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METAI XVIII

DIDELI FRANCUZŲ LAIMĖJIMAI VERDUNO FRONTE
Teutonai troškina Ru 

sus ir Rumunus Do- 
brogeoj

Socialistas nužudė Aus 
trijos premierą

Graikijoje šeimininkauja 
talkininkai

Vokietijai trūksta maisto
FRANCUZŲ LAIMĖJI
MAI PRIE VERDUNO.
Paryžius. — Po ilgo ne

veiklumo Verduno fronte, 
kur vokiečių kronprincas 
su savo armija atšipo dan
tis, tomis dienomis francu
zai stojo užpuoliman ir vo
kiečius iš Verduno apylin
kių šluoja kaip su šluota. 
Prancūzai atsiėmė Thiau- 
mont tvirtumą su apylinkė
mis ir dabar apgulė Douau- 
mont tvirtumą, kur vokie
čiai buvo pasitaisę apsižie- 
mavoti.

Oficialiai skelbiama, kad 
spalių 24 dieną francuzai 
prie Verduno paėmė 3,500 
vokiečių nelaisvėn.

Vokiečiams Verduno a- 
pylinkes paimti atsiėjo šim
tai tūkstančių kareivių. Gi 
dabar francuzai savo ofen- 
sivu vięa tai atsiima.

TEUTONŲ LAIMĖJI
MAI RUMUNIJOJE.

Londonas. — Iš Petro
grado gauta žinia, kad Ru
munija pagaliau pasijutusi 
blogam padėjime stojusi 
dabartinių karau. Vokiečių 
fieldmaršalo von Macken- 
sen armijos rumunus ir ru
sus nušlavė iš visos Rumu
nijos provincijos Dobrogea 
ir paėmė svarbiausią rumu
nų uostą Constanza palei 
Juodąsias jūres. Rumunai 
su rusais . didžiausioj bet
varkėj pasitraukę net už 
Constanza-Černavoda gele
žinkelio. Šitas geležinkelis 
per Dunojų tiltu eina tie
siog i Rumunijos sostinę 
Bukareštą.

Teutonų-bulgarų šis lai
mėjimas yra baisus Rumu
nijai smūgis, kadangi per
kirsta rusams ir rumu
nams susinėsimas jūrėmis. 

Rusija per Constanza uostą 
Rumunijai, gabendavo gin
klus ir amuniciją, Per tą 
uostą į Rumuniją buvo at
gabenta ir daug rusų ka
riuomenes. Dabar tą leng
vąjį susinėsimą teutonai 
perkirto ir Rumunijai gra
sia pavojus.

Jei rumunai su rusais į- 
stengs nepraleisti teutonų 
ir bulgarų per Dunojų, tai 
Rumunija gal išvengs Ser
bijos likimo. Kitaip jinai 
bus sutraškinta.

Vadinasi, rusai menką 
pagelbą teikia rumunams, 
jei teutonai varosi pirmyn.

SOCIALISTAS NUŽUDĖ 
AUSTRIJOS PREMIERĄ.

Vienna. — Austrijos so
cialistų, taikos šalininkų, 
lyderis, Ludwig Adler, pra
eitą subatą čionai nužudė 
ministeriu pirmininką, gra
fą Kari Stuergkh. Pirmi
ninkas pietavo viešbutyj 
Reissl ir Schadn. Adler ne- 
kieno nesulaikomas inėjo 
svetainėn, išsitraukė iš ki- 
šeniaus automatinį revolve
rį ir paleido tris šuvius į 
pirmininką. Pirmininkas 
ant vietos buvo užmuštas.

Nužudytas pirmininkas 
buvo gimęs 1859 metais. 
Ministeriu pirmininku bu
vo pašauktas šio karo pra
džioje.

RUSAI IŠGELBĖSIĄ 
RUMUNIJĄ.

Londonas. — Austrų ir 
vengrų laikraščiai praneša, 
kad Rusija Rumunijos fron- 
tan pasiunčiusi skaitlingas 
armijas, kad savo talkinin
kę ginti nuo priešininkų iš 
Transylvanijos pusės. Ir 
rusams ten jau pasisekė 
suturėti teutonų plūdimą 
ant Rumunijos.

GRAIKIJOJE ŠEIMININ
KAUJA TALKININKAI. 
Londonas. — Graikijos 

sostinėje talkininkai suga
beno daug sa’vo kariuome
nės. Karaliaus Konstantino 
salininkai, taigi teutonų bi- 
čmoliai, prieš tai, sukėlė di
deles demonstracijas. Bet 

Paskui tie 
bičiuoliai

tas negelbėjo, 
patįs teutonų 
kreipėsi į Suv. Valstijas, 
prašydami užtarymo. Bet 
jiems atsakyta, kad SuV. 
Valstijos yra neutralė ša
lis ir į tuos reikalus negali 
maišyties.
_ Graikijos sostinė tbdel 
šiandie yra talkininkų ka
reivų rankose. Jie i 
prižiurinėja tvarkos. Nelei
džia daugiau demonstracijas 
rengti karaliaus šalinin
kams. Uždarinėja laikraš
čius,^ kurie graikus kursto 
prieš talkininkus.

Karalius ten šiandįe ne
turi jokios reikšmės.

’ TRŪKSTA MAISTO 
VOKIETIJOJE.

Berno. — Vokietijos par
lamentas apkalba maisto 
stovį visoj šalyj. Pasirodo, 
kad šaliai trūksta visokio 
maisto, o ypač bulvių, ku
rių šįmet mažai gauta. Už 
tai parlamente buvo ata
kuojamas maisto diktato-' 
rius von Batocki. Batocki 
prieš tai nesiteisino. Tik 
pažymėjo, jogei maisto sto
ka turėjo įvykti anksčiau, 
tečiau to nebuvę ačių jo pa- 
sidarbimui. Jis patarė pa
čiam 
nors 
me.

parlamentui imti ką 
veikti maisto klausi-

HINDENBURG PRIEŠ 
POJURINŲ KOVĄ.

Amsterdam. — Sulyg vo
kiečių laikraščio. “Germa
nia”, dabartinis vokiečių 
generalio štabo viršininkas, 
fieldmaršalas von Hinden
burg, atkakliai priešinasi 
vokiečių nardančių laivių 
kovos metodai. Šito nuomo
nę palaiko ir kiti armijų 
viršininkai. Jie tvirtina, 
kad garlaivių skandinimu 
neįveiksi priešininko, bet 
užsitrauksi ant savęs už tai 
viso pasaulio neapykantą.

VENIZELOS SIUNČIA 
KARIUOMENĘ.

Saloniki. — Į čionai* ga
benama graikų kariuomenė 
nuo salos Krito. Venizelos 
minėtoje saloje sutaisęs vi
są kariuomenes korpusą. 
Čia prisiųstoji graikų ka
riuomenė bus prijungta 
prie talkininkų prieš bulga
rus.

MAKEDONIJOJE.
Paryžius. — Apie veiki

mus Makedonijos fronte a- 
ficialiai pranešama:

Tarpe Struma ir Vardar 
upių seka artilerijos dviko
va.

Ant kairiojo Černa upės 
kranto serbai atėmė iš bul
garų sodžių Brod ir varosi 
pirmyn šiauriii link.

Sodžių • Velęselo talkinin
kai paėmė" iš bulgarų ant
puoliu. Bulgarai panešė di- 
deliausius nuostolius.

Šitie serbų ir jų talkinin
kų pasisekimai liudija, kai. 
serbai veikiai galės paimti 
Monastirį. Jiems tereikia

tenai ktik persiristi arba šonu a-
peiti augštųjų kalnų pynę, 
už kurių guli serbų miestas 
Monastir.

Italų kariuomenė varosi 
pirmyn per Albaniją ir, sa
koma, jinai greitai susisieks 
su serbų fr talkininkų fron
to kairiuoju 'Sparnu Make
donijoje.

PRADĖJO UŽPUOLIMĄ 
DOBROGEA PROVINCI 

JOJ.
Londonas. .tr Iš Rumuni

jos karo frontų, apturėta 
žinios, kad Transylvanijojc 
rumunai su rusais prieš teu
tonus šiaip-taip dar atsilai
ko. Berlyne buvo pasigirta 
net, kad teutonai vienoj vie
toj rumunus išmušę iš 
Transylvanijos ir isibriovę 
Rumunijon. Bet rumunai, 
anot pranešimo iš Bukareš
to, teutonus iš savo žemės 
atgal išmušė su dideliau- 
siais jiems nuostoliais.

Daug blogiau yra rumu
nams ir rusams 
provincijoje. Pirm

SUIRO LENKŲ LEGIO
NAS.

Londonas. — Iš Berno, 
Šveicarijoje, pranešama: 
Suiro lenkų legionas Vo
kietijoje. Po ilgo vokiečių 
iš austrų pasidarbavimo, 
jiems pasisekė sutverti len
kų legioną. Legionan įstojo 
apie 18,000 lenkų. Jis buvo 
padalintas į brigadas ir ka- 

Dobrogea riavo prieš rusus. Keturios 
poros tų lenkų brigados sukėlė 

savaičių ten buvo užduota maištus. Vokiečiai su aus- 
didelis smūgis bulgarams ir 
vokiečiams. Tečiau šitie po 
smūgio susitvarkę ir stoję 
riaujan užpuoliman. Prieš 
šitą rumunai su rusais neat
laiko ir traukiasi atgal.

Matyt, bulgarams-vokie- 
čiams labai rupi užimti Ru
munijos svarbų uostą Con
stanza Juoduose jūrėse.

KAPITONAS BOELKE 
SUŽEISTAS.

Paryžius. — Laikraštis 
“Sporting” sužinojo, kad 
sužeistas karo fronte gar
sus vokiečių lakūnas, kapi
tonas Boelke. Jis šio karo 
metu iš padangių žemėn y- 
ra numušęs net 32 prieši
ninkų lakunu su jų laksty- 
tuvais.

Net laimingiausias mote 
rystėje sugyvenimas yra at 
gailos metas.

BAISUS MŪŠIAI 
GALICIJOJE.

Petrogradas. — Baisus 
mūšiai atnaujinta Galicijoj 
ir Volynijoj. Bet rusai sa
vo oficialiuose pranešimuo
se nepažymi svarbių atmai
nų tuose frontuose. Reiškia, 
kad teutonai prieš ru
sus atkakliai ginasi, ne
norėdami rusams užleisti 
Lvovo ir kitų svarbesnių 
savo pozicijų prieš užsto
siant žiemai. Rusų armijų 
vyriausias vadas, geri. Bru
silov, teutonų frontą dar ir 
todėl smarkiai atakuoja, 
kad tuo budu palengvinti 
rumunams. Kol-kas nėra 
platesnių žinių, kaip ten ru
sams sekasi. Tik tvirtina
ma tiek, kad rusai nuspren
dę prieš žiemą paimti Lvo
vą, Galicijos sostinę.

KAIZERIS VAKARI
NIAM FRONTE.

Bferlynaš. Vokietijos 
kaizefis, anot oficialiu pra
nešimo, vieši vakariniam 
karo fronte, kur peržiūrinė
ja kariuomenę ir dalija or
domis ir geležinius kryžius. 
Frontą apkeliaująs bendrai 
su savo sumani, sosto įpė
diniu, kuris nepaėmė fran-i 
euzų tvirtovės Verduno. ' 

trais tuomet lenkus legio- 
nistus nuginklavo ir visus 
paskirstė po vokiečių ir 
austrų kariuomenės pulkus.

DIDELĖ RUSŲ SĄMATA.
Londonas. — Rusijos vy

riausybė valstybės tarybai 
ir durnai inteikė sustatytą 
sąmatą 1917 metams. Inei- 
gos ir išlaidos esą 4,078,- 
000,000 rublių. Sulyginus 
su išlaidomis ineigų truk
siu 73,000,000 rublių. Šitie 
busią uždengti paskola.

Iš svaigalų vyriausybė 
turėsianti ineigų tik 50,- 
000,000 rublių.

Amsterdam. — čia gauta 
žinia, kad Vokietijos kaize
ris karo metu žymiai su
menkėjęs, didžiai suliesė
jęs. Sakoma, jogei ir jis re
tai mėsą valgąs, kokios Vo
kietijoje ir už pinigus yra 
sunku gauti.

Tananevicz Savings
Banko Reikale

John P. Ewaldas, 2554 W. 69th St.
A. Rutkowski, 2881 Farrel St.
Ant. Buttny, 3208 S. Morgan St.
K. S. Jakubaitis, 3240 S. Morgan St.
Karl M. Kodis, 33rd and Union St.
John Budrik, 3252 S. Morgan St.
Anton Martinkus, 3223 Auburn Ave.
John Kulis, 3259 S. Halsted St.
Vincent Stankus, 34th and Auburn Ave.
John M. Medalis, 3256 Wallace St. 
Frank Soltysiak, 932 W. 31st St. 
Anton Pawlicki, 3032 Quinn St. 
Antoni Szulc. 3143 S. Morgan St.

Spalių 22 dieną Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Bridgeporte, Įvyko Tananevicz Savings Banko depozi- 
torių susirinkimas. Nutarta iš banko prašalinti teismo 
nuskirtas priėmėjas. Išrinkta komitetas paimti visus 
banko reikalus į savo rankas. Kad prašalinti iš Tana
nevicz Savings Banko priėmėją, yra reikalinga paduoti 
teisman peticija su depozitorių parašais. Susirinkimo 
metu daug depozitorių pasirašė po peticija. Bet kitiems 
nebuvo laiko tai padaryti. Kiti depozitoriai gal ir susi
rinkime nebuvo. Taigi nepasirašusieji yra kvečiami a- 
teiti krautuvėn šalę banko, 3249 So. Morgan street, ir 
čia pasirašyti po peticija. Juo greičiau padėsite savo 
parašus, tuo greičiau iš banko bus pašalinta priėmėjas 
ir jis mažiau išeikvos musų pinigų.

Tas daroma vientik depozitorių naudai. Nes jei iš 
banko bus prašalintas priėmėjas, esame užtikrinti, kad 
tuomet kiekvienas depozitorius atgaus visus savo pini
gus.

Visi Tananevicz Savings Banko depozitoriai dar 
kartą perspėjami, kad jie savo bankinių kningučių nie
kam neduotų. O jei jau yra kam jas atidavę, tai kad 
tuojaus atsiimtų.

Kas nenorės klausyti šitb‘perspėjimo, tegu paskui 
nesigraudina. jei atėjus laikui negaus savo visų pinigų, 
padėtų banke. Nes valkiojasi daug visokių agentų šūk- 
čių, kurie iš depozitorių vilioja bankines* kningėles ir 
jiems žada iškolektuoti iš banko pinigus. Manote gal, 
kad tie agentėliai dykai darbuojasi? Jie paimdami ban
kines kningutes, pinigų dali nori susiglemžti sau į kiše- 
nius.

Taigi, kas savo bankinių kningučių neduos jokiems 
agentams ir neklausys jų viliugingų prikalbėjimų, tuo
met, atėjus laikui, daugiau sau laimės, tokie atgaus vi
sus savo pinigus, o gal dar ir su nuošimčiu.

Taigi visi depozitoriai šiuomi ir perspėjami prieš 
tokius išnaudotojus. BANKINES KNINGUTES LAI
KYKITE PAS SAVE!

Kitas svarbus dalykas—tai depozitorių parašai po 
peticija, kad prašalinti iš banko teismo nuskirta priė
mėją.

Visi depozitoriai, ateikite ir kuogreičiau pasirašy
kite. Nes kuo ilgiau banke bus priėmėjas, tuo jis dau
giau išeikvos jūsų pačių pinigų.

“Kataliko” kningų krautuvė yra atdara kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Notary Public para
šus patvirtina.

Ateikite ir pasirašykite po peticija!
Tananevicz Savings Banko reikalams tvarkyti ko

mitetas:

POPEŽIAUS KONSIS 
TORIUS.

diktas XV parėdė sušaukti 
slaptą konsistorių gruodžio 
4 d. Viešas konsistorius i- 
vyks gruodžio 7 d. Bus nus
kirti nauji kardinolai. Bus 
apkalbėta be to taikos 
klausimas Europoje.

KARIAUTI LIGI PABAI
GAI.. .

į Amsterdam. —
jos kaizeris savo 

Vokieti- 
kalbojė i

kareivius vakariniam karo 
fronte pažymėjo, jogei mi
rusius kareivius reikia pa
gerbti ir prižadėti, jogei li
kusieji gyvais nepaliaus 
kariavę iki galui Vokietijos 
liuosybės apginime.

Berlynas — - Praeitą su- 
batą čia visu Vokietijos ka
ralysčių ir kunigaikštijų 
ministeriu Įvyko konferen
cija. Šiton visus ministerius 
sukvietęs kaiielieris. Buvę 
tartasi, kaip šalį apsaugoti 
nuo bado.
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius

Ona Grinevičiukė, Kauno 
rėd., Šiaulių aps., Radvyliš- 
kės miest. Žironii] kaimo, 
ieško savo dėdžių, Juozo, 
Petro ir Tadeušo ir ciocės 
Juoz. Narbutienės. Adre
sas: Russia, Vitebskoi gub., 
gor. Dvinsk. Gask Kuznec- 
kaja ui. doru Ivanova, No. 
9, pol. Tvanovu, peredat 
Anne Grineviča.

___«

Juozas Bajoras, ieško 
Klemenso Pakelčio, aptie- 
kininko, gyvenusio Cleve
land, Ohio, paeinančio nuo 
Lauksodžiu, Panevėžio aps. 
Adresas: Russia, Diestvu- 
juščaja Armija, Aviacion- 
nyj park, pisariu J. K. Ba- 
jorasu.

Petras Klabaris, Kauno 
rėd., Šiaulių aps. Šedavos 
miestelio, ieško brolių ir pa
žįstamų Juozo ir Povilo 
Šernų. Adresas: Russia, E- 
katerinoslav, 3-ja Suvorov- 
skaja d. No. 30, kv. 3, Pe
tras Klabaris.

