos- 
tumeriškų vyriškų darbų. Atsišaukite: 

464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

Max Lewandowski, sa- 
liunininkas, teisiųo nubaus
tas $100 už tai, kad leidęs 
jaunoms mergaitėms valkio- 
ties po savo saliunų.

Suspenduota du policijos 
kapitonu už apsileidimą sa
vo pareigose ir leidimą sa
vo distriktuose veikti viso
kioms piktadarybėms.

žiaus epidemija. Bet apie 
išnykimą nesama ir kalbos, 
(lai išnyksiąs užstojus šal
čiams.

su- 
vi- 
bu-
Ir 

tu-

daparta- 
visus tė-

REIKALINGI kriaušiai prie mote
rių kotų. Atsišaukite:

, 464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

PARSIDUODA saliunas su 
tavoru ir lease'u. Sužinokite.

3729 So. Morgan St.

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

J. Zabietskis
3249 So. Morgan St.,

PAIEžKAU 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. Klarks.
818 Jefferson avė., Moundsville, W. Va.

Saliunų ir praeivių plė
šikai išnaujo ėmė siausti 
mieste. Kasdien pranešama 
apie naujus apiplėšimus.

Majoras Thompson pra
eitą savaitę atėmė saliunų 
licencijas net 17-kai saliu- 
nininkų už peržengimą 
dėldienio įstatymo.

CAMBRIDGE, MASS., LIETUVIAMS.
šiuom pranešame, kad I*. Bartkevi- 

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

S. P. Tananevičlus, 
“Kataliko” Leidėjas.

ge- 
Tą 
pa- 
ne-

Liet. Moksleivių Sus-mo 
nariai turės susirinkimą 
spalių 15 dieną, 1:30 dieną, 
“Aušros” svetainėj, 3001 
So. Halsted St.

Sveikatingumo departa
mentas praneša, kad mies
te mažėjanti vaikų paraly-

P. A. Miller, 
2256 West 22 St., Chicago, Ill.

“KATALIKO” AGENTAMS IE 
SKAITYTOJAMS.

Pas ką randasi “Kataliko” No. 149, 
birž. 25* d.. 191Ž m. malonėkite pri
siųsti “Kataliko” adm. o už kiek
vieną prisiųsta numeri bus apmokama 
po 5 centus.

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

Chicago j e gyvena 105 
metų amžiaus senelė Mari
ja Karp, lenkė. Amerikon 
jinai atvykusi pirm 36 me
tų.

Miesto majoras Thomp
son andai paskelbė, kad 
iįųo Jįp laiko atimtos saliu-

PIGIAI ANT PARDAVIMO.
Tuojaus pigiai parsiduoda gražus 4 

kambariu namas lietuvių apgyvento.! 
vietoj. Kreipkitės:

Geo. Zamb,
5436 So. Kildare Ave., Chicago. Ill.

" • *

Praeitą panedėlį Chicagoj 
gydytojo pa- paminėta 45 metų sukaktu

vės nuo didžiojo gaisro mie
ste.

1

*1

No. 31

HOYNE UŽGROBĖ CITY 
HALL REKORDUS.

Tarpe vyriausių Chicagos 
‘miesto valdininkų gimė di
džiausioji pasiauba. Valsti
jos prokuroras, Cook aps
kričio, Maclay Hoyne, pra
eito utarninko vakare ne
tikėtai pasiuntė savo asis
tentus su detektivais į City 
Hali ir šitie užgrobė visus 
rekordus iš ofisų: miesto 
majoro Thompson, policijos 
•viršininko Healey ir antro
jo policijos viršininko pa- 
gelbininko Funkhouser. Vi-' 
si dokumentai ir susirašinė
jimai su spintomis paimta 
ir nugabenta valstijos kri
minaliu teisman. Ten 
“grand jury” tuose doku
mentuose ieškos prirody
mų, ar kartais majoras ir 
policijos viršininkas nepa- 
įaikė mieste gamblerių, ar 
he su majoro ir policijos ži
nia buvo peržengiamas ne- 
dėldienio .įstatymas. Nes 
prokuroras Hoyne senai in- 
taria miesto viršininkus 
tuose prasižengimuose.

