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Graikiją norima pakeisti respublika
Teutonai baisiai pa 

siilge taikos
Karalius Konstantinas 

suokalbiauja
Teutonai sulaikyti Transyl 

vanijoje
Rusai traškina vokiečių Ii 

niją Volynijoje
PRIPAŽINTA VENI- 
ZELOSO VALDŽIA.

Londonas. — Talkininkai 
pagaliau pripažino teisota 
laikiną Graikijoje valdžią, 
kurią sutvėrė buvęs graikų 
premieras Venizelos. Lai
kinoji Venizeloso valdžia 
savo sodybą turi Krito sa
loje. Talkininkų konsu- 
liams Graikijoje įsakyta 
taikinties sulyg tos naujos 
valdžios parėdymo.

Oficialiai bet pranešama, 
kad toji laikinoji valdžia 
talkininkų pripažinta ne vi
sai Graikijai, bet tik Kri
to salai.

Londono spauda reika
lauja Graikiją pakeisti res
publika. Generolas Sarrail, 
talkininkų armijų vyriau
sias vadas Makedonijoje, 
tą reikalavimą paremia.

Bet respublikai priešinasi 
Anglijos vyriausybė.

gimdo didžiausią baimę. Jie 
pirmiau buvo manę, kad 
karas bus trumpas ir teuto
nai iš to išeisią garbingai. 
Bet dabar pasirodo, kad 
taip nėra ir negalės būti.

TEUTONAI PASIILGĘ 
TAIKOS.

Vienna. — Abejose cen- 
tralių valstybių sostinėse— 
kaip tvirtina “Ass. Press” 
korespondentas, kiekvienam 
žingsnyj at jaučiama pasiil
gimas taikos. Centrales 
valstybės pasirengusios bi
le dieną stoti į taikos de
rybas, jei tik su tuomi su
tiktų talkininkai. Bet Aus
trijos ir Vokietijos gyven
tojai yra įsitikrinę, kad tai
ka jokiuo budu dabar įvyk
ti negali, nes talkininkai 
nenori nei klausyti" apie 
taiką.

Paskutiniai nuotikiai vi
suose karo frontuose liudi
ja, jogei talkininkių" nus
prendę karą vesti ' taip il
gai, kol centralės valstybės 
nebus galutinai sutruškin- 
tos. Toks talkininkų nus
prendimas austrų-vokiečių 
politikams —- diplomatams

GRAIKIJOS KARALIUS 
SUOKALBIAUJA PRIEŠ 

TALKININKUS.
Londonas. Graikijos ka

ralius Konstantinas už nie
ką nenori pasiduoti talki
ninkių norams — stoti ka- 
rėn prieš nevidonus bulga
rus ir talkininkus. Jis vis 
dar klauso savo svainio kai
zerio pašnabždu. Tečiau 
talkininkai diena po dienos 
palengva, bet tikslingai, pa
ima savo rankosna šalies 
valdymą ir karalius veikiai 
paliks be valstybės, tik su 
vienu, nieko nereiškiančiu 
sostu.

Talkininkai savo žinybon 
paėmė Graikijos karo lai
vyną ir svarbiausias 
žinkelių linijas.

Dabar talkininkai 
naši dar paimti savo
trolėn graikų policiją, rei
kalauja, kad visiems grai
kams gyventojams butų 
uždrausta turėti kokius 
nors ginklus. Be to reika
laujama, kad į Graikijos 
provinciją Tessalia nebūtų 
siunčiama ginklai ir amu
nicija ir kad iš Tessalia ne
būtų ' išvežami į niekur ja
vai.

Graikijos ministerių ka
binetas 
posėdį, 
naujus 
vi mus.
kalavimai buvę priimti. Nes 
nesama kaip pasipriešinti 
talkininkams.

Talkininkus privertė pa
imti savo žinybon karo lai
vyną, užimti geležinkelius 
ir pagaliau pareikalauti ki-

gele-

rupi- 
kon-

tokių nusileidimų tas fak
tas, kad karalius Konstan
tinas ėmė suokalbiauti prieš 
talkininkus.

Karalius su savo šalinin
kais buvo sutaisęs sekantį 
pieną: Jei talkininkai piie- 
varta verstų karalių stoti 
karan prieš bulgarus ir teu
tonus ir pareikalautų, kad 
ministerių premieru būtinai 
butų Venizelos, tuomet ka
ralius su savo lajale armija 
turi persikelti į šiaurius, 
palei Trikala miestą, Tes- 
salijoj, apsikasti ir tenai 
laukti ateinant teutonų ar- 
udjų, su kuriomis paskui 
bendrai pulties prieš tal
kininkus.

Tečiau talkininkai 
karaliaus pienus ir jo suo
kalbį sujuto ir suspėjo pa
imti savo rankosna visus 
svarbesniuosius geležinke
lius ir karo laivyną.

Karalius savo nestojimą 
karau pateisina ’ttiiimi,' kad 
jei graikai pakiltų prieš 
bulgarus ir teutonus, tuo
met Graikiją patiktų Serbi
jos likimas — ją užimtų 
teutonai ir šalis netektų ne- 
prigulmybės.

Todėl karalius ir nenorįs 
stoti karan ir, regis, nesto
siąs. Tokiųo budu graikai 
ir be karaliaus apsieisią.

tuos

RUMUNAI ATMUŠTI
transylv 'anijoje.
Londonas. — Kaip Ber

lyne, taii> ir Viennoje per 
dienų dienas tvirtinama, 
kad rumunai iš Transylva- 
nijos jau esą baigiami Vyti 
ir teutonai Įsiveržę Rumu
nijon kai-kuriose vietose.

atlaikė trukšmingą 
Svarstė tuos visus 
talkininku reikala- 
Sakoma, jogei rei-

Rumunijos sostinėje Bu
karešte tvirtinama, kad vie
tomis rumunų armijos iš 
Transylvanijos tikrai turė
jusios pasitraukti, nes ten 
prieš juos sutraukta stipri 
teutonų karuomenė, Kitose 
vietose seka smarkus mū
šiai.

Iš pranešimų ihatosi, kad 
teutonai sutraukę Transyl- 
vanijon kuone visas savo 
atsargas iš Belgijos, nuo 
Verduno ir iš kitur. Jie nu
sprendę pamušti Rumuniją 
taip, kaip esą atlikę su 
Serbija.

i Bet vargiai jie atsieks tą 
tikslą, kadangi talkininkai 
per Rusiją rumunams siun
čia galybes ginklų ir amu
nicijos. Gabenama į ,ten 
ir kariuomenė.

Kuomet teutonai pašėlu
siai Veikia prieš rumunus 
Transylvanijojd, Dobrogea 
provincijoje bulgą.>:ai'su vo- 
Viėčiais nei kiek pirmyn 
nepasivaro .ir ten didesni 
mūšiai apsistoję.

RUSAI SULAUŽO VO- i 
KIEČIŲ LINIJĄ.

. Londonas.?— Antroji sa
vaitė baisus mūšiai seka. 
Volynijoj, Galicijoj ir Kar
patuose. Abejose pusėse 
nuostoliai, sakoma, pasibai
sėtini. Bet rusai prieš vo
kiečius neatsileidžią. Jiems 
svarbus yra Rumunijos li
kimas. Kuomet jie savo 
fronte surems teutonus, 
tuomet gal palengvės ru
munams, nes teutonai bus 
priversti iš Rumunijos 
fronto permesti savo dalį 
karuomenės rusų frontan.

Vakaruose nuo Lucko po 
dideliu pastangų rusai su
laužė teutonų linijų, užėmė 
dalį apkasų ir paėmė daug 
nelaisvių.

KANCLIERIUS GAUNA 
VĖJO.

Londonas. — Vokietijos 
parlamente pakilo tinka
mas, kuomet atstovas Schei- 
demann smarkiai užsipuolė 
ant valdžios už blogą mai
sto dalinimą ir ant cenzūros. 
Girdi, jokia pasaulyj galy
bė neįstengs užslėpti žinių 
apie baisų Vokietijos eko
nominį ir militarinį padėji
mą. Paskui Scheidemann 
Užsipuolė ir ant- kanclie- 
riaus, reikalaudamas šaliai 
žmonių valdžios, ministerių 
atsakomybės. Pažymėjo, 
kad kanclierius turi būti 
žmonių išrenkamas.

KIEKVIENAS TURI .
tarnauti Tėvynei.
Londonas. — Anglijos 

parlamento žemesniuose rū
muose nutarta, kad kiek
vienas jaunas Anglijos gy
ventojas privaląs stoti ka
rei viaųti ir tuo budu ginti 
savo tėvynę nuo grasiame 
jai pątojaus.

RUMUNIJA BUSIANTI 
APSAUGOTA.

Londonas. — Parlamento 
atstovas Dillon paklausė 
vyriausybės, kaip dalykai 
stovi su Rumunija. Karo 
ministeris Lloyd George 
atsakė, kad rumunams 
siunčiama pagelba ir teuto
nai Rumunijos neužimsiu 
kaip yra padarę su Serbija.

Karas Nepasibaigė
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Ir nežinia, kada jis pasibaigs
t .

Taigi dabar yra proga užsisakyti laikraštį “KATA
LIKĄ” kuriam telpa labai daug pabėgėlių iš Lietuvos 
adresų.

Kas dabąr užsisakys laikraštį “KATALIKĄ” ir užsimokės du 
doleriu į metus, tam “KATALIKAS” iki ateinančių Naujų Metų bus 
siunčiamas DYKAI ir dar gaus dovanoms musų spaudos kningų ver
tes VIENO DOLERIO. Prenumerata rokuosis iki sausio 1 d. 1918 m.

Tą pasiūlymą darome todėl, kad musų broliams duoti progą kiek 
pigiau įgyti gerą katalikišką laikraštį, be kurio šiandie negali apsieiti 
nei vienas mokąs skaityti žmogus.

“KATALIKAS” yra katalikiškas laikraštis. Kas nori “KATALI
KĄ” pamatyti, tegu prisiunčia savo adresą, o bus pasiųsta vienas nu
meris pasižinreti ir kningų katalogas. Rašykite adresų.

Tananevicz Publishing Co., Inc.
3249 So. Morgan Street CHICAGO, ILL

Tananevicz Savings Banko 
Savininko Žodis

Daug visokių neteisingų 
žinių ir kalbų paplito apie 
mano banko uždarymą. Per 
tiek metų su lietuviais gra
žiai sugyvenau ir darbavau
si ir visi todėl gerai žino, 
kad mano banko reikalai 
buvo vedami kuoteisingiau- 
siai. Bet neprieteliai nes
naudžia. Jie užsispyrė ne 
tik mano banką sunaikinti, 
bet dar paskleisti tarpe de
positor™ baimę, kad jie sa
vo pinigų neatgausią.

Dalis todėl sukurstytų de
pository savo pinigus atsi
ėmė. Išmokėta jiems suvirs 
šimtas tūkstančių dolerių 
grynais pinigais. Ir kuo
met gryni pinigai išsisėmė, 
kitiems depositoriams išduo
ta banko notos palaukti. Ir 
jei jie butų laukę nuskirto 
laiko; butų atsiradę pinigai 
už parduotas savastis ir bu
tų buvę visiems paeiliui pa
mažu atmokėti bankan pa
dėti pinigai.

Juk patįs, gerbiamieji, ži
note, kad kiekvienan ban
kan priimami pinigai ir už 
juos mokamas procentas. 
Kad surinkti tą procentą, 
reikia tuos pinigus leisti a- 
pyvarton, reikia padaryti 
taip, kad pinigai pinigus 
dirbtų. Taigi ir mano ban
ko depozitai nebuvo visi 
saugion šėpon uždaryti ir 
ten laikomi.

Ir kuomet pinigai taip 
paleisti apyvarton, nei vie
nas bankas, kadir didžiau
sias, negali antkart pinigų 
supuolusiems visiems depo- 
zitbriąms atmokėti. Turi 
paskirtą laiką palaukti, kol 
bankas įgys pinigus.

Taip ir aš norėjau pa
sielgti. Sulaikęs pinigų iš
mokėjimą, dėjau visas pa
stangas nuosavybes parduo
ti ir surinktus už tai pini
gus atmokėti depozitoriams.' 
Už kelių dienų jau bučiau 
turėjęs suvirš 100 tūkstan
čių dolerių ir šitie butų bu
vę išmokėti reikalaujan
tiems. Kiek vėliau bučiau 
gavęs ir daugiau pinigų ir 
banka kaip buvus butų pa
silikus.

Tečiau atsirado blogos va- 
■ lios žmonių, kurie teisman 
1 padavė peticiją apie mano 
banko bankrutijimą. žino
mas dalykas, teismas tuo- 

[ jaus paskyrė priėmėjus ir 
i šitie visus 

! paėmė savo

ne toji peticija, šiandie de
pozitoriams jau butų išmo
kami jų depozitai.

Nors mane nuo banko at- 
savino ir visus banko reika
lus pavedė teismui, tečiau 
depozitoriai neprivalo nu
sigąsti — jų visi pinigai 
jiems bus sugrąžinti ligi 
vienam centui. Bus sugrą
žinti todėl, kad banke depo
zitai siekė apie 600,000 
dolerių. Gi banko visas 
turtas išneša suvirš 700,000 
dolerių. Taigi depozitorių 
pinigai nepražus.

Didelis man nesmagumas, 
kad taip dalykai turėjo su
sikloti. Tegul kas padėjęs 
ranką ant krutinės pasako, 
kadaš nevedžiau teisingai 
banko reikalų visas laikas. 
O tečiau mano neprieteliai 
per metų metus visokiais 
budais mane persekiojo, 
apjuodino, primetė man net 
nedorą gyvenimą ir kitokius 
purvinus darbus. Visas lai
kas gyniausi prieš užpuoli
kus. Buvo lengviau apsi
ginti, kuomet tų nedorų 
žmonių buvo mažesnis skait
lius.

Jei mano banko reikalai 
šiandie atsidūrė teisman, 
tai reikia už tai mesti visą 
kaltę ant platintojų su pik- 
tadaringais išmislais korte
lių. Reikia kaltinti socia
listų laikraštį, kuris visas 
laikas visokiais bjauriau
siais budais kurstė žmones 
prieš mano įstaigą. Paga- 
liaus kalti peticijos pada
vėjai teisman, nes šitie ga
lutinai uždarė man kelią to- 
lesniai atsilyginti su depo- 
zitoriais.

Už tuos nedorus veiki
mus ir kurstymus prieš ma
no įstaigą dar šią savaitę 
keli žmonės bus patraukti 
kriminalin teishian. Tegu 
jie ant savo kailio patirs, 
kad toks jų darbas yra ne- 
legalis ir kriminališkas.

Užtikrinu gerbiamuosius 
depozitorius, kad jiems bus 
sugražinti visi pinigai. Tuo 
tikslu aš padėsiu visas savo 
pastangas. O, rasi, dar ko- 
kiuo nors budu pasiseks 
man išnaujo paimti banko 
reikalus atgal iš teismo į 
savo rankas. O tuomet, ži
noma, visiems butų dar ge
riau.

banko reikalus 
rankdsna. Kad

1 Su pagarba, 
Jonas M. Tananevičia.
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išėjo iš spaudos 
lietuviu kalboj 
iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

f^ografystės 
Prisiąskite $1,

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS

Vil-
Je-

Tavričeskaja ui., 
kv. 17. Steponas

aps., 
ieško 

Petro,

Lavžikas, Kupiškiu 
Dubli škiu sod. ieško 

brolėnų Adei., Petro, 
Daukij. A- 

gor. Vi-

Amur, 
No.

. K. Batis, Suvalkų 
Muriniškės kaimo,

-V

Marijona Reklaitienė, 
ieško Teofiliaus ir Baltra
miejaus Gūdžiui], Adresas: 
Russia; Tver, Litovskij Ko
mitet, Marijona Rėklaitis.
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Krautuvė
vai. vak. Ncdėldieniais iki 1 vai. dienosu'

Kazimieras Mainauskas, 
Suvalkų rėd., Mikališkių 
vals., Marijampolė: 
Smaliničios kaimo 
Tamošiaus Gelšio,
Adonio ir Jievos Malinaus
kų. Adresas: Russia, gub. 
gor. Čeliabinsk, Sibiyskaja 
ui. dom No. 15, Litovskij 
Komitet, Kazimir Malinovs-

ggiiviEBiiiaiiMiiiiiHiiEHiiiiwiiiinitiiiiiMiiaiiiiasiB

“Uždyką! Koncertai Uždyką!!!

'-"TU'

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Kų-tik 
pirma 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato,
o gausite šitų knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

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

: Milda - 
jTEATRASI
g 3138-42 So. HalstedSt.

i

Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- 
1 kų, muzikų, geriausių dekliamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., 
gj gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
3 turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
g fonų visai uždyką.

III
I
I

No. 30

Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius

Jonas Mat. Lapko, ieško 
brolio Mateušo Mat. Lapko 
ir pusbrolių Jono Mulevi
čiaus ir Bernardo Stario, 
kurie gyveno Chester, Pa. 
Adresas: Russia, Dieistvu- 
juščaja Armija, 5 Kavkaz- 
kij Arm. kurpus, 207 piech. 
Novobajazetskij polk, 7 ro
ta, Ivan Mateuševič Lapko.

Simanas Kunauskas, Su
valkų rėd., Marijampolės 
aps., Pagerinome vals., Dvi- 
likių kaimo, ieško savo bro
lių, Juozo, Motiejaus, Kazi
miero ir Jurgio Kunauskų. 
Adresas: Russia, Ekateri- 
noslavskoi gub. i ujiezd, st. 
Zaparožy-Kaminskoje, Ra- 
manoskoi volost, Semen 
Kunovskij.

Karalina Žilienė, 
savo brolių Petro, sunaus 
Kazimierų Kepelo iš Ažuo* 
balių sod., Komžų par., 
Kauno rėd., Adresas: Rus
sia, go ro d Moskva, 
Ęogt >r< >dsk< > je, Šed( ikinski j 
per. No. 3, K. Žilisu.

