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VOKIETIJA NENORI TAIKOS - VON HINDENBURG
____I Amerika atplaukė “Deutschland”

Teutonai taiso suplaišintą 
tiltą per Dunojų

~ -------------— \

Japonai rusams = rumunams pagelbon

1 Rumunijos karalius pabėgo iš Bukarešto
VON HINDENBURGO 

TVIRTINIMAI.
Berlynas. — Vienuos 

dienraščio “Neue Frei 
Presse” sądarbininkas apsi
lankė vokiečių karo stovy- 
klon pas general io štabo 
viršininką fieldmaršalą von 
Hindenburg. Šitas laikraš
tininkui apie karo stovį pa
pasakojo, kad vokiečiams 
su jų padėjėjais — austrais, 
bulgarais ir turkais, sekasi 
kuogcriausia ir ateitis to
dėl esanti vokiečių ranko
se.

Von Hindenburg pažy
mėjęs, jogei tai esąs kvai
las prasimanymas buk jis 
kuomet nors turėjęs nus
pręsti — sutrumpinti bent 
kokiuo budu karo frontą, 
kuriam esą nepakanką ka- 
ruomenės.

Von Hindenburg to ne- 
kuomet nemanęs daryti. Vi
suose karo frontuose, o y- 
pač Franci joje, vokiečių 
kareiviai stovi apsiginimo 
linijose, kaip nepajudina
moji uola. Priešininkai ju
kino budu per tas linijas 
negali prasimušti, nors jie 
padėtų visas savo pastan
gas. Prie tokio stovio vo
kiečiai apsiima kariauti 
kadir 30 metų ir po tieko 
metų jų neįveiksią talki
ninkai.

Von Hindenburg labai 
gerai žinąs, kad talkininkai 
turi daugelį kareivių. Bei 
vokiečiai to nesibiją. Jie 
nepažįstą nei kokios pir
menybės skaitlingumo žvilg
sniu.

Be to jis dar pridūrė, 
kad vokiečiai nenorį tai- 
kinties ir kariausią taip il
gai, kol priešininkus paga
linus nugalėsią.

“DEUTSCHLAND” IR 
VĖL ATPLAUKĖ Į A- 

MERIKĄ.
NEW LONDON. — Lap

kričio 1 dieną naktį čionai 
atplaukė antru kartu vokie
čių pirklybinė nardančioji

laivė “Deutschland”. Daug 
buvo pasklydusių kalbų a- 
pie šitą laivę. Tečiau pasiro
dė neteisingomis tos visos 
žinios. Iš čionai “Deutsch
land” turbut bus nulydėta 
ir vėl Baltimorės uostan, 
kur ji viešėjo praeitą kar
tą. ;

RUMUNAI SUPLAIŠI- 
NO TILTĄ PER DUNO

JŲ.
Londonas. — Iš Bukare

što praneša apie tilto per 
Dunojų suplaišinimą štai 
kas:

Tiltas per Dunojų, kurs 
jungė Bukareštą su uostu 
Constanza, Rumunijai atsi
ėjo 8 milijonai dolerių ir 
buvo dar visai naujas. Jo 
suplaišinimui panaudota di
namito 10 tūkstančių dole
rių vertės.

Kadangi vokiečių field- 
niaršalas von Mackensen 
su savo armijomis smarkiai 
brio vės pirmyn per Dobro- 
gea provinciją, rumunų sa
piorai ištisiomis valando
mis be atsilsio darbavosi 
aplink tiltą, iškaldami mil
žiniškas skyles akmeniniuo
se tilto stulpuose Dobrogea 
pusėj. Šita tilto dalis buvo 
600 pėdų ilga.

Į iškaltas skyles prikrau
ta po kelis tonus dinamito 
ir pravesta elektros vielos. 
Kuomet sapiorai atliko tą 
visą darbą, iš atokumo pas
pausta elektrikinis guzikas 
ir didesnė tilto dalis išlėkė 
į padanges ir tuojaus sukri- 
L,o į Dunojaus bangas. 
Trenksmas nuo sprogimo 
buvo tiesiog neišpasakytas.

VOKIEČIAI TAISO 
SUPLAIŠINTĄ TILTĄ.
Berlynas. — Fieldmarša- 

lo Macksenseno sapiorai 
jau ėmė taisyti suplaišintą 
rumunų tiltą per Dunojų 
palei Černavodą, Rumuni
joje. Tiltą, kaip žinoma, 
suplaišino pasitraukdami 
rumunai su rusais. Teutonų

armija iškalno žinojo, kad 
rumunai su rusais nepaliko 
tilto sveiko, todėl su savimi 
i Černavoda nusigabeno ir 
visokią medžiagą tiltą pa
taisyti.