Stefanija Kuncevieiutė, 
Kauno rėd., Panevėžio aps., 
ir par., Nausodės kaimo, 
ieško brolio Konstanto Kar
pavičiaus. gyvenančio Chi
cago. Adresas: Russia, Vo- 
ronežskoi gub., Selo Kas- 
torno G-nu Ermaloju Koz- 
miču, per. Stefaniji Kun- 
cevič.

Jurgis Viskoška, Išlan- 
džių kaimo, Kalv. aps., Suv. 
rėd. ieško giminių ir pažįs
tamu. Adresas: Russia, Vo- 
ronež, Gruzovaja No. 28. 
Jurgiui Viskoška i.

Lietuvių Laikraštis ‘‘Katalikas’ 
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Petras Miliauskas, ieško 
savo brolio Juozo, Suvalkų 
rėd., Ūdrijos vals., Rogrių 
kaimo, taipgi ir kitų gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia: gor. Samara, Po
levaja ui. Novai dom No. 4, 
Petru Milevski.

- .f m.wwv. 'rr g-—

-------------------------

Moterįs labai myli tuos, 
kurie nepamiršta jų gimtu
vių, bet neapkenčia tų, ka
trie prisimena joms apie jų 
gimimo metus.

No. 33

Elena Padalvičiukė, ieško 
brolio ir giminių. Adresas: 
Russia, gor. Ekaterinoslav, 
Ekaterinoslavskoje selo, No- 
vye-Kandaki 4, ui., dom 
Kudlekova, No. 13,

Kazimiera Rilska, Alek
sandros duktė, ieško Onos 
Simutis, Jurgio dukters, 
Kauno rėd., Raseinų aps., 
gyveno Chicago, Ill. Adre
sas: Russia Ekaterinoslav, 
Litovski j Komitet, Niko- 
lajevskij prosp. 20, Ekateri- 
noslavskoi gub., Kazimira 
Rilska.

Jonas Dumša, ieško bro
lių Petro, Augustino ir An
tano. Adresas: Russia, 
Moskva, Selo Bogorodskoje, 
B. Bogorodskaja ui. No. 98, 
kv. 5, dom Kudriavcova, I- 
vanu Dumšasu.

Mykolas Bagdonas, Kau
no rėd., Panevėžio aps. Kul- 
dunų sod,., ieško giminių ir 
pažįstami]. Adresas: Rus
sia, gor. Saratov, Agafonov- 
skij Poselok, 2-ja linija, d. 
Vagina, polučit Mihailu 
Bagdonasu.

Russia. Moskva, Bolšaja 
Gruzinskaja Dąmskaja Ma- 
sterskaja, Litovski Ko- 
nitet, Ona Banaitis.

Ona Banaitis, Šiaulių aps. 
Kauno rėd., ieško Antano 
Baracevičiaus Antano Ma
tulio iš Radviliškės ir Iza
belės Matulėnas. Adresas:'

Kuomet kepi kiaušinius 
ant skaurados, jeigu pridė
si truputį miltų į taukus 
arba sviestą, pirm negu in- 
dedi kiaušinius į skauradą, 
taukai neaptaškys pečiaus.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame- bankieriai, bet męs' gvarcntuojaSne Tamsiai sueė- 

(lymą 50% ant Tamstos pinigų, 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 
ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau.

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.01) ir brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

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

Storas atdaras kasdieną, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais — iki 6 vai. vakare.
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DIDELIS

SUVALKUOS
ŽEMLAPIS

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti
VISAI UŽDYKĄ?

Tamošius Kaz. Kundrotas, 
ieško savo sūnų gyvenusių 
Box 381, Duquesne, Pa. 
Edvartas ir Efan. Kundro
tų, brolio sūnų Prano, Le
ono ir Stanislovo. Adresas: 
Russia, g. Rostov, u. 1). B. 
Sadovaja No. 129, Litovski 
Komitet. Toniašu Kas. Kan. 
dratu.

Mykolas Cipkus, ieško 
brolių Jono ir Juozo Cipkų. 
gyvenusių Skrotadosi (Ar 
ne Scranton, Pa.) Adresas: 
Russia, gor. Kazan, 2-ja Za- 
pasnaja Artilleriskaja bri
gada, 1 divizija 2-ja bata- 
reja, 2-oi vzvod, pol. Mi
kailų Cipkusu.

Antanas Trumpulis, ieško 
savo giminių, Jurgio Mo- 
caus gyvenusio P. O. Box 
121, Dorrisville, III. ir kitų 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
gor. Tver, Vagzalnoi ui. 
Sasei dom, No. 60, Nažara- 
vij, Anton Trumpulis.

Jonas Bačkus, Suvalkų 
rėd., Marijampolės aps., 
Kvietiskiu vals., Trakiškių 
kaimo, ieško brolio Vinco 
Bačkio ir kitų giminių ir 
pažįstamų Adresas: Russia, 
gor. Riazan, Stary j' Bazar, 
Litovski Komitet, Dom 
Babkin Ivanu Bačkusu.

Juozapas Tamašauskas, 
kaimo Jaučunų, Gasčunų 
par. Kauno rėd., ieško se
sers Liudvikos, gyvenusios 
Pidmante (Gal Ply
mouth’e?) ir kitų giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Smolensk, Varšavski 
Polevoi Sklad, P. O. Kras- 
nago Krėsta, Osipu Tama- 
šavskomu.

Uršulė Valinauskienė, 
Kauno rėd., Šiaulių aps., 
Papilės vai., ieško savo sū
naus Kazimiero Valinausko. 
Adresas: Russia, Lifliands- 
koi gub. gor. Volmar, Za- 
viečij dom Simona, Uršule 
Valinovska.

Kazimieras Losis, Kur
klių par., ieško savo bro
lio Jono Losio , ir giminių 
kurkliečių. Adresas: Russia, 
gor. Dvinsk, M. Grivo, kan- 
celio, Ilutsko ujiezdno na- 
čelnika Straž. Kazimiru Lo- 
sisu.

Jonas Rudzevičius, ieško 
savo brolio Juozo ir sesers 
Magdelenos Suvalkų rėd., 
Balbieriškiu aps., Putvešių 
kaimo, taipgi ir kitų gimi
nių Adresas: Russia, gor. 
Samara, Polsvaja ui., Novai 
dom No. 4, kv. P. I. Ru- 
dzevič.

Marijona J ešmantaitė, 
Suvalkų rėd. Vilkaviškio 
aps., Žaliosiės vals., Šuklių 
sod. ieško brolio Jono Ješ- 
manto, gyvenusio 81 No. 
4th St. Brooklyn, N. Y. A- 
dresas: Russia, Tambov, UI. 
Nikolaevskaja, No. 13, Li- 
tovskaja ženskaja gimnazi
ja, M. Ješmantaitė.

Marcelė Bendoraičiutė, 
Suvalkų rėd., Naumiesčio 
aps., Tamošbudžio vals., 
Meskabudžio kaimo, ieško 
dėdės Vinco Vengraičio, gy
venusio Limitas (Ar ne 
Lynn, Mass.?) ir kitų pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
Saratovskoi gub., Balaševs- 
kago ujiezda, R. U. Ž. D. 
Stancija Pilierovka i Tomo- 
že Selo Marcele Bendorai- 
tis.

Juozapas Mališauskas, 
kareivis, Petro sūnūs, Pa
pilės par., Panevėžio par. 
aps., Šlegerskių viensėdžio 
paieško švogerio Jono Mar
kevičiaus ir jo žmonos E- 
milijos: Antano Mališausko 
ir kitu Mališausku, Aidė
liau,s sunu. Adresas: Russia, 
gor. Tiflis, Nikolajevskaja 
55, hotel Petro-Pa vlovska- 
ja, Kazimiru Baltuškų, del 
J. Mališausko.

Anastazija Spaičytė, Kau
no rėd., Zarasų aps., Rokiš
kės par., Pagrundžio sod. 
ieško savo brolio Aleksan
dros Spaičio, gyvenusio 
Brooklyn, N. Y. Adresas: 
Russia, gor. Bobruisk, No- 
vo-Šosseinaja ui., d. J. Za- 
blockago, No. 5, Anastazija 
Spaičis*

Elžbieta Baliukienė, Su
valkų rėd., Seinų aps., 
Šventežerio vals. ieško gi
minių, Prano ir Antano 
Pavasarių, Juozo Sinkevi
čiaus, sesers ir švogerio A- 
domo Čebatorių, visi iš kai
mo Janėnų., Adresas: Rus
sia, Tambov Tezikovskaja 
ui., No. 65, dom Belaiva, E- 
lizabetli Antonovna Baluk.

Vincas Dabrila, (14 m.) 
Suvalkų rėd., Vilkaviškio 
aps. Paežerių vals., Znočkij 
kaimo ieško brolio Jono Da- 
brilos. Adręsas: Russia, Vo- 
•ronež, ugol Bolinoi, Mos- 
kovskoi i Nikitinskoi No. 
40, Učeničeskoe Obščežitije, 
učeniku II klassa, Vikenti- 
ju Dabrilo.

Antanas Klemanskis, ka
reivis, ieško švogerio Petro 
Donga veckio, gyvenusio
Boston ar Brooklyne. Labai 
meldžia atsišaukti. Adre
sas: Russia, Dieistvujušču- 
ju Arm. Polevaja poč., lit. 
D. Letučago Sanitarnago 
Dezifikcijonnago Otriada, 
Severnago' frontą, sanitaru 
Antoiiu Klemanskisu.

Motiejus Šliaužys, Miko 
sūnūs, Suvalkų rėd., ir aps., 
iš. Šlinakiemo Punsko par., 
ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, gor. Jaros- 
lavl, Romanovskaja ui., 44, 
Litovskij Komitet M. Šliau- 
žisu.

Feliksas Višinskis, Kau
no rėd., Raseinų ąps., Kal
tinėnų vol., ir par., Šliužų 
kaimo, ieško savo brolių, 
Stanislovo ir Dominiko Vi
šinskį] ir Stanislovo Iva
nausko ir Alesiaus ir kitų 
giminių ir pažįstamų Adre
sas: Russia, gor. Vitebsk, 
Vilenskaja karaulnaja ka- 
manda, 10 rota Feliksu Vi- 
šinskoinu.

Jonas Vaitiekus, Kauno 
rėd., Raseinų aps., Kalti
nėnų vol., Girdiškės par., 
Lingių kaimo, ieško brolių, 
Pranciškaus ir Antano I- 
vanauskų ir kitų giminių. 
Adresas: Russia, gor. Vi
tebsk, Vilenskaja- karaul
naja kamanda, 1 rotu, Iva
nu Vaitekusu.

Mykolas Širvelis, ieško 
savo brolio Kazimiero Šir- 
velio. Adresas: Russia, Pe
trograd, Der. Volkova, Mi- 
hailovskaja ui., dom 5, kv. 
7, Mihail Širvelis.

Jokūbas Kristinis, ieško 
seserų: Mortos, Anelės ir 
Elzbietos; švogerių, Cipri- 
jono Puišio, Juozo Gudo ir 
Slančausko. Adresas: Rus
sia, gor. Ryga, Smolenskaja 
ui., No. 7, polučit Jokobu 
Krištopaitis.

AVALAI BRANGSTA.

Avalų fabrikantų sąjun
ga savo keliaujantiems a- 
gentams pranešė, kad aya- 
lų (čeverykų) pora pabran
gusi nuo 50 ligi 75 centų.

Kaikurių avalų rųšių net 
jau neišdirbama pritrukus 
žalios medžiagos.

Avalai, esą, pabrangę to
dėl, kad pakilusi žaliosios 
medžiagos kaina. Pav. a- 
yalų viršeliai pabrangę 37 
ligi 60 centų, o padai ligi 
10c.

Viskas be galo brangsta 
ir nėra kain pasirūpinti už
bėgti šitam pabrangimui.

Šioj šalyj viskas yra 
brangiau, negu Europoje, 
kur siaučia karo vėsula.

; < ‘ » f ------- L. 

Li k vida ei j i >s Komisij os 
atsiskaityti už rekvizicijas 
ir karo nuostolius Vilniaus. 
Gardino ir Minsko gub. sky
rius veikia Minske, Kauno, 
Vitebsko ir Pskovo gub. — 
Vitebske!

Laikraščiai “Petrograds- 
kaja gazeta” ir “Kolokol” 
sukurstyti Nevierovo pra
nešimu, rašo straipsnius 
prieš pabėgėlius, išrodinė- 
dami, kad pabėgėliai valgą, 
gerią, gauną cukraus ir pi
nigu iš valdžios už tai, kad 
nieko neveikią. Did pabėgė
lių susitvenkimo Petrapily
je trūkstą maisto ir nesą 
butų — reikią juos kuo- 
greičiausiai ištremti iš Pe
trapilio — to vaisiai busią 
puikus.

Telefonas Yards 2721 |
Dr. J. JONIKAITIS |

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

3337 So. Morgan St. Chicago, hl. | 
. . . . . . . . . . . . . dun.. a «a ~ umma gas

Sutaisė B. K. Balutis
■ Didumas 28 per 22 coliu. 
, Penkiose spalvose (kolio-

ruošė). Parodo lietuvių
■ kalboje visus miestus,
■ bažnytkaimius, kaimus, 

pačtas. telegrafus, mokyk-
I las, kelius, geležinkelius, 
| ežerus, upes, rubežių tarp 
w lenkų ir lietuvių ir dauge- 
-- 1} kitų dalykų.

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. — Perslstato

"g* labai puikiai.”—Taip atsi- 
I K liepė apie jį visi laikraš- 
■ ■ e čiai.■ s i
EI a Kaina
1*1 VIENAS DOLIARIS

su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

^8
! 25,000 Dėžučių Tikrų 

Rusiškų Kęndžių

Karamelką
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Mes apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pūkuotų. Męs gvaęantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip :'Jų8 ‘-Lietuvoje' talgė.te. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp ‘ ‘ Kataliko ’ ’ ckaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
tnelkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY GO.
1845 W. Grand Ave. Chicago,III.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

K-ą-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti f\‘ografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokamo. 
Adresuokite:

NORTH ĘND PHOTO OO.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

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 

į 3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

................. .

Į F. A. POSZKOS APTIEKA
g 3101 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. į
f SPECIALIŠKOS GYDUOLĖS.
3 Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduolS dSb vidurinių ir išlaukinių ligų, 

Kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galVos skausmų ir kitokių ne-
p gerumų. * Bonka t.................................................................   11.00
į Gydanti mostts dėl senų, kroniškų ligų ir ultručijimo kraujo, supuiimų ir 
■ 1.1. Kaina ...............................   60s ir 11.00
į Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina ......................... .. ......... 50c
* Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.
H Kaina .........................................................................................................................15c ir 25c

Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasimnčia vl«o- 
jj kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas. 
fcl»IO«IIIM3Si:MIIIIIOIIIIIB8IIOMIOIIIIIMIIIIIinilllllMi™iMIIIIII»ll«MliniWIIIO!IIOIII»OIIIIIMIIIIIOIIIII IJIIBHIIIMIllilMIlIiaMlilIlIMIMEŪlE

įUždyką! Koncertą! Dždyką!!!|
’ Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- w 
j kų, muzikų, geriausių dekliamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., g 
S gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs įį 
I turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
| kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- ■ 
| fonų visai uždyką. ■

MILDA i 
TEATR AS j 
3138-42 So. HalstedSt. |

Turi per'n-’sių pasisekimą. Kas g 
nakt j iliius žmonių. g

Kodėl?

I
 Todėl kad duoda geriausius vei- K 
dinimus už pigiausias kainas. K

Už 5c čia pamatysi gražesnį a 
Teatrą, kaip viaurmiestyje už 50c. įl

Neddiomis 15c. balkonas 10c. ' S

Kainas Šiokiomis dienomis ir su- ? 
būtomis 5c balkonas ICc žemiu. j

Prasideda 7 vai. kas vakaras.

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po g 
pietų. g|

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik 
M9LDOS-TEATRAN į 

oiiiihiiiBiiiiBiiaiiiaiiifl

% 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. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

į9
Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis iki i 

vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas 

[3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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Lietuvių. Laikraštis “Katalikas”No. 33

LOWELL, MASS.
II

PERU, ILL.

iš to
Presos Kom.

WORCESTER, MASS.
PA.

daugiau gauti rin-

i

PITTSBURG, PA.

Apie 150 Paveikslų - 704 Puslapių

ir seserįs! Nepa- 
kad tai priguli

v/ ••• v y- - F? "n ,y.

ne visiems tas 
darbas — gelbėti 

nukentėjusius

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu - 
nuo gulimo pilvo ir i unu, ger- 

fr—J klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
Yr-i skaudėjimo, nustojimo apetito, 
U | šalčio galvoje, rct.. cet., Sutai- 
II vi BOinas ^dirbėju labai pagarsėjusio

Kodėl 
šventas 
nuo karo 
brolius ir seseris — rupi,
tai tiesiog nesuprantama. O 
juk lapkričio 1 d. bus ge
riausia proga parinkti au
kų. Tokios progos neturė
sime nekuomet. D. J. M.

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washington Street, New 7wk.

“Lietuvių Die-

Lietuviai Amerikoje
Atkeliavus man i Ameri-

*■ I

ka, mano doma visulabiaus 
buvo nukreipta į šios šalies ’ 
kalba ir mokyklas. Bet iš- ’ 
pradžių buvo sunku atsiek- ' 
ti tas tikslas, nes neturė-

• jau pinigų. Prisiėjo ištisus 
metus padirbti ir tik pas
kui siekti prie savo idealo. 
Už metų laiko liuosu laiku 
ėmiau lankyti mokyklų Chi- 
cagoje, bet po astuonių sa
vaičių pasijutau, kad nuo 
to intempto darbo nyksta 
mano sveikata.

Todėl buvau priverstas 
apleisti mokyklą.