Juozas ir Aleksandra Vi- 
nevičiai, Kauno rėd., Šiau
lių aps., ieško savo sunaus 
Juozo Vinevičiaus, gyvenu
sio 827 W. 34th Pl., Chica
go, Adresas: Russia, Ekate- 
rinoslav, Poselok
Upravlennaja ui. dom 
6, Osip Vinevič.

Anelė Klimavičaitė, 
niaus rėd., Trakų aps 
zno vals., Stakliškių mieste
lio, ieško sesers Anelės Jo- 
annos Bajorytės, Jezno par., 
Mediniškių sod. Taip pat 
daugiau giminių ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, Mosk
va, Sakalniki Cernovskaja 
ui. raboči dom, No. 3, Otd. 
priplatna, pol. Aneliji A- 
leksandrova Klimovičova.

Pranas Gobis, kareivis, 
Vilniaus rėd., Švenčionų 
aps., Link, vai., Kleviskio 
viensėdžio, ieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, gorod Taškent, Kon
stantino  vska j a No. 28, Fr. 
Gobis.

Pranas Būdvytis, moki
nys, Prano suims, Kauno 
rėd., Raseinų aps., Tanėnų 
par., Naum. vals. ieško A- 
merikoje gyvenančių dė
džių, Vinco ir Juozo Grik
ši] ir krikšto motinos k. 
Petrašiutės-Budvyticnės. A- 
dresas: Russia, Moskva, Mi- 
liutinskij per. No. 
Pranas Pr. Būdvytis.

* ^nėė Jonuško, TesSrrte-' 
dės Juozo Zubavičiaus, se
sers Kazimieros Jonuškai- 
tės, brolio Juozo Jonuško 
ir kitų giminių. Minėtieji 
gyveno Chicago. Adresas: 
Russia, g. Voronež, Staro- 
Moskovskaja d. No. 19, 
Klarkova, Vincė Jonuško.

Teofilius Matukas arba 
Kolalis, ieško savo draugų 
ir pažįstamų. Nori atvažiuo
ti Amerikon, tik stinga pini
gų. Meldžia prisiųsti. Visą 
korespondencija siųsti ant 
jo draugo antrašo. Charbin, 
China, Bolshoi prospect, No. 
67, d. Popowa, J. Urban.

Jonas Šalčius, iš Garšvi
nes, Klebiškio vals., Mari
jampolės apsk., Suvalkų 
rėd., ieško Stanislovo Mi- 
kolaičio, - Vaclovo Tonikos, 
Ignoto Petraucko, švogerio 
Povilo Petrausko ir Petro 
Petrausko. Adresas: Rus
sia, gor. Minsk, Kolomins- 
kaja ui. 30/32, Litovskij 
Komitet. beženču Ivanu 
Šalču.

Norbertas Dainis, Kauno 
rėd., Novoaleksandrovsko 
vai., Sumanių sod. Adre
sas: Russia, Moskva, Suš- 
čevskaja ui. No. 27, Inten- 
danskoi Obmundirovalnoi 
Masterskoi 2-ja rota, polu- 
čit Norbert Dainis.

Jurgis Kairis,. ieško savo 
tikro brolio Kazimiero Kai
rio, gyvenusio 2249 South 
Springfield avė., Chicago, 
Ill.' ir sesers Anastazijos. 
Adresas: Russia, H. Mos- 
kovskaja Železno dorožnaja 
stacija, 4-ja rota, 5 vzvod, 
Juriju Kairisu.

Antanas Demianis, Kau- 
™>.jčd,, yiĮkįjęig, .Y.ąl-»....ieško, 
brolio Mykolo Demianis ir 
brolio vaiko. Taip pat ir ki
tų giminių ir pažįstamų. A- 
dresas: Russia, gor. Bo
bruisk, 54-ja Vyzdoravliva- 
juščaja komanda, 3-ja rota, 
Anton Demianis.

Antanas Bieliauskas, Su
valkų rėd., Višakio-Rudos 
par., Plačkojų kaimo, ieško 
pusbrolių, Antano, Juozo ir 
Marijonos Stankevičių iš 
kaimo Jūrės, Vals. Gudelių, 
Suvalkų rėd., Tris metai 
atgal gyveno (’hieago, III. 
Adresas: Russia, g. Kostro
ma, Rženna ui. No. 34, Li
tovskij Komitet. Antonu K. 
Ramanovskomu, pered. A. 
J. Bieliavskomu.

rėd., 
ieško 

dukters Katarinos Batisiu- 
tės. Adresas: Russia, g. Pe
trograd, Upravlenije S. 
Zap. Dorog. Pisinovoditeliu 
10-oi Distancij, g-nu Vei- 
sei, peredat Put. Storožu 
K. Batisu.

Barbora Keršulytė, “Sau
lės” kursų mokinė, Kauno 
red., Vilkmergės apsk., Su
bačiaus par., ieško savo 
brolio Jono ir sesers Uršu
lės Keršulytės ir giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Voronež, Staro-Mos- 
kovskaja ui. No. 19, B. Ker
šulytė.

Steponas Šleivelis, Kauno 
rėd., Panevėžio aps., Anta
šavos par., Viktariškių kai
mo j ieško brolių, Juozo ir 
Povilo. Adresas: Russia, Pe
trograd, 
No. 45, 
Šleivelis.

Marijona Draugelienė, iš 
Marijampolės, Suvalkų rėd., 
ieško savo vyro Kazio 
Draugelio, gyvenusio 704 
Ferdinand St., Scranton, 
Pa. Adresas: Russia, Igu- 
men, Minskoi gub., Mala- 
rossijskaja ulica, Litovskij 
Komitet M. Draugelis.

iešlp Jofcųbas Gefcįs, Kląbonių 
sod., Aluntos par., Kauno 
rėd. iešlpi švogerių, Stanis
lovo Raupelio ir Aleksan
dros Petro Gaidžio ir Mi- 
kalinos Mateliųnas. Adre
sas. Russia, Moskva, Suš- 
čevskaja No. 27, intenį. 
Obm. master. 1 rota, Jako
vu Genisu.

Telefonai DROVIJR 98g0

Svarbus PfjDSšinia?
Aš, pranešu savo draugams; pažįstą- 

miems ir’ visiems lietuviams, Ttad aš 
atidariau naują galiūną semiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gra’žiąi priimti ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve- 
taiuę įubirinkimams, bąliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galifė užsisakyti visokią gėrimą pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, HL

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarrntuojame Tamsiai surė

dymą 50<^į ant Jamstos pinigą,, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo -$25.-00- iki $60.00 
aut orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau.

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

S. GORDON
1415 So. Halted St.. CHICAGO, ILL.

Storas atdarąs kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Ncdėldieniais — iki 6 vai. vakare.

Leonas Batakis, Kauno 
rėd., Telšių pav., Ilakių 
vals., kaimo Erkšų, ieško 
savo tėvo Juozo Batakio, 
gyvenusio Brooklyne. Adre
sas: Russia, Liubercy-Arza
mas, Moskovs. kaz. žel. dor., 
razjiezda Donino. L. Bata- 
kisu.

Konstantinas Skarinkeyi- 
čius, ieško Motiejaus ir Pe
tro Skarinkevičių, kaimo 
Žy denių; Vinco ir Petro 
Jankauskų, kaimo Vinciu- 
nų, ’Aleksandrovsko vals., 
Trakų aps., Vilniaus rėd. 
Adresas: Russia, gor. Minsk, 
Kolomenskaja ui. 30/32, 
Komitct Litovskago obščęst- 
va, Kanstantinas Skarinke- 
vįčius.

i 
H

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti
VISAI UŽDYKĄ?]

Jonas Pavalkis, ieško 
Juozo, Antano Pavalkių; 
Kazimiero Monkaus, Vinco 
Česnavičiaus, Svetušino 
vals., kaimo Puidokų ir Tee- 
klės Zokaičiutės, kaimo Pa
tašių, Naumiesčio aps. Su
valkų rėd. Adresas: Russia, 
gor. Minsk, Kolomenskaja 
ui. 30/32, Komitet Litovs
kago občestva, Ivan Paval
kis. „i

Rozalija , Povilaitienė, 
ieško Jono ir Vinco Povi
laičių Ziplių vals., Kerų 
kaimo, Naumiesčio aps., Su
valkų rėd. Adresas: Russia, 
Gor. Minsk, Kolomenskaja 
ui. 30/32, Komi! et Litovs
kago obščestva, , Rozalija 
Povilaitienė.

Antanas Adomaitis, ieško 
Jurgio Milkaičio, Plūktinės 
kaimo, Veronikos Milkai- 
čiukės Kerų kaimo, Zyplių 
vals., Naumiesčio apsk., Su
valkų rėd. Adresas: Russia, 
g. Minsk, Kolomenskaja ui. 
30/32, Komitet Litovskago 
obščestva, Anton Adomai
tis.

Jieva Mikolaitienė, ieško 
Vin. ir Ant. Karvelių, Dam- 
buvkos kaimo, Ja vara vo 
vals., Marijampolės aps., 
Suvalkų rėd., Adresas: Rus
sia, g. Minsk Kolomenskaja 
ui. 30/32, Komįtet Litovs
kago obščestva, Eva 
laitienė.

Jonas Švirmickas,
Vinco ir Klemenso Švirmic- 
kų, Kulingių kaimo, Tava
ravo vals., Marijampolės 
aps., Suvalkų rėd. Adresas: 
Russia, Minsk, Kolomenska
ja ui. 30/32, Komitet Li
tovskago obščestva, Ivan 
Švirmickas.

Pranciškus Pre j aras, ieš
ko Andriaus, Juozo, Povilo, 
Petro Prejarų kaimo Pava- 
sakės, vals. Mikališkių, Ma- 
rijampolės aps. Suvalkų 
rėd. Adresas: Russia, Minsk, 
Molomenskaja ui. 30/32, 
Komitet Litovskago obščest
va. Franas Prejaras.

F. 
vol., 
savo 
Aleks. ir Luc.
dresas: Russia, 
tebsk, Suvorovskaja uh, d. 
No. 51, kv. 3, V. Karoblis, 
pered. F. Lavžikasu.

Adomas Raudonikis, Kau
no rėd., Podbiržos par., ieš
ko giminiu ir pažįstamų. A- 
dresas: Russia, gor. Alek
sandrovsk, Ekaterinoslavs- 
koi gub., Vagzalnaja ui., 
No. 22, Adam Raudonikis.

VOKIEČIAI — NUO- 
DINTOJAI.

Bukareštas. — Vokiečių 
lakūnai, kurie andai bom
bardavo Constanzia, apart 
plyštančių bombų pametė 
ir daug saldumynų, užnuo- 
dintų choleros bakterijomis. 
Tuo keliu vokiečiai mėgi
na įveikti savo priešinin
kus. Ant laimės, tasai jų 
nedoras darbas susekta ir 
laiku peręęrgėta gyvėnto- 
jai.

Be to vokiečių pasiunti
nybės . darže, čionai, susek
ta po žeme pakasti visokie 
nuodai jryužki’ečiamųjų li
gų perai buteliuose.

Vokiečiai oficialiai prieš 
tuos užmetinėjimus ir pri
rodymus pankas krato.

Tai kokių priemonių ima
si teutonai matydami sau 
paskutinį galų! >

VOOKIEČIAMS DAUG 
ATSIEINA PROPA

GANDA.
Londonas. — Vokiečių 

vyriausybė savo propagan
dai per pastaruoju du metu 
išleido suvirs 200 milijonų 
markių. Tais pinigais pa
perkami kitų šalių laikraš
čiai, kad jie karo metu pa
laikytų Vokietijos pusę..

VOKIETIJA NETEKO
- 3,556,018 KAREIVIŲ.
’Londonas. — Vokietija 

šio karo metu neteko 3,556,- 
018 kareivių užmuštais, su
žeistais ir nelaisvėn paim
tais. Užmuštų esu 870,182, 
o sužeistų arti pustrečio 
milijono.

a Turi gerinusią pasisekimą. Kas 
S nakt | ibius žmonių.

® Kodėl?
■ Todėl kad duoda geriausius vei-
■ dinimus už pigiausias kainas.
■ Už fic čia pamatysi gražesnį
9 Teatrą, kaip viųurmiestyje už 50c.
|| Nedaliomis 15c. balkonas 10c.

■ Kainas šiokiomis dienomis ir suG 
batomis 5c balkonas ICc žemai.

Prasideda 7 val.^tas vakaras. 
Subatomis ir nedėliomi2 vai. po 

/ ęietų.
Jei nori linksmai praleisti va 

landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-Tg ATRAN
i ■ ««■» IV-

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

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai.“—Taip atsi
liepė apie jj visi laikraš
čiai.

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kęndžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris: prisius 50c ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai au- 
pokudtų. AjMęa gwarantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiui 
tokios, kaip Jus Lietuvoje’ valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti įtam
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs-pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANDY GO.
1845 W. Grand «v«. Chicago, III.

1
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JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko
; Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. P. Tahanevičius,
“kataliko” Leidėjas.!

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve 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

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

.'■+ SPECIALISKOS GYDŪOLfiS.
Dr. Lnng'a Kartus Vynas. Gęrtauiia gyduolė-dėl viddHnią Ir' išlaukinių ligą, 

Kaip tai: nWaltldib vidkrių, 'spaugų ant viržaus, galvos skausmu ir kitokiu ne
gerumų. Bonka .... ........ ..,.................i................. ...........:.... .11.00

Gydanti niostis dėl senų kronitkų ligų ir uitruiijimo kraujo, auputimų ir 
t.t. Kaina ............................................... ...................... .......................... .............60o ir 11.00

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

Kaina ........................................................................................ 15c ir 25c
Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dėstančia viso

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias ioles ir Trejankas.

atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis ik!

KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

CHICAGO, ILL.

2
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Iš Amerikos
$

Pirmiau- Sus-man.

komitetas,

Praeitą pane-

LOWELL, MASS.

kestį.

kal-

šS-i

nužudė du nigeriu. 
už užpuolimą ant 
moteriškės, o antrąjį 
išreikštąją simpatiją

aukų rinki- 
Dienoje, ku- 

prezidentas

t 
E

Turtai be mokslo, tai šir
dis be meilės.

S®
B

sėliai pabėgo nežinia kur. 
Nuostolių esama apie $35,- 
000. .

ar- 
kal-

na storokai pasnigo. Siau
tė baisi yėsula.

su- 
ne- 
po-

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

f 

Ml

h; 
b 
H

st., Newark, N. J. 
velionis prigulėjo į

Apgailestavo, 
šitie nesutikimai daug 
pakenkti 
Lietuvių 
nuskyrė

GAISRAS PAMIŠĖLIŲ 
ĮSTAIGOSE.

Dunning, Ill. — Andai
pamišėlių įstaigose buvo ki-

a®--

M
>W“

SUDEGĖ KELIOLIKA
MERGINŲ.

New York. -■ Vakarinėj

TAIKĄ.
— Anglijos 

ir vėl užgyrė 
dolerių karo

PIRMASIS FILIPINIE
ČIŲ KONGRESAS.

Manila.
dėlį čionai sušaukta pirma
sis Filipinų salų kongresas, 
pasiremiant ‘ ‘ neprigulmy- 
bės biliumi”, kokį užgyrė 
Suv. Valstijų kongresas.

NULINČIAVO DU 
NIGERIU.

Paducah, Ky. — Čionai 
minia 
Vieną 
baltos 
— už
pirmąjam. Nužudytų nige- 
rių lavonai sudeginta. Mie
stelyj paskelbta karo sto
vis.

NENORI NEI KLAUSYTI 
APIE

Londonas.
parlamentas
1,500,000,000
reikalams. Apie taiką An
glija nenori nei klausyti. 
Sako, Vokietija turi būti 
sutraškinta ir viskas.

• 'j- •

Į pamišėlių valgė vakarienę, 
! kuomet liepsnos nušvietė 
apylinkę. Sudegė pora ci- 
klidžių. Arkliai išgelbėta.

SNIEGAS MICHIGANE.
Calumet, Mich. — Čionai . 

jau atėjo žiema. Andai ga-Į

Susirinkimas buvo skait
lingas. Atsilankė arti tūks
tančio žmonių.

F. M. P.

-. ..——j draugijas, todėl reikia sut-

i Lietuviai Amerikoje, f*"
NEWARK, N. J.

Spalių 3 dieną čionai į- 
vyko vietos ir apylinkės lie
tuvių mass-mitingas su pra
kalbomis. Buvo plačiai ap
tariami Lietuvi!} Dienos 
reikalai ir prisiruošimas au
kas rinkti tą dieną. Bet 
kaip visur kitur, taip ir 
čia socialistai visokiais ne
dorais budais stengiasi su
trukdyti aukų rinkimą nu
kentėjusiems del karo lie
tuviams. Tos išsigimėlių 
gaujos reikalauja, kad su
rinktų aukų dalis butų ski
riama jų partijiniams rei
kalams.

Vakaro vedėju buvo p. linčius įstoti 
K. Vaškevičius. '____
šia kalbėjo p. A. Staknevi- 
čius iš Bloomfield, N. J.
Kalbėtojas vaizdžiai nupa
sakojo apie vietos lietuvių 
darbavimąsi ir skatino vi
sus uoliai veikti tautos rei
kaluose.

Paskui kalbėjo kun. Švag- 
ždys iš Paterson, N. J. Kal
bėjo apie lietuvių nesusitai
kymą rinkti aukas šiame 
svarbiame momente. Nuro
dė jis į kitataučius. Tie į- 
stengia padėti šalin savo 
srovinius įsitikinimus ir 
nors vienoj dienoj pasidar
buoti nelaimingąjai tėvynei. 
Svetimtaučiai tokiuose svar
biuose momentuose moka 
susitaikinti, bet lietuviai 
prie tokių daiktų nepribren
dę, ar kas kitokio įvykę jų 
tarpam

Ponas Liutkauskas iš 
s ĘK99klypQ, juusmjųgąį,..,api

piešė lietuvių srovių dabar- 
51 tinius tuščius ginčus ir ne

sutikimus, 
kad

• gali 
mui 
rią 
Wilson.