Rumunų sunkioji artile-
rija iš anapus Dunojaus 
bombarduoja teutonų sa- 
piorus, bet vokiečiai tuo 
patim atsako rumunams. 
Visgi rumunai neleidžia sa- 
piorams išvystyti kai]) rei
kiant savo darbo prie tilto 
taisymo.

ATMESTA PRIVERSTI
NAS KAREIVIAVIMAS.
Melbourne, — Australija. 

— Australijoje andai pasi
baigė šalies gyventojų bal
savimai priverstinojo karei
viavimo reikale. Balsavime 
dalyvavo ir moteris. Už ka
reiviavimą paduota 798,000
balsu, prieš —- 987,000. TgL 
gi sumanymas .atmintas jį.-, 
čių moterims, kurios priė*
šingos kraujo praliejimui.

DABARTINIS KARO 
STOVIS.

Rumunijai grasia didelis 
pavojus. Gali ją patikti Ser
bijos likimas. Vokiečių field- 
maršalas von Mackensen su 
savo armijomis paėmė kuo
ne visą Rumunijos provin
ciją Dobrogea. Dabar jam 
lieka tik kokioj nors vietoj 
persimesti per Dunojų ir 
pulties ant rumunų sostinės 
Bukarešto. Jei teutonams 
pasisektų prasiskverbti per 
Dunojų, tuomet jų neįsten
gtų sulaikyti rumunai su 
rusais. Dobrogea provinci
joje rumunams ir rusams 
užduota baisus smūgis.

Tuo pačiu laiku ant Ru
munijos iš Transylvanijos 
pusės gula taippat stiprios 
teutonų armijos. Dabar Ru
munija stovi kaip kokiose 
milžiniškose replėse. Kara
lius su šeimyna jau pabėgo 
iš sostinės Bukarešto Rusi
jos link. Pasirengusi bėgti
ir pati vyriausybė.

Pareina žinios, kad rumu
nams pagelbon Rusija siun
čia daugiau kariuomenės. 
Sakoma, kad rusai pradėsią 
užpuolimą prieš teutonus. 
Bet tai visa yra tik spėji
mai. Regis, Rumunija bus 
pamušta.

Gauta žinia, kad rusų 
gen. Brusilov pradėsiąs ge
neral! užpuolimą Volynijos 
ir Galicijos frontuose. Bet 
kol-kas ten neįvyko svar-
besnių atmainų.

Praeitą savaitę nebuvo 
svarbių atmainų ir kituose 
karo frontuose. Ypač Ma
kedonijoje apsnūdo talki
ninkai.

Lapkričiu 7 dieną, ty. ateinan
tį utarninką, balsuokite už 
Cook apskričio valstijinį pro
kurorą Maclay Hoyne.

Tananevicz Savings 
Banko Reikale

MACLAY HOYNE.

Praeitą nedėldienį, spalių 29 dieną, 1916, įvyko su
sirinkimas komiteto, kurį buvo išrinkę TANANEVICZ 
SAVINGS BANKO depozitoriai ir kreditoriai tvarkyti 
minėto banko reikalus.

Ponas A. J. Buttny išrinktas pirmininku, gi p. F. 
W. Soltysiak — raštininku.

Susirinkime nutarta ištirti, kiek TANANEVICZ 
SAVINGS BANKAS turi turto ir kiek skolų.

Nutarta, kad kaip tik teismo globėjas (receiver) iš 
banko bus prašalintas, tuojaus imti organizuoti State 
Banką.

Nutarta, kad tie depozitoriai, kurie dar nėra pasi
rašę po aplikacijomis, idant tuojaus ateitų po numeriu 
3249 So. Morgan St., ir tai atliktų, nes pasirašymo lai
kas greitai pasibaigs.

Laikykite savo bankines kningutes pas save, nes 
visokie agentai nori jas iš Jusu išvilioti ir pasipelnyti iš 
Jūsų pinigų.

KOMITETAS:
John P. Ewaldas, 2554 W. 69th St.
A. Rutkowski, 2881 Barrel Str
Ant. Buttny, 3208 S. Morgan St.
K. S. Jakubaitis, 3240 b. Morgan St.
Kari 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.