Kiek palaukus, mokslo 
reikalais kreipiausi į gerbia
mųjų Chicagos lietuvių dva- 
siškijų. Šita mano norams 
mielai pritarė ir nurodė 
man net kolegijų Chicagos 
užmiesty j. Nežinodamas tė
čiai! kaip prieiti prie tos 
mokyklos, kreipiausi į lietu
vius moksleivius, prašyda
mas patarimų. Kai kurie jų 
man patarė įstoti į bile vie
ną mokyklų Chicago  j e. Bet 
man tas nepatiko.

Vienų vasaros dienų Šv. 
Bedo kolegijos lietuviai 
moksleiviai turėjo surengę 
vakarėlį Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje, Chicago j. 
Nuėjau ir aš tau vakarėliu. 
Man rūpėjo ne pasilinksmi
nimas, bet susiejimas ir su
sipažinimas su moksleiviais.

Pasibaigus lošimui susi
pažinau su moksleiviais iš 
Šv. Bedo kolegijos — p. J. 
Poška, , p. V. Stulpinu ir ki
tais. Paklausus man apie 
šios šalies mokyklas, jie 
man pasakė, kad Amerikoj 
esama šimtai gerų moky
klų.. Pasikalbėjus jie man 
pažadėjo kitų dienų dar 
daugiau paaiškinti apie mo
kyklas.

Už poros dienų pas mane 
apsilankė moksleivis J. Poš
ka. Jis man išpasakojo vis
ką apie Šv. Bedo kolegijų. 
Tie visi dalykai man buvo; 
labai indomųs ir naudingi. '

Praėjus keletai dienų ir 
vėl mane namuose aplankė 
p. J. Poška. Čia vėl links
mai pasikalbėjova.

Už kelių dienų gaunu at
virutę, kuriųja aš kviečia
mas moksleivių susirinki
mai! į Cicero, III. Apie 7 
vai. vakare pas mane užėjo 
p. J. Poška ir mudu išva- 
žiavova į Cicero.

Susirinkime buvau supa
žindintas su visais susirin
kusiais moksleiviais. Po pa
sikalbėjimų pasižadėjau 
drauge su jais važiuoti į 
Šv. Bedo kolegijų. Mokslei
vių padorus apsiejimas man 
labai patiko.

Kuomet prisiartino lai
kas išvažiuoti mokyklon 
mane apsiautė kažkokia 
neramybė, taip kad net di
džiai susigraudinau. Kuo
met buvau Lietuvoje, ma
no tėvai ir labai norėjo ma
ne pasiųsti mokyties į aug- 
štesnes mokyklas, bet aš to 
nenorėjau, neklausiau tėvų 
sveiko patarimo. Tik dabar 
įsivaizdinau to savo nenoro 
baisių klaidų, bet jau buvo 
pervėlu. Jei bučiau tėvų 
klausęs, šiandie gal bučiau 
buvęs kokiuo nors profesio
nalu.

Keliaujant traukiniu 
draugai moksleiviai dau
giausia šnekėjosi apie Šv. 
Bedo kolegijų — kaip ten 
stotyje mus pasitiks profe
soriai, kaip jie mus pasvei
kins, kaip paskui mes link
smai trauksime į mokyklos 
murus.

Pavažiavus šimtų mylių 
nuo Chicago, moksleiviai ė- 
mė ruošties. Mat, jau buvo 
nepertoli stotis, kur reikė
jo išlipti iš traukinio. Pa
galiau traukinis valandžiu
kei staptelėjo ir mes išėjo
me laukan.

Mus pasitiko keli profe
soriai ir kiti moksleivių 
pažįstami. Ėmė džiaugsmin
gai 'sveikinties, šnekučiuo- 
ties. Supažindino ir mane 
kaipo naujų moksleivį.

Nuo geležinkelio . stoties 
prisiėjo pėstiems eiti tolo
kų galų ligi gatvekario. 
Gatvekariu pavažiavome a- 
pie dešimtį minučių ir išli
pus pėsti ėjom kokį ru
siškų pusverstį lig pačios 
kolegijos.

Einant ištolo matėsi aug- 
štas kolegijos mūras. Šv. 
Bedo kolegija dailiai apso
dinta medžiais. Vakarų pu
sėje yra dailus sodnas, pie
tų pusėje — miškas, o už 
šito Illinois upė.

Šv. Bedo kolegijoj profe
soriais yra TT. Benedik
tinai. Lietuviams mokslei
viams leista turėti lietuvių 
kalbos pamokos.

Kolegija ir joje mokslas 
man labai patiko. Užvis la- 
bįaus patiko tas, kad čia 
mokinama lietuvių * kalbos, 
kurios rašybos galima pra
mokti, tik reik turėti gerus 
norus

Velyčiau, kad dar dau
giau lietuvių į čia atvažiuo
tų mokyties, nes mokykla 
pavyzdinga, stovi puikioj, 
sveikoj apylinkėj, toli nuo 

. miesto bildesio ir dulkių.
V. Beisogalietis.

Dunbar; kun. Burtis R. 
MacHattan; W. L. C. Sam
pson; J. M. Washher; J. 
K. Enlow; J. J. Sutkaitis; 
H. A. Shaw.

Tai vadinasi komitetas. 
Vietos lietuviai todėl dar
buojasi ir pasitikima 
kuogeriausių vaisių.

tuvoje. Nepamirškite, kad 
surinktos aukos tik jiems 
bus skiriamos. (

Visos surinktos • aukos 
bus pasiųstos Washingto- 
nan, Raudonojo Kryžiaus 
dr-jai, kuri pasiųs į Lietu
va.

Del Lietuvių Dienos, lap
kričio 1 d., čionai stipriai 
pasirengta. Komitetai! inei- 
na didžiuma svetimtaučių. 
Lietuvių Dienai darbuojasi 
ir vietos diecezijos vysku
pas, ir miesto, majoras ir 
kiti prakilnus vyrai. Net Žy
dų Moterių Taryba nus
prendė prisidėti prie aukų 
rinkimo nukentėjusioms de 
karo lietuviams.

Lietuvių Dienos komite
tai! ineina sekantieji asme
nis:

Pirmininkas — W. C. 
McClure; garbės pirminin
kas — majoras Armstrong: 
pirmininko padėjėjas — 
Jonas G. Miliauskas; išdi- 
ninkas — H. C. McEldow- 
ney, Union Trust Co. pre
zidentas; direktoriai — 
Mrs. Enoch Ranch, Miss 
Frances H. Kelly, S. H. 
Church, teisėjas Cohen, vy
skupas J. F. Regis Canevin, 
teisėjas Drew, miesto tary
bos nariai Kerr, Ranch, 
Herron, Dailey, Dillinger, 
English; pralotas A. A. 
Lambling;' apskričio komi- 
sionieriai — Gumbert, Ha
ris ir Myer; senatorius 
Charles H. Kline; apskričio 
kontrolierius J. P. Moore; 
S. W. Linderman; -Al. A.

MAHANOY CITY,

Spalių 15 dienų Šv. Juo
zapo svetainėj įvyko lietu
vių susirinkimas. Susirinki- 
man sušaukta visos draugi
jos apsvarstyti Lietuvių 
Dienos reikalus. Kviesta 
jos visos, neatsižvelgiant i 
sroves. Tatai visos draugi
jos prisiuntė savo įgalioti- 
nus susirinkimai!.

Susirinkimų šaukė vietos 
Tautos Fondo skyrius. Susi
rinko suvirš 50 žmonių. Pir
mininkavo p. J. Žarnauc- 
kas, raštininku buvo p. Ant. 
Leskauckas.

' Lietuvių Dienos komite- 
tan išrinkta šitie: pirmi
ninku Jonas Žarnauckas, jo 
padėjėjais Vincas Žemaitis 
ir Pranas Klimauckas; raš
tininkais A. Leskauskas ir 
Sofija Rutkauskiutė; išdi- 
ninku V. Jusaitis; išdo glo
bėjais — K. Šeškevičius ir 
Jonas Paulavičius; presos 
komitetu Vincas Kiniauc- 
kas ir S. Rutkauskiutė.

Prie šito Lietuvių Dienos 
Komiteto, kaip pasirodė, 
prisidėjo šitos kuopos ir 
draugijos: SLRKA. kuopa, 
Tautos Fondo skyrius, SLA. 
kuopa Šv. Jono dr-ja, Šv. 
Pranciškaus dr-ja, Šv. Kry
žiaus dr-ja, Šv. Jono > Blai
vininkų dr-ja, Šv. Kazimie
ro dr-ja, Šv. Vincento dr- 
ja, Saldžiausios Širdies dr- 
ja, Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja, Birutės choras ir Liet. 
Šelpimo Fondas.

Susirinkimas buvo gana 
trukšmingas, atsirado ir 
trukšmadarių. Geda tiems, 
kurie sukelia betvarkę to
kiam svarbiam momente. 
Atsirado net tokių, kurie 
reikalavo susirinkimų už
daryti.

Matyt, tokiems ponams 
nerupi lietuvių reikalai.

Mahanoyaus lietuviai! 
Stokim vienybėn nors šių 
svarbių dienų, pamirškime 
praeitus visus nesutikimus. 
Stengkimės surinkti kuo- 
daugiausiai aukų nukentė- 
jusiems del karo musų bro
liams.

Gal ne vienas musų bro
lių lietuvių klausia kits ki
to: “Kasžin, kiek aukų su
rinksime 
nų”?

Broliai 
mirškite,
nuo musų pačių pasidarba
vimo tų dienų, kadangi be 
pasidarbavimo nieko gero 
negalima atlikti. Reikia 
darbuoties ir aukoti. Todėl 
nesigėdinkite aukų rinkti, 
nesnauskite tų dienų užsi
darę stuboj.

Po Lietuvių Dienos laik
raščiuose bus duota atskai
ta, kiek katra kolionija su
rinko. Žinoma, butų didelė 
gėda mums, jeigu mažai au
kų surinktumėm.

Todėl stokime darban vi
si, kaip vyrai, moterįs ir 
merginos, taip seni ir jau
ni.

Manau, visi prijaučiat 
vargstantiems ir badų ken
čiantiems lietuviams Lie-

Graži ir linksma vasara 
praėjo kaip nebuvus^ Pri
siartino ruduo, o po šito 
seks žiema. Vasaros metu 
esti trumpi vakarai. Tuomet 
musų jaunimas veržiasi ty- 
ran oran, nerimauja be pa
silinksminimų. Ir nestebė
tina. Kuomfet vasaros metu 
gamta grožėjasi, norisi pa
sigrožėti ir pasilinksminti 
ir jaunimui. Čia nerokuoja- 
mi visi tie, kurie liuosas 
valandas praleidžia kur sa
biniuose arba nedoruose su
sirinkimuose. Toksai jau
nimas vasaros metu neieško 
doros gražybių, bet smel
kiasi į tokias vietas ir su
sirinkimus, kur tikisi pa
matyti ir pasiklausyti (Viso
kių šlykštybių, kur tikisi 
užgana padaryti savo blo
giesiems geismams.

Atėjus rudeniui ir žiemai, 
musų doram jaunimui užsi
daro visokie išvažiavimai, 
pasilinksminimai ir ilgais 
vakarais nėra kas veikti.

Tatai vietos L. Vyčių 
kuopos pastangomis su ki
tų organizacijų kuopų ir 
draugijų patarimu ir parė
mimu tapo įkurta musų 
jaunimui ir suaugusiems 
vakarinė mokykla. Prie ši
tos mokyklos įkūrimo prisi
dėjo: L. Vyčių kuopa, A. 
L. R. K. Mot. Sųjungos 
kuopa, Pilnųjų Blaivininkų 
kuopa, SLARKA. kuopa ir 
keletas bažnytinių draugi
ją

Vakarinėj mokykloj pa
mokos prasidės lapkričio 3 
d., 1916 metais. Mokyklon 
priimami vyrai, moterįs ir 
vaikai. Bus mokinama lie
tuvių kalbos, Lietuvos his- 
torijos ir anglų kalbos ir 
rašto. Be to dar bus išgul- 
doina daug kitokių dalykų.

Vakarinės mokyklos įkū
rėjų noras — kad tų moky
klų lankytų kuodidžiausias 
skaitlius lietuvių ir lietu
vaičių. Taippat jų noras, 
kad musų broliai ir seserįs 
daugiau apsišviesti) ir ge
riau susipažintų su šios ša
lies kalba.

Juk visiems turbūt yra 
aišku, kad šioj šalyj gyve
nant musų kiekvienam yra 
reikalingas apšvietimas, o 
ypač angliška kalba. Be ši
tos kalbos žmogus nei dar
bo tinkamo gausi, nei kitką 
gera nuveiki. Be apšvieti
mo busi priverstas dirbti 
prasčiausius, sunkiausius 
darbus už mažų atlyginimų.

Taip kaip apšvietimas, 
taip ir angliška kalba 
mums būtinai reikalinga į- 
gyti, jei mes norime ateityj 
būti laimingesniais. O kasgi 
musų nenorėtų sulaukti lai
mingesnių dienų!

Ir jei taip, tatai visi kaip 
vienas spieskimės šiton va- 
karinėn mokyklon, nes iš 
to bus didelė nauda. Liuo- 
somis valandomis galima 
nuveikti didelius darbus.

Pamokos bus laikomos 
Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje.

Spalių 10 d. kun. Dr. V. 
Bartuška ir Dr. Bielskis tu
rėjo čia prakalbas. Pirmiau
sia kalbėjo kun. Bartuška. 
Gerb. kalbėtojas apipasako
jo visus musų brolių Lie
tuvoje vargus ir karo bai
senybes. Skatino lietuvius 
1 nepamiršti savo tėvu ir 
brolių, nes ligšiol mes mažai 
atkreipėm domos i tai. Nie
kas kitas musų brolių ir se
serų vargų negali sumažin
ti, kaip tik mes patįs.

Dr. Bielskis kalbėjo apie 
lietuvius nelaisvius po vo
kiečiu — kaip jie skursta 
badauja ir pagaliau miršta.

Antru kartu kalbėjo kun. 
Bartuška apie Lietuvių 
Dienų, jos reikšmę ir aukų 
rinkimų tų dienų. Patarė 
visiems prisidėti prie to 
prakilnaus darbo. Prisiminė 
jis ir naujų sumanymų, kad 
kiekvienas Amerikos lietu
vis ir lietuvė liuosu noru 
apsiimtų mokėti kas savai
tė kiek išgali abelniems tau
tos reikalams kol pasibaigs 
dabartinis pragaištingas 
karas. Susirinkusieji tų su
manymų mielai sutiko ir 
daugelis pasižadėjo mokėti, 
kaip greitai pats sumany
mas bus įkūnytas.

Vakaro metu aukų nu- 
kentėjusiems nuo karo su
rinkta $13.70.

“K-ko” Skaitytojas.

viai nesijaučia esu. lietu
viais. Kaikurios merginos, 
pakalbintos rinkti aukas 
Lietuvių Dienoje, tik čiau- 
posi,’šaiposi.

Tai tokių čia yra sutvėri
mėlių,.

Čia gyvena apie pusantro 
šimto lietuvių. Bet susirin- 
kiman atėjo visai mažai. 
Susirinkime 9 merginos pa
sižadėjo aukas rinkti Lietu
vių Dienoje. Komitetas ti
kisi dar

VOKIEČIAMS REIKA
LINGI PINIGAI.

Amsterdam. — Iš Berly
no gauta žinia, kad Vokie
tijos parlamentan įnešta 
naujas pinigu reikalavimas 
karo vedimui. Vyriausybė 
reikalauja $3,000,000,000. 
O tų pinigų vokiečiams vis 
labiau trūksta.

CLEVELAND, OHIO.

Cleveland© Liet. Tautiš
kas Benas spalių 15 dienų 
turėjo surengęs koncertų ir 
pasilinksminimo vakarų 
Vorwaerts Turner svetainė
je. Labai daug žmonių susi
rinko pasiklausyti koncerto. 
Buvo dailus programas. At
likta daug gražių šmotelių 
visokiais muzikaliais instru
mentais. Pirmiausia pagro
jo benas, paskui kornetis- 
tas K. Bučius atliko solo 
Thema Variation. Išpildė 
labai puikiai. Ponas K. Bu
čius yra plačiai pasižymėjęs 
muzikoje, ^ippat jis daug 
pasidarbavo šitam benui. 
Girdėjau, kad jis jam va
dovauja.

Žodžiu tariant, programas 
buvo labai įvairus ir gra
žus. Užimtų daug vietos jų 
ištisų paminėti, tatai aplei
džiu. Tik turiu pasakyti, 
kad žmonės ne veltui susi
rinko koncertam Jie išgirdo 
tokių gražių dalykų, kokių 
nebuvo girdėję.

Linkėtina kuogeriausiojo 
šitam lietuvių benui pasise
kimo. Velytina, kad benas 
dažniau surengtų tokių kon
certų. kurie pakelia augšty- 
besna žmonių sielų.

Pasibaigus koncerto 
programui prasidėjo šokiai 
ir kitokie jaunimo pasilink
sminimai.

Muzikos Mylėtoja.

HUDSON, N. Y.

Spalių 8 dienų, įvyko čia 
visuotinas lietuvių susirin
kimas reikale Lietuvių Die
nos, lapkričio 1 dienų. Iš
rinktas komitetas iš sekan
čių asmenų. D. J. Matas, 
B. Andriušis, R. Roslickas, 
J. Savinčius, J. Jakimčius, 
F. Grigalaitis, M. Šležas, A. 
Pažiera ir Ona ŠVereckaitė.

Išrinktas komitetas ėmė 
stropiai darbuoties. Tečiau 
tenkama sutikti ir nesma- i 
gumų, nes kaikurie lietu- |

Ne visai aiškiai.
Teisėjas; — Ką tamsta 

galėtum pasakyti apie tų 
ponių? ; •

Liudininkas: — Nieko.,
Teisėjas: — Ta poni tė

čiai! tvirtina, kad tamsta jų 
pažįsti.

Liudininkas: — Taip, bet 
tiktai... išdalies!

Aiškiai.
— Prašau traukties ša

lin. Esu padori moteriške 
ir todėl jokių susipažindi- 
nimų neprisiimu gatvėje.