Vakaro vedėjas pirm pra
kalbų susirinkusios publikos 
buvo prašęs ramiai pasilai
kyti, nepakenkti kalbėto
jams savo išsišokimais. Jei 
kas norės paduoti kokius 
paklausimus, galės tai pa
daryti pasibaigus prakal
boms.

Bet kaip šunes negali iš
kęsti be lojimo, taip ir so
cialistai prakalbų metu ne
įstengė palaukti susičiau
pę. Visas laikas jie kalbė
tojus trukdė. O kai kurie 
lukeriavo pakloti savo 
gumentus ’ ’ pasibaigus 
boms.

Tečiau paskutiniam 
betoj ui baigus kalbą, vaka
ro vedėjas suskubo susirin
kusių paklausti — ar jiems 
kalbos, buvo aiškios ir ar 
jie sutinka su kalbėtojų iš
vedžiojimais? Į tą paklausi
mą prašė pakelti rankas. 
Publika pakėlė rankas, kas 
reiškė, kad jinai suprato 
kalbėtojų mintis ir sutinka 
su visais jų nurodymais. 
Paskui paklausė, kas tam 
priešingas? Bet socialistai 
susigėdino ir nieko neatsa-i 
kė.

Taip tatai jų niekinga 
misija niekais ir pasibaigė. 
Nepasisekė jiems katalikų 
ir tautininkų tarpan pasėti 
neapykantos sėklą.

Daug moterių ir vyrų ap
siėmė rinkti aukas Lietu
vių Dienoje.

VALPARAISO, IND.

Rugsėjo 29 dieną L. R. 
K. M. Sus-mo A. Antroji 
kuopa turėjo susirinkimą, 
kuriu susiejo gražus mok
sleivių būrelis. Senoji kuo
pos valdyba, apleizdama 
savo vietą, velijo, kuopai 
kuogeriausiųjų pasekmių ir 
paskatino visus darbuoties 
visuomenės labui.

’ Naujas pirmininkas V. V. 
Mačys paskatino neprigu-

"l Moksleivių 
Tuojaus įstojo 

penki nauji nariai.
Tolesniai svarstyta kiti 

reikalai. ■
Nutarta prisidėti prie au

kų rinkimo Lietuvių Die
noje ir tame reikale susiži
noti su Chicagos centro ko
mitetu. Dalykų sutvarky
mui išrinkta 
kuriu ineina: V. V. Mačys, 
R. Kalinauskas ir V. Ruk- 
štalis. Be to nutarta sureng
ti vakarus artimesniuose 
miesteliuose, kaip ve: Gary, 
Indiana Harbor ir tt.

Šita kuopa savo nariais 
neskaitlinga. Tečiau visi 
nariai yra pilni gyvumo, e- 
nergijos ir pilnai pasišventę 
darbuoties tėvynės Lietuvos 
ir tautos naudai.

Todėl velytina šiai kuope
lei kuogeriausiojo pasiseki
mo jos veikime. Tegu joje 
visuomet skamba obalsis — 
Deus etPatria! . . • - ų

Mažiukas Vincukas.

8 fe*

WESTFIELD, MASS.

Čionai pas vieną lietuvį 
įvyko labai “pavyzdingos” 
.krikštynos. Buvo daug su
gabenta svaigalų ir daug 
sukviesta svečių. Svečiai į- 
sišutirię ėmė rokuoties, o 
paskui pakilo baisios peš
tynės. Atvažiavo du veži
mai su policiantais ir visą 
tą “gražų” susirinkimėlį 
susodino į vežimus ir /išga
beno belangėn. Keli “sve
čių” buvo gerai pavaišinti 
net peiliais.

Kitose lietuvių kolionijo- 
se krikštynos atliekama 
dailiai. Kaikur net aukų pa
renkama nukentėjusiems 
del karo savo broliams.

O čia ve kažkurie lietu
viai savo pinigus atiduoda 
už pabaudas, kokias ant jų 
užkrauja teismas už nedo
rą pasielgimą.

Tokie lietuviai tik sarma
tą daro musų tautai.

Koresp.

B
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NEWARK, N. J.

Nežinomi galvažudžiai 
čionai nužudė lietuvį Cipri- 
joną Frankonį, paėjusį iš 
Vilniaus gub. Velionis gy
veno po num. 206 Jefferson 
st. Turėjo 36 m. amžiaus. 
Palaidotas rugsėjo 30 dieną 
su bažnytinėmis apeigomis.

Teko nugirsti, kad velio
nis paliko brolį Amerikoje. 
Jis gyvenąs kur tai Mass, 
valstijoje.

Taigi jei toksai kur yra, 
tegu kuogreičiausia atsilie
pia į Julius Shadis, 92 War
wick 
Nes

kalus. Bė. to reikia pasirū
pinti susekti žmogžudžius.

Vietos Tautos Fondas la
bai smarkiai darbuojasi. 
Dažnai rengia prakalbas ir 
visokias agitacijas, kad tik 
kuodaugiau surinkti aukų 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams. Katalikų ir tau
tininkų darbą daug trukdo 
socialistai. Bet jiems nepa
siseks atsiekti pragaištin
gas tikslas. Vietos lietuviai 
tikisi surinkti daug aukų 
Lietuvių Dienoje.

Senas newarkietis.

SHEBOYGAN, WIS.

Spalių 1 dieną tuojaus po 
sumos įvyko susirinkimas 
Lietuvių Dienos reikale. At
stovai dalyvavo iš šitų drau
gijų ir kuopų:

Tautos Fondo skyriaus, 
SLRKA. kuopos, L. Vy
čių kuopos, Motelių Sąjun
gos kuopos. Tėv. Mylėtojų 
dr-jos kuopos, Birutės Ra
telio, Šv. Kazimiero dr-jos, 
Šv. Juozapo draug., Lietu
vos Sūnų dr-jos, Am. Liet. 
Ukėsų kliubo, Jaunuomenės 
Dramos dr-jos..

Paskaityta Am. Centralio 
Komiteto atsišaukimas ir 
prez. Wilsono proklemacija 
Lietuvių Dienos reikale.

Tartasi apie pritraukimą 
aukas rinkti kuodaugiausiai 
rinkėjų.

Nutarta nusisamdyti 
Eagle svetainę.

Nutarta parūpinti kalbė
tojus, vieną lietuviškai kal
bėti, o kitą — angliškai.

Pagaliau slaptu balsavi
mu išrinkta, komitetas Lie
tuvių Dienai.

Petras J. Rimkus pirm., 
Jonas Stanckas pinu, padė
jėju, Juozas Mickeliunas 
rašt., Ona Čižauskaitė rašt. 
padėjėja, Juozas Radzevi- 
čia išd. ir išdo globėjai: F. 
Daugirda, J. Kunigonis, A. 
Mikelaitis, F. Lementavi- 
čiutė.

Sekantis komiteto susi
rinkimas įvyks spalių 23 
dieną.

J. Mickeliunas, rašt.
1133 Indiana avė.

Spalių 1 d. Darbininkų 
Literatūros draugijos 44 
kuopos (? Red.) buvo pra
kalbos. Kalbėjo M. Akelai
tis iš Norwood, Mass. Aiš
kino apie literatūrą, kokia 
ji buvo senovėje ir dabar. 
Senovėje literatūrai buvo 
labai sunku vystyties. Tik 
paskui, kuomet išrasta 
spauda, literatūra praplito 
po visas šalis.

Naujas Narys.

8-NIOS VALANDOS 
DARBO DARBININ

KAMS.
Binghampton, N. Y. — 

Viena didžiausių pasaulyj 
avalų dirbtuvė1, Endicott, 
Johnson and Co., kurios į-

BARIKADOS GATVĖSE, staigose dirba 12,000 darbi- 
Bayonne, N. J. — čia ninku, visiems darbinin- 

streikuoja Standard Oil Co. kams liuosa valia sutrampi- 
įstaigų darbininkai. Praei- no darbo valandas nuo 60 
tą savaitę ištiko kelis kar- ligi 48 per savaitę ir pali- 
tus riaušės. Kiek yra žino-'ko visiems senovės užmo- 
ma, iki šiolei policiantai ir ’ 
kompanijos yra nužudžiu- 
sios 3 darbininkus ir vieną 
praeivę moteriškę. Vieną 
dieną, kuomet gatvėse susi
rinkusius streikininkus už- 
puolė policija, darbininkai lęs gaisras. Gaisras pagim- 
pasigamino barikadas ir ė- dė didelę pasiaubą tarpe 
mė ginties prieš policijos tarnautojų ir pacientų. 70 
brutališkumą. j p—

F. M. Petrulionis. — Ei
lėms trūksta rimo ir ritmo, 
o pertaisyti nesame spe
cialistais ir neturime laiko. 
Už žinutes esame ir busime 
labai dėkingi.

VOKIEČIAI SAVO AT
LIKĘ PRASIŠALINO. 
Washington. — Vokiečių 

nardančioji laivė. U-53 an
dai, kaip žinoma, Amerikos 
pakraščiuose nuskandino 
kelis talkininkų ir neutra
lių valstybių garlaivius ir 
pati pradingo nežinia kur.

Apie tą vokiečių veikimą 
visaip spėliojama. Tvirti
nama, kad Amerikos pa
kraščiuose veikia ne viena 
vokiečių nardančioji laivė. 
Jos čia esančios kelios. Ir 
jei jų yra kelios, jos turi 
kur-nors turėti sau stovy
klą. Washingtono vyriausy
bė todėl įsakė Atlantiko 
karo laivynui sueiškoti tą 
tariamąją stovyklą. Dabar 
karo laivai visais pakraš
čiais dūlinėja ir ieško vo
kiečių nardančių laivių.

Nardančios laivės ar lai
vių veikimas Amerikos pa
kraščiuose padarė daug 
baimės talkininkams. Šitie 
pareikalavo, kad tos laivės 
nebūtų įleidžiamos į ameri- 
koninius uostus.' Bet prezi
dentas Wilson pasipriešino, 
nes tarptautiniais įstaty
mais tas daryti draudžia
ma. Kiekvienas kariaujan
čios valstybės karo laivas 
gali gauti 24-rioms valan
doms prieglaudą neutralių 
valstybių uostuose.

Po laivų nūskandinimo 
keliolika garlaivių su amu
nicija ir prekėmis bijojosi 
apleisti New Yorko uostą. 
Bet kuomet po kelių dienų 
negauta jokių- žinių apie 
nardančiaslaivtes; 13-ka gar
laivių su ' didžiAusiil" atsar
gumu visgi išplaukė ir da
bar jie yra kelionėje į An
gliją

New Yorkan atplaukusių 
laivų kapitonai ^visokių ne
būtybių pripasakoja apie 
nardančias laives, kurias e- 
są matę vandenyne. Kitiems 
jau ir sapnuojasi vokiečių 
nardančios laivės.

PROTESTANTAI PRIEŠ 
PERSISKYRIMUS.

St. Louis, Mo. — ProteS- Sumišimo metu keli pami- 
tantų episkopai!} čionai į- 
vyko konvencijh, kurioj da
lyvavo daug pastorių ir 
svietiškių. Maža didžiuma 
balsų priimta rezoliucija, 
kad nei vienas tos religiji- 
nės sektos pastorius neduo
tų šliubo asmeniui, kurs y- 
ra vedęs ir persiskyręs po
roje. Pasmerkta amerikoni- 
nis įstatymas, kurs del bile 
menkniekių leidžia poroms 
persiskirti. Porų persiskyri
mai demoralizuoja visuome
nę.

miesto dalyj vienam penkių 
augštų buste, kur yra viso
kie ofisai, gimė gaisras. 
Liepsnos akimirkoj prasi
platino ir atkirto kelią, ke
liolikai mergaičių, dirbusių 
ofisuose. Jos visos žuvo 
liepsnose.

PIENO BRANGUMAS.
Wheeling, W. Va. — Čio

nai paskelbta, kad pradėjus 
spalių pirma diena pieno 
kvorta užuot 10 centų kai
nuosianti 12c. Kiti valgomi 
produktai taippat neišpa
sakytai brangsta.

NETIKRI PINIGAI.
Washington. — Slapto

sios policijos biuras skel
bia, kad kažkuriose vietose 
platinamos netikros dešimt- 
dolerinės, ant kurių pažy
mėta Minneapolis Federal 
Reserve Bank. Nelengva 
atskirti nuo tikrųjų pinigų 
banknotų, taip sumaniai 
pagamintos.

LIETUVIŲ DIENA?
Springfield, Ill. — Gu

bernatorius Dunne išleido 
proklemaciją, kuriąja krei
piasi į valstijos gyventojus 
lapkričio 1 dieną aukoti au
kas nukentėjusiems del ka
ro lietuviams. Proklemaci- 
joje pažymėta, kad prezi
dentas Wilson tą dieną yra 
nuskyręs Lietuvių Dieną.

PATARIA SUMAŽINTI 
LAIKRAŠČIUS.

Washington. — Federate 
prekybos komisija, kuri ty
rinėjo poperiaus pabrangi
mą, priėjo prie išvadų, kad 
laikraščiai privalą būti 
mažinti, nes nieko esą 
galima nuveikti prieš 
penaus pabrangimą.

VOKIEČIŲ SOCIALIS
TAI NEPRAMATO 
GREITOS TAIKOS.

Amsterdam. — Vokieti
jos parlamento posėdžiuose 
štai kas paaiškėjo:

Šįmet bulvės visoj Vo
kietijoj labai neužderėjo. 
Maisto diktatorius von Ba- 
tocky suverčia visą bėdą 
ant to, kad mažai bulvių 
buvo pasodinta.

Dalis parlamento atstovų 
pareikalavo, kad vyriausy
bė pradėtų smarkią kovą 
prieš talkininkus nardan
čiomis laivėmis, nežiūrint 
tuščių neutralių valstybių 
protestų.

Užginta pasklydęs gan
das, buk Vokietija norėju
si susitaikinti su Rusija.

Vyriausybė pranešė, kad 
po karo vokiečių kolionijos 
Afrikoje patiksiančios Vo
kietijai.

Daug kalbėta apie taiką. 
Kadangi anglai apie taiką 
nenori nei klausyti, tatai ir 
vokiečiai tvirtina, kad jie 
kariausią kol talkininkus į- 
veiksią.
' Indomiausias daiktas tai 
tas, kad ir socialistai atsto

vai laikosi savo vyriausy
bės nuomones. Ir jie . tvirti
na, kad taika esanti nega
lima, ypač su Anglija, kuri 
turi būti pirmiau sutrukš- 
kinta.

Vienas socialistų pasakė: 
“Taika galės įvykti tik tuo
met kuomet talkininkai į- 
sitikrins, jogei Vokietijos 
sunaikinti negalima’’.

MAKEDONIJOJE.
Saloniki. Dideli mūšiai se

ka Monastirio fronte. Ten 
prieš bulgarus ir teutonus 
smarkiai veikia serbai. Jie 
nuo bulgarų atiminėja savo 
sodžius ir miestelius ir ar
tinasi Monastirio link. De
šiniajam talkininkų sparne 
veikia anglai su franeuzais. 
Šitie taippat truputį pasi
varę pirmyn, bet ne tiek, 
kiek buvo laukta.

Sunku ten talkininkams 
kariauti. Bulgarai, vokiečių 
vadovaujami, turėjo gra
žaus laiko ten apsitaisyti. 
Kiekvieną kalvelę ten bul
garai pakeitė neprieinamais 
fortais, o kalnus tvirtovė
mis. Visos bulgarų pozici
jos dideliais plotais aptai
sytos dygliuotomis vielinė
mis tvoromis.

Tuo tarpu prisiartino ru
duo, pabliuro nuo lietaus 
laukai ir keliai ir tas dar 
labiaus apsunkino kariavi
mą. Veikiai apsistos viso
kios operacijos ir žiemos 
metu nieko nebus veikiama. 
Jei neįvyks taika, pavasarį 
išnaujo prasidės skerdynės.
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Pastabos^

sakėme, telpa labai daug 
pabėgėlių adresų. Tų pabė
gėlių tarpe gal atrasite ir 
saviškius — tėvus, brolius, 
seseris, gimines, pažįstamus, 
kurie šiandie klaidžioja 
varguose po visą plačiąją 
Rusiją ir Siberiją.

Lietuva paplūdusį kraujuose ir 
alkana laukia musų grei

tos pageltos
SKAITYKITE 
“KATALIKĄ”.

JIEMS TAS IR 
SAPNUOJASI.

lai-

Gavome kelioliką nuo ne- i 
skaitytojų laiškų. Vienas : 
jų rašo:

Gerbiamas “Kataliko” 
redaktoriau! Meldžiu tam
stos peržiūrėti “Katalike” 
už july ir augustą iki Sep
tember 15 d. pabėgėlių pa
ieškojimus ir surasti, kas 
paieškojo Petro ir Marijo
nos V. Ir prisiųskit to ieško
tojo adresą. Tai turbut iš 
seno kontro kas musų ieš
ko. .. Mes girdėjome, kad 
“Kataliko” laikraštyj bu
vo toks paieškojimas, tai 
labai meldžiu, kad išpildy- 
tume mano norą. Už tai bus 
atmokėta. Su godone...”

Kitas vėl laiškas skam
ba:

“Mano draugas man va
kar pasakojo, kad kažkoks 
pabėgėlis iš Rusijos ieško 
manęs per “Kataliką”. No
rėčiau gauti to pabėgėlio 
adresą. Tas badai buvo 
“Katalike” vasario mėne
syj”.

Kiti laiškai irgi panašaus 
turinio.