Del e i to visam mieste po
litikieriai sukėlė baisiausią 
frukšmą.

Tai pirmasis Chicagos hi- 
storijoj toks atsitikimas, 
kad prokuroras netikėtai 
užpultų miesto valdininkų 
ofisus.

Spėjama, busią išvilkta 
eikštėn daug purvinų dar
bų, arba bus susekta, kad 
visokie intarimai neturi pa
mato.

SIAUČIA DIFTERIJA.
Miesto sveikatingumo de

partamentas praneša, kad 
mieste pradėjus siausti dif- 
terija, užkrečiamoji liga.. A - 
pie 150 susirgusių buvo pra
eitą mėnesį. Praeitą savai
tę departamentui 
apie 40 susirgimų.

Sveikatingumo 
mentas persergsti
vus, kad jie atidžiau tėmy- 
tusi į vaikų nedagalėjimą. 
Patariama kas rytas žiūrėti 
vaikų gerklių ir jei kokie 
ženklai butų patemyįi, tuo
jaus reikia pakviesti gydy
tojas. Yra labai pavojinga 
susivėluoti su g 
kvietimu. '

Patariama taippat saugo
ti vaikus nuo bendravimosi 
su kitais vaikais.

UŽSIREGISTRAVO 
471,072 PILIEČIAI.

Praeitą subatą Chicago j 
buvo registracija. Užsire
gistravo 471,072 vyrų ir mo
terių piliečių. Tame skait
liu je yra 154,078 moterįs.

Katrie praeitą subatą 
nesiregistravo, tai turi at
siminti, jogei ateinantį u- 
tarninką, spalių 17 dieną, 
dar bus galima užsiregis
truoti. Tai bus paskutinė 
registracija prieš genera- 
lius rinkimus.

Gyvulių skerdyklose 
siems darbininkams, 
bantiems po 10 vai. per die
ną, padidinta mokestis 2ĮZ> 
centu daugiau už darbo 
valandą. Tai esą padaryta 
todėl, kad darbininkams 
sunku pragyventi siaučiant 
nepaprastain bran gurnui.

Teisėjui Fisher viena 
mergina nusiskundė, kad 
keturi policiantai užkabinė- 
ją gatvėse praeinančias 
merginas. Teisėjui pasakyta 
ir jų pavardės. Bus pa
traukti atsakomvbėn. v -

BAISIOS SKAITLINĖS.
Tik-ką New Yorke Ame

rikos Darbo Tstatymdavys- 
tės Draugijos sutraukoje 
atkreipiama visuomenes do- turi uždegimą akiu; 
■nė į bais.) dalyko, kad Suv.
Valstijos kiekvienas dirban
tis už algą del ligos per 
metus apskritai sugaišta 9 
dienas ir dėlto pasidaro 
nuostolių algomis apie ant 
$500,000,000. Šitie kasmeti
niai nuostoliai 500 milijonų 
dolerių galima sumažinti 
tik pasirūpinant ligos apsi
saugoti. Pačiu pirmutiniu 
ir svarbiausiu dalyku yra 
gerai išvalyti vidurius. Pa
imk Trinėrio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro, 
kuris išvalo vidurius be su- 
silpnijimo, sustiprina vidu
rius ir sutaiso jų veikimą, 
padidina norą valgyti ir už
laiko kūną tyru ir stipriu. 
Trinėrio Amerikinis Karčio
jo Vyno Eliksyras neturi 
savyje joki^^hemikalijų. 
yra sutaisys 
čiųjų žolelių,,^turinčių dide
lę gydomąją vertę, ir iš ty
ro raudom u-vyn<|; ir todėl 
niekuomet nosūerzina nei

■ - 
jautriausio pilvo. Kaina 
$1.00. Aptiekose. ■

Trinėrio Linimentas yra 
pirmos rūšies vaistu oruti- 
niam vartojimui, sulyg 
rurnu pats pirmutinis, 
patvirtina skaitlingos 
dėkavonės. Nuo ramatų, 
uralgios, sutinimo, pamaiti
nimo ir tt. jis suteikia grei
tą. palengvinimą. Kaina 25c 
ir 50c. aptiekose. Krasa 35 
ir 60c. Jos Triner, išdirbė- 
jas chemikas, 1333-1339 S. 
Ashland Ave., Chicago.