— Na, jei taip, tai buk 
maloni pasakyti savo namų, 
numerį.

10 ro
Sutaisytas iš formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

SORCl
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, Pristuniiint Redakcijai rankraSSius, 
Visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardi ir antraSas. RankraS- 
8iai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Bankraiiiai, prisiysti be autoriaus 
varde, pavardes ir antrašo, bus nai
kinami.

Pastabos
JAU ARTI 
LIETUVIŲ DIENA.

Nuo šiandie tepalieka tik 
penkios dienos ligi Lietuvių 
Dienos. Už penkių dienų 
mes, Amerikos lietuviai, vi
sose Suv. Valstijose rinksi
me aukas nukentėjusiems 
del karo lietuviams.

Lietuvhj Diena, tai bus 
aiškiausias musų subrendi
mo kvotimas. Jinai mums 
kuogeriausiai paliudys, kaip 
mes buvome prie tos dienos 
prisirengę, parodys musų 
stropumų ir pagaliau pati
krins, ar mes galime ką 
nors savistoviai veikti, ar 
mums rupi savo brolių ir 
tėvynes likimas.

Manome, kad mes tų at
mintinų dienų išlaikysime 
kuogeriausius kvotimus. 

. Nes kaip tenka sužinoti, 
katalikai su tautininkais 
visose kolionijose darbuoja
si su didžiausiuoju pasi
šventimu.

Daugel vietose Lietuvių 
Dienos darbų baisiai trukdo 

, musų socialistai, žinomi 
tautos renegatai. Šitiems 
nerupi tauta ir jos reikalai, 
nerupi gelbėti badaujančius 
brolius, bet jiems norisi su
rinktas aukas panaudoti 
savo tikslams, savosios sro
vės naudai. Jie nori tatai 

—per Lietuvių Dienų ineiti 
plačioj on minion ir šitų 
mulkinti savomis svajonė
mis.

Kad Lietuvių Ųiena šioj 
šalyj nepasiseks kaip rei
kiant, visa nepasisekimo 
kaltė, žinoma, kris ant so
cialistų, kurie Įvairiausiais 
budais varo pragaištingų 
tautai darbų.

Neatsižvelgiant į tuos 
tautos šašus, musų susipra
tusioj! ir pažangioji visuo
menė, katalikai su tautinin
kais, veikia savo darbų. 
Rūpestingai trusiasi, kad 
Lietuvių Dienoje surinkti 
kuodaugiausiai aukų.

Tik didelė surinktų aukų 
suma tegalės ne vienam mu
sų broliui, nukentėjusiam 
nuo karo, palengvinti var
gus, apsaugoti nuo badmi- 
riavimo.

Tatai Lietuviu Dienoje 
stokime visi į darbų. Kas 
tik gyvas prisidėkime prie 
aukų rinkinio ir aukokime. 
Kadangi kitos tokios pro
gos aukoms rinkti mes ne
turėsime šioj šalyj.

tVisi tat, broliai ir sese
rįs, į darbų Lietuvių Dieno
je!

SOCIALISTAS 
APIE SOCIALISTUS.

Ne taip senai Amerikos 
lietuviški socialistai susi
laukė sau mylimojo svečio 
iš Anglijos, žinomo rcvoliu- 
cionisto-pionieriaus V. Kap
suko. Jis atvažiavęs Ameri
kon ir apsidairęs tarpe sa
viškių draugu, štai kaip a- 
pie juos rašo “Rankpelny j” 
i Anglijos lietuviškus so
cialistus:

“Atsiprašau, kad taip ilgai aš sniais eiti prie liuosybės. 
neprisirengiu jums parašyti. Gal Teisybė, šis baisus karas už-

jau manėt, kad ir aš, kaip dau
gelis kitų, atvažiavau į Ameriką, 
ir nuskendau šiame dolerio kraš
te? Ne, to dar neatsitiko, norint 
visi man pranašailja: “pagy
vensi metus, kitus — ir toks-jau 
pasidarysi, pradėsi doleri garbint, 
kaip visi garbina”. Tikrai, dole
ris čia viešpatauja dargi socia
listų organizacijose ir socialistų 
laikraščių redakcijose. To užsi
degimo, to karščio ir atsidavimo 
darbininkų klesos reikalams, i- 
dėjos tarnavimui, kokį mes ma
tome Europoje, ypatingai. Lietu
voje ir Rusijoje, čia nerasi. Daug 
teko man sutikti senųjų pažįsta
mų ir draugų, kurie kadaise, Lie
tuvoj, tokie karšti buvo, — da
bar jie “surimtėjo”, “proto į- 
gijo” — Amerikos dolerio pro
to. Arba dargi buvusieji ško- 
tiečiai atvažiavo čia ne vienas, 
platesnės dirvos veikimui ieško
damas, tvirtai pasižadėjęs viso
mis išgalėmis remti tą vieninteli 
Škotijos darbininkų žibintuvą
— “R-nį”, bet pagyveno kiek 
ir užmiršo. Tokia galinga yra 
ta dolerio dvasia. Ilgiau gyve
nęs, niekas nuo jos neišsisuks ar
ba nebent iš tūkstančio vienas; 
gyvenimo aplinkybės kala žmo
gų pagal savo kurpalio. Ir aš bi
jaus, kad manęs neperkaltų. No
rint aš jau surembčjęs “griešnin- 
kas”, bet tūli “pasitaiso” ir 
dangaus karaliją Įgyja.

“Amerikos draugai būtinai no
ri man tą karaliją įpiršti. Pra
deda labai atsargiai: sako: tik 
po vieną stiklą “dėl kompani
jos” reikia įsimesti; Amerikoj 
be to negalima esą apsieit — to
kie karščiai. Pirmutinis žodis kai 
kurių draugų buvo: “Ar geria?’’
— “Ne, negeria, nė į burną nei
ma”. — “A, tai prastai — rei
kės išmokini”... “Ir ką su juo 
pradėsi — karščiuojasi kitas, — 
kad nė alaus stiklo negeria! Nė 
tu susieisi, nė draugiškai pasi
kalbėsi”... Vienok iš šitos pu
sės pavojaus jau nebėr: pirmie
ji ledai jau sulaužyti, ir drau
gai jau mato, kad ir be gėrimo 
galima ir susieit, ir draugiškai 
pasikalbėt, ir pasipešt, jei kas tai 
myli. Šito pavojaus nebijau.

“Paskui prakalbos — čia kal
bėtojams kelionės išlaidų po 2-5 
dolerius moka. Jei ir turi nuola
tinį darbą ir gauni algą, tai vis- 
tiek moka. Tuo budu prakalbos 
virsta tikru biznio šaltiniu... Ir 
nuo šitos meškerės aš apsisaugo
jau. Tik kiek da jų įvairiais pa
vidalais atsiras?! Ar beišsisuksi 
iš visų tų “velnio žabangų”? Ne
bent tik ta “nenuoramos” dva
sia, kuri manyje sėdi, leis išsi
sukt: neleis man ilgai čia likti, 
neleis supelėti ir savųjų dievų 
išsižadėti ’ ’.

Taip tai rašo socialistas 
apie socialistus.

LIETUVOS
REIKALE. '

“Pažangos” 9 numeryj 
randame straipsnelį, užvar
dintų “Lietuvos klausi
mas”. Čia trumpai, bet aiš
kiai atsižvelgiama į Lietu
vos reikalus ir skatinama 
Amerikos lietuvių laikraš
tija dažniau gvildenti Lie
tuvos politikinį klausimų.

Rašoma:
“Stebėtinai mažai rašo musų 

laikraščiai Amerikoje apie Lie
tuvos politikinius reikalavimus. 
O šitasai klausimas, kaip tik tai 
rodos butų šiame momente mums 
svarbiausias!

Laikraščių iš Lietuvos mes ne
gauname. “Dabartis” vedama po 
vokiečių geležine cenzūra. Ji ne
atspindi lietuvių sielos, jųjų po- 
litikinių idealų. “Lietuvių Bal
sas”, išeinantis Petrograde, yra 
toli nuo Lietuvos ribų ir jau du 
metu beveik, kaip iš ten žinių, 
galima sakyt, negauna, o jeigu 
ir gautų, tai ir visko negalėtų 
talpinti, nes jį daboja rusų cen
zūra. Amerikos lietuvių spauda 
yra liuosa. Ji galėtų šaukti vi
sam pasauliui, ko lietuviai šiame 
momente labiausiai reikalauja, 
kokios jųjų teisės kaip .gyvos, 
energingos tautos, kokiais žing-

Lietuva paplūdusi kraujuose ir 
alkana laukia iuusų grei

tos pageltos
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.

klupo mus neprisirengusius, mes 
nežinojome iškarto, ko griebties, 
leidome laiką musų naminės po
litikos nustatymui, per tai ne
galėjome ištarti sutartinį žodį 
sulyg Lietuvos politikos reikalų. 
Visas musų iki šiol veikimas su
lyg Lietuvos labiausiai koncen
travosi šelpime. Nebuvo, žinoma, 
užmiršta ir fondų didinimas po
litikos reikalams. Bet šitasai pa
starasis reikalas nebuvo dar taip 
labai suprantamas minioms, per 
tai ir visą musų energiją turė
davome intempti aukų rinkimui 
gelbėti tėvynę nuo bado. Tamses- 
nėsės minios pataikūnai ir taip 
dar griebdavosi įvairių priemo
nių, kad tiktai užkenkus aukų 
rinkimui, būtent, nurodydami, 
kad šitasai arba anasai fondas 
turi ir politikos reikalams sky
rius, jiems neduokite, bet dėkite 
į musų fondą, kuris skiriamas 
vientik šelpimui.

Šiandie vienok nedaug atsiras 
tokių, kurie nesuprastų, kad ne
mažiau, o gal kaip kuriais atve
jais ir labiau, reikia rupinties 
musų politikos fondais. Šiandie 
visi supranta, kad neužtenka tau
tai duoti duonos, bet reikalinga 
jai ir liuosybė. Liuosybei gi iš
kovoti reikalingas taipogi kapi
talas.

Bet šiandie mes jau padarėme 
vieną-kitą žingsnį prie vienybės. 
Reikia tikėties, kad ir laisvės iš
kovojime Lietuvai galėsime taip
gi atrasti bendrus pamatus su
sitarti”.

KALTINA SMUL
KIUOSIUS PIRKLIUS.

Paskelbė savo raportą 
federalė komisija, kuriai 
buvo pavesta ištirti mėsos 

Karas Nepasibaigę
Ir nežinia, kada jis pasibaigs

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 
siunčiamas1 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 pasižiūrėti ir kningų katalogas. Rašykite adresu.

Tananevicz Publishing Co., Inc.
3249 So. Morgan Street CHICAGO, ILL.
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brangumo priežastį. Komi
sija po ilgų smulkmeningų 
tardymų susekusi, kad di
džiausią sau pelną iš mėsos 
imą smulkieji pirkliai ir tai 
tie, katrie užlaiko mėsiny- 
čias tuose miestuose, kur 
yra gyvulių skerdyklos.

Vadinasi ;už mėsą dau
giausia pelnijasi musų “bu
čeriai’ ir todėl mėsa begalo 
taip pabrangusi.

Gi musų “bučeriai” labai 
dažnai mylit savo “kostu- 
meriams” nusiskųsti, kad 
jie iš mėsos pardavinėjimo 
neturį pelno.

Anot komisijos raporto, 
jų pelnas, žiūrint į mėsos 
rųšį, siekiai nuo 8 ligi 33 
nuošimčių- iuž mėsą, kurią 
jie gauna iš skerdyklų, gi 
15 ligi 38 nuošimčių — ku
rią gauna iš farmų.

Partneriai už gyvulius, 
kuriuos parduoda skerdy
kloms, pelno nuo 54 ligi 85 
nuošimčių. '! ’•

Didžiosios skerdyklos 
pelnija nuo 3 ligi 9 nuošim
čių.

Tatai pasirodo, kad mėsą 
brangina ne trustai, ne di
džiulės skerdyklos, bet 
smulkieji mėsos pardavinė
tojai.

Gal ir tiesa, nes kaikurie 
“bučeriai” iš tos pirklybos 
tikrai praturtėja.

Visgi tai indomus komi
sijos raportas.

Duonos bran
gumo reikale.
Visose Suv. Valstijose 

pabranginta duona. Iš visų 
šalies pusių todėl siunčia
mi protestai Washingtonan. 
Darbininkai su didesnėmis 
šeimynomis jau negali pra
simaitinti. Kadangi šalę 
duonos pabrangimo brang
sta ir kitoks maistas ir vi
sokie daiktai. Duonkepiai 
iš savo pusės siunčia val
džiai nusiskundimus ir rei
kalauja, kad jinai kokiuo 
nors budu suturėtų javų ir 
miltų kainos kilimą. Nes 
kitaip dar labiaus duona 
pabrangsianti.

Teisdarystės departamen
tas ir federalė pramo
ninė komisija pradėjo tar
dymus duonos pabrangimo 
reikale. Norima susekti 
duonos pabrangimo laipsnį 
ir to apsireiškimo priežastį. 
Podraug federalės komisi
jos tardymai stengiasi su
sekti, ar kartais malūninin
kai ar duonkepiai nėra pa
darę suokalbio .kelti duo
nos kainą.

Žinovų nuomone, duona 
brangsta delei dviejų aplin
kybių: kiekvieno darbo at
likimas yra pabrangęs ir 
perdaug javų išgabenama į 
Europą.

Pirmutinės priežasties 
negalima prašalinti, kadan
gi darbininkų sąjungos ne 
tik neleidžia sumažinti dar
bininkams uždarbių, bet 
darbuojasi juos labiaus pa
didinti.

Bet; antrąją priežastį ga
li prašalinti šios šalies vy
riausybė. Suv. Valstijų pre
zidentas turi pilną teisę ap- 
ribuoti arba ir visai pas
kirtu laiku uždrausti kiek
vieno daikto išvežimą į už
sienius. Taigi jis gali su
laikyti javų ir miltų išve
žimą. Tuomet javų ir miltų 
kaina nuslugtų ir atpigtų 
duona.

Tečiau apie tokį uždrau
dimą dabartiniais laikais 
negali būti nei kalbos, ka
dangi šių metų javai pas 
didžiumą farmerių dar te
bestovi neparduoti. Prezi
dente uždraudimas papigin
tų javus ir farmeriai paneš
ti} milžiniškus nuostolius.

Nei viena politikinė par-

“Naujienų" pri- 
sikabinejimai.
Socialistų laikraštis “Nau

jienos” prirašo visokių ne
būtų daiktų apie Tanane
vicz Savings Banką, kurs 
dabar yra teismo rankose. 
Dar bankui esant atidary
tam “Naujienos” įvairiais 
budais naudojosi tamsiųjų 
minių lengvatikybe. Kuo
met gi bankas pakliuvo tei
smo rankosna, tuomet ‘Nau
jienos” atrado “baisų” me
lą nepriiminėjime jau per 
kelias savaites iš žjnonių 
depozitų. Girdi, kaip tai 
bankas nepriiminėjęs depo
zitų, jei “Katalike” banki
niai reikalai buvo skelbiami 
beveik iki pat uždarymo 
dienos.

Tuo žvilgsniu pas “Nau
jienas” yra mažai sąvokos, 
o dar mažiau proto. “Nau
jienų” redaktorius reikia už 
ausies paimti, atvesti prie 
banko ir pirštu jiems nuro
dyti, jogei ant banko langų 
dar ir dabar yra neprašalin
ti parašai, kad bankan pri
imami pinigai, kad už juos 
mokama 3-čias nuošimtis- ir 
tt. Taip buvo ir su banko 
reikalų paskelbimu “Kata
like”.

Be to “Naujienos”, rašy
damos apie praeitą Tana
nevicz Savings Banko de- 
pozitorių susirinkimą, klau
sia, iš kur apmokami tie visi 
kalbėtojai, kurie depozito- 
riams perstatinėjo banko 
reikalus ir patarė, kas reik 
daryti, kad atgauti savo pi
nigus.

Toks “Naujienų” pasiel
gimas, tai aiškiausias depo- 
zitorių kurstymas, kadangi 
nei vienas kalbėtojas nebu
vo apmokamas. Kalbėtojai 
— tai banko depozitoriai. 
Jie visi susirinko pasitarti 
banko reikale. Daugiaus 
suprantą tuos reikalus ki
tiems mielai visą stovį iš
aiškino. Buvo pora kalbė
tojų nedepozitorių, bet šitie 
irgi be jokio atlyginimo pa
aiškino susirinkusiems kas 
reikia veikti, kad atgauti 
savo pinigus.

Todėl butų labai geisti
na, kad “Naujienos” tuos 
prasimanymus ir melus pa- 

ciu ir nereikalingai 
nekiršintų žmonių.

J. M. T.

tija, kuriai rupi įgyti pasi
tikėjimas žmonyse prieš 
rinkimus, negali pasinaudo
ti uždraudimo teisėmis. Nes 
tuomet milijonuose farme
rių išdirbtą sau didžiausius 
priešininkus.

Nepadarys to taippat ir 
demokratinė partija.

Iš visako matosi, kad a- 
pie duonos atpigimą negali 
būti nei kalbos dabartiniais 
laikąis.

Priežastis.
Profesorius: — Iš tavęs, 

asile, nieko nebus! Kuomet 
aš buvau tavo amžiuje, 
daug daugiau žinojau.

Mokinys (rūsčiai): — 
Nes ponas profesorius tur
būt turėjo išmintingesn 
profesorių.

Jei moteriškei kas-nors 
incis galvon, tai to neiš
trauksi nei su keturiais ar
kliais.

Juokeliai.
Pas veterinorių.

— Ar tamsta galvijus gy
dai?

— Taip, o kokį tamsta 
turi nesmagumą?

Atsargus advokatas.
— Kodėl tamsta papras

tai savo klientams, dėko- 
jantiems tamstai už gerą 
apginimą, paduodi kairiąją 
ranką?