Dabar pasakykite, ger
biamieji, kaip prisieina 
mums atsakyti į tokius lai
škus? Knisties po laikraštį, 
ieškoti adresų, sužinoti, kas 
ko ir’ kada paieškojo, mes 
neturime laiko. Laikas juk 
kiekvienam yra brangus. O 
čia ve mus tie žmonės ver
čia atlikti nebreikalingą 
darbą ir veltui eikvoti tą 
brangų laiką.

Mes dažnai sakėme ir sa
kome:

Lietuviai, skaitykite ir 
platinkite tarp savo draugi; 
ir pažįstamų “Kataliką”. 
Kas “Kataliko” neskaitote, 
tai tuojaus užsisakykite, nes 
“Kataliko” kiekvienam nu
meryj telpa šimtai lietuvią 
pabėgėlių adresų. Pabėgė
liai paieško savo giminių, 
draugų ir pažįstamų Ame-, 
rikoje. Nei į vieną kitą lie
tuvišką laikraštį neprisiun- 
čiama tiek pabėgėlių paieš
kojimų, kaip į “Kataliką”. 
Skaitytojai “Katalike” ga
li atrasti savo tėvų, brolių, 
seserių ir kitų adresus. Jie 
yra iš Lietuvos išbėgę Ru
sijon ir iš tenai per “Kata
liką” atsiliepia į saviškius 
Amerikoje.

Todėl aiškus daiktas: 
Kas nesirūpina užsisakyti 
“Kataliką”, tas jo neskai
to ir nežino, kas ir iš kur 
jo paieško. Ir tokie žmonės 
tik nuo kitų nugirdę apie 
savęs paieškojimą rašo re
dakcijai laiškus ir teikia 
nereikalingą darbą, be ku
rio galima apsieiti visai pi
gia kaina užsisakant me
tams ar trumpesniam laikui 
“Kataliką”.

Tatai dar kartą broliams 
lietuviams tą faktą pažy
mime ir, kad ateityj nebū
tų tokių bereikalingų nes- 
magtunų, kviečiame/ užsisa
kyti “Kataliką”, kviečiame 
palikti “Kataliko” skaity- 
tbjumi. “Katalike”, kaip

jau senai socialistų 
kraščiai bamba nugąstauda
mi, kad vienur-kitur tauti
ninkai, ar katalikai žada į- 
kurti dar vieną dienraštį. 
Kuomet jie nugirsta tokius 
gandus, juos apima neapsa
koma baimė.

Kodėl gi socialistai bijo
si šiokio ar kitokio dienraš
čio pasirodymo?

Jie turi pamatą bijoties. 
Atsiradimas dar vieno ka
talikiško, sakysime, kadir 
tautinio, dienraščio, sociali
stams butų paskutinis ga
las. Tuomet jiems ne taip 
pigiai atsieitų musų brolius 
mulkinti savo žemiško ro
jaus prižadėjimais.

Antai “Laisvė” jau verk
šlena ne veltui, kad norima 
įsteigti lietuviškas dienraš
tis Waterburyje. Tame pra
gaištingame socialistams 
darbe intariamas p. Yčas.

Artinasi svarbi diena — 1-mo lapkričio diena — 
kurią Suv. Valstijų prezidentas Wilsonas paskyrė au
koms rinkti po visą Ameriką nelaimingai Lietuvai.

Broliai ir seserįs! Šita diena — tai kvotimai iš mu
sų pilietybės, musų žmoniškų priderysčių ir musų 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 seserįs, ruoškimės prie. Lietuvių 
Dienos! Gelbėkime savo nelaimingus viengenčius ir ne
padarykime sau sarmatos prieš svetimtaučius.

Visi komitetai ir draugystės Chicagos apylinkėse 
ir miestuose į 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.
Teleph. Drover 3514.

drai su tautininkais.
Vadinasi, vieni darbuoja

si už lietuvių vienybę šiam 
svarbiam momente, o kiti 
trukdo tą prakilnų darbą.

Kaip pavadinti tokį 
bą?

VYSKUPIJOS 
SUKAKTUVĖS.

dar-

Korespondencijos pabaigo
je pažymėta, kad tos žinios 
esą negalima perspauzdinti 
be “Lietuvos” ir “Tėvy
nės” redaktorių leidimo.

Ką tas reiškia?

ATIDĖTAS 
NAMŲ PIRKIMAS.

“Drauge” paskelbta SL- 
RKA. centro valdybos susi
rinkimo protokolas. Kur 
valdybos susirinkimas įvy
ko, nepasakyta. Iš proto
kolo patiriama, kad sus-mo 
namų pirkimo komisija 
centro valdybai inteikuši 
raštu pranešimą, kad jinai 
jau aprinkusi sus-mui na
mus Brooklyne. Namai su 
žeme apkainuojami $22,500.

Valdyba komisijos prane
šimą priėmusi. Bet kuomet 
iškilusios diskusijos apie 
patį namų pirkimą, 3 val
dybos nariai, remdamies 
buvusiais protestais prieš 
namų pirkimą, pasipriešinę 
pirkimui. Tatai tas klausi
mas ir paliktas tolesniam 
laikui.

Kalbama, kad namų pir
kimo klausimas ir vėl bus 
paliktas svarstyti sekančiam 
sus-mo seimui.

‘ ‘ Dabartyj ’ ’ skaitome, 
kad 1917 metais sueis 500 
metų nuo Žemaičių vysku
pijos įsteigimo. Rašo, kad 
tų sukaktuvių paminėjimui 
rengiama išleisti didelę 
kningą lietuvių kalboje. Bu
sianti papuošta paveikslais 
40 vyskupų, gražesniųjų 
bažnyčią^ ir ^tį^ .Paveiksiųs 
tvarkąs dailininkas A. 
Žmuidzinavičius, o raštus — 
kun. A. Alekna, buvęs 
“Vienybės” redaktorius.

Matyt, ir vokiečiams ru
pi sulaukti ten tas sukak
tuves. Juk “Dabartis” yra 
leidžiamas vokiečių vyriau
sybės lėšomis.

J. T. Vitkus “Tėvynėj” 
praneša, kad ligšiol žino
mas Valparaiso universite
tas buvęs nekokio Browno 
privatine nuosavybe ir ne
priklausęs prie pirmos rų- 
šies mokslo įstaigų. Dabar 
Brown universitetą pavedęs 
korporacijai'.- Šita sudėjo 
reikalaujamą pinigų sumą 
įstaigos pagerinimui ir u- 
niversitetui; suteikta pirmo
sios rųšies'-teisės.

‘‘NAUJAS FONDAS”.

te
d.
19
rė

Pranešimasreferatą patarta išleisti bro
šiūroje ir šitą paskleisti 
kuoplačiausiai tarp Ameri
kos lietuvių.

Federacijos valdybon se
kantiems metams išrinkta 
p. kun. J. Ambotas, p. pa
dėjėju kun. K. Urbanavi
čius, rašt. J. E. Karosas, 
išd. kun. M. Pankauskas, 
išdo globėjais J. B. galiū
nas ir Ag. Strakauskienė.

Tautos Išdo valdybon iš
rinkta: pirm. kun. F. Ke
mėšis, padėjėja U. Joku- 
bauskaitė, išd. B./Vaišnora, 
rašt. J. B. Šaliunas, išdo 
globėju J. Jaroševičius.

ALRK. Federacijos 
6 Kongresas.

So. Boston, Mass., rug
sėjo 26 ir 27 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių R.-K. Fede
racijos 6-tasis kongresas. 
Kongrese dalyvavo apie 40 
delegatų.

Iš Federacijos valdybos 
pranešimų Sužinota — kaip 
rašo “Darbininkas” — kad 
valdyba praeitais metais 
suredagavusi ir, išspaudžius, 
išplatinusi kningelę vardu 
“Am. L. R.-K. Federacijos 
trumpas programas ir kon
stitucija”. Federacija rek- 
lemuota straipsniais ir atsi
liepimais po laikraščius. Iš 
Gentinių mokesčių Federa
cijos išde atsirado $300, o 
Tautos Išde net $730. Ke
lios parapijos ir draugijos 
įstojo Federacijon ir prisi
dėjo prie Tautos Išdo.

Kun. K. Urbanavičius 
skaitė referatą apie katali-. 
kų spaudos svarbą. Paska
tino katalikų visuomenę 
ruošties prie Katalikų Spau
dos Savaitės. Pageidavo, 
kad visi katalikiški laikraš
čiai gyvai remti; Kat. Spau
dos Sav. reikalą.

Kun. Dr. A. Staniukynas 
atsiuntė savo referatą apie 
parapijines mokyklas ir 
vadovėlius. Referate išrodė, 
kad seserįs Kazimierietės 
tai geriausios auklėtojos 
muši; jaunosios kartos. Šv. 
Kazimiero Seserių vienuoli
jai trūksta pinigų, o dar 
labiaus kandidačių į sese
ris-vienuoles. Vadovėliams 
sustatyti ir išleisti nuskir
ta iš seserių pedagogių ko
misija. i

Kongresas išreiškė pa
geidavimą, kad kun. Sta
niukynas parašytų kiek pla
tesnį veikalėlį apie Šv. Ka
zimiero vienuoliją, jos pra
eitį, dabartį, svarbą ir už
davinius.

Kun. J. Vyšniauskas 
skaitė referatą apie univer
siteto reikalingumą Lietu
vai. Padaryta Universiteto 
Fondui pradžia. Tam tiks-

Lai- 
reika-

Laiškas Pabėgėlio Iš 
Lietuvos.

Šitam numeryj musų skai
tytojai pastebės, kad Tana- 
neviez Savings Banko rei
kalai pateko teismo ran- 
kosna. Tas nepalyti “Ka
taliko” išleistuvės, 
kraščio ‘ ‘ Kataliko ’ ’
lai neturėjo nieko bendro 
su banku. Laikraštį leidžia 
inkorporuota bendrovė. Tai 
pažymima todėl, kad kai 
kurie blogos valios žmonės, 
o ypač socialistai, platina 
paskalas, buk laikraštis 
‘ ‘ Katalikas ” esąs surištas 
su banku. Tas netiesa “Ka
talikas” kaip ėjo, taip ir 
toliaus eis.

Tananevicz Publishing 
Co., Inc.

Gerbiamoji Redakcija!
Gal jus dar posenovei 

džiaugiatės sulaukę mielos 
vasarėlės. Kuomet medžiai 
žaliuoja, žydi visokiausi žo- 
ynai, kuomet visur viso
kiais balsais čiulba paukš- 
;eliai, tuomet ten ir žmo
nėms yra ramu ir miela gy
venti. Tik man nelaimingą- 
;am vargdieniui ir likusiam 
našlaičiui reik vargti čia, 
<aro laukuose, kame tesi
girdi tik žmonių verksmas 
ir vaitojimai... O kas ar
šiausia, kad nežinau, kame 
apsiverčia mano brangus 
tėveliai, broliai iš sesutės. 
Kur mano draugai? Ar gy
vi, ar sveiki? Gal ne vie
nam jų vilgo veidus gailios 
ašaros. Gal ne vienas jų 
ladmiriauja arba jau ir mi
rė badumi. Sunku gyventi... 
Nusiminimas kaip koks kir
minas griaužia mano jauną/ 
jausmingą krutinę. Ir nur
is kartais pasirodo jau ne
baisi, nes toks gyvenimas 
yra baisesnis už viską.

Turėjau keletą pažįstamų 
Amerikoje ir su kaikuriais 
ų susirašinėjau. Bet šian

dieną neturiu jų nei vieno 
adreso. Todėl širdingai pra
šau Jūsų, paskelbkite gerb. 
“Katalike” mano adresą, 
gal katras jų ir atsilieps į 
mano šauksmą, jei aš dar 
busiu gyvas. Antrąjį laiško 
lapelį, rašytą į mano tėve
lius, taippat padėkite lai- 
kraštin. Jeigu jie dar gyvi 
suraminkite juos.

Su pagarba,
Kareivis Povilas Gugo. 

Mano adresas: Petrograd, 
Lermontov prosp. No. 10. 
k v. 9, “Vadas” del P. Gu
go. Russia.

Šis-tas
Meksikos laikinas prezi

dentas Carranza nesenai iš
leido proklemaciją, kurioje 
sakoma, kad pasiremiant į- 
statymu iš sausio 25 dienos 
1862 metų, kiekvienas, kas 
kitus kursto streikuoti, ar
ba kas dalyvauja streike, 
už tai baudžiamas mirtimi 
be teismo.

Puikus įstatymas!
Ir tuojaus po tos prokle- 

macijos paskelbimo Suv. 
Valštijų prezidentas išreiš
kė savo opiniją, kad Car
ranza esąs žmogus pažan
gus, teisingas ir pilnas iš
minties.

Na, ir šios šalies prezi
dentas nori rokuoties dar
bininkų ; apginė jų, ..,. 4 ...

bu- 
yra 
ki- 
ne- 
ka-

Schenectady, N. Y., mie
stelyj buvo majoru sociali
stas Lunn.1 Bemajorauda- 
mas jis pamatė, kad su so
cialistais riiėlto gera negali
ma sulaukti visuomenės la
bui. Iš socialistų tatai jis 
išstojo. Dabar socialistai jį 
pravardžiuoja renegatu. 
Kiek daug pirmiau jis buvo 
gerbiamas, tiek dabar že
minamas. Bet neturime pa
miršti, kad visi socialistai'lui Federacija paskyrė $300. 
yra ne kas kita, kaip tik'Universiteto reikale bus iš
didžiausi savo tautos rene- leista brošiūra. Šitos suren- 
gatai.

Jei vokiečiai nebūtų 
vę įsitikrinę, kad jie 
geriau apsiginklavę už 
tas tautas — nekuomet 
butų buvę šito baisaus 
ro.

Pirm šimto metų Suv. 
Valstijos su Kanada pada
rė sutartį nei vienai šaliai 
nesigaminti karo laivų eže
ruose, nei pasieniais tvirto
vių.

Kadangi nei viena tų val
stybių nebuvo pasirengu
sios nei užpulti, nei ginties, 
tatai ir karas nebuvo gali
mas.

Ne tolimesnis ir didesnis 
ginklavimąsi užbėgs karui, 
bet protingas visų valsty
bių išsiginklavimas.

Katalikų Spaudos Savai- 
įvyks ne nuo 22 ligi 29 
spalių, bet nuo 12 ligi 

lapkričio. Taip nuta- 
D. S. centro valdyba 
susirinkime spalių 4

d.
L. 

savo 
d.

“Žvaigždėje” po tokiuo 
antgalviu štai kas praneša
ma:

“Williamsburgo Lietuvių 
Dienos “blocko” komitetas 
susirinkime kum N. Pet
kaus svetainėj (2d. spalio) 
nutarė veikti ir po Lietuvių 
Dienai. Jis veiksiąs kaipo 
New Yorko lietuvių fondas. 
Nutarta pasamdyti ofisą 
(biurą) ant Fifth Avenue, 
vyriausios New, Yorko gat
vės. (Kun. N. Petkus, daly
vavęs tame susirinkime, pa
tarė, kad geriaus butų veik
ti pasamdžius biurą “Tėvy
nės” redakcijoje, bet jo į- 
nešimas atmesta). Komite
tas nutarė pasamdyti ame
rikietį specialistą, mokant 
po 75 dol. savaitei pirmą 
mėnesį. Viso išlaidų busią 
daugiau kaip 500 dol. į mė
nesį. Tą biurą manoma lai
kyti taip ilgai, kolei jis ap
simokėsiąs.”

Ką tas reiškia?
Ar tik nebus pašiepimas 

kun. Petkaus, kuris Lietu
vos naudai darbuojasi heli

“Christian Science Mo
nitor” laikraštis “Laisvei” 
atrodo švarus laikraštis. Ži
note kodėl? Todėl, kad ja
me pažymėta, jogei Suv. 
Valstijose auga socialistų 
balsai rinkimų metu.

iš“Tėvynėje” padėta 
New Yorko korespondenci
ja, kur paminėta, kad New 
Yorkan atkeliavęs žinomas 
rusų šventikas Iliodoras.

Bostone, Mass., visos lietu
vių srovės susitaikė bendrai 
veikti Lietuvių Dienoje. 
Surinktos aukos bus pa
siųstos Raudonojo Kryžiaus 
dr-jai ir šitai bus nurody
ta, kam ir kur pasiųsti tas 
aukas. Ką į tai pasakys Chi
cagos išgveros?

Kas nenujaučia savo gar
bės, netenka daugelio ver
tės.

gimui nuskirta komisija.
Apkalbėta ir lietuvių ko

legijos reikalas. Kolegijai 
iš Tautos Išdo paskirta su- 
virš $250. Kolegijos reika
lais rūpinties nuskirta ko
misija.

Žinomas musų veikėjas 
K. Pakštas skaitė referatą 
temoje “Krikščioniškos De
mokratijos pamatai lietu
vių tautoje”.

Skaityta dar J. S. Vasi
liausko referatas apie pa
šelpimų draugijų likimą. J o 

J

Photo by Arwicau Press Association. . .
Graikijos oficieriai, kurie pasisakę busią ištikimais savo karaliui.

Tėvelių adresas buvo: ■ 
Kauno gub., Panevėžio pav. 
miestelis Vaškai, sodžius 
Nukoniai, Petras Gugo.

Mylimieji Tėvučiai!
Meldžiu Tamstų perdaug 

nesirūpinti manimi, neap
gailestauti. Aš iš Dievo ma
lonės esu sveikas, ko ir 
Tamstoms veliju iš visos šir
dies.

Baigiau felšerių moky
klą. Algos gaunu 17 rublių 
į menesį. 30 rublių gavau 
dovani; už gerus kvotimus.

Manau ir Tamstoms pa
siųsti nors kelioliką rublių.

Mirė kun. Jurgis Baltru
šaitis, daktaru A. Pietaris 
ir K. Šketeris, kurs gyveno 
Linkuvoj. Kun. P. Vaitekū
nas siunčia Tamstoms labas 
dienas. Ignas Petrikonis 
gyvas, dažnai susirašinėjam. 
Bučiuoju visus.