Advt.

Jeigu kenti galvos skaudėjimų: 
jeigu nuolatos tau ašaros krinta iš 
akių; jeigu tau skauda akys; jeigu 
skaitant raidės susibėga į krūvą; jei
gu spauda rodosi tau dviguba; jeigu 

; jeigu tau skau- 
i siuvant — 

tuokart tu reikalauji akinių.
Užlaikau krautuvę. Galite gauti 

visokių auksinių daiktų. Kreipkitės 
pas lietuvį, o busite užganėdinti.

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad aš e- 

su atvažiavęs iš kito miesto i 
Chicago ir čionai norėčiau 
sipažinti su lietuviais. Imu 
sokius darbus, budavojo 
(linkus. Imu kontraktus.' 
jeigu kas iš lietuvių
rite atlikti bent kokį , darbą, 
prašau kreipties j mane. Aš už
dyką pasakysiu, kiek koks dar- šviečia 

bas kaštuoja. Kalbu 6 kalbomis.; Draugija. 
Angliškai skaitau ’ir rašau. Pa
einu iš Kauno gub., Šiaulių pav

• Gyvenu dabar ant 33 gat. 
Auburn avo.

įWm. Decx, 
3301 Auburn Ave.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda maža farma su 5 ir puse 

akerio žemės. Namas su 11 kambarių, 
mūrinis skiepas, 2 .šuliniai, aplinkui 
eemanto saidvokai, pačiame miestelyj. 
Tris gelžkeliai aplinkui, kūtės karvei, 
vištoms ir kiaulėms. Vištų galima au
ginti lig tūkstančio; komų 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 tukstan 
čiai du šimtai. Del platesnių žinių j 
kreipkitės į “Kataliko” Admlnistra < 
ei ją.

TUOJAUS REIKALIN
GAS

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

METINIS APVAIKŠČIOJIMAS.
Paminėjimui gimimo dienos Simano 

Daukanto, Lietuvos istoriko, paren
gia “Simano Daukanto” Draugija, 
Subatoj, 14 d. spalių (October). 1916 
m., M. Meldažio svetainėje, 2242 West 
23 Place. Pradžia 7:00 vakare. Įžan
ga 25c. ir augščiau.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, 
malonėkite atsilankyti ant musų me
tinio iškilmingo apvaikščiojimo, nes 
tai bus puikiausias vakaras, negu ka
da yra buvęs iki šiolei. Ant šio pui
kaus vakaro išgirsite garsiausius kal
bėtojus, puikiausias dainas, kurias at
liks “Birutės” choras. Jau visuome
nei yra žinoma, kad “Birutės” drau
gija nekartų yra užganėdinusi visuo
menę. Bus monologų, deklcmacijų ir 
tt. •

Kviečia visus Simano Daukanto

-AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
ka bų, 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 avė., Chicago.

ANT BANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

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

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank

3253 So. Morgan St.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

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

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

PAIEŠKAU Jono Juzas. Paeina iš 
jį. Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo 

Kuries. Pirmiau gyveno Philadelphia, 
Pa. Jis pats ar kas jį žino, meldžia
ma- prąnešti adresu: . ,'

J. Eringis,
., Chicago, Ill.

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

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

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

. I

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

PERKA ir PARDUODA morgičius su
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.
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ANANEVICZ SAVINGS BANK
I- < ' ' Y - u /■.••v;- : . ' - . į
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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 Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergais ir Sutartomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėllais, Šaradomis ir Petnyčlomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 val.fpo piety.

JONAS M. TANANEVICZ, Sav
t -J .

5249-55 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILLINOIS
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