— Dešiniąja kadangi lai
kau už pinigų mašnelės.

Nežingeidus.
— Kodėl tamsta šiandie 

pasivaikščioji be žmonos?
— Nes išėjau pasismagin

ti. O to negalėčiau padaryti 
su žmona.

Musų tarnaitės.
Šeimininkė: — Nekuomet 

negaliu leisti, kad naktimis 
nebūtum namie.

Tarnaitė: — Gerai poniu
tei taip sakyti... jei poniu
tė turi vyrą...

Smūgis.
— Pačiule, aš taip nes

magiai jaučiuosi...
— O tu, supurtėli!... Am

žinai aš su tavimi turiu ne
pasitenkinimus.

— Tai ne, mano angele, 
ne amžinai...

— Iš pat pradžių musų 
sugyvenimo... Atmeni, kaip 
tai tuoj aus antrą dieną po 
šliubo gulei lovon?...

— Na! po šliubo... Tok
sai smūgis parblogštų ir 
stipriausią žmogų...
- i ___ _____________________________ ;

11 ' J 1

Patriotė.
Virėja (Pjaudama gaidį, 

skiriamą savo sužadėtiniui):
— Kaip tai turi būti saldu 
mirti už tėvynę...

Iš įstatymo.
Klausimas: — Kas tai y- 

ra civile moterystė?
Atsakymas: — Kuomet 

civilis apsiveda, o kareivis 
pamyli jo žmoną.

Donžuano monologas.
— Tai patikrintas daik

tas! Moteris taip ilgai žai
džia su ugnimi, kol nesude
ga, gi vyras — kol neišgę
sta.

Puikus laikas.
— Kada tavo šliubas, Zo- 

syte?
— Dar nėra žinoma, pra

šau poniutės. Maniškis man 
sakė, jogei tuojaus duosiąs 
užsakus, kaip greitai jam 
pasiseksią apiplėšti kokį- 
nors pirmutinį banką.

Musų vaikučiai.
Jonukas pareina iš mo

kyklos namo ir pasakoja 
tėvui apie savo mokslą 
draugą Vincuką:

— Žinai, tėveli, tasai 
Vincukas visgi turi sau ge
rai mokytoją apgaudinėda
mas.

Tėvas: — Ką tu, vaikeli, 
čia man sakai?

Jonukas: — Taip, tėveli. 
Kuomet mokytojas pas jį 
ko paklausia, tai jis. moky
tojui nematant, perskaito 
iš kningos ir atsako. Todėl 
jis už pamoku žinojimą vi
suomet ir giriamas.

Dideli vyrai visuomet sė
di po mažu pantapliu.
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Tautos Fondo 
Reikalai.

CHICAGO, ILL.
(Šv. Mykolo parap. — 

North Side.
T. F. skyrius dirba. Nors 

šis skyrius dar nesenai su
sitvėrė, bet darbštumu jau 
pasižymėjo: aukas renka 
nuo pavienių žmonių, pri
kalbina draugijas aukauti 
ir p. Štai laike vieno spa- 
lių mėnesio net tris kartus 
prisiuntė aukų:
Spalio 2 d. prisiuntė $30.25. 

Aukavo šie:—
Kun. F. Kudirka — $8.00 

(už 8 savaitės, jis pasižadė
jo po $1.00 kas savaite mo
kėti iki karo pabaigai. 
Puikus pavyzdis).

Po $1.0O aukavo: Mot. 
Mažeika, Br. Trečiokas, Jo- 
nos Bajarskas, Kaz. Rep
šys, Ant. Bacevičius, Pr> 
Kijšonas, Kaz. Vaškunas, 
Kaz. Kupris, Juozas Valai
tis, Juozas Martišius, Juo
zas Naujokas, J. Karašauc- 
kas.

Šv. Mykolo parapijos 
bažnytinis choras aukavo 
$8.25.
Spalip 16 d. prisiuntė $43.20. 

Aukavo šie:—
Po $1.00: Jonas Šiušis, 

Vincas Dovydaitis, C. Ba- 
gentavičius, ir N. N. $1.25 
aukavo N. N.

Po 50c. aukavo: C. Rosi
mas, V. Kasiulis, F. Kudir
ka, J. Kudirka, P. Sipnauc- 
kas. Smulkesnių aukų 45c.

Prie Tautos Fondo prisi
rašė šios draugijos:

Šv. Juozapo dr-ja $15.00, 
Šv. Kazimiero Brolių ir Se
serų dr-ja $10.00, L. Vyčių 
5-ta kuopa $10.00.

Spalio 18 d. prisiuntė 
$11.85, kuriuos suaukavo 
Šv. Pranciškaus dr-ja (Tre
tininkai). Po $1.00 aukavo: 
Marijona Arlauckaitė, Sil
vestras Šiušis, Paulina Ra- 
sihienė, Emilija Kielėčiūtė, 
Katarina Nėdvėraitė.

Po 50c.: Magdalena Kili
kevičienė, Uršulė Mieliauc- 
kaitė, Ona Jasinskienė, A- 
g()ta Ignatavičienė, Agota 
Jahauckienė. Pranciška
Dumbliauckienė, J. Ber- 
nackis ir Petronėlė Ambro- 
zaičiutė. Smulkesnių aukų 
$1.80.

Viso labo $85.30 prisiun
tė kun. F. Kudirka, 43 sky
riaus iždininkas.

GIRARDVILLE, PA.
(T. F. 3-čias skyrius).
Aukos, surinktos per de

legatų (kun. l)r. Bartuškos 
ir Dr. J. Bielskio) prakal
bas.

Po $5.00 aukavo: kun. 
br. Pr. Augustaitis ir Pra
nas Misavičius. $1.50 auka
vo J. Bartkevičius.

. Po $1.00: A. Glinskas, J. 
Janauckas, J. Raibikis, M. 
Radzevičienė, P. Utarienė, 
St. Bartkevičius, J. Bart
kevičius, K. Skistymas, J. 
Ragdanavičius, T. Vasiliau- 
ckas, M. Slumbienė, P. Sul- 
kaitienė, S. Astrauckas, J. 
Velivis, V. Subačius, S. Bie- 
liatiėkas, J. Vaičunas, A. 
Morkūnienė, J. Radzevičius, 
M. Radzevičienė, P. Sutkai- 
tfenv, F. Želvienė, D. Sta
niko valtis, K. Mikšienė, A. 
Slumba, A. Čikotas, J. Dem-

kus, J. Barkevičius, J. Vil
kelis, J. Juodsnukis, J. 
Bagdanavičius. Smulkesnių 
aukų $28.60. Viso labo su
rinkta $71.10.

Viso iš Girardville, Pa. 
prisiuntė $435.97 J. Raibi
kis, T. F. 3-čio skyriaus 
raštininkas.

BROWN TOWN, PA.
Aukos surinktos per krik

štynas. Aukavo šie asmens: 
Po 50c:— P. Stanevičius, 
M. Stanevičius, V. Poška, 
J. Stankus, J. Dzikas, V. 
Stankus, A. Laurinavičius, 
A. Stankus ir O. Dzikienė. 
Smulkių 10c. Viso labo $4.- 
60 prisiuntė P. Rakauckas.

NEWTON UPPER 
FALLS, MASS.

Šv. Juozapo draugija au
kavo $8.75. Nuo pavienių 
asmenų surinkta $21.65, 
Aukavo šie:— Po $1.00: K. 
Milauskas, K. Kalinauskas, 
E. Kalinauskienė, K. Gu
daitis, J. Bražinskas, A. Sa
baliauskas, A. Valuckas, K. 
Čiras, A. Puzonas.

Po 50c.: J. Savilionis, F. 
Savilionienė, K. Milauskas, 
E. Milauskienė, M. Daugi- 
navičienė, S. Davcika, K. 
Kraunelienė, Pačkauskas, 
E. Gudaitienė, S. Kartonas,
J. Dauginavičius, K. Čivas, 
T. Vasiliauskas, S. Vasi
liauskas, K. Kriaučiūnas, 
P. Činka. Smulkesnių aula; 
$4.65. Viso $30.40 prisiimto
K. Milauskas.

Tautos Fondo vardan vi
siems aukautojams tariu 
nuoširdų ačiū!

Tautos Fondo sekretorius, 
Pakštas.

NEREIKŠ perilgai 
LAUKTI.

Karo zeppelinų biure ša
lę Berlyno sėdėjo tryse: 
Vokietijos ciesorius Wilhel- 
mas II, grafas zeppelinas 
ir Rechenschrieber, garsus 
vokiečių matematikas.

Rokavo nužudytuosius 
Anglijoje žmones bombo
mis, pamestomis iš zeppeli
nų.

— Kiek užmušta pasku
tiniuoju užpuolimu? — 
klausė kaizeris.

— 45 — atsakė grafas 
Zeppelinas, dirstelėjęs į pa
skutinį iš karo lauko pra
nešimą.

— O kiek nuę karo pra
džios?

— 125-ki.
— Kiek žmonių išpuola 

kiekvienam zeppelinui, a- 
belnai imant?

— 6 — atsakė grafas.
— Tai kuomet gi savo ši

tais orlaiviais išvanosime 
Angliją, Škotiją ir Airiją? 
— paklausė kaizeris mate
matiko Rechenschrieberio.

Šitas ilgai rokavo. 6 pa
daugino zeppelinų kiekybe 
ir atrado 144. Paskui D. 
Britanijos 45,460,000 gy
ventojų padalijo ant 144. 
Atradęs iš padalinimo re
zultatą tarė:

— Už 36,345 metų, ro- 
kuojant po 12 užpuolimų 
kas metai. Be to turi būti 
išleistas paliepimas D. Bri
tanijos moterims neturėti 
daugiau vaikų pradėjus 
sausiu 1917 metais.

Kaizeris tai girdėdamas 
lengvai atsiduso ir sako:

— Tai ačių Dievui, kad 
tik tiek metų. O aš buvau 
manęs, < kad prisieis laukti 
daug ilgiau.

Lietuvių Dienos 
Reikalai.
(Telegrama).

WILKES-BARRE, PA. 
— Aukos plaukia Centran 
iš visų šalių. Lietuvių Die
noje Centras priiminės au
kas savo adresu. Paskelbki
te angliškuose laikraščiuo
se. Vietos komitetai prane
škite telegramomis Centrui, 
kiek aukų surinkta.

A. L. C. Kom.

(Telegrama).
WILKES-BARRE, PA. 

— Apskritai visur organi
zuojasi prie Lietuvių Die
nos sparčiai. Pennsylvani- 
jos gubernatorius išleido 
proklemaciją Lietuvių Die
nos reikale. San Francisco, 
Cal., lietuviai pagelbon gau
na rusų konsulį ir žymius 
amerikonus. Naugatuck, 
Conn., draugijos paaukojo 
$150 Lietuvių Dienai.

Dėžutės, raiščiai ir tagsai 
jau išsiuntinėjami, kas juos 
užsisakė. Kas nėra dar gavę, 
tegu tuojaus telegrafuoja — 
del dėžučių pas p. Karužą, 
2810 Richmond st., Phila
delphia, Pa., o del tagsų ir 
raiščių — pas p. K. Rač
kauską, 307 W. 30 st., New 
York, N. Y.

A. L. C. Kom.

Iš Amerikos Lietuvių 
Centro Komiteto gauta ži
nia:

Surengti Lietuvių Dieną 
užsiregistravo 200 vietinių 
komitetų Suv. Valstijose. 
Pittstone, Pa., Lietuvių Die
nai jau surinkta $400.

> Gauta pirmos aukos nuo 
katalikų kunigų: E. T. Byr
ne iš Reading, Pa.; E. 
Francli iš Erie, Pa.; P. S. 
Canning iš Edge wood, R. I.

Nuo spalių 25 dienos vie
tiniai komitetai su visokiais 
reikalais centran tesikrei
pia tik su telegramomis.

Be to mums rašoma:
Worcester, Mass., visos 

lietuvių srovės susitaikė 
bendrai rinkti aukas Lietu
vių Dienoje. Socialistai ga- 
lų-gale pasidavė didžiumos 
norams.

Harrison ir Kearny, N. 
J., lietuviai sutvėrė komite
tą aukoms rinkti Lietuvių 
Dienoje. Tai esanti Newar- 
ko komiteto šaka. Viši stro
piai rengiasi prie Lietuvių 
Dienos.

(Daugiau žinių apie Lie
tuvių Dieną yra skyriuje 
“Lietuviai Amerikoje”).

Kaip Rusų dragūnų 
būrys naikino

Vokiečius.
Platus, be galo platus ir 

ilgi Pinsko liekriai-pelkės. 
Vietomis tokios klampy
nės, kad rodos, nepereina
mos, ypačiai neprieinamos 
kariuomenei.

O betgi kariuomenė ir jos 
sunkieji vežimai randa sau 
priemonių ir kelių joms pe
reiti. Ir tose neapmatomose 
pelkėse eina kova tarp rusų 
ir vokiečių. Daugely j vietų 
rusų ir austrų-vokiėčių lini
jos viena nuo kitos atida
lintos per mylias klampy
ne ir tankiais kūlynais. Ir 
čia vietoj apkasų yra tik ei

lė atskirų sargybos trobe
lių pastatytų vietose, kame 
žemė šiek-tiek tvirtesnė, 
kietesnė, ir kame gali tilp
ti keletas didesnių karei
vių ir arklių.

Nesenai čia buvo toks at
sitikimas. Vienas jaunas 
rusų dragūnų komanduoto- 
jas atsižinojo iš kaimiečių, 
kad tose pelkėse, ties dvie
jų upių susibėgimų, vokie
čiai kažinką tokia nepapra
sto veikią.

Komanduotojas pasiėmė 
šešis savo kareivius ir išė
jo patyrinėti. Vieną oficie- 
rą su buriu kareivių jis pa
siuntė į artimą kaimą, kad 
reikalui atsitikus, jie tuo
jaus galėtų pagelbėti.

Keliavo per visą naktį ir 
tik auštant komanduotojas 
su savo šešiais draugais at
vyko kur reikėjo. Upės 
krantas buvo status ir aug- 
štas, krūmais apžėlęs. Dra
gūnai padavė arkliams pa
šaro ir, palikę juos, slaps
tydamies tarp krūmų, slin
ko prie upės kranto.

Antrasai upės krantas 
buvo žemas. Ten žolėse bu
vo išmėtyta rąstų. Apie 
penkiasdešimts vokiečių 
triusėsi, dirbo pervažą. 
Kiek toliau ant upės buvo 
ką-tik padarytas plaukomas 
tiltas. O pelkėmis buvo nu
tiestas iš rąstų kelias. Prie- 
pat vandens buvo pastaty
ta keliolika pašiūrių. Prie 
kranto vandenyj buvo visa 
eilė laivelių ir luotų.

Visa tatai pamatęs, rusų 
komanduotojas liepė vie
nam savo dragūnui eiti kuo- 
greičiausia į kaimą ir pa
šaukti ten paliktą kareivių 
būrį. Tuo tarpu vokiečiai 
pradėjo krauti ant padaly
tų plaukiojamų tiltų ir 
pervažų amunicijos, kulka- 
svaidžius, maisto ir visokių 
kitokių karei reikalingų 
daiktų. Ant rytojaus at
plaukė du didesniu; motori
niu botu, kurie taipjau' bu
vo tuojau prikrauti, ir iš
plaukė toliau. Buvo matyt, 
paskui juos seks neužilgo ir 
'visa kita.

Atėjus pagelbai, rusų 
komanduotojas su savo bu
riu patraukė ton pusėn, į 
kur vokiečiai, matyt, rengė
si keliauti. Nuvykę keletą 
varstų paupiu, vietoje, kur 
upė beveik stačia alkūne 
užsisuka, jie tame užsisuki
me, vokiečių nematomi, 
pradėjo darbą. Jie privarė 
į upės dugną stambių augš- 
tų kuolų, bet taip, kad tų 
kuolų viršūnės butų keletą 
colių po vandeniu, vadinas, 
kad vokiečiai jų nepastebė
tų.

Po to jie an]t augšto upės 
kranto, tarp tankių krūmų, 
pastatė atsigabentus kulka- 
svaidžius ir apsikasė. An
troj upės pusėj, kur kran
tas buvo lėkštas, rusai pri
sirinko sausos žolės, sta
garų, ir atsigabeno kerosi- 
no.

Saulei tekant sargai pra
nešė, kad vokiečiai jau at
keliaują. Ištikro, neužilgo 
pamatė atplaukiančiu du 
stambiu motoriniu botu, 
paskui kuriuos sekė šeši 
plaukiojamieji tiltai ap
krauti maišais, skryniomis, 
etc., o kareiviai susėdę ra
miai sau rūkė, šnekučiavos 
arba šiaip kuo buvo užsiė
mę.

Pirmuoju. du botu ėjo 
sparčiai. Kada pasiekė su

varytų upės dugnan kuolų, 
jie atsimušė ir sustojo.

— Pasisaugokite! — ėmė 
tų botų kareiviai rėkti 
plaukiantiems paskui juos 
kitiems vokiečiams. — Van
duo čia dagi upės viduryj 
seklus. Pasukite kraštan, 
gal ten giliau!

Trims minutėms praslin
kus motorinis botas, pasi
sukęs į pakraštį, atsimušė 
taipjau į povandeninius 
kuolus. Du sunkiu tiltu, ku
riuos tas botas paskui sa
vęs vilko, užvažiavo ant bo
to. Tuo tarpu kiti įdurmu 
plaukusieji botai ir tiltai 
nebespėjo susilaikyti ir už
važiavo ant pirmųjų. Pasi
darė didžiausias sumišimas, 
suirimas.

Tuomet rusai pasinaudo
jo proga ir pradėjo veikti. 
Nutaikė visus kulkasvai- 
džius į vokiečius ir pasida
rė baisus žudymas. Ir tuo 
tarpu, kuomet ant vokiečių 
galvų krito švino kulkų lie
tus, antroj pusėj upės bu
vusieji rusų dragūnai iš
šokę pradėjo mėtyti ant vo
kiečių tiltų ir botų kerosi
mi sulaistytus ir padegtus 
stagarų kulius, nuo ko tie 
pradėjo degti ir buvusioji 
ant jų amunicija cksplio- 
duoti.