Simus Povilas Gugo.

Generolas Sarrail neįsten
gė net įveikti vienos mote
riškės Graikijoje, ty. prieš- 
giniaujančios karalienės.

Tatai ir nestebėtina, kad 
jį pajuokia net bulgarų... 
piemenįs.

Pirmasis redaktorius: — 
Tasai profesorius parašė 
labai rimtą veikalą apie as
tronomiją.

Antrasis redaktorius: — 
Ką gali jis parašyti apie 
vietas, kuriose nekuomet 

buvęs? Juk tai turi 
paskučiausias mela-

nėra 
būti 
gius.

Delei brangumo.
— Turbut ir tu apribuo- 

ji išlaidas delei šitų sunkių
jų laikų?

— Žinoma!
— Kokiuo gi bildu elgie

si?
— Imu tiesiog viską bar 

gan!
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Tautos Fondo 
Reikalai.

KAIP SUTVERTI 
TAUTOS FONDO 

SKYRIŲ.

vra V

sugrįžusieji iš 
Tautos

Tautos Fondo tikslu 
įsteigti kuodaugiausia savo 
skyrių po visas lietuvių ko
lonijas, kad išplėtus labda
rybės darbų kuoplačiausia 
ir surinkus vargstančiai tė
vynei kuodaugiausia aukų.

Kadangi dabar lankosi po 
įvairias lietuvių kolonijos

Lietuvos
Fondo delegatai 

(kun. Dr. Bartuška ir Dr. 
Bielskis), tai prie tos pro
gos visur, kur dar nėra, 
reiktų sutverti Tautos Fon
do skyrius.

Tautos Fondo nariu gali 
būti kiekvienas lietuvis, 
baigęs 16 metų amžiaus be 
skirtumo lyties ir luomo.

Kiekvienas narys, norin
tis turėti sprendžiamųjį 
balsą, turi paaukauti nors 
vienų dolerį metuose į Tau
tos Fondų.

Tautos Fondo skyrių gali 
sutverti nemažiau, kaip 
penki nariai. Skyrius iš sa
vo tarpo išrenka 1 metams 
komitetų nemažiau, kaip iš 
3 narių (gali pagal reikalo 
ir daugiau rinkti). Komite
to narių adresus skyriai 
tuojaus turi atsiųsti Cen
tro sekretoriui, iš 
gaus čarterį.

Del patarimų 
kreipties į Tautos
sekretorių šiuo adresu: K 
Pakštas, 917 W. 33rd st.. 
Chicago, DI.

kur jie

reikia
Fondo

TAUTOS FONDO SE
KRETORIAUS BERTAI 

NINE ATSKAITA.

Lietuvių Dienos 
Reikalai.
(Telegrama).

WILKES-BARRE, 
spalių 16 d.
kun. J. Žilinskas skiria 100 
dolerių dovanų rinkėjui ar
ba rinkėjai, surinkusiam 
Lietuvių Dienoje daugiau
sia aukų. Illinois guberna
torius išleido proklamaciją 
Lietuvių Dienos reikale. J. 
Eagan, New Jersey valsti
jos kongresmanas, apsiėmė 
pagelbėti vietos komitetui 
organizuoti Lietuvių Dieną. 
Shenandoah, Pa., Moterių 
draugija paskyrė 100 
rių Lietuvių Dienai.

PA.,
M. Yčas ir

dole-

WILKES-BARRE,
— New Yorke visos srovės 
susivienijo. Los Angeles, 
Cal., žymus amerikonas i- 
nėjo į vietos komitetą. Ply
mouth, Pa., 3 draugijos pa
aukojo po 100 dol. Siųzdami 
aukas Raudonojo Kryžiaus 
dr-jai būtinai pažymėkite — 
For Sufferers Lithuanians.

J. Lopatto.

PA.

CHICAGO, ILL. — D. L. 
K. Algirdo draugija pasky
rė iš savo išdo Lietuvių Die
nai 50 dolerių. Lietuvos U- 
kininko dr-ja paskyrė visą 
pelną savo jubiliejinio 
karo — $92.96.

va

PROTOKOLAS.
Amerikos Lietuvių Centra
linio Komiteto, nukentėju
slėms nuo karės šelpti narių 
posėdžio, laikyto Brookly- 
n’e, N. Y., 29 d. rugsėjo, 

1916 m.

Įplaukos:—
Iki birželio 9, 1916 m., 

j Tautos Fondą įplaukė $51,813.53
Nuo birželio 9 iki spa

lio 1, lį)16 m., Įplaukė 5,215.91
Viso labo iki spalio 1, 

1916 m., į T. F. Įplaukė 57,029.44

Išlaidos:—
Iki birželio 6, 1916 m., 

išleista ........................ 22,879.67
Birželio 6, rašomoji 

popiera iždininko rašti
nei ......... ........................

Birželio 6, delegatų 
Lietuvon siuntimas ....

Liepos 6, ‘ ‘ Draugui ’ ’ 
už spaudos darbus ....

Liepos 6, Iždininkui 
knyga ir raštinės išlai
dos ..................................

Liepos 12, nukentėju- 
siems dėl karės šelpti Į 
Vilnių 16,446 markės, į 
Kauną — 10,954 markės 
it p. S. Šimkaus surink
tos aukos į Vilnių — 
$3,957.34 arba 21.695 
markės, labu išsiųsta .. 8,957.34:

Rugpjūčio 3, Lietuviij 
Informacijos Biurui ....

Rugpjūčio 3, kun. Dr. 
Viskantui informavimo 
reikalais ........................

Rugpjūčio 3, kun J. Ži
liui “Die Litauen” lei
dimui ..............................

Rugpjūčio 16, Tautos 
Fondo Centro raštinės 
užlaikymas ........-...........

Rugpjūčio 26, Lietuvių
Triformacijos Biurui .... 1000.00

2.20

808.42

43.50

6.00

507.40

200.00

150.00

60.00

Labu iki spalio 1,1916 
m., išleista ................. $34,614.53

Spalio 1, 1916 m., ba
lansas .....................,. $22,414.91

Tautos Fondo sekretorius, 
• Kazys Pakštas.

1. — Posėdyje dalyvavo 
šie Komiteto nariai: kun. 
P. Augustaitis, kun. V. Bar
tuška, R. Karuža, F. Živat- 
kauskas, K. Krušinskas, 
V. Lukoševičius, Dr. J. Šliu
pas ir V. K. Račkauskas.

Nutarimai.
1. — Užgirta dabar įves

toji Centro Raštinės tvar
ka ir tarnautojų sąlygos, 
kurios, pagal Il-jb Sekre
toriaus p. M. Šalčiaus pra
nešimų raštu, yra sekanti: 
raštinės vedėjui p. M. Šal
čiui į savaitę — $25.00; nuo
latinei stenografei už visų 
laikų darbo nuo 18 d. rugsė
jo iki 1 d. lapkričio — $50.- 
00; dviem (ekstra) steno- 
grafėm, kuriedvi dirbs gal 
visų spalių mėnesį, po $7.00 
į savaitę. Jei butų reikalas, 
pirmininkas su raštinės ve
dėju gali pasamdyti ir dau
giau darbininkų.

2. — Dėžutės turi būti vi
sos vienodos ir visoms ko
lonijoms duos jas Centras.

3. — Dėžučių užsakymo 
komisija įgaliota užsakyti 
dėžutes pagal p. R. Karu
žos ištirtas sąlygas, tiktai 
tokios skardinės dėžutės y- 
ra priimtinos ir praktiš
kos.

Tags’us ir raiščiukus už
sakys Komiteto narys p. V. 
K. Račkauskas firmoje An
derson and Co., su kuria 
susižinojo p. R. Karuža. 
Tags’ų turi būti 1,000,000 
ir raiščių — 25,000. Ant 
raiščio turi būti parašas: 
The Lithuanian Relief day, 
Central Relief Committee.

6. — Kadangi bankas ne- 
apsiiiiia pats čekių paga
minti, tad įgalioti V. K.

Račkauskų atsikreipti į 
bankų daf kartų; jei galuti
nai atsisakys prisidėti pire 
lėšų padengimo, tai V. K. 
Račkauskas pasirūpins kuo- 
veikiąųsiai atspausdinti te
kių čekių bent 50,000 ir pa
siųs juos Centran.

7. — Lėšų. klausime ge
riausia butų gavus paskolų 
iš fondų. Kadangi formalu
mai susinėsime su fondais 
ims laiko, tad gauti priva
čių asmenų “security” ir 
pasiskolinti iš bankų, C. 
Komiteto iždininkas p. V. 
Lukoševičius prižadėjo duo
ti tokių “security” ant 
$3,000. Apie tai jo bus pra
nešta C. Komiteto pirmi
ninkui. _

8. — Nuo vietų komitetų 
nereikalauti atlyginimo už 
jų imamus daiktus Lietuvių 
Dienai, nesą nebūtų galima 
vienodai sulyg visų pasielg
ti. Jei kurių vietų komite
tai mokės, tai piningus pri
imti, kaipo aukų Lietuvių 
Dienai.

9. — Kadangi negalima 
prieiti prie amerikomj pre- 
sos ir visuomenės be taip 
vadinamųjų “publicity ma- 
n’ų”, tad kuo veikiausiai pa
samdyti tokį New York’e; 
tuo klausimu pasirūpins V. 
K. Račkauskas ir p. K. Kru- 
šinskas. Čia pat priduota 
United Press centro reko
menduoto tokio žmogaus a- 
dresas, būtent: Mr. Crom- 
wellChilde, 108 Fulton Str., 
New York, N. Y. Tokiam 
“publicity man’ui” ofisų 
galima įsteigti prie SLA. 
centro raštinės, 307 W. 30th 
Str., New York, N. Y.

10. — Pakvietimu įžyme
snių amerikomj į vietų ko
mitetus turi pasirūpinti tie 
patįs komitetai.

11. — Presos komisijos 
nario V. K. Račkausko 
pranešta, jog jis jau infor
muoja sulyg Lietuvių Die
nos rusų ir žydų laikraščius. 
Sulyg kitų Presos Komisi
jos narių pastebėta, jog . jie 
nieko neveikia, neturėdami 
medžiagos. P-as R. Karuža 
prižadėjo tuojaus pristaty
ti Presos Komisijos nariams 
reikalingos medžiagos.

12. — Įgalioti Centralinio 
Komiteto Didž. New Ybrko 
šakų įsteigti New Yorke o- 
fisų ir iš čia per laiškus ir 
kitokiais budais kreipties į 
N. Y. turtingus amerikonus, 
prašant jų aukų nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams. 
Tokiam ofisui užlaikyti lė
šas turėtų suteikti vietos 
komitetas, gavęs reikalingų 
piningų' iš vietos draugijų, 
prisidėjusių prie komitfeto.

V. K. Račkauskas,
A. L. C. K. III-sis Sekrt.

f ,iu,■ , ii»i»UĮn^iiiiĮ'wir įfliiiBiii , .1 I •■iriMat-h.” 

iieziiaja Doroga, Jaroslavs- 
kdi giib. Usad’ba Lytare- 
vb, St. Butkus. Russia.

Pagaliau meldžiu padėti 
laikraštin šį mano aprašy
mų apie pabėgimų.

Vakar buvome ramus, o 
jau Šiandie, balandžio 16 d. 
(1915 m.), bėgame, nes a- 
teina sparčiai vokietis.

Kuomet mes bėgome iš 
Kurtavėnų, rusų kareivių- 
raitelių jau buvo pilnas 
miestelis, o mes, susiėmę 
karves ir kitką, leidomės 
tolyn, bet nežinome kur, bi 
tik nepatekus vokiečiams. 
Vakare privargę apsinakvo
jome Verbunų miškelyje, 
kur nugirdome armotų bal
sų nuo Dubysos.

Balandžio 17 dienų ryte 
leidomės su visakuom bėgti 
ant Gruzdžių. Bet žiūrime, 
vieni pabėgėliai važiuoja į 
ten, o kiti iš ten. Mums pa
sakyta, kad, girdi, vokie
čiai Gruzdžiuose, šis kelias 
jų rankose-neišbėgsime. Pa
sileidome per laukus ir miš
kus į plentų ant Joniškės. 
Išėjome į kelių, pilna pa
bėgėlių. Rūgsta durnai nuo 
Šiaulių miesto, rusų žvalgai 
tik laksto, ragindami pabė
gėlius greičiau, nes tuojaus 
atiduos Šiaulius. Nepaei
nančius galvijus liepė pa
likti. Taip ir padarėme.

Išėję iš miško pamatėme 
dega Šiaulių miestas, aprū
kęs ir armotų apšaudomas. 
Armotos baubia pragari
niais balsais. Jau išėjome ir 
į plentų, žiūrime rusų pės
tininkai, raiteliai ir čieli a- 
bazai su anuotomis trau
kiasi nuo Šiaulių, o užpa
kalyje seka baisiausias mu
šis. . .

Mes, susimaišę su karei
viais, einame, o galvijų nė
ra laiko varinėti arba ves
tis. Šalimais (matosi naujai 
pagaminti apkasai.

Atėjome pagal Meškučių 
miestelį, sustojo visi karei
viai, nes sako bus mušis. 
Girdi, jus bėgkite ant Meš
kučių, nes ant Joniškės ne
išeisite. Jau čia nebuvo ga
lima varyti karvių. Paliko
me visus galvijus, net ir pa
laidus arklius. Susėdę įve
žimus kuogreičiaūsiai pasi
leidome šunkeliais rūkti 
ant Pamušės. Bet žiūrime, 
ir nuo čia pabėgėliai grįšta 
atgal, nes, girdi per Mušą 
tiltas sugriautas ir karei
viai laukia mūšio.

Šone baisus anuotų stau
gimas. Jau mus sutemo.

Apsinakvojome.
Drebame nuo šalčio

baimės papuolę vokiečiui. 
Bet dar ryte mėginame bėg
ti ant Pakrojaus ir Linku
vos. Bet ir ten vokiečiai. 
Niekur neišbėgę virpėdami 
grįstame ant namų.

Patikome y ir 
kurie mus atgal 
leido. Sunkeliais 
pagrįžome namo.

Išplėštas Kurtavėnų mie
stelis liūdnai atrodo. Baž
nyčia uždaryta, skambinti 
varpais neleidžiama. Vokie
čiai bažnyčių tuojaus pakei
tė ligonine, pripildė sužei
stais kareiviais.

Liūdnai, bet rūsčiai al
suoja stipri žemaičio krūti
nė žiūrint į tokį bjaurių vo
kiečių pasielgimų.

Mėnesį išbuvome po 'vą* 
kiečiais.

Per tris savaites sekant 
mūšiams aplink Dubisų pil
na visur vokiečių, taip kac

Geg. 13 dienų jau pradėjo 
vokiečiai dirbti apkasus ša
lę miestelio. Didžiuma vo
kiečių jau buvo pasitraukę. 
Staiga miestelį užpuolė ru
džiai dega, viskas aplinkui 
kui armotos tik baubia, so- 
žmogui uždrausta ir žiūrė
ti, ir šnekėti. Nes, mat, esi 
jų vergas.
tik dreba. Gi pašaliniam 
žmogui nėra vietos. Aplin- 
sai. Bet mes nenusigando- 
me sulaukus
mo.

Geg. 15 d. 
vėnus ištiko
Vieni žmonės pasiliko mies
telyj, kiti išbėgo į miškus. 
Išbėgo ir mano tėvai, ku
rie ir buvo priežastis visiš
ko musų atsiskyrimo.

Granatos puola pas mies
telį ir į jį, tai į apkasus, o 
jau vokiečiai ir bėga pade
gę visų miestelį ir bažny
čių, gyventojus ant kulkų 
žvimbimo išvarę.

St. Butkus.

rusų užpupli-

palei Kurta- 
baisus mušis.

Pasivaikščiojant.
— Mainyte, aš esu labai 

suvargus.
— Sarmatykis, tinginėlė; 

antai šuniukas bėgioja visų 
dienų ir nenuilsta.

— Na, bet jisai turi ke
turias kojas, o aš tik dvi.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFMS-Kanipas 31 įr So. Hnhlad gat. 
(Gymiau riti aprieta) CHICAGO, HI

MASTER,0®)5Y5TEn

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų.

Musą sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu j 
trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designing — ir 
siuvimo skyrius, kur mes suteik
sime praktišką patyrimą kuomet 
jąs mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
su siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami a plan; 
kyti ir pamatyti musą mokyklą, . 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gauti speciališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, principalas.

118 N. La Salle st., Room 416, 417, 
Prieš City Hall.
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Ofisas ir gyvenimo vieta 
3240 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

DR. A. J. TANANEViCZ:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais 
TELEPHONE CANAL 1S76

SKAITYKITE IR PLATINKITE

LIETUVIŲ BALSĄ” 
n į ir stiprina ją drąsią, 

gina tautiečius šiuo iš- 
dingą, o nesigabenti grįš- 

niūrias viena tautos ir tčvy- 
■ tik paliaus žvangėję -inklai, 
karą dirvonais, prirausl,. duo- 

kapai—aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos 
kad kantriai lauktų karo pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinti' 
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik do' 
taut tevyfiėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujun* 
nės- meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi p- ; 
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvu _______

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopic uusia kaina skelbimus j ieškoji
mu s, 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 menesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

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

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

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. RUS I A.
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Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo oopieros,

, MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS

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

-
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i GERAS
LINIMENTAS

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

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas lininjentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap-

• ■ turėti palengvinimą nup ■ . .

li

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

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

I Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliejus pcsirni’A labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo marintis it d suvarto
jome pusę bonkos, tie skausmai visiškai išnyko.”

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

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriau.. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mtjs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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Pabėgėlio S. But
kaus laiškas.