MACLAY HOYNE dabartiniais laikais yra valsti- 
jinis prokuroras Cook apskrity j, Chicago j e su kai-ku- 
riais priemiesčiais. Jis išnaujo nominuotas užimti tą 
pati ofisą. .' •

MACLAY HOYNE yra didžiai teisingas vyras. 
Kaipo toksai jis turi daug priešininkų.' Bet ir šitie iš- 
dalies pripažįsta prokurorui didelius gabumus kovoti 
prieš visokias mieste daromas neteisybes.

MACLAY HOYNE pastaraisiais laikais ypač pasi
žymėjo išvilkdamas aikštėn visokius kai-kurių policijos 
viršininku prasižengimus. Už<tai ant jo įnirto visi pra
sižengėliai.

Tečiau jis savo tokia drąsa įgijo piliečių simpatiją 
ir nuolankumą. Piliečiai/ katrie ateinantį utarninką, 
lapkričio 7 d., stos su savo balsais prie rinkimų, jie be 
jokio dvejojimo atiduos savo balsą už prokurorą MAC
LAY HOYNE. Nes jie yra patyrę jo teisingumą.

MACLAY HOYNE TURI BŪTI IŠNAUJO IŠ
RINKTAS PROKURORU. JIS APVALYS CHICA- 
GĄ NUO VISOKIŲ IŠNAUDOTOJŲ, PLĖŠIKŲ IR 
VISOKIOS RŲŠIES PAPIRKIMŲ ĖMĖJŲ.

Lapkričio 7 d. todėl VISI BALSUOKITE UŽ MAC
LAY HOYNE.

Tokiam svarbiam ofisui yra reikalingas TEISIN
GAS ir PRITYRĘS vyras. O tokiuo yra MACLAY 
HOYNE.

JAPONAI RUMUNAMS- 
RUSAMS PAGELBON.
Londonas. — Rusija gal

vatrūkčiais darbuojasi, kad 
išgelbėti Rumuniją nuo 
Serbijos likimo, kad atmuš
ti besibriau jaučias teutonų 
ir bulgarų armijas Rumu
nijos gilumom

Iš Petrogrado gauta ži
nia, kad Rumunijos fron
tai) siunčiami japonų ofi- 
cieriai ir artileristai.

Kaip yra su Rumunijos ant vokiečių kaizerio bė-
karaliumi ir tos šalies vy
riausybe, nieko nežinoma. 
Buvo pranešta, kad kara
lius su šeimyna rir-savo vy
riausybe jau išdūmęs į Ru

sijos miestą Odessą. Bet ši
ta žinia kol-kas nepatvir
tinta.

Pramatoma, kad Rumu
nijos likimas — labai blo
gas.

PAMESTA BOMBA ANT 
KAIZERIO TRAUKINIO.

Paryžius. — Vienas fran- 
euzų lakūnas praeitą suba- 
tą pametė bombą, kuri pul
dama iš augštybių pataikė 

gančio traukinio. Nuo bom
bos plyšimo žuvo tik maši
nistas. Kaizeris keliavo iš 
Francijos fronto į Berly
ną.

IR VĖL VOKIEČIAI 
ŽUDO AMERIKONUS.
Washington. — Nuo a- 

merikoninio konsulio Frost 
iš Queenstown, Anglijoje, 
gauta žinia, kad vokiečių 
nardančios laivės be jokio 
persergėjimo Anglijos pa
kraščiuose nuskandinusios 
garlaivius “Marina” ir 
“Rowaniuore”. Ant “Ma
rina” buvę 49 amerikonai. 
Ar jie išlikę visi gyvi, ne
žinia. Garlaiviu “Marina” 
buvo gabenami arkliai iš 
Amerikos. Amerikonai bu
vę laivo Įguloje.

Čionai, kaip paprastai, 
laukiama daugiau faktų a- 
pie laivų nuskandinimą. 
Prezidentas Wilson negalįs 
nieko veikti negavęs smulk- 
meningų žinių.

Žinovai tvirtina, kad dė
lei to gimsią nauji nesutiki
mai Suv. Valstijų su Vo
kietija.

Matyt, vokiečiai nėra pa- 
sitaišytini.

GALI UŽPULTI ANGLI
JĄ.