Buvo gyvas pragaras, 
kurs betgi neilgai tęsėsi. 
Vokiečiai, kur nežuvo nuo 
kulkų, žuvo nuo ugnies ir 
nuo ekspliozijų, arba van
denyj prigėrė. Iš viso jų bū
rio gyvi išliko tik aštuoni 
žmonės, kuriuos rusai paė
mė nelaisvėn.

“R. G.”
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Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apredalų.

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu į 
trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
su siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplan
kyti ir pamatyti musą mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gauti speeiališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, principalas.

118 N. La Salic st., Room 416, 417, 
Prieš City Hali.
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Residencijos.
“ Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 B

ANTON A. TOCHA ■ 
į ARCHITECT & ENGINEER a 

S Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir š 
Į rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas ■ 
f. Room 207 Home Bank Bldg.
“ N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. ■ 
| Res.1431 Holt St. Chicago, III. ■
■niiiiM!iiniBiinilHiiiinBi»iLHin«MiniiiMiiiiiiHainvs;ii;H:niiiMiii|iiHM

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 jr Halsted gat. 
(Gyieainas tiri aptiekęs) CHICAGO, Hl

Or. A. R. Blumenthal ,
Eįzamenuojame Akis

UžDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo 9rvto iki 12 vai. 

dieną -

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

EVESKIO«? 
^MOKYMĄ 
3106 Sd.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

SKAITYKITE IR PLATINKITE

■

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa<

3249-53 So. Morgan St.

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokią vaistą bei užvaduotoją I

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

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

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

Reikalaudiiiiii, kreipkitės šiuo adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING CO. inc.

■Į 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL,
u? iTiaiiniiiaiiiiBiiiiift

Aisopo Pasakos
X

malonu pa-
iS.

X

xX

X 
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t
X

ir gilin bei 
iok vienam

u__  prilyginimus
Aisopo Pasakose. Iš ją gali daug ko pasimokinti i :ts ir pamokinti ki
tus, nes jose yra neišsemiamus šaltinis. Iš ją g.’'ima net ir viešose 
prakalbose pasinaudoti, o ką besakyti apie šiai] draugiškus pasikal
bėjimus, kur mielas svetys yra tas, kas moka gr: ~la kalba bei pui
kiu pasakojimu visą atidžią užimti.

Popieros viršeliuose $1.25, audimo apdaruose $1.50.
Reikalaudami prisiuntiuio kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu 

adresu*

Aisopo rtsakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 
ir naudin".: Kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didele kninga: 360 pus
lapių sv 110 gražiu paveikslų, talpina savyje 301 p .saką. Yra dau
gybė kuincntarų. Vignetės speeiališkai pritaikintos, net 
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir maž

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumo 
labai rimta prasiu. Kiekvienam gyvenimo atsitiki] 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuit ausine

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

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

TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1578

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

kad kantriai lauktų karo pabaigos. *
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo iš

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

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

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

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

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

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapi j 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. RUSSIA.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

; CARR BROS. WRECKING CO
| 3003-3039 So. HALSTED ST. C''™ *”

■ 
■
■
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GERAS 
LINIMENTAS

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

reumatizmo, neuralgijos, nik? < e j :i mų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gy sustingimo 

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

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

ir į čion atkeliaujantiems lietuviams.

Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių
KAINA 75 CENTAI.

CHICAGO, ILL

Tananevicz Publishing Co, me- 
3249-53 So. Morgan St. Chk ’ % III
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Iš Lietuvos ir apie Lietuvą. Iš Amerikos
1

VYSKUPAS SUGRĮŽO 
KAUNAN.

Žemaičių vyskupas Pran
ciškus Karevičius iš Rusi
jos iškeliavęs Kaunan—pra
neša “Liet. Balsas”. Anot 
žinių, vyskupas Kaune labai 
iškilmingai sutiktas. Vokie
čių vyresnybė leidžiusi 
katalikams prideriamai pa
gerbti savo ganytojų.

Su vyskupu Kaunan išva
žiavo kun. R. Šiaulys ir kun. 
K. Paltarokas, Žemaičių 
dvasiškosios seminarijos 
inspektorius. Jie Kaunan 
grįžo per Suomijų, Švediją 
ir Vokietijų.

Pernai vasarų vyskupas 
Karevičius buvo išvažiavęs 
į Kaukazu gydyties. Jam 
ten esant vokiečiai užėmė 
Lietuvų ir jis negalėjo su
grįžti Kaunan.

Dar pernai rudenį buvo 
pradėta rupinties, kad jam 
leistų grįsti Lietuvon. Ta
rybos ėjo gana ilgai tarpi
ninkaujant popežiui. Vys
kupas išvažiavo tik tada, 
kuomet Vatikanas jam pra
nešė, kad jis nebus suimtas 
vokiečių vyresnybės.

Sugrįžęs iš Kaukazo vy
skupas Karevičius apsigy
veno Smolenske iš išbuvo 
ten visų žiemų. Pavasarį 
nuvažiavo Petrogradan ir 
ten sulaukė leidimo grįžti 
Kaunan.

Būdamas Smolenske vys
kupas rūpinosi varyti toliau 
jau Lietuvoje pradėtų dar
bų, — gryninti poterius ir 
maldų kalbų. Jo patvirtin- 

, tųs. ir. ja .rupesniu gryna'lie
tuvių kalba parašytus po
terius Lietuvių Centralis 
Komitetas jau išleido.

LIETUVIŲ TEATRAS 
VILNIUJE.

Lietuvių Draugija del ka
ro nukentėjusiems šelpti 
birželio 26 dienų sutaisė 
vaidinimų cirko namuose 
Lukiškyje. Vaidino keturių 
veiksmų “Šilagėlę”, — tai 
paveikslas iš karo metų. Ne
žinomas autorius galėjo bū
ti labai patenkintas vaidi
nimo pavykintu. Ir orkes
trą gražiai atliko savo už
duotį, duodama progos iš
girsti gerai išmiklintus lie
tuvių dainų balsus ir gra
žiai pagausindamas “Šila
gėlės” daineles.

VILNIAUS RANKŲ 
PARODA.

Birželio 30 dienų leidus 
vyriausiajam rytų vadui 
Didžiosios gatvės 43 namuo
se atidaryta Vilniaus rankų 
darbų paroda lietuviško, 
lenkiško, žydiško ir gudiško 
pavidalo.

DUJŲ ŠVIESA VIL
NIUJE

Vilniaus dujų įstaiga jau 
kelios savaitės kaip regu- 
leriai veikia. Ketina gatvė
se įtaisyti dujinius žibin
tus: Žiburiai žibės per bir
želio ir liepos mėnesius nuo 
9 valandos iki 12. Paskui 
žibės ilgiau.

PAVYZDINGAS DVA
RAS ŠALĘ VILNIAUS.
Vokiečių vyriausybė Pa

neriai dvarų — Romos ka
talikų nuosavybė, — kurs 
stovi 3 kilometrai nuo Vil

niaus paneryje, pavertė pa
vyzdingu dvareliu, kurs ne
trukus duos gera pelnų ir 
bus naudingas apylinkės 
gyventojams.

ŠIENO KAINOS. *
Vilniaus vyresnybės vir

šininkas paskelbė nustaty
tas kainas centneriui — už 
šieną nuo 2 iki 3 markiu, 
už dobilus nuo 3 iki 3 mar
kių 50 fenigių. Tos kainos 
yra šienavimo vietoje. Šie
nas ir dobilai galima par
duoti tiktai kariuomenei ir 
nustatytomis kainomis. 1 
centneris sveria 3 pudus.

JAVŲ KAINOS.
Šių metų derliaus javų 

nerekvizuos, o už viską mo
kės gyvais pinigais. Dabar 
jau nustatė javų kainas: ru
giams, avižoms, miežiams 
po 7 markes centneriui, 
kviečiams — 8 mar. c.

LIETUVIŲ KAUNO 
GIMNAZIJA

Š. m. liepos 4 d. baigė pir
muosius savo gyvenimo me
tus. Padarius kvotimus, bu
vo atidaryta penktoji kla
sė: gimnazija patvirtinta ir 
vokiečių vyriausybės pri
pažinta teisėta. Po vasaros 
atostogų mokslas prasidės 
1916 m. rugpjūčio 2 d., o 
mokslo metai baigsis 1917 
m. balandžio mėnesyje.

Jonas Aukštuolis.

A. A. STEFANIJA 
GIRČYTĖ.

Velionė kilusi iš Zarasų 
apskrities, Dusetų parapi
jos, Kavolių vienasėdžio. 
1915 m. pavasarį baigė U- 
tėnos augštųjų pradedamą
ją mokyklą. Pasimokiusi 
vasarų, tais pačiais metais 
rudenį įstojo Vilniaus Yčo 
ginmazijon (Voroneže) 7 
klasėn, kurių šiemet pava
sarį baigė apdovanota auk
so medaliumi. A. a. Stepa- 
nija labai mėgo muzikų ir 
svajojo išeiti jos mokslų.

Šio sunkiojo meto aplinky
bės ypačiai buvo a. a. Ste- 
panijos mirimo priežastimi. 
Varginga ir ilga kelionė iš 
Lietuvos Rusų Rytuosna, 
karas, visos jo baisenybės 
ir nelaimės kirste pakirto 
jaunutės merginos sveikatą. 
Pagaliau, baigusi gimnazi
ja, galutinai susirgo ir, pa
gulėjusi daugiau nei du mė
nesiu Voronežo Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje, mirė 
rugpjūčio 9 d.

Ilsėkis, tremtine, rami 
tolimoje Rytų žemėje!

Dr.

Uždarė darbo biurų visos 
Rusijos žemietybių ir mie
stų sąjungų. Per savo dar- 
bavimos (9 mėnesių) laikų 
biuras gavęs darbo 130,000 
pabėgėlių ir atidaręs įvai
riose 270 vietinių darbo 
biurų.

Nesenai latvių Centro 
Komitetas išleido trečiąją 
ir paskutinųjų latvių pa
bėgėlių adresų knygos dalį. 
Šion knygon tilpo 30,000 a- 
dresų latvių pabėgėlių iš 
Kuršo, dalies Kauno gub. ir 
Vidžemės gub., Rygos ap
skričio.

VILLA IŠNAUJO ŠEI
MININKAUJA MEKSI

KOJE.
El Paso, Tex. — Čionai 

gauta žinia, kad žinomas 
meksikonų plėšikų—galva
žudžių vadas Villa su savo 
gaujomis sumušęs 1,000 
Carranzos kareivių ir paė
męs miestą Cusihuricic. Iš 
ten pasistūmėjęs net ligi 
miesto San Andres.ir išsker- 
dęs visus paimtus nelaisvėn 
Carranzo kareivius ir kitus 
civilius gyventojus. Villa, 
sakoma, dabar pasidaręs 
labiaus žvėriškesnis už pir
miau. Jo įsakymu žmonės 
žudomi, viskas naikinama.

Tuo tarpu Carranza po- 
senovei reikalauja, kad 
Suv. Valstijos prašalintų iš 
Meksikos savo veikiančiąją 
armijų, kuri, tiesų pasakius, 
ten nieko neveikia, bet nors 
saugoja savo siena. Jei Suv. 
Valstijos savo armijų pra
šalintų, tuomet Meksikos 
plėšikai leistųsi į Suv. Val
stijų teritorijas, nes Car
ranzo kariuomenė yra per- 
menka pasipriešinti villis- 
tams.

Villa su savo ordomis be 
to paėmęs ir miestų Nami- 
quipa, kituomet buvusia 
vyriausių amerikoninio ge
nerolo Pershingo stovyklų, 
kuomet šis su savo armija 
gaudė Vilių. Nuo to miesto 
netoli yra tunelis Cumbre. 
kur .meksikonai išskerdė 50 
amerikonų.

Pabėgusieji žmonės iš tų 
apylinkių, kur siaučia Villa 
su savais galvažudžiais, 
pasakoja* tiesiog' neintikėti- 
nus daiktus. Villa liepia be 
atodairos žudyti vyrus, mo
teris ir net vaikus, intaria- 
mus esant prielankiais Car- 
ranzai. Vienų moteriškę, 
kuri kituomet slaugojusi su
žeistą Carranzos kareivį. 
Villa pats nušovęs, o jos 
kūdikį liepęs aplieti kerosi
mi ir sudeginti. Paliepimas, 
žinoma, išpildytas.

Tose apylinkėse gyvento
jai neturi ramybės. Palikę 
namus slapstosi kur kal
nuose ir miškuose.

O amerikoninė armija vis 
dar ten... veikia.

JIS UŽ TAI JAU GAVO.
New York. — Suv. Vals

tijų kuone visi kabineto na
riai dabartiniais laikais, pa
metę šalin šalies reikalus, 
važinėjasi su prakalbomis, 
agituodami už prezidentų 
Wilsonu, kad šitas išnaujo 
butų išrinktas šios šalies 
prezidentu.

Nesenai Jersey City , vie
nam susirinkime kalbėjo 
karo sekretorius Baker. No
rėdamas užtarti prezidentų 
Wilsonu Meksikos reikale, 
štai ką jis tarp kitko pasa
kė:

“Žinome, kad meksiko
nai neatsižiuri į Suv. Vals
tijų piliečių gyvybę ir man
tą; žinome, kad Meksikos 
revoliucionistai nemoka sa
vo skolų, kad plėšia ir bjau- 
rioja bažnyčias ir, kad jų 
pinigai yra be jokios vertės.

“Bet taippat žinome, kad 
Jurgio Washingtono armija 
nebuvo geresnė. Washingto
no kariuomenė ,maršuodama 
pro Valley Forge, plėšė vis
ką, kas tik pakliuvo po ran
ka, plėšė bažnyčias ir išplė

šti pinigai buvo sunaudoja
mi kareivių girtuoklybei. 
Kareiviai izmezdavo iš baž
nyčių kunigus; taippat jų 
ir pinigai buvo be vertės.

Tokia savo kalba sekre
torius Baker Wilsonui pasi
tarnavo, kaip toji meška.

Dabar visi angliški lai
kraščiai, net ir demokrati
niai karo sekretoriui tiek 
daug duoda vėjo, kad tas 
vargiai atlaikys kabineto 
suole. Juk tai nėra juokai 
sulyginti Washingtono ar
mijų su Meksikos, plėšikais.

VOKIEČIAI ATLYGINS.
New York. — Dienraštis 

“New York Sun” gavo ži
nių iš Washingtono, jogei 
vokiečių vyriausybė paga
liau sutikusi išmokėti atly
ginimų už Suvienytų Val
stijų piliečius, žuvusius 
su sutorpeduotu garlaiviu 
“Lusitania”. Taip bent val
stybės sekretoriui Lansing 
pranešęs vokiečių ambasa
dorius von Bernsdorff. A- 
part atlyginimo Vokietija 
dar atsiprašysianti Suv. 
Valstijas. Valdiškuose rate
liuose tas reikalas laikomas 
galutinai pabaigtas.

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ.
Bliss, Okla. — Keli plė

šikai netoli šitos vietos su
laikė krasos traukinį Atchi
son, Topeka ir Santa Fe ir 
apiplėšė. Kas indomiausia, 
kad du plėšiku buvo važia
vę traukiniu. Krasinio va
gono klerkų nušovė, nede
gamąją spiintą suplaišino su 
nitrogliceriną.- Kiek jie pa
ėmė pinigų*dar nesužinota.

EPIDEMIJOS AUKOS.
Washington. — Sulyg fe- 

deralio sveikatingumo de
partamento pranešimo, tar
pe liepos led. ir rugsėjo 25 
d. Suv. Valstijose vaikų pa
ralyžiaus • epidemija buvo 
susirgusių 28,262 asmenų. 
Kiek iš tų susirgusių yra 
mirę, nepasakoma*. Tik tvir
tinama, kad susirgimai ma
žėjanti.

NUŽUDĖ TĖVĄ SU 
KIRVIU.

Clarksburg, W. Va. — 
Čia suimta ir uždaryta ka
lėjimai! 13 metų mergaitė, 
Lena Bonafliglio, kuri kal
tinama savo tėvo nužudyme 
šitam miegant: Nelaimingo
jo galva suskaldyta į šmo
tus su kirviu. Policija su
žinojusi, kad tėvas labai 
žiauriai apsieidavęs su jąja.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Centralia, Okla. — Anų 

dienų šitan; miestelin auto
mobiliu atvažiavo keturi 
apsiginklavę plėšikai ir a- 
piplėšė First National 
Bank. Paėmė $6,000 ir nu
dūmė.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJE.

Cleveland, Ohio. — Erie 
ežere tomis dienomis siautė 
baisi audra. Daug garlaivių 
nuskandinta. Apie 50 žmo
nių žuvę su nuskendusiais 
garlaiviais.

MINSKAS.
Čia buvo įsteigtas Lietu

vių Draugijos skyrius, bet 
del stokos- inteligentų dar

bininkų, skyrius prisiėjo 
uždarvti. Dabar, susidarius

v f

kuopai žmonių ir jų 16 į- 
sirašius draugijos nariais ir 
padavus prašymų — sky
rius yra atnaujinamas. Įga
liotiniai — p. p. Valiukai 
iš Minsko iškeliami.

ATSIŠAUKIMAS Į LIE
TUVIUS PROFESIJO- 

NALUS.

Lietuvoje trūksta moky
tojų ir daktarų. Lietuviai ir 
vokiečių valdžia aiškiai ta 
trukumų mato. Beviešint 
mums Lietuvojee, mus pra
šyta prisiųsti iš Amerikos 
tinkamų žmonių. Taip da
lykams virtus, aš kreipiau
si į vokiečių ambasadorių 
von Bernstorff’a su prašy
mu patarnauti lietuviams 
šiiioni reikalu. Ambasado
rius atsakė, kad darysiąs, 
ką galėsiąs.