Aš Stasys Butkus, pabė
gėlis iš Lietuvos-Žemaičių, 
dabar gyvenus Rusijoje, 
meldžiu atsiliepti savo pa
žįstamų iš Kurtavėniškių, 
Šiaulių pav., Kauno giib., 
Julės Makauskių ir Vaclbvo 
Zajauskio, gyvenančių A- 
merikoje. Ar nežinote ką iš 
Kurtavėnų, nes galite iš ten 
gauti laiškų, kadangi jūsų 
tėvai (Makauskiai) neišbė
go. Ir ar negalėtumėte pa
klausti ir apie mano tėvus 
ir brolį Butkus, apie ku
riuos nieko nežinau. Mųno 
adresas: St. Lom, Siev. Že-

vokiečius, 
grįsti pa- 
vos-ne-vos

I I 
I

I

“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

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

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

ką, ’ ’ užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly
giai kaip pačioje “Kataliko’;’ 
išleistuvėje.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko“ Leidėjas.
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1 “AMERIKA” 1
j Didžiausias šaltinis visokių informacijų, i mkinys | 
I įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems | 
i ir į čion atkeliaujantiems viams. |

» Knyga Didelio Formate 88 Puslapių | 
Į KAINA 75 CENTAI. | 
t Reiluilaudanii, kreipkitės šiuo adresu: f

i TANAIEVIGZ PUBLISHING GO. inc. | 
I 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL. |

Telefonas Yards 2721

Dr. J. JONIKAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, III.
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Dr. A. R. Blumenthal sakįu
Egzamenuojame Akis 

UžDYKĄ
Valandos; nno 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
ja uuo Orvto iki 12 vai. 

dieną-

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos (atvės Tel. Yards 4371
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Aisopo Pasakos!

VESKI0M 
ttŽMOKYKA 
3106 So.Halsted. St.,Chi«$i 

Čia gali išmokti angliškai
^■fralauk Aprašyhlo~3*

f 
I 
i t 
i ♦ i i 
k i X

Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu ¥ 
ir naudir-a kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus- X 
lapių r : 110 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau- v 
gybė komentarų. Vignetės speeiališkai pritaikintos, net malonu pa- X 
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems. X

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

Popieros viršeliuose $1.25, audimo apdaruose $1.50. X
Reikalaudami prisiimt lino kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu y 

adresu.- X

Tananevicz Publishing Go. |
3249-53 So. Morgan St, Chicago, III. t
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Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.
vimo, kad galėtų namo grį
žti ir už sukrautus svetur 
skatikus Įsitaisyti sau gy
venimų.

Lietuvių vargai nebuvo 
paskelbti viešai, kadangi 
Radvilai, Cartoriškiai, Sa
piegos ir kiti jau buvo se
niai sulenkėję, inteligentija 
gi negalėjo savo tėvynėje 
išmisti. Tik nesenai, nuo 
revoliucijos meto virto ‘ki
taip: išgavo daugiau laisvės, 
galėjimo lavintis ir reikia 
pripažinti, kad ta laikų lie
tuviai puikiausiai sunaudo
jo-

Lietuvių tauta, kuri gal 
kokiam paviršutiniam tyri
nėtojui vietomis ir pasiro
dytų mažai kultūringa, tau
tiniu gi žvilgsniu yra labai 
susipratusi. Jos politikos 
siekimas, kurį nustatė di
dysis lietuvių seimas 1905 
m. Vilniuje, reikalauja Lie
tuvos autonomijos (sava- 
valdybės) po švelnia kurios 
nors kaimynės didžiosios 
valstybės viršenybe. Šis sie
kimas, kaip man buvo pa
aiškinta kaikurių gerų ši
tos tautos žinovų, jau ne ; 
vaikams aiškinamas ir tie
siog įėjęs jų kunan ir krau
jau. Nuolatiniai rusų vy
riausybės mėginimai Lietu
vą surusinti neturėjo jokio 
pasisekimo del lietuvių tau
tos pasyvaus atsparumo. 
Dovanai siūlomos malda- 
kningės rusiškomis raidėmis 
spauzdintos ir išleistos val
stybės lėšomis buvo lietu
vi!] visai atmestos. Didžiau
sia gėda buvo laikyti pas 
Save tokia kninga. Ūkinin
kai už sunkiai uždirbtų ska
tikų siųsdavo savo sūnūs į 
kunigų seminarijų ir net Į 
universitetų. Vaikus moky
davo slaptose lietuviškose 
mokyklose. Bažnyčių ir vie
nuolynų atėmimams lietu
viai katalikai smarkiai prie
šinosi.

“Vilniaus Aidas”.

KAS APIE LIETUVĄ 
RAŠOMA.

Prūsų lietuviu veikėjas 
d-ras Gaigalaitis padėjo vo
kiečiu “Tag’o” laikraštyje 

„savo straipsni: “Lietuviai 
“palankus ar priešingi vo
kiečiams?” (Sind die Li- 
-tauer Freunde oder Gegner
* der Deutschen ?j Šitą straip- 
Lsnį buvo atspauzdinęs 
Z?‘Varšavos vokiečiu laikraš- 
’-tis” gruodžio 15 d. praėju
siųjų metų.
2P Kuris laikas rašo d-ras *» • *
•"Gaigalaitis — visa etna- 
.^grafijos Lietuva vokiečių 
^rankose. Tik ant toliausios 
L'etnograf. Lietuvos sienos 
L lytuose dar tebeina kruvina 
t’kova. Apie tai, kaip lietu- 
-•viai žiuri i vokiečiu karino- 
^nenę, ne vienodai yra 
’“Sprendžiama. Laikraščiuose 
-’beveik visados išskaityda- 
-• vau, jog musų (vadinas vo
kiečių) kariuomenės prie
šinimas Lietuvoje buvęs 
Šjoks, kuriam nieko negali- 
ž.lna prikišti. Tų pat esu gir- 
ZZHėjęs ir nuo augštųjų kari- 
*>«iinkų. Tas tiesa, kad nema- 
j««a randasi tarp kita ko ir 
•-"nepasitikėjimo ir nepalan- 
tkumo vokiečiu kariuomenei, 
“bet tai bus visai aišku, jei 
Lines Įsidėmėsime, jog į vo
kiečių kariuomenę žiūrima 
- ’kaip į priešininkų, kuris vi- 
y-sokiais budais kariauja 
L^irieš lietuvius, kurie rusų 
“{kariuomenėje tarnauja. Tei
singam supratimui, kaip
* ■ lietuviai i mus žiuri, priva
lome apsipažinti su .ligšioli- 
*‘«iiu jų politikos padėjimu, 
?;jų norais ir siekimais.
K Lietuvių politikos padėji- 
vmas buvo nelengvas. Dau- 

■ giau ne šimtų metų slėgė 
>gų tautos kilimų galinga 
Linilžino ruso kumštis. Dva
sios penas, sava kalba raš
ytus, jiems buvo didžiausia 
.“bausme draudžiama- Prie 
bažnyčių stovėjo žandarai, 
kurie gaudė žmones su mal
da kningėmis, slapta iš Prū
sų atgabentomis. Nedaug 
buvo mokyklų, bet ir tos 
surusintos; jose gi šeimi
ninkavo beveik vieni rusai 
stačiatikiai mokytojai, ku
rie net rusų kalba lietuvių 
katalikų vaikams aiškino ti
kybų. Daugybė katalikų 
bažnyčių paverstos stačia
tikių cerkvėmis ir bažnyčių 
bokštų viršūnėms suteikta 
svogūno išvaizda. Valdinin
kai buvo tikrieji rusai. Val
dininkai gi lietuviai beveik 
visi buvo siunčiami į toli
miausias Rusijos šalis ry
tuose. Lietuviui buvo už
ginta Įgyti didesnis žemės 
sklypas. Jiems buvo skirta 
būti tik paprastais ūkinin
kais. Be to, su žemės ban- 
kos pagalba ėmė kolonizuo
ti Lietuvą, “nuo amžių ru
sišką šalį”, mažažemiais u- 
kininkais rusais. Del tokios 
rusų politikos tukstantims 
lietuvių nebebuvo kito išė
jimo, kaip važiuoti i di
džiausius miestus, arba 
kraustytis i laisvės šalį ana
pus didžiojo ’ vandenyno. 
Taip tokiuo budu dabar gy
vena Amerikoje daugiau ne 
pusė milijono lietimų išei
vių. Kaikurie jų turi ten 
augštas vietas. Bet visi ilg- 
damiesi kiekvienų valandą 
laukia savo tėvynės išvada

šeši šimtai. Jų reikalais rū
pinasi Įgaliotinis A. Čarnec
kis. Jau praėjusių metų 
apkričio mėnesyje čionais 
atidaryta lietuvių pa
bėgėlių vaikams dvi- 
dasė mokykla, kurią lanko 
50 vaikų: berniukų ir mer
gaičių. Prie mokyklos Į- 
steigta prieglauda, kur gy
vena vaikai, neturintieji 
tėvų, ir tie, kurių tėvai toli 
gyvena nuo mokyklos. Kaip 
dvasios, taip ir materijali- 
niai vaikų reikalai yra ge
rai aprūpinami. Liuosunuo 
mokslo laiku vaikai pina 
šiaudines skrybėles, o mer
gaitės mokosį visokių mez
gimų ir siuvinėjimų. Šiuo 
kartu Įgaliotinio sumanymu 
steigiama čia lietuviams 
verpimo ir audimo dirbtuvė 
prieglaudoje gyvenantiems 
ir neturtingiems lietuvių 
vaikams apdaryti. Medžia
gos tam sumanymui (linų 
ir vilnų) bus užtenkamai 
pas vietos gyventojus. Dar
bininkų taip pat yra nema
ža: yra daug lietuvių mo
terų, galinčių verpti, ir lie
tuvaičių, galinčių gerai au
sti. Puikus tai sumanymas 
ir geistina, kad jis Įvyktų. 
Materi j alinis čionykščių lie
tuvių padėjimas ne visų 
vienodas: tie, kurie gali 
dirbti, užsidirba per dieną 
po kelis rublius ne tiktai 
pas vietinius gyventojus, 
bet ir iš savo amato: dirb
dami klumpes (kurpes), 
kurios patinka vietiniams 
gyventojams, ir jie užsisa
ko jų pas lietuvius. Sunke
snis padėjimas negalintiems 
darbo dirbti: nors jie ir 
gauna pinigais pašalpos iš 
vietinio įgaliotinio augš- 
čiausia norma,’ kokia gali
ma tiktai duoti, bet vis tik 
sunku išsimaitinti del bran
gumo produktų. Kaip kurių 
produktų, kaip cukraus, ke
liąs dienas negalima buvo 
gauti ir už pinigus, bet da
bar jau gauna kaip vietiniai 
gyventojai, taip ir kiekvie
nas pabėgėlis po iy2 svaro 
per mėnesį vienam žmogui.

Pabėgėlis.
LENKŲ PAŠTO MARKĖS.

Iš lenkų “savojo” gyve
nimo apsireiškimų reikia 
pažymėti ir lenkiškos pašto 
markės.

Užėmus vokiečiams Var- 
šavų, netrukus, buvo leista 
korespi mduoti V aršavos
mieste, vėliau ir visoje Len
kijoje.

Tuo tikslu, vokiečių val
džiai sutikus, lenkų buvo 
atspauzdintos savo markės 
5 ir 10 grašių vertės su len
kiškais parašais, Varšavos 
miesto herbu, baltu ereliu 
ir kt. Šios markės, kartu 
su naujomis, vartojamos ir 
dabar.

Gi susižinojimui už Var
šavos miesto — pačioje Len
kijoje — vartojamos pa
prastos vokiečių pašto mar
kės su tam tikru antspau
du viršuje: “Russieh Ro
len”.

Lietuvoje savų pašto mar
kių neturima. Vartojama 
paprastos vokiečių markės 
su antspauda “Ob. Ost”, 
kas reiškia — Vyriausia 
Rytų valdyba.

J. Sav.

ROSLAVLĖ.

Lietuvių pabėgėlių sure
gistruotų Roslavlėje ir jos 
apygardoje yra daugiau nei

i REVELIS.

■ Liepos 17 d. turėjome lie
tuvių gegužines. Kitur ge
gužinės ne naujiena, pas 
mus, vienok, jos buvo pir
mą kartą. Žmonių susirinko 
daug iš Įvairiausių kraštų, 
o kaip linksma, gera ir sa
va buvo! Galima tad įsi
vaizdinti gegužinių malonu
mas, kuriose dalyvauja jau
nimas vienos parapijos — 
visi pažįstami, savi. Gegu
žinių programa buvo įvairi: 
šalia muzikos, šokių, papra
stų ir tautinių, įvairiausių 
žaidimų išgirdome ir įvai
rių geriausių musų rašyto
jų, kaip Maironies, Putino 
etc., eilių, deklemacijų. Vie
ni deklemuotojai piešė 
mums liūdną Lietuvos pa
dėjimą, gi kiti, kad nesu- 
slugtų musų upas, stiprino 
sielą, žadėdami laiminges
nio rytojaus, jei mokėsim 
ir norėsim apsišarvoti do
ra, tikyba ir mokslu. Gegu
žinių taisytojai neužmiršo 
ir dainų. Štai estradoje pa
sirodo pulkelis jaunimo ir 
iš jų karštų krūtinių pasi
pila skambus ir jausmingas 
Lietuvos dainelių balsas: 
suvirpino jos ir visai šal
tas širdis, nes ne vieno vei
de mačiau džiaugsmo, o gal

TIKRASIS SULYGINI
MAS TARPE

Light from a modern 
Amber Glow Gas Light

Turi Pasirinkęs Vieną iš Dviejų Deimentų

Light from an out-of-date 
Flat Flame Gas Light

Jei
ir paimi pavienio karato geltoną. akmenėlį 
vietoj dešimto karato balto akmenėlio — 
laimė žiūrės j tave.

Ir ta pati laimė apsistos tavo žingsniuose — del 
tos pačios priežasties — .jeigu tu visuomet 
vartosi mantelinę šviesą vietoj neaiškios pa
laidos gazo šviesos.

Vaizdelis viršuje parodo sulyginamąją proporciją 
šviesos iš dvieju žiburiu—
The Amber Glow Mantle šviesa (No. 1) 
Palaida gazo šviesa (No. 2)

• Todėl pasirūpink savo kambarius apšviesti pilna 
šviesa, įgyk Amber Glow Mantle šviesą. Už 
mažus pinigus tegalima gauti penkis kartus 
didesnę šviesą.

The Peoples Gas Light & Coke Company 
BRANCH OFFICES: 

NORTH SIDE 
3069-71 Lincoln Avenue 
3643 Irving Park Blvd. 
408 W, North Avenue

WEST SIDE
2142 W. Madison Street
1709 W. 12th Street
1641 Milwaukee Avenue
3221 Ogden Avenue
4033 W. Madison Street

Main Exibition Room 
PEOPLES GAS BUILDING 
Telephone Wabash 6000

ir liūdesio ašarą, ir paskli
do po svetimąjį mišką toli, 
toli, tarsi norėdamas pasie
kti žiauriųjų karo vadovų 
širdis, suminkštinti jas ir 
priversti liauties liejus žmo
nių kraują ir varginus mu
sų tėvynę ir visą pasaulį. 
Smagu ir gerti buvo. Viena 
tiktai truko, .kad' turėčiau 
tikrą Lietuvos iliuziją — 
būtent rūtelės. Bet reikėjo 
tiktai apsidairyti' — ir ji 
atsirado. Lietuvos žiedas — 
skaisti mergelė — ir sveti
moj šalyje .begyvendama, 
negali apsieiti be savo skai
stybės simbolio — rūtos. Ji 
ją perkėlė ir į svetimąją 
dirvą. Ta rūtos šakelė ‘y- 
uždėjo visas spragas. Ir 
linksma, laiminga, susti
printa dvasią^ kaip ir visi, 
grįžau namo ^surukusį sve
timą miestą, kuris taip ma
lonią Lietuvos iliuziją vėl 
išsklaidė, atidarydamas 
liūdną tikrybę.

M. {Vanagienė.
(“L. B.”).

40 LAKŪNŲ UŽPUOLĖ 
VOKIEČIŲ GINKLŲ 

DIRBTUVES.
Paryžius. —- 40 franeuzų 

ir anglų lakūnų užpuolė 
MaUserio ginklų dirbtuves 
Oberndorfe, Vokietijoje, ir 
į anas pametė 4 tonus viso
kios plyštančios, medžiagos 
Prieš juos pakilo daugybė 
vokiečių lakutių, bet talki
ninkų lakūnai 6 vokiečių 
lakinius numušė žemėn. 
Ginklų dirbtuvės dalimis 
visai sunaikintos. Žuvę 
daug darbininkų.

KARALIUS ATŠAUKĖ 
PARLAMENTO POSĖDĮ.
Atėnai. — Praeitą pane- 

dėlį turėjo susirinkti Grai
kijos parlamento atstovai 
savo posėdin. Bet karalius 
Konstantinas išleido dekre
tą, kuriuomi atšaukė par
lamento atstovų susirinki
mą dviem mėnesiam. Vadi
nasi, jis nors prieš savo 
valdovavimo pabaigą nori 
pabūti Graikijos autokratu.

SOUTH SIDE 
731 W. 63rd Street 

3478 Archer Avenue 
3448 Indiana Avenūe 
9051 Commercial Ave 

11023Michigan Ave.

VATIKANAS ATSISAKĖ 
TARPININKAUTI. '

Roma. — Vatikanas iki 
šio laiko tarpininkavo ka
riaujančioms valstybėms -r- 
siuntinėdavo laiškus karo 
nelaisviams. Bet dabar at
sisakė tarpininkauti laiškų 
siuntinėjime, kadangi neku- 
rie laikraščiai intarė, jogei 
Vatikanas SU tų laiškų pą- 
gelba užsiimi' ' šnipinėji
mais.