Londonas. — Vyriausy- 
sias anglų kariuomenės va
das Anglijoje, fieldmarša- 
las French andai kalbėda
mas į rekrutus pažymėjo, 
jogei vokiečiai gali užpul
ti Angliją. Toks daiktas, 

(tai nesąs koks išmislas, tai 
Inei koks vaikų bauginimas.

ŽUVO GARSUS VOKIE
ČIŲ LAKŪNAS.

Londonas. — Praeitą su
katą karo lauke žuvo gar
susis vokiečių lakūnas lei
tenantas Boelke. Žuvo ne 
nuo priešininko kulipkos, 
bet susidaužus jo lakstytu- 
vui su kitu lakstytuvu.

Leitenantas Boelke pa
garsėjo savo geležiniais ner
vais ir neapsakoma drąsy
be. Karo metu jis numu
šė net 40 franeuzų ir anglų 
lakstytuvu su lakūnais.

Kelis kartus jis pats bu
vo sunkokai sužeistas, bet 
visuomet įstengdavo lai
mingai nusileisti žemėn. Vi
si talkininkų lakūnai bijojo 
ore susidurti su tuo drą
suoliu.

Bet štai jis dabar jau žu
vo. , ,

NAUJAS RUSŲ UŽPUO
LIMAS.

Londonas. — Romoj gau
ta žinia iš vokiškų šaltinių 
sako, kad rusai pradėję 
naują pasibaisėtiną prieš 
teutonus užpuolimą Volyni- 
joj ir Galicijoj.

NAUJAS AUSTRIJOS 
PREMIERAS.

Londonas. — Vienuos 
laikraščiai praneša, kad vie
ton nužudyto Stuergkh Au
strijos premjeru nuskirtas 
Dr. Koerber. Šitas dabar 
pasirenkąs sau ministerius.
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius

Antanas Samalevičiųs, 
Kauno rėd., iš Naujamies
čio, ieško brolių: Konstan
to ir Teodoro Samalevičių. 
Adresas: Russia, gor. Vi
tebsk, 2-ja Vietrenaja ui. d. 
No. 18, Sievero-Pomošči, sa- 
požnaja, Antonu Samolevi- 
ču.

Baltramiejus Bitis, Paša- 
švės par., Mockiškės kai
mo, ieško Marcelinos Am- 
brozaitės, gyvenančios Chi
cago. Rafolo Gečuso ir Sta
nislovo Syruso, kaimo Moc
kiškės, Kauno rėd. ir abel- 
nai pažįstamų. Adresas: 
Russia, gor. Ekaterinoslav, 
Aleksandrovskaja ui., Ap
teka Davidoviča, Baltramie
jų Bitis.

Magdelena Krušinskienė, 
Suvalkų rėd., Marijampo
lės aps., Skriaudžių par., 
Patašinės kaimo, ieško duk
ters Onos Krušinskiutės, 
Tamošiūnienės seselės O- 
nos Marčios Stadalienės, 
Juozo Ulevičiaus, Onos Šer- 
inukšnienės, Ignoto Ulevi
čiaus, Juozo Grublevičiaus 
ir kitų giminių ir pažįsta
mu. Adresas: Russia, Nižni- 
Novgorodskoi gub., Ž. D. 
St., der. Gerbatovka Golu- 
šova, Magdelena Krufeins- 
ka, Bieženca.

Vincas Asevičius, ieško 
Jono Raulinaičio iš kaiiAo 
Gyvių, Suvalkų rėd., ir Jo
no Asevičiaus, iš kaimo Vi- 
ščekaimio, Suvalkų rėd., A- 
dresas: M, Velykie Soročin- 
cy, Poltavskoi gub., Veiver- 
skaja seminarija, učit. 
cui Asevičiui.

“Katalikas0

Viii-

Vil-

Augustas Bernadišius ir 
Antanas Imbrasas, iš Trioš- 
kunii, Vilkmergės apsk., 
Kauno rėd., ieško savo gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, M. Glubokoje, 
Vilenskoi gub., Berįezdvie- 
ckaja ui., d.. No. 39, A. Beiv 
nadišis.

Jonas Šibeika, Pelkavos 
sod., Javaravo vals., Igliau
kos par., Marijampolės aps., 
Suvalkų rėd., ieško savo tri
jų sūnų: Juozo, Antano, Mi
ko ir švogerkos Magdės 
Grainienės. Adresas: Rus
sia, Tambov, Tezikovskaja 
ui., No. 65, Litovskij Komi
tet, Jonas Šibeika.