Nesulaukęs užtektino 
skaitliaus kandidatų va
žiuoti Lietuvon, šiuomi krei
piuosi į Amerikos lietuvių 
visuomenę, prašydamas pri
siųsti man savo adresus 
kuonogreičiausia. Lauksiu i- 
ki pabaigos spalių mėnesio. 
Gali važiuoti ir čia gimęs 
jaunimas, pabaigęs viduri
nes bei augštesnes moky
klas Adresus, meldžiu siųsti 
kun. Dr. V. Bartuškai, 313 
Poplar Str., Mt. Carmel, 
Pa.

J. E. Vyskupas Cieplia- 
kas Katedros bažnyčioje, 
Petrograde, atlaikė mišias 
lietuviams pabėgėliams. Mi
šioms pasibaigus, vyskupas 
pasakė pamokslą lenkiškai, 
o paskui, fK, Bugenis atkar
tojo ta patį lietuviškai. Vy
skupas pasisakė mylįs lie
tuvius nemažiau už lenkus, 
o Lietuvą pavadino šventa. 
Lietuvių už mišias sudėtus 
25 rublius vyskupas pavedė 
Lietuvių Komitetui pabė
gėlių vaikų naudai.

PERFECT LEMPA
ADA pirksi lempą, pirk Rayo.
Tamista gausi lempą, kuri yra ir 

užima tikrai savo vietą; kuri išduoda 
geriausią patarnavimą ir kuri, bus pa
grąžinimui ir parankumui; kuri iš
duos neatmainomą, tolygia šviesą, ti
krai tinkančia, kokios tamista reika
lauji.

Rayo lempos yra puikios paprasto 
šdirbimo. Jos tinka liarmoniškai į bi
le kambarį.

Rayo lempos yra veiklios, išduodan
čios tolyn minkštą, šviesią, ilguose

žiemos vakaruose, be jokio ftkimis 
kenkimo.

Rayo lempos ^yra geriausios, kokias 
mes galėjome atrasti ir prekė mažes
nė. negu kad yra reikalaujama už ki
tus šviesų išduodančius, bile kokį su 
jų verte.

Prašyk savo pardavėjo parodyti 
Rayo leirtpas. Tamista tuojau pripažį- 
site jai viršenybę. Tamista matysite 
ir suprasite visai nežmonišką pigumą 
ir atsakančiai kito vietos užėmimą šio 
perpilno sumanymo.STANDARD OIL COMPANY

[Aa Indiar.a Corporation]

Skaityk! 
Būk Muzikantas arba 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 
adresuoki?:- G. A. BARONAS, 
p. c. McKees Rocks, Pa

jpaamancaaaataaMMBMHi
i PLUNKSNOS PLUNKSNOS J 
i —~—
| Kad būti užimtais per vasaros B 

sezoną, męs esame nuinnšę savo |
■ kainas ant vieno trečdalio. Ateik įj 
g ir išbandyk raus.

' H. Rubenstein & Co. ■’ a
a Plunksnos ir Pūkai ----- ----------- a
J 640 W. 14th St., :-: Chicago, III. ■

Arti Hals t ?d g
Atdara Nedaliomis a
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Ženklas operatoriui
KUOMET pasakai klaidingą, numerį ar kas to

kio kito nesuprantamo pasitaiko telefonuo- 
jant, tuojaus nori į tai atkreipti operatoriaus do- 

mą ir klabini taip vadinamą prie telefono priė
mimo vąšą.
Kuomet priėmimo vąšą rimi smarkiai daužyti, operatorius 
j tą šaukimą negali atsiliepti, kadangi žibčįpjimų ženklas 
'tuomet' riepašiiddd'tint lentos su elektros jungtuvais.
kad gauti operatoriaus atsiliepimą, priėmimo vąšą reikia pa
lengva klabinti, nes tuomet operatorius pastebi ant lentos 
šauksmą.
Tik taip elgiantiesĮ galima gauti greitas patarnavimas. Taippat ne
reikia sakyti klaidingo numerio.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Commercial Department ,
O&cial 100

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapių Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokią žinių iš Ameri

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

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

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVTCZ PUB. CO., Ine.

3249 So. Morgan St., Chcago, III.

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Oo.

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

6



No. 33

%

Lietuvių Laikraštis “Katalikas11 f

Musų Moterims

inėtai, 
privertė

“broke”

savo globon, surasti jai at
sakantį darbų? Ar rasis? 
Chicago miestas toks dide
lis, bet kuomet prisieina 
kam-nors suteikti pagelbų, 
kuomet prisieina apšluosty- 
ti nelaimingiems ašaras, 
kaip tai tuomet tas didžiu
lis miestas pasirodo mažu
lėliu, nieko nereiškiančiu 
prieš žmonių vargus.

ginų, kuomet jinai buvo nu
keliavusi stovyklom Gene
rolas buvęs apsitaisęs inži- 
nierio uniforma, be jokių 
dakoracijų.

Švelnumo Dovana.

KADA VAIKAS GALI 
NEŠIOTI AVALUS.

YRA DAUGYBĖ TOKIŲ 
ATSITIKIMŲ.

Chicagos moraliam teis
me, kur, deja, vedamos by
los už nemoralį pasielgimų, 
retkarčiais pasitaiko išgirs
ti indomųs dalykai.

Antai anų dienų prieš 
teisėjų Fisher atvesta jau
na mergaitė, kurių polieian- 
tas kaltino nemoraliam pa
sielgime.

Teisėjas dirstelėjo į jos 
liūdnų smulkų veidelį ir pa
klausė:

— Ar teisybė tas viskas, 
kų policiantas kalba apie 
tave?

— Taip, teisybė — atsa
kė ramiu balsu kaltinamoji 
— bet kas iš to?

— Kaip ilgai taip pasiel
gi?

— O, jau suvirš
— Ir kas tave 

taip elgties?
— Well, buvau

ir negalėjau susirasti dar
bo.

— Ai* buvai taip bloga 
ištisus metus?

— Ne, tiktai tuomet, kuo
met neturėdavau pinigų, o 
darbo gauti negalėjau.'

Teisėjas dirstelėjo į jos 
virpančias rankas.

— Kodėl taip esi nervin
ga?

— Kaip neturiu būti ner
vinga? Toksai gyvenimas 
nesutinka su mano prigim
timi.

Teisėjas užsimųstė. Dirs
telėjo į mergaitę. Jinai to
kia jauna ir patogi, gyveni
mas jai turėtų šypsoties, o 
čia, priešingai savo valiai, 
del duonos kąsnio pelniji- 
mo turi leisties tokiais šun
keliais.

Susirinkusioji teisme pu
blika nulindo. Nes jai, gal 
tai dar pirmu kartu gyveni
me, stojo prieš akis nu
blankusi nelaimingojo liki
mo šmėkla. Visų širdyse už
gimė neišpasakytas sųjaus
mas, nes kiečiausios širdįs 
turėjo suminkštėti.

Kiek palaukęs teisėjas 
tolesniai klausė:

— Ar pirm šito buvai, 
kuomet nors areštuota?

— Ne.
— Ar esi ištekėjusi?
— Ne.
Ir vėl teisme užviešpata

vo mirtinoji tyla. Visų a- 
kįs atsikreipė dabar į tei
sėjų, kadangi artinosi iš
tarmės laikas, paskelbimas 
įstatymo, kurs yra begai- 
lestingas, neatsižiurįs į 
žmogaus apverktinų stovį.

— Leisiu tau taip pa
sielgti — atsiliepė paga
liau teisėjas — kaip tari 
patinka. Nesibijok, mažyte, 
aš tavo pavardės neišvilk- 
siu viešumon. Paleidžiu ta
ve be bausmės, nes pasiti
kiu, jogei surasi sau darbą 
gerų žmonių tarpe ir su
grįši geran kėliau, iš kurio 
tave išplėšė

Mergaitės 
smėjo.

— Dėkui

Avalai vaikui nereikalin
gi, kol jis nepradeda vaik
ščioti. Pirmieji avalai (če- 
verykai) turi būti platus 
pirštuose ir turėti minkš
tus padus, kad nepakenktų 
vaikui vaikščioti.

Kuomet vaikas jau gerai 
ima vaikštinėti, tuomet a- 
valų padai turi būti kieti.

Avalai su šniūrais vai
kams yra daug geresni, ne
gu užsagami guzikais.

Nekuomet nereikia pers- 
markiai sušniuruoti avalus, 
kadangi tas kenkia kojos 
vystymuisi.

MOTERIS SKAITLI
NĖSE.

1,107

vyrų

Daugiausia moterių ro- 
kuojama Portugalijoje, kur 
ant 1,000 vyrų yra 
moterįs.

Danijoje ant 1,000 
yra 1,076 moterįs.

Hispanijoj ant 1,000 vy
rų 1,074 moterįs.

Švedijoj ir Anglijoj po 
1,045 moteris.

Francijoj 1,034 moterįs.
Šveicarijoj 1,026.
Austrijoj Vengrijoj 

023.
Rusijoj 1,031.
Holandijoj 1,016.
Belgijoj 1,015.
Suomijoj 1,012.
Italijoj 1,010.
Tuo tarpu Bulgarijoj, 

Rumunijoj ir Graikijoj mo
terių yra mažiam negu vy- 
rų.

l

MOTERIŲ BALSAVI
MAS AUSTRALIJOJ.

Kadangi Australijoje su
manyta imti kariuomėn vi
sus tinkamus kareiviauti 
vyrus ir juos pasiųsti karo 
laukan Europoje, tatai Au
stralijos parlamentas nus
prendė tame reikale leisti 
nubalsuoti moterims. Nori
ma patirti, kaip į tų reikalų 
atsineš moterįs. Ar jos su
tiks savo vyrus, sūnūs 
ir brolius siųsti į skerdy
nes Europon.

Tai pirmas bus pasaulio 
historijoj atsitikimas, kai 
moterims butų leista išrišti 
toks svarbus klausimas.

PRANCŪZŲ GENERO
LAS ATŽYMĖJO CHICA- 

GIETŲ.

vargas.
veidas palink-

tau, teisėjau! 
—: pasakė, išėjo iš teismo 
ir nuėjo sau gatve.

Visiems esantiems teisme, 
be abejonės, atėjo galvon 
toksa i klausima s:

O kas bus dabar su ta 
mergina? Ar rasis kas tok
sai, kuris galėtų paimti jų

Vyriausias franeuzų ar
mijų vadas, generolas Jof- 
fre, sužinojęs apie gausin
ga darbų karo lauke Chica
nos artistės, Miss Grace 
-Cassete, pakvietė jų savo 
stovyklon, kad asmeniškai 
jai išreikšti pagarbos žodį.

Mergina Cassete pildo sa
nitarinę tarnyba mušiu 
Saukė, Francijoje.
; Gen. Joffrę rimtumas 
padaręs didelį įspūdį į mer-

(Humoras).
Turėjau trisdešimts pen

kis metus ir buvau jaunikiu 
kas mano tėvams labai ne
patiko.

Nebuvo pabaigos išmeti
nėjimams.

— Nemanai juk visas 
gyvenimas palikti jaunikiu. 
Senas jaunikis, tai kaip 
sausa šaka, kuri nukertama. 
Kaip mus neteksi, tai kųgi 
tu pradėsi veikti vienas. 
Kas apžiūrės tavo namus? 
Ai* gal nori, kad mes nu- 
mirtumėm iš susikrimtimo? 
Juk tiek yra patogių mer
ginų. Pažįstame labai iš
mintingų.

Buvo iš ko pasirinkti.
Tik man tas labai nepati

ko, kad nuolatos buvo kal
bama apie kraitį. Turėda
mas vietų, kuri man užti
krino nėprigulmybę — no
rėjau visupirmu vesti mer
ginų, kokia man patiktų.

Nudaviau negirdįs išme
tinėjimų.

Staiga vienų dienų pas 
tėvus atvyksta mano teta 
su giminaite.

— Turime jau tai, kas y- 
ra reikalinga Edvardui! — 
tarė teta.

Edvardas, tai aš.
Tai tau, pagalvojau, da

bar man naujos prasidės 
kančios.

— Puiki bus pora! — at
siliepė giminaitė.

—•- Taip-'— pasakojo to
liau teta — mergina patogi, 
meili, labai rūpestingai iš
auklėta, dainuoja kaip an
gelas. Tikras žemčiūgas.

— O kaip vadinasi tas 
žemčiūgas? — paklausiau 
neapsikentęs.

— Karolina Verduret.
— Parinktina mergina — 

tęsia teta. — Turi didėt 
kraitį. Tatai jei ir mergi
nos Verduret nepanorėsi, 
tai jau nei nežinosiu, kas a- 
pie tave galvoti.

— Taip, taip, priduria gi
minaitė,
angelas. Abidvi kartu mo
kino vės. Jinai gavo dovanų 
už savo švelnumų. Kų gi tu 
į tai pasakytum?

— Jei gavo švelnumo do
vanų—sakau—tai tuom kar
tu nematau nieko priešin
go.

Pagaliaus nutarta supa
žindinti mane su jųja.

Už kelių dienų gavau nuo 
Verduretų pakvietimų. Ten 
mane nusivedė teta. Mergi
na Karolina dvidešimts 
penkių metų, juodbruvė, la
bai patogi, iškarto man ji
nai paliko. Visas laikas nu- 
leizdama akis tyrinėjo nlane 
nuo kojų ligi galvos.

Matomai, buvo perspėta.
Neužilgo paskui atlikau 

vizitų ir pradėjau lošti kon
kurento rolę.

Mergina laikėsi atsargo
je. Kalbėjo mažai. Jos tė
vai buvo man labai malo
nus. Mano busimoji atsisėz- 
davo prie fortepiano ir pa
dainuodavo, kų jai liepda
vo motina. Turėjo alto bal
sų. Jai dainuojant ir skam
binant, jos motina išrokuo- 
davo savo dukters ypatybes, 
o tėvas, sėdėdamas minkš-

pasakojo to

;asuolyj, rūkydavo didelį ci
garų.

Vienų vakarų mano busi
moji uošvė atidarė bibliote
kų pilnų kningų.

— Tai vis mano dukters 
dovanos—tarė—buvo visuo
met pirmoji mokykloje.

Aš išreiškiau didelį įspū
dį.

— Jos neaplenkė nei švel
numo dovana.

— Man pasakyta apie tai
— tariau.

Norėjau prašyti parodyti 
tų stebėtinų kningų — švel
numo dovanų, bet nedrįsau.

Bet pati uošvienė padavė 
man kningų vardu: “Nelai
mingųjų karalienių histori- 
ja”. Turėjo būti daug tų 
nelaimingųjų, nes buvo sto
roka kninga.

Ponia Verduret paeiliui 
parodė man visas dovanas, 
kokias gavo jos duktė. Tu
rėjau pažiūrėti į kiekvienų 
kningų ir pasveikinti su to
kiais nuopelnais motinų.

Kartų, kuomet su Karoli
na pats vienas palikau kam
baryj, pasinaudojau proga, 
kad pasiklausti jos, kaip ji
nai atsineša į mane.

— Panele Karolina — 
tariau — stovėdamas prie
angyj, kad palikti tamstos 
vyru, noriu žinoti, ar aš e- 
su nemielas tamstai?

—- Mano tėvams tamsta 
patinki — atsakė - jie tam
stą, priims, o gerai išauklėta 
duktė yra priversta pildyti 
tėvų norus.

— Su tuomi nesutinku!
— atsakiau. — Tėvų leidi
mo man neužtenka. Visu
pirmu man reikia žinoti, ar 
tamsta sutinki.

Nuleido akis.
— Nepasakiau juk tam

stai, kad aš nesutinku.
— Tatai tamsta sutinki!

— sušukau, i*
Mano giminaitė turėjo 

tiesų; mano busimoji buvo 
angelu, aš nebuvau jos ver
tas. ,.;|

Įvyko didžiai iškilmingos

vestuvės. Pasirodė kuo ga
li Verduretų šeimyna. Vi
sų savaitę tęsėsi pokyliai, 
pietus, pasilinksminimo va
karai. Sukviesta visa galy
bė svečių. Mano žmona vi
siems patiko ir iškarto pa
sirodė žinanti namij ruošų. 
Didžiavaus tuomi. Paga
liaus užsidarė durįs paskui 
paskutinį svečių.

— Pagaliaus esame patįs 
vieni — tariau. — Esame 
liuosi nuo tų nuobodulių.

— Visai riesi mandagus 
mano tėvams ir musų sve
čiams — patėmijo mano 
žmona.

— Atleisk, bet aš jaučiuo
si taip laimingas — kalbu 
į jų švelniai.

Išsitraukiau iš kišeniaus 
cigaretų ir rengiausi užsi
rūkyti.

— Aš manau, kad nerū
kysi — sako Karolina.

— Vienų cigaretų, tik vie
nų cigaretukų.

— Nei mažiausio — at
sakė apisausiu balsu.

— Bet, pačiulyte!
— Ne. • .
— Ar tau durnai kenkia?
— Man nekenkia, bet aš 

nenoriu, kad tu rūkytum.
— Tavo tėvas ruko išti- 

siomis dienomis.
— Bet mano vyras nerū

kys. Nesu kaip motina avi
nėliu, kuris leistųsi pasi
pjauti.

— O čia kas dabar — kai- 
taliuoja man galvoje — tai 
ne mano žmona; kibą jinai 
man čia bus sumainyta.

— Moterystėje — sakau 
:— reikia kits kitam nusi
leisti. Rūkymas, tai mano 
senas papratimas,

— Nerūkysi ir viskas — 
atsakė.

— Juokies ar kas tokio...
— Visai ne. Uždraudžiu 

tau rūkyti, o dabar pamė
gink!

— O aš — tariau — už
draudžiu tau kalbėti taip aš
triai.

Vos pabaigiau tai sakyti, 
staiga mano žmona pūkšt! 

man į galvų su kninga.
Pasilenkiau paimti nuo 

grindų kningų. Tai buvo 
jos švelnumo dovana...