Residencijos. ,; g 
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 "Į 

ANTON A. TOCHA I
ARCHITECT & ENGINEER |

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

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

Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADRE8UOK1T:. G. A. BARONAS, 
p. c. McKees Rocks, Pa

PLUNKSNOS PLUNKSNOS Į
Kad būti užimtais per vasaros f 

sezonų, męs. esame nųmušę savo | 
kainas a’nt vieno trečdalio. Ateik * 
ir, išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co. ■
Plunksnos ir Pūkai R- - - - - - - - - - - - - - - - - B 

! 640 W. 14th St., :■: Chicago, III. ■
Arti Hals ted g

Atdara Nedaliomis g
j .

Išpildo Telefono Orderį
KUOMET perkama per telefoną, kostumeris at

sisako patikrinti prekių kokybę.
Prekėj as tokiuo budu prekes siunčia pagal savo 
nuožiūrą ir taiko, kad prekių rųšimi ir kokybe 
užganėdinti kostumerį. ’
Pilna fakto ‘telefonine' prekyba surikta- su didžiausia orderi ų 
išpildymo ir pristatymo apsauga, visuomet padidinaipelnin- 
gą prekybą.
Kiekvienas per telefoną atsakančiai išpildytas orderis pa
daugina kostumerius ir naujus tuo pačiu keliu prekių užsa
kymus.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department
Oficiil 100

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapių Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokią žinią iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo. Talpina kiekviename ‘nu
meryje daug naudingų, pamokinan
čiu, rimtu straipsniu. Geriausis 
laikraštis norintiems rimto ir įdo
maus pasiskaitymo.

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

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Inc.

3249 So. Morgan St., Clicago, III.

LENTOS
visokios rūšies tie! statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

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

6
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Musų Moterims
MOTERIS GYDYTOJA

diplomo, 
reikalą 
studen- 

vienbal-

Pirmoji visam pasaulyj 
moteris gydytoja buvo an
glikone, E. Blackerell ku
ri išlaikė kvotimus 1879 me
tais. Tečiau jai buvo už
drausta gydytojauti. Tiktai 
praėjus dešimčiai metų po 
kvotimų pripažinta ji tikrą
ja gydytoja. Prieš tai te
čiau buvo padėta daug pa
stangų, kad gauti moterei 
teisę gydytojauti. Jinai 
praktikavo Londone ir daug 
pasidarbavo prie įkūrimo 
moterims mediciniškos mo
kyklos tame mieste.

Dr. E. Blackerell, mote- 
rių pažangumo šulas, mie
lai ligi pat savo mirčiai vi
siems pasakodavo paneštas 
sunkenybes, kuomet jai pri
siėjo kovoti už gydytojavi- 
mo teises.

Geneva University pro
fesoriai ilgas laikas svyra
vo suteikime jai 
Pagaliau jie visą 
pavedė nuspręsti 
tams. Šitie kuone
šiai pripažino moterei pri- 
deriančias teises.

Nuo to laiko praėjo vos 
tik kelios dešimtįs metų, o 
šiandie tas reikalas jau vi
sai kitaip stovi. Moterįs ly
giai su vyrais priimamos į 
universitetus. Ir visose ci
vilizuotose šalyse šiandie 
sutinkama daug moterių 
gydytojų, turinčių plačiąją 
praktiką.

Amerikoje taippat yra mo
terių gydytojų, kurių tar
pe tik kelios lietuvės. O bu
tų didis laikas, kad lietu
vių dukterįs imtųsi tos nau
dingos profesijos. Butų lai
kas, kad lietuviai tėvai dau
giau imtų rupinties apie sa
vo dukterių likimą, leistų- 
jas į augštesniuosius mok
slus ir tuo keliu suteiktų 
progą joms pasidarbuoti 
žmonijos labui, pasižymėti 
visuomenėje. Iš to butų ir 
lietuvių tautai didelė Igarbė.

Daugumas tvirtina, kad 
gydytoj avimas nėra tinka
ma moterei profesija. Toks 
tvirtinimas yra klaidingas. 
Juk gydytojo darbas yra 
labiaus artimas slaugotojos 
užsiėmimui. O slaugotojos 
darbas yra kuklus, išma
ningas, rūpestingas. Ir šitą 
darbą atlieka kuone vienos 
moterįs.

Žinovai taippat tvirtina, 
jogei vaiki! ligose gydytoja- 
vimui turi būti šimtinai tik 
moteris, kuriai įgimti mo
tiniški jausmai prigelbsti 
mažą pacientą paimti ru- 
pestingon savir globon. Su
prantamas juk ir tas daik
tas, kad sergąs vaikas be 
baimės žiūrės į besišypsan
čią saldžiai moterį ir leisis 
tyrinėti ligos priežastis.

Kas tiesa, yra sunki gy
dytojo profesija, bet didžiai 
garbinga.

Tėvai, auginantieji duk
teris, neturėtų to pamiršti.

rinktų faktų paskelbta sta
tistika vienos šeimynos, ku- ' 
rioj motina buvo įjunkusio
ji girtuoklė.

Gimė jinai 1740 metais, 
o mirė sulaukusi 60 metų 
amžiaus.

Jos padermė buvo iš 709 
asmenų. Profesorius Pell
mann smulkmeningai pati
krino kiekvieno to asmens 
gyvenimą iki šių dienų.

Ir kas gi pasirodė?
Iš tų 709 asmenų buvo: 

7 žmogžudžiai, 144 profesi- 
jinai elgetos, 61 buvo užlai
komi viešose labdarybės į- 
staigose, o 181 dukterių, 
anūkių, praanukių nuėjo 
blogaisiais keliais.

Toki nelaimingoji šeimy
na valdžiai ir visuomenei 
atsiėjo apie 4 milijonai mar
kių (nes tai buvo Vokieti
joje).

O kur moralis pasibjaurė
jimas? Kur užsikrėtimas.

Pagaliau tos padermės 
piktadaringumas, pasileidi
mas, visuomenės išnaudoji
mas, kas pasirodė iš skait
linių, tai, be abejonės, yra 
tik maža dalelė to, kas tu
rėjo tarp “keturių sienų”, 
ir kas toliau nuėjo pader
mėm

Tai alkoholio vartojimo 
pasekmės!

Čia paminėtas apie šeimy
ną faktas yra tikras. Tai 
dar vienas iš skaitlingųjų 
tos teisybės vaizdų, kac 
katrie tėvai vartoja alkoho
lį, tai jų vaikai visupirmu 
būną girtuokliais, pikčiur
nomis; turinčiais smegenų 
suskystėjimą.

Trečioje padermėje iš 
girtuoklių tėvų paeinančius 
žmones ištinka melancholi
ja, hipohondria, saužudystė. 
O ketvirtoje padermėje — 
proto atbukimas, idiotiz
mas, išsigimimas ir paga
liau nevaisingumas.

Delei to girtuoklių pader
mės išmiršta. Ir tai didžiau
sia iš to žmonijai laimė. Be: 
kol tokia padermė išmirs, 
tai kiek ji pirmiau šiam pa
sauliui pagamins vargų, a- 
šarų ir nelaimių?!

Taigi tuo žvilgsniu moters 
girtuokliavimas ir yra svar
biausias daiktas.

Po tėvo girtuoklio vaikai 
ne tiek daug paveldėja tų 
visų blogumų, kaip po mo
tinos girtuoklės.

Matyt stipresnė vyro or
ganiškoji prigimtis pasek- 
mingiau priešinasi alkoho
lio pragaištingąjąm veiki
mui.

• Žinant ir girdint tokius 
pasibaisėtinus faktus, kiek
viena moteris privalo stoti 
atviron kovon prieš bai
siausią žmonijos nevidoną 
— alkoholį.

A. Jukniutė.

Neprausk burnos perdaug 
šaltu vandeniu; vasarošiltis 
vanduo nepakenks jam.
i Nepamiršk savo dantų ir 
dėsnų. Jei pasitaiko kas 
ilogo su dantimis, tuojaus 
reikia kreipties į dentistą.

Nereikia niekais praleisti 
apvilkto liežiuvio, nes toks 
liežiuvis liudija viduriuose 
kokį nors nesveikatingumą. 
Iš to gali gimti sveikatai 
pavojus.

Nevartok stiprių kvepa
lų, nes visi tokias “kvepian
čias” moteris pajuokia. Di- 
džiu'ma nuo tokių moterių 
net nusisuka.

Dažniau buki saulės švie
soje. Be saulės kadangi 
nieko negali būti meilaus 
ir gražaus.

Nesibijok oro ir vandens. 
Tyram ore labiausiai sergą 
žmonės jaučiasi sveikes- 
niais. Reikia dažnai maudy- 
ties, nes tas suteikia kunui 
tamprumą, o veidui pato
gumą.

Nepasiduok perdaug kū
no nuovargiui. Prieš tai rei- 

> kia kovoti noru ir valia ir 
■ nauda bus didesnė, negu at- 
• signing lovon neva pasilsė

ti.
Saugokis apsivalgymo, 

nes tas kenkia sveikatai ir 
patogybei. Valgyk mažai, 
bet gardžius valgius vartok.

Netikėk pasakoms, jogei 
tik mėsa suteikia jėgas ir 
sveikatą. Sveikesniais val
giais už mėsą yra daržovės, 
vaisiai, pienas etc.

Saugokis persigandimo 
visokiose formose ir apsi
reiškimuose. Baimė, tai di
džiausias žmonijos prieši
ninkas. Skaisti mintis tega
li išsklaidint’i visokius šešė
lius.

Gerbk žmogaus vertybę 
kiekviename ir nei domos 
neatkreipk į tokius niekšus, 
kurie tave bereikalo pašie
pia.

Pasiganėdink savo dar
bais ne del žmonių akių.

Prieš migimą prašalink 
iš galvos visas mintis, ku
rios tave kankina, ašaras 
išspaudžia, ramumo- neduo
da, o busi tuomet sveika.

Dirbk su atsidavimu. 
Tinginystė gimdo blogas 
mintis ir tas paskui lieka į 
junkimu, kurio, kaipir gir- 
tuoklybės, sunku nusikraty
ti.

Tinginystė yra didžiau
sias sveikatingumo, jaunys
tės ir dailios išžiuros prie
šininkas.

Galima .vartoti bile ko
rius taukus, bet jie turi 

■luti švarus. Jeigu jie yra 
nešvarus, tai dieną prieš 
darymo muilo, užkaisk tau
kus ir indėk į juos kelias 
riekutes žalįos bulvės. Pa
matysi, kad visas nešvaru
mas nueis. į gilumą puodo. 
Tada galėsi tyrus taukus 
nupilti į kitą puodą, iki 
reiks juos vartoti.

OBUOLIŲ-KIAUŠINIŲ 
PAJUS.

Vieną didelį puoduką o- 
rnolių košės, vieną puodu
ką cukraus, žiupsniuką dru
skos, trynius dviejų kiauši
nių, gerai išplaktus, ir du 
dideliu šaukštu ištarpinto 
svidsto. Turėk gatavą pa
jaus blėtą, kurioj įdėtą a- 
patinis tešlos lukštas. Įpilk 
viršpaduotą mišinį ir kepk 
vidutiniai karštame pečiu
je. Tada plak baltymus 
dviejų kiaušinių iki bus 
stiprus. Indėk pamažu 2 
šaukštu “powdered sugar” 
ir kelis lašus citrinų sulčių. 
Uždėk mišinį ant pajaus 
viršaus, vėl indėk į pečių 
ir kepink per kelias miliu
tas, iki viršus-bus parudęs.

Obuolių košė padaryta 
kaip “apple sauce”, tik be 
cukraus. Reiškia, nulupk 
keletą obuolių, išimk sėklas 
ir, sup j ausčius į mažus 
šmotelius, virink ik bus 
minkšti. Tada sugrūsk o- 
buolius ir nusunk, jeigu y- 
ra perdaug skystimo.

ANGLIJA TURĖSIANTI 
MILIJONUS KAREIVIŲ.

Londonas. — Anglijos ka
ro' ministers' Lloyd George

*• * ' ' į 1

andai parlamentui pranešė, 
jog. trumpu, laiku vyriausy
bė pašauksianti kareiviauti 
visus Anglijos vyriškius, 
kurie iki šiolei del visokių 
priežasčių buvo paliuosuo- 
jami nuo kareiviavimo. Ši
tų vyriškių busią keli mi
lijonai.

ŽYDŲ KARIUOMENĖ.

Nesenai Anglijos vyriau
sybė kreipėsi į žydus, a- 
teivius iš Rusijos, kurių 
daugybė gyveną tik vie
nam Londone, patardama 
jiems liuosnoriai įstoti į an
glų kariuomenę. Be to žy
dams pranešė, kad jei jie 
nenorės pripažinti pareigų 
tarnauti šaliai, kur atrado 
sau prieglaudą, tai gali bū
ti priversti apleisti Angliją 
ir sugrįsti atgal į Rusiją.

Žydai prieš tą vyriausy
bės sumanymą sukėlė tikrą 
gevaltą, ėmė ginties viso
mis keturiomis. Jų vadovai 
antmetė Anglijos vyriausy
bei, kad jinai, priešingai 
laisvės tradicijoms, suma
niusi panaikinti įstatymą, 
sulyg kurio priglaudžiamą 
politiškieji emigrantai. *

Delei to lordų rūmuose 
andai taippat sukelta, ne
mažas trukšmas. Lordų di
džiuma užprotestavo prieš 
tą vyriausybės sumanymą. 
Vyriausybės atstovas daug 
prakaito turėjo išlieti, kol 
lordus intikrino, kad poli
tiškųjų pabėgėlių prieglau
dos įstatymas nelaužomas. 
Jis išaiškino, kad politiškų
jų pabėgėlių žydų yra ne
daug Anglijoje ir jiems nė
ra pavojaus. Bet Anglijoje 
gyvena šimtai tūkstančių 
žydų, atkeliavushj su tikslu 
tik uždarbiauti. Šitiems su
grįžus į Rusiją taippat nėra 
jokio pavojaus, kaip tik tar
navimas kariuomenėje.

Po šitų smulkmeningų 
paaiškinimų lordai nutilo.

Bet nenutilo ir nemano 
nutilti žydi j a, kuriai rupi 
gelbėti’-'savasis kailis. Juk 

1 tai nėra kokie ten juokai
■ žydui eiti kariuomenėn, ku- 
i rios jis bijosi kaip kokios 
, ugnies.
i Matyt, Anglijos vyriausy

bė dideliai suklydo pakelda
ma tokį nepaprastą ir žy-

■ dijai negeistiną klausimą.
Ar anksčiau ar vėliau žydai

UŽ tai išlies ant vyriausy- 
bės savo pagiežą. O jie ““ 
galingi.

Teisme.
Apginėjas: — Labai 

liūdna, bet tamsta esi 
baustas

yra

tai 
nu- 

penkiais metais

kalėjimam Gal tamsta nori 
dar ką nors pasakyti?

Nubaustasis
met. Teikkis tąmsta pra; 
nešti mano žmonai, kad ji
nai manęs nelauktų su pie
tumis.

Visuo

Chicagos Strytkarių
Transportacija.

Gatvekarių linijos turi visą armiją 9.000 
prasilavinusių vyrn-dąrbininkų, kurie valdo 
tūkstančius gatvekarių ir vežioja jus visur ši
tam dideliam mieste už nikelį.

Gatvekarių darbininkų algos .yra Rūgš
tesnės ir darbo sąlygos geresnės, negu kitam 
kokiam šios šalies mieste, ir daugelis šitų dar
bininkų kompanijai dirba per dvidešimts, tris
dešimts ir keturias dešimts metų.

Kompanija yra labai atsargi darbininkų 
pasirinkime, tiktai 800 jų buvo paimti dirbti 
pernai iš 11,000 aplikantų. Toksai atsargus pa- 

rCiŠkS kad ^Panija rūpinasi 
ninkai T? 1>Ub lkal Patarnauti, kad darbi- 

. keliauninkus atsineštų visuomet prie- 
ai, saugotų juos ne visokių nelaimių ir,; 

vaip reikiant valdytų gatvekarius.' . : ' •

su darban stosite
"kariu ;la’ -1C1 kOkiUS p™ gat-

. geiumūs pakritikuosite. Męsbusi- 
me jums dėkinai ip, .! • ousi-
nuomonę anie kr 8 lsl‘eWe sąvo
kuriu K " ”e>)ato^us gatve- 
riai publikai kad Ratveka-■A 45s»* a »*■" 

ateKlavhnn. Laiškus adre^X P“yt’

KAIP DARYTI NAMIE 
MUILAS.

DEL SVEIKATOS 
PATOGUMO.

IR

kuo-

MOTERIS IR ALKOHO- 
LIS.

Baisią* statistiką skelbia 
profesorius Pellmann, ku
ris dali savo gyvenimo pa
šventė ištyrimui, kokias 
žmonių giminei padaro nuo-

Neprausk burnos, 
’met rengiesi kur tuojaus 
išeiti.

Nepamiršk gerai apgau
sint! rankas, kuomet nori 
išeiti oran, ypač šalčių me
tu.

Nenešiok ankštų avalų, 
kadangi jie trukdo kraujo 
tekėjimą visam kūne ir nuo 
to visuomet buna kojos kaip 
■ledas šaltos.

Penki svarai taukų, 5 
puodukai šalto vandens, 1 
už 10 centų blėta “potash”, 
1 didelis šaukštas “borax”. 
Įpilk į molinį bliudą vande
nį, potašių ir borax. Pota- 
šius padarys vandenį labai 
karštu. Pamaišyk iki visai 
ištirps, tada leisk atšalti. 
Ištarpink taukus, ir leisk 
juos sušilti (jie neturi bū
ti karšti). Įpilk į taukus 
potašiuotą vandenį pama
žu, nuolat maišydama. Kuo
met viskas jau išpilta, dar 
pamaišyk 10 minutų. Tada 
išpilk viską į lėkštą blėtą, 
kurioje yra intiesta ištau- 
kuota popera. Kuomet mui
las dar nevisai sušalęs, su
pjaustyk jį į šmotelius ko
kio didumo norima. Tada 
leisk pastovėti iki visai su
kietės.
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8 Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 32

Iš Chicago.
Štai kokia Chicago j e 

tvarka.
Buvo praeito ketverto 

pavakarė. Ant kampo 35- 
tos gatvės ir Western avė. 
iš šiauriu pusės atvažiavo 
gatvekaris ir sustojo. Žmo
nių buris iš gatvekario iš
lipa. Tik staiga iš priešin
gosios pusės tiesiog ant iš
lipančių žmonių atpyškėjo 
sunkus prekinis automobi
lius ir pervažiavo skersai 
vienų žmogų. Automobiliaus 
valdytojas porą sekundų 
staptelėjo po to nudundėjo 
savais keliais. Nesuspėta 
net sužinoti mašinos nume
ris. Sužeistas žmogus nu
vestas artimon vaistinyeion.