K. Batis, ieško savo duk- 
j terš Katarinos Batysiutės, 

Suvalkų rėd., Antanavo 
vals., Muriniškės kaimo, 
pirmiau gyveno Baltimore, 
Md. Adresas: Russia, Pe
trograd, St, Aleksandrovs
kaja, Petrogradskoi gub., 
Sev. Zap. 3, Dor. Rem. įm-

K..„-maiuhų-lO-oi distancij, 
Batis.

išPetronėlė Miknaitė,
Sedos miestelio, Kauno rėd., 
Telšių aps., ieško savo tėvo 

meiškaus Miknio, Bene- 
:to sunaus. Adresas: Rus- 
gor. Jurjev, Lifliandskoi

Tehelferskaja ui. No. 
kv. 3, Petronėlė Miknis.

Pi
dil

Kasys Vizariunas, ieško 
lirxjio Prano Vizariuno, 
Kauno rėd., Puninų par., iš 
Račiškių. Adresas: Russia, 
Petrograd, Primorskij Vag- 
zal, Kazimiru Vizariunas.

Pranciškus Zibertas, su 
savo žmona, ieško savo bro
lių Zubinų, Juozo, Vincen
to, Antano, Franciškaus ir 
Antano Semkaus. Adresas: 
Russia, gor. Revel, Južnaja 
ui., dom No. 8, kv. 10, 
Francišku Ivanoviču Žibar
tu (Antrašų reikia rusiškai 
rašyti).

Ona Gvaldo, Kauno rėd., 
Šiaulių aps., Baisiogalos 
par., ieško savo brolio Jur
gio Gvaldo, gyvenusio New 
Yorke. Adresas: Russia, E- 
katerinoslavskoi gub., Lo- 
zovaja Pavlovka, Orlov Eli- 
nevski Rudnik, J. I. Zda- 
noviču, peredat, Auna Gval
do.

Motiejus Staniškis, Su
valkų rėd., Marijampolės 
aps., Ožkasvilių sod., ieško 
brolių: Jono, Antano, Juo
zo ir Elzbietos Staniškių, 
kurie gyveno Philadelphia, 
Pa. Adresas: - Russia, Vi
tebsko! gub., gor. Veliž, Vi- 
tebskaja Objiezdnaja ui. d. 
Gliezerova, Pitonselnij pun- 
ki, Matvieju Staniškisu.

Pranciškus Verbyla, Su
valkų rėd., Marijampolės 
aps., Prienų miesto, ieško 
savo sesers Katarinos Ra- 
činskiutės ir kitų giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Penzenskoi gub., Kras- 
noslobodskij ujiezd, gor. 
Troick, biežencu Francu 
Verbylu.

r———————— 
vesti, nežiūrint liūdnų pa
sėkimų, kokių gali sulauk
ti Vokietija.

Vyriausybė deda pastan
gas, kad iš gyventojų iš
plėšti pąskutinius pinigus 
tolesniam karo vedimui. 
Tuo savo pasielgimu naiki
na šalį, pagaliau vienatoms 
nuo to prisieis badauti. »

*

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Męs neesame bankieriai, bet męs gvarentubjame Tamsiai suėė- 
dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siūtus 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 $1.00 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.

No. 34

Jie va Blėkaičiukė, 
niaus rėd., Trakų apsk. Jez- 
no vals., Biršton par., ieško 
brolio Jono Zdanausko ir 
dėdės Jurgio Valašino ir 
seserų Zabelijos ir Marijo
nos Venskiukės. Adresas: 
Russia, Penzenskoi gub., 
Krasnoslobodskij .. ujiezd, 
gor. Troick, Eva Blėkai
čiukė.

Jurgis Greičiūnas, iš Min
taujos, ieško Leono, Kazio 
sūnaus Vasauskio, vargoni
ninko, gyvenusio New Yor
ke. Brolėno Danieliaus Pe
trausko iš Raguvės dvaro, 
Ukmergės aps., ir Julijono 
Martynionio. Adresas: Rus
sia, Jaroslavskoi gub., Lie
tuvių Komitetas, Spaskaja 
No. 15, Jurgis Greičiūnas.

Antanas Racka, ieško Pe
tro Raekos, Suvalkų rėd., 
Simno vals., Babranikų kai
mo. Adresas: Russia, Voro- 
než, Gružo vaja ui., No., 28, 
Antonu Racko.

Tamošius Baltrušaitis, 