Nesusipratimas.
— Kų tu manai, antra 

ryte, o tu tik dabar grįšti?
— Kų daryti, mano bran

gi, jei jau visos užeigos už

darytos.

Karolina yra

SChicagos Strytkarių}

Transportacija.

Paviršutinių linijų gatvekariai bėgioja su
virš kaip ant tūkstančio mylių ilgio bėgių, ku
riais pakanka iš Chicagos pasiekti New Yorkų.

Per metus pervežiama suvirš milijonas 
keliauninkų rokuojant ir naudojančiuosius 
transforms.

Su tokiomis sunkenybėmis gatvekariai per 
metus pravažiuoja .109,500,000 mylių, arba 4,- 
380 kartų aplink visų žemę. ' ' '

Nei vienam pasaulio mieste nėra tokios, 
sistemos, sulyg kurįos butų valdoma vienu žy
giu tiek daug gatvekarių ir pravežama tiek 
daug žmonių. Nei vienam kitam mieste gatve- 
s.diių tarnautojai nėra taip visųkuoni aprūpinti 
ir gerai, apmokami.

• . Tail)^U nel viėnam dideliam mieste nera
si, kaip Chicagoj, tokio biznio distrikto <>ulin-

į M X- vos ’& ke-. 
važiuoti kehai gatvekai‘Muns Įvažiuoti ir iš-

' P'Wuosius de.' 
ginu k n.it. ? dl'ta SUV'r5- W.OOO,00O'dati.

Nonvond Parko/hJiS ,C®i.ėaR!’ — nuo. 
tohuuę. • 81 U8"tiu . gatvei,. ao.S.įryihjnuo
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 33

Iš Chicago.
NEPAMIRŠKITE LIE

TUVIŲ DIENOS.

Jau visai arti Lietuvių 
Diena, lapkričio 1 d. Miesto 
taryba leido lietuviams tą 
dieną rinkti aukas ir gatvė
se. Chicagos lietuviai todėl 
privalo pasistengti surinkti 
kuodaugiausiai aukų tą die
ną. Nes tai yra vienatinė 
proga viešai rinkti aukas.

Atsiminkime, gerbiamie
ji, nuniokotą savo brangią 
tėvynę, badaujančius savo 
brolius ir seseris. Kiek iš
galėdami todėl visi aukoki
me šitam prakilniam tik
slui. Patįs aukokime ir sve
timtaučius skatinkime prie 
aukojimo.

Sekančią seredą įvyksta 
Lietuvių Diena.

Vietos komitetas deda vi
sas savo pastangas, kad au
kų rinkime butų tvarka, 
kad daugiausia butų surink
ta aukų.

Policijos viršininkas ati
duotas teisman.

Puikią Chicago turi poli
ciją. Praeitą panedėlį po 
celių dienų tardymo prieš 
municipal! teisėją Olsoną, 
grand jury teisman atiduo
tas policijos viršininką 
Mealy. Su juo patraukti 
tieson jo sekretorius Wm. 
mdhardt ir Sportsmen’s 
Club of America sekreto-

Policijos viršininkas in- 
;ariamas nepildyme nedėl- 
dienio įstatymo kas lytisi 
saliunų ir kitokiuose nusi-; 
žengimuose.

Tai pasekmės prokuroro 
Hoyne užpuolimo ant Citv 
Hali.

Policijos viršininkui nus
kirta $20,000 parankos, o 
kitiem dviem po $10,000.

Tikrai “pavyzdinga” po-

rado su minėtu Klausų mie-Įį kalėjimą tik todėl, kad y- 
gajame kambaryj. Žinomas'ra keletas kriminalistų; ne- 
dalykas, vyras baisiai inir-'daleist visų/prie pramonės 
to, ją išvarė iš namų, o. nekurtuose d 
Klausui paketino atkeršyti 
su teismo pagelba.

Maroko žmona pagaliau 
savo vyrui išpažino, jogei 
jinai turėjusi uždraustą su
sinėsimą su Klaus’u ir pra
šiusi jai atleisti. Bet vyras 
neatsileidęs ir teisme parei
kalavęs persiskyrimo.

Kuomet moteriškė 
nojusi, kad teisman 
siąs ir jos suvedžiotojas 
Klaus, jinai nusipirkusi re
volverį ir norėjusi tą nedo
rą žmogų nužudyti.

Persiskyrimo byla 
nai pertraukta.

Paskiau pranešta, kad po
licijos viršininkas paliuo- 
suotas.

suži- 
atei-

taiki-

dalykuose tik 
todėl, kad panašiuose daly
kuose keletas apgavikų 
bando išnaudot visuomenę.

Bet reikia pasidžiaugt, 
kad šiais laikais jau prade
da suprasti ir viešai apkal
tint tuos palinkimus neku- 
rie žmonės, o tarp jų ir y- 
patos augštai stovinčios vi
suomenėje, ypatos, į kuriąs 
yra atkreiptos minių akis. 
Prie mūsiškės valdžios su
rėdymo galima tikėties di
delio dalyki! pagerinimo,

Teisėjas apsiverkęs.
Teisėjas Sabath krimina

liam teisme pasmerkė mi- 
riop Lloydą Bopp, kurs nu
žudė policiantą Hermaną 
Malow birželio 14 d. š. m. 
Teisėjas išnešdamas mirties 
ištarmę apsiverkęs. “Visa 
savo siela troškau”, kalbė
jo teisėjas, “jogei nebusiu 
priverstas mirtimi baust! 
nei vieno žmogaus, kuomet 
man prisiėjo užimti teisėjo 
vietą augštesniam teisme. 
Tečiau turiu pildyti įstaty
mus ir pareigas. Bet tai at
lieku su didžiausiu širdies 
sopuliu”.

Keturi nuskendo upėje.
Kokią turime tvarką Chi

cago j e, tegu paliudija šis 
baisus atsitikimas:

Panedėlįo vakare auto- 
mobiliumi važiavo 6 žmo- 
įiės, žiiioiriį visuomenėje 
veikėjai. Važiavo 12 gatve. 
Per upę tiltas bdvo atida
lytas ir nekieno neapsau
go jamas. Bevažiuojant au
tomobilius nusirito upėn. 4 
žmonės nuskendo, o 2 vos- 
ne-vos išgelbėta.

Tai tiesiog baisus daik
tas. Tiltas atidaronias ir 
neapsaugojamas. Per tokį 
miesto administracijos apsi
leidimą keliais praėjusiais 
metais daug žmonių žuvo.

Nuskendo:
Hugo J. Warner, 31 me

tų, Lord and Thomas pas
kelbimų agentūros oficialis- 
taš.

Sylvan Kusel, 20 metų, 
Chicago universiteto stu
dentas, anglų kalbos moky
tojas svetimžemiams Max
well street settlemeųte.

Mrs. Lillian Klausner, 30 
metų, visuomeninė veikėja 
Maxwell settlemente ir Hul 
house. ’

Miss Jennie Klausner, 22 
metų, mokytoja Jewish nor
mal training school.

Išgelbėta:
Mrs. Henrietta J. War

ner, 30 m., nuskendusio Hu- 
• go J. Warner žmona, visuo

meninė veikėja.
Miss Sarah Bernstein, 30 

m., mokytoja Herzl public 
school. n

Ką jus, piliečiai, manote 
pasakyti apie tokius atsiti
kimus?

Parduoda duoną po 4c.
Duonkepio Louis Becker 

sūnų Abe andai nežinomas 
užpuolikas sumušė prie 
duonkepyklos po num. 847 
Maxwell gat., kuomet tasai 
rengėsi išvežioti savo kos- 
tumeriams duoną.

Louis Becker tvirtina, 
kad jam keršija duonkepių 
sąjunga, kuri nutarė duo
nos kepalėlius pardavinėti 
po 6c. Tuo tarpu Becker 
neapsiėmė padidinti savo 
kepamos duonos kainą. Jis 
ima už kepaluką po 4c. ir 
tvirtina, jogei turįs pelno.

Graži tvarka laisvoj ša
lyj-

Duonkepis ima 4c. už 
duoną ir turi pakaktinai 
pelno,* kad tuo tarpu kiti 
nusiskundžia imdami po 6c. 
už kepaluką.

Baisesnio žmonių išnau
dojimo visam pasaulyj ne
rastum.

O šalies vyriausybė tyli. 
Jai labiaus rupi ateinantie
ji rinkiniai, negu gyvento
jų sitiimas.

ŠLYKŠTUS PAPROTYS.
Vieni įkyriausių apsireiš

kimų įsisenėjusio uždegimo 
skilvyje yra dujos skilvyj 
ir žarnose. Šita duja at- 
rugsta ir šitas paprotys pa
daro ligonį netinkamų drau
gystei jautrių žmonių. Tri
nerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras pasiekia 
pačią šitos kliūties šaknį. 
Jis išvalo skilvį ir greitai 
prašalina iš vidurių susirin
kusius išmetamus dalykus. 
Yra daug kitų kliūčių, nuo 
kurių reikia vartoti Trine
rio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras, ypatingai 
nuo kietų vidurių, galvos 
skaudėjimo, nervuotumo, 
kraujo menkumo ir tt., nes 
kaipo liuosuojantis ir sti
prinantis šitas vaistas ne
turi sau lygaus. Kaina $1.- 
00. Aptiekose. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, 1333- 
1339 S. Ashland Ave., Chi
cago, m. (Apg.).

Tragedija teisme.
Persiskyrimų teisine če

kė Marek pavojingai pašo
vė nekokį Jacob Klaus. Tei
sme gimė baisi suirutė. Te
čiau moteriškė veikiai buvo 
suimta ir nugabenta kalė
jimam

Visas dalykas yra toks:
Moteriškės vyras Marek 

vieną dieną savo žmoną at-

Duona dar labiau pa
brangsianti.

Nuolatos kįla ir kįla kai
na už duoną ir kitus valgo
mus produktus (neminint 
jau drabužių, avalų ir kit
ko). Penkių centų duonos 
kepalukai nesenai imta par
davinėti po 6 centus.

Tečiau ir tos kainos ne
pakanka duonos trustui. 
Beveik kas savaitė tas trus- 
tas kelia kainą už javus ir 
miltus, tuo patim priverz- 
damas duonkepius daryti tą 
patį. To pasekme bus tas, 
kad neužilgo vietoj 6 cen
tų už duonos kepaluką bus 
imama 7c. arba ir daugiau.

Antai praeitą savaitę mil
tų kaina už bačką padidin
ta vėl 65c.

Tas pat galas yra su mė
sa, kiaušiniais, cukrumi ir 
tt.

jau praėjo. Aš tikiu, kad simink, kad geriausiu vais- 
jie praėjo.

“Aš tikiu, kad šioje ša
lyje skleidžiasi naujas sen
timentas, pažįstantis visuo
menės reikalus ir kad yra 
tokis sentimentas, reikalau
jantis apginti visuomenės 
reikalus nuo visokių užgro
bimų, konspiracijų ir įvai
rių kombinacijų. Aš esu 
priešas visokių varžymų, 
daromų visuomenės reika
lams. Aš truputį pasidar
bavau tame dalyke New 
Yorke ir aš nei biskį neat
mainiau savo nuomonės 
link to ikišiol.

Taipgi aš tikiu, kad val-

“ KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

Pas ką randasi “Kataliko’’ No. 149, 
• • ■ . > birž. 25 d., 1915 m. malonėkite pri
ll 1 SKaUdailią | į'nisti “Kataliko” adm. o už kiek- 

i vieną prisiųsta numerį bus apmokama 
po 5 centus.

TANANEVICZ PUB CO.
3219 So. Morgan St., Chicago, UI.

tu yra Trinerio Linimentas.' 
įbraukyk ;
vietą, nereikia imti vidun. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose. 
Jei turi šaltį, kosulį, skau
damą gerklę, bronchitą, tai 
Trinerio Kosulio Malšintu- 
vas suteiks greitą -pagelbą.

_l Kaina ta pati. Joseph Tri-
' VA Z-.V» 1 l'fl 1 L 1.1 <1 Z- I A ZA WAV I T- ZAnėr, išdirbėjas chemikas. 
1333-1339 S. Ashland Avė.. 
Chicago, TU.

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

čia, 877 Cambridge at., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotus agentas. Pa! . 
ji galite užsirašyti “Kataliką” ir už-' 
simokėti pinigus.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

(Apg.).

jei viena iš didžiųjų parti-j
jų, per savo išrinktuosius diškos reguliacijos ir prie- 
atstovus, pažins ir supras žiūros yra tik bevertės žais
luos piįitnaudojimus ir už- ^s, jei j°s nepritaikintos 
dės ant jų savo sunkią ran- P™ faktų. Prieš tą aš taip-

gi iškėliau kovos vėliavą 
New Yorke ir jos niekad į 
nenuleidau žemyn.

“Privalome suprast, kad. 
męs jau pragyvenome tą 
dieną, kurioje turėjome ap- 
rubežiuot tą, ką buvome 
pripažinę Besotinu dėl su- 
trupinimo netiesotinumų, 
nepadorumų ir nęlegališku- 
mų. Męs patįs jau galime 
apsaugot save nuo visokių 
monopolizuotų praktikavi
mų bei įsikišimų į svetimus 
reikalus.”

ką. Toji viltis artyma išsi
pildymo, jei tik abidvi di
džiosios partijos vienodai 
supras bujojantį pavojų.

Linksma paminėt, kad 
šiomis dienomis tas jau ir 
pradeda apsireikšt. Pripa- 
rodymui paminėsime čia ką 
sako laikraščiai, aprašyda
mi dalykus artymus musų 
širdžiai.

Prakalboje, sakytoje Los 
Angeles, Californijoj, Rug
pjūčio 12 d. republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
Charles E. Hughes, anot lai
kraščių, taip pasakęs:

“Męs turėjome laikus, 
kuomet visuomenės reikalai 
šioje šalyje buvo ignoruoja
mi, kuoinet jie buvo įsta
tais slegiami, o ne ginami.
Džiaugiuosi, kad tie laikai rių, arba neuralgija, tai at-

RUDUO JAU ČIA, 
APSIŽIŪRĖK!

Dideles oro permainos ir 
drėgnumas dabar yra gau
sia ligų versme. Jei sveikas 
esi vienu tų, ką serga ra- 
matomis raumenų ar sąna-

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

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

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

Su pagarba, 
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

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

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

Mes. Zdankai, paieškome Onos 
Šaulienės (po tėvų . Bargailaitė), kuri 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Pakapės parap., Pašaušės sodos. Tu
rime dideliai svarbų, tamstai pelningą 
reikalą. Atsiliepkite adresu:

Anthony Zdankus,
823 W. 7th St., Mishrwaka. Ind.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ’’. tas gaus gražių dovanų vertė! 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SAUK ORAS, \ 
■829 Clifford Av#., Rochester, N. T.

Paieškau savo tikro pusbrolio, Kon
stantino Gaupšo, kurs pirmiau gyveno 
Pittsburge. Taippat paieškau Stanis
lovo Anuėausko, kurs gyvena Chiea- 
goj. Labai prašau abiejų tuojau atsi
liepti adresu:

Petronėlė Staražinskaitė, 
877 Cambridge St., Cambridge, Mass.

ATSILIEPKITE!
“Kataliko” redakcijoje yra laiškas 

Tado Sabaliausko pabėgėlio iš Lietu
vos. Laiškas rašytas Daktarui Jonui 
Kaskevifiui, kurs gyvenąs Gahveston, 
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.

Pirk drukorišką mašiną.
Spaudinti visokes popieras, Tikie- 

tus, Korčiukes, Kuygiales ir tt. Man 
nereikalinga, nes pirkau didelią, par
duosiu pigei.

G. A. Baronas,
Post office M:.<co3 Bocks, Fa.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą: 
jeigu nuolatos tau ašaros krinta iš 
akių; jeigu tau skauda akys; jeigu 
skaitant raidės susibėga j 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.

Ant pardavimo pigiai arba ant 
randos didelis storas po numeriu 
2859 So. Lowe avė. Kreipkitės 
po num.

3028 So. Lowe avė.

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

Apsidraudimo organizaci
joms žinotina.

Valstijoj Illinois apsi
draudimo viršininkas, R. 
M. Potts, andai pranešė, jo
gei mažesnėms organizaci
joms yra leistina priimti 
nepilnamečius narius ir juos 
(apdrausti. Tik reikalauja
ma, idant mokesčių didu
mas sutiktų su kitų fraktęr- 
nalių organizacijų princi
pais.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hammerling. 

LXVI.
Apkalbėjimuose apie y- 

patos laisvę, męs nuolat 
priėjome prie klausimo a- 
pie motyvus stovinčius už
pakalyje tendencijos link 
laisvės varžymo. Pradedant 
laisvės slėgimo per prohibi- 
ciją draudžiančią svaigi
nančių gėralų vartojimą, 
męs atradome tokius pat 
slėgimus daromus kitose 
srytyse ir kituose individu
alų veikimuose. Tarp kitų 
dalykų męs matėme pavo
jingas pastangas suvaržyt 
individualę iniciatyvą pra
monėje, pasiremiant tik 
tuos, kad keletas individua
lų yra palinkę pavartos lai
svę ant blogo. Šiame atsiti
kime, kaip ir visuose ki
tuose, bruzdėjimas link lai
svės varžymo yra keliamas 
tos pačios žmonių rūšies, 
žmonių nesusivaldančių, 
siaurai protaujančių, sava- 
teisių ir saumylių reforme- 
rių. Tuose apsireiškimuose 
pasirodo planas patalpint į 
ligonbučius visus protingus 
ir sveikus žmonis tik todėl, 
kad keletas žmonių yra ne
sveikų; priverst visus vaik
ščiot ant kriukių tik todėl, 
kad keletas šlubuoja; su- 
kimšt kodaugiausiai žmonių

UlBffl
NĖRA niekur duodama. Vienok pas muš galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie

kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista.Betriubinė

HARMONY
Kaina Tiktai

$12Z2
Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už tokią kainą, ko

kia męs Betrubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.
Betriubinė “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 

apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą.

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

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

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

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

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