Tokių atsitikimų labai 
dažnai pasitaiko mieste, 
kur kiekvienam šiauriui 
leidžiama automobiliais va
žinėti.

Ištikro, piliečiams pa
tiems jau laikas pasirūpin
ti apsaugoti gatves nuo 
automobilistu ir motorei- 
klistų galvažudžių, jei tuo 
nesirūpina nei miesto admi
nistracija, nei policija.

Jei žmogui šiandie prisi
eina pereiti skersai gatvę, 
tai nebežinai kokia nelaimė 
gali patikti, ar pereisi gy
vas ir sveikas.

Piliečiai turi pilną teisę 
pas miesto administraciją 
pareikalauti, kad jinai ne- 
politikieriautų, bet pildytą 
savo pareigas.

ATSIŠAUKITE.
Spalių 1 dieną Moterių 

Sąjungos Dievo Apveizdos 
par. 3 kuopa turėjo vakarą 
su dovanomis. Žmonių bu
vo daug. Kuopa pelno tu
rėjo apie 140 dolerių. Do
vanos buvo keturios. Dvi 
atiduotos, o kitos dvi ne, 
kadangi nežinoma adresų. 
Vienas yra kažkoks Jan
kauskas, o antras — Lau- 
gode. Tegu kreipiasi į Pau
liną Balčauskaitę, 1967 Ca
nalport avė.

Laura.

Chicagos skerdyklų kom
panija Armour and Co. šį
met turėjo $425,000,000 a- 
pyvartos. Pernai kompani
ja gryno pelno turėjo $11,- 
000,000. Kompanijos įstei
giamasis kapitalas padidi
namas ligi 100 milijonų do
lerių.

Užsiregistravo 808,728 
piliečiai.

Užvakar Chicagoje buvo 
paskutinė piliečių registra
cija prieš generalius rinki
mus. Užsiregistravo 338,- 
033 vyrų ir moterių. Su 
pirmiau užsiregistravusiais 
yra viso 
moteris 
skaitliuje 
torių.

808,728 vyrai ir 
piliečiai. Tame 
yra 304,261 mo-

Nebi koks plėšikas.
Chicagoje policija suėmė 

didelį plėšiką Adamą Pro- 
chowskį, lenką. Tai esąs 34 
m. amžiaus, inteligentas, 
lankęs Varšavos universite
tą. 8-ni metai, kaip gyve
nas Amerikoj. Jo kamba
ryj po num. 2039 La Moyne 
g lt. surasta kelių dešimčių 

įkštančių dolerių vertės 
kokių pavogtų brangeny- 
ų laikrodėlių, žiedų,į?........ . , ...

grandinėlių, karolių, viso? 
fcįos rųšies drabužių ir tt. 
Ir daug kitų brangenybių 
yra Užstatęs lombarduose.
• 5 ; / " < 1 ‘ \ ,

i Chįcagos policija senai tą 
paukštį gaudė ir pagaliau 
suėmė. Prisipažino esąs 
kaltas krautuvių plėšime, 
bet tvirtina, jogei tame 
darbe neturėjęs jokio pa
galbininko. Pats vienas vei
kęs.

Kas indomiausia, kad jis 
policijai ir lenkų laikraš
čiams pasisakė esąs socia
listas revoliucionierius. Tie 
raudonieji draugai jį išvedę 
iš kelio...

AR TURI TOKIUS 
JAUSMUS?

Prisirinkę dujos pilve ir 
žarnose kenkia širdies vei
kimui. Kaip tik atsiguli u- 
žeina širdies drebėjimas, 
kuris nuvargina širdį rau- 
meniai ir nerviniai. Rytme
ty j atsikeli pailsęs lyg kad 
po dienos darbui. Paimk 
Trinerio Amerikinio Kar
čiojo Vyno Eliksyro, kuris 
ištuštins pilvą ir žarnas be 
susilpnijimo kūno. Šitas 
vaistas, kuris taipgi yra la
bai geras nuo nervuotumo, 
galvos skaudėjimo neturė
jimo noro valgyti, kraujo 
menkumo ir tt., neturi sa
vyje jokių chemikalijų, ar 
nuodų, jo sudėtinėmis yra 
tiktai gydomosios karčios 
žolelės ir tyras gamtinis 
raudonasis vynas. Kaina 
$1.00, Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjas chemikas, 
1333-1339 S. Ashland Avė., 
Chicago, i Ill.

-■ . (Advt.).
■, 7 ■ ______ s
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Moterių Sąjungos 3 kuo
pa,. \Vęšt Side, netrukus 
Žada surengti pasiliriksmi- 
mhTo Vakarą su programa.

•• ’’■> ,■ ___________________________ •
Prokhtbras Hoyne dieno

mis ir- naktimis darbuojasi, 
kad patraukti atsakomybėn 
Chicagos policijos viršinin
ką ir kiths miesto valdinin
kus už • įvairius prasižengi
mus. Ar jam pasiseks tai 
atsiekti, nežinia, kadangi 
prieš jį sukilo visa City 
Hali.

jis

ir

Bet, kick žinoma, Chica
gos ir viso Cook apskričio 
piliečiai, žinodami Mr. 
Hoyne nuopelnus, neleis sa
vo balsais jį iš užimamos 
vietos prašalinti ir tolesniai 
paliks jam būti prokuroru.

Tatai, kam rupi žmonių 
gerovė, piliečių gyvasties ir 
laisvės apsaugojimas, tegu 
pasistengia ateinančiais rin
kimais, lapkričio 7 'dieną, 
balsuoti už Maclay Hoyne.

(Apg.).

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda maža farma su 5 ir puse 

akelio žemės. Namas su 11 kambarių, 
mūrinis skiepas, 2 šuliniai, aplinkui 
cemanto saidvokai, pačiame miestelyj. 
Tris gelžkeliai aplinkui, kūtės karvei, 
vištoms ir kiaulėms. Vištų galima au
ginti lig tūkstančio; komų gana nuo 
savo fanuos. Stritkariij lainė eina 
kas puse valandos pro pat šalį. Elek
trikai suvesti, apsodinta pičėmis ir 
medžiais. 1'žauginus vištas ar kiau
šinius galima ant vietos parduoti, 
ba miestas išperka ant vietos. Žemė 
gera, auga viskas, Komai, avižos, 

(kopūstai, burokai, vienu žodžiu, vis 
Į kas auga. Savininkas nori išeiti į di- 
, dėsnį “biznį” Prekė penki tukstan- 

Ant pardavimo pigiai arba ant <iai du šimtai. Del platesniu žinių 
’ ------ ------- ■ kreipkitės į “Kataliko“ Administra

ciją.

Reikalinga mergina virš 16 metu 
lenke ar lietuvaitė. Išprailžin 8 dol. 
užmokesnio.

Atsišaukite:
A. Atarg, 

3644 Archer Ave. iš fronto.

Pirk drukorišką mašiną.
Spaudinti visokes popieras, 

tus. Korčiukes. Knyginius ir tt. 
nereikalinga, uos pirkau dideliu. par
duosiu pigei.

G. A. Baronas, 
Post office M: v:c3 Rocks, Fa.

Tikie-
Mfin

raudos didelis storas po numeriu 
2859 So. Lowe avė. Kreipkitės 
po num.

3028 So. Lowe avė.

“KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

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

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

CAMBRIDGE, MASS., LIETUVIAMS.
šiuoni 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. Tananevičlus, 
“Kataliko” Leidėjas.

Iš Brighton Park.
Šioje gadynėje mokslas 

yra reikalingas visiems — 
jaunimui ir suaugusiems, 
kaip vyrams, taip ir mote
rims. Gi mokyties nekuo
met nėra pervelu. Todėl 
kun. A. Briška Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Marijos P. 
svetainėje spalių 9 d. atida
rė vakarinę mokyklą suau
gusiems. Mokinama angliš
kai ir lietuviškai skaityti 
ir rašyti, taippat rokundų. 
Pamokos yra panedėlio, u- 
taminko ir ketvergo vaka
rais, nuo 7 ligi 9 vai. Moky
ties priimami ir iš kitų mie
sto dalių lietuviai. Jau gra
žus lietuvių būrelis lanko 
pamokas.

A. Kurzemnieks.

Visi lietuviai persergsta- 
mi, kad pinigų su savimi 
nesinešiotų, nes visam mie
ste plėšikai siaučia taip, 
kaip dar nekuomet. Mat, 
dabar ■ policija neturi laiko. 
Jos viršininkas užimtas ko
voje su prokuroru, saugoja 
savo kailį. Tatai plėšikams 
dabar mieste tikrasis pjū
tis.

Miesto advokatas deda 
visas pastangas, kad areš
tuoti prokurorą Iloyne, 
kurs, girdi, beteisiai užpuo
lė City Hali ir iš ten išvilko 
miesto viršininkų dokumen
tus.

Šiandie Chicagon atke
liauja prezidentas Wilson. 
Demokratai pasiruošę iškil
mingai jį pasitikti. Miesto 
majoras atsisakė jį pasvei
kinti miesto vardu. Pasakys 
trijose vietose kalbas.

BALSUOKITE Už 
PROKURORĄ MACLAY 

HOYNE.
Nekuomet nepasitaikė 

valstijos prokuroro Ctwik 
apskričio biure tikrųjų ruo
žų teisingumo, drąsos ir 
pasekmingojo savo pareigų 
pildymo, kai kad prokuro- 
raujant Maclay Hoyne.

Jis paaugštintas viršinin
ku į valstybės prokuroro 
biurą nudoruotais ir svar
biais siekiniais ir tatai 
pagamino teisingą prieš 
mūrį pil iečių teisėms 
laisvei.

Jis turi įgijęs augšto 
laipsnio ir nepaprastą drą
są, kokios labai trūksta vie
šiems skundėjams. Hoyne 
pasekmingai ir su didžiau
sia drąsa kovoja prieš vi
sokias piktadarybes, kokių 
visur šiais laikais pilna.

Savo drąsioje kovoje del , 
žmonių jis visus patikrino, 
jogei jis turįs paveldėtą ko
vos ruožą nuo savo tėvuko, 
“Tomo” Hoyne, kurs ša- J 
vam laike buvo Chicagos 
majoru ir pakilėju piliečių 
dvasios, kada jam atsiejo 
aršiai susiremti su politikie
riais už apsaugojimą ežero 
pakraščio del žmonių.

Kad valstijos prokurorui 
yra pavesta milžiniška jė
ga, tai apie tai kiekvienam 
yra žinoma. Nes jis turi gin
ti žmonių- teises ir laisvę, 
žmonių sveikatingumą ir 
gyvybę. Ir tai atlikti ne 
kiekvienas pajėgia. Mr. 
Hoyne tuo tarpu tam tik
slui' turi įgijęs nepaprastą 
dovahą ir neišpasakytą dra
gą. Pirmąją vietą pas jį u- 
žima teisingumas ir žmonių 
gyvybės ir laisvės apsaugo
jimas. Piktadariai ir viso
kie visuomenės išmatos 
prieš • jį tik dreba, nenori 
nugirsti nei jo vardo.
; Indomiausia tas, kad 
Hoyne savo pareigas pildy
damas neatsižvelgia į viso
kius politikierių gązdini- 
mus, bet su atsidėjimu vei
kia žmonių labui. Tai pa
liudija jo praeities darba
vimosi rekordai.

Reikia.žinoti, kad šių die
nų visokios piktadarystės 
lygiai pažangiuoju savo su- 
maningumu kaipir visokios 
išdirbystės. Šiandie pikta
dariai turi savo organizaci
jas, centinis ir kitką. Prieš 
tai kovoti yra nepaprastai 
sunku. Bet Mr. Hoyne ir 
čia suranda būdą, suseka 
piktadarių organizacijas ir 
pakelia kovą, kokios ši val
stija nėra girdėjusi. Traš
kina visokias neteisybes, 
apgaulybes ir tos kovos vai
siai jau tikrai yra matomi.

Mr.. Hoyne piliečiams y- 
rą daug ką gero atlikęs bū
damas prokuroru. Dabarti
niais laikais ant jo užnyko 
visokios rųšies politikieriai, 
turį artimus ryšius su pik
tadariais, ir mėgina pakišr, 
ti koją — ateinančiais rin
kimais ja vieton

. savo šalininką.

NAUJI RAŠTAI.
Naujos Eilės ir Deklia- 

macijos. Parašė P. P. Mi
kalauskas. Kaina 25c.

Kningelė turi 92 pusla
piu. Surinkta įvairių musų 
autorių dainos' ir eilės. Ši
tų tarpan įsprausta tokių 
“eilių”, kurių negalima pa
vadinti nei eilėmis. Ir po 
tomis “eilėmis” pasirašo P. 
P. Mikalauskas. Rodos mu
sų raštijoje yra pakanka
mai visokių šlamštų, bot 
štai čia jų dar daugiau ga
minama.

REIKALINGI kriaučiai prie kos- 
tumerišku vyriškų darbų. Atsišaukite: 

464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

ra
do-

REIKALINGI kr i ančiai prie mote
rių kotu. Atsišaukite:

464 W. 26 gat. Arti Canal gat.

RUDENS LIGOS.
Raumenų ir sąnarių 

matonis ir neuralgijai 
bar yra laikas. Todėl dabar
yra laikas vartoti Trinerio 
Linimentą tikram pasiliuo- 
savinnri nuo skausmų. Tik
tai įbraukymui, jo nereikią 
imti i vidų. Kaina 25c. ir 
50<-. aptiekto, krasa 25c ir j“- 
60c. Šitllo meto laiku taip- 829 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “ K AT ALI- 

,K4”. tas gaus gražiu dovanų vertės

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

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

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

PIGIAI ANT PARDAVIMO.
Tuojaus pigiai parsiduoda gražus 4 

kambarių namas lietuvių apgyventoj 
vietoj. Kreipkitės:

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

Moterų Balsas — pirma
sis lietuvių darbininkų mė
nesinis žurnalas ir Lietu
vių Moterų Progresyvių 
Sus-mo organas. Adresas: 
“Moterų Balsas”, 229 N. 
6th St., Philadelphia, Pa.

Lietuvių Moterių Progre
syvia Susivienijimas yra 
socialistinė ,, organizacija. 
Todėl ir šis žurnalas jau iš
tolo atsiduoda socializmo ir 
laisvamanyb^ . puvėsiais. 
Katalikės moterįs veikiai, 
susilauks tikuti rimto sau 
------- • ' ;

gi apsireiškia slogos galvos 
ir krutinės, kosuliai, brou- 
chita, gerklės skaudėjimas 
ir tt. Nelauk ir vartok Tri- 
nerio Kosulio Malšintuvą, 
ištikimas ir greitai pagel- 
bantis vaistas. Kaina ta pa
ti. Jos. Triner, išdirbėjas 
chemikas, 1333-1339 S. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

(Advt.).

ATSILIEPKITE!
“Kataliko” redakcijoje yra laiškas 

Tado Sabaliausko pabėgėlio iš Lietu
vos. Laiškas rašytas Daktarui Jonui 
Kaskevičiui, kurs gyvenąs Gaiweston, 
Tex., ar kur kitur. Sabaliauskas ne
žino Dr. J. Kaskevičiaus adreso, to
dėl laišką prisiuntė redakcijom Te
gu Dr. J. Kaskevičius atsišaukia į 
“Kat. ” redakciją.

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, 
tuo jaus man pranešti adresu:

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

išrinkti

Paieškai! savo giminaičio Juozo 
Jankausko. Pa,eina iš Suvalkų gub, ir 
pavieto. Punsko parapijos. Meldžiu 
atsiliepti tokiuo adresu:

Joseph Balyta,
812 Stanley St.. New Britain, Conn.

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

3729 So. Morgan St.

laikraščio, kokį pažadėjo iš
leisti Liet. Moterių R. K. 
Sąjunga. Lietuvėms mote
rims reikalingas doras pa
žangumas, paremtas tikėji
mo principais, bet ne supu
vęs laisvamanių moterių ta
riamas apšvietimas.

B. Kai.

Reikalingas buferius darbininkas. 
Darbas visuomet. Turi kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai. Atsišaukite:

SOUTH SIDE PACKING CO. 
4817 So. Ashland ave. Chicago.

Paieškai! švogerio Martino Krajaus- 
ko iš- Kauno gub., Šiaulių pavieto. 
Kurtavėnų kaimo. Jei kas jį žino, 
prašau jo adresą man pranešti arba 
jis. pats tegul atsišaukia adresu:

Izidorius Petrovskis,
167 Cordoni avė. Detroit, Mich.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą: 
jeigu nuolatos tau ašaros krinta iš 
akių; jeigu tau skauda akys; jeigu 
skaitant raidės susibėga i krūvą; .jei
gu spauda rodosi tau dviguba; jeigu 
turi uždegimą akių; jeigu tau skau
da akys skaitant arba siuvant — 
tuokart tu reikalauji akiniu priskiriu 
kuogeriausius.

Prie to užlaikau krautuvę. Galite 
gauti visokių auksinių daiktų. Kreip
kitės pas lietuvi, o busite užganėdinti.

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

1 " .... 1

GRJMOFONJI
UZDYKĄ

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

musų naujai išleista. .

t-

Betriubine 
HARMONY

Kaina Tiktai
$12Z§

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

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

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

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

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

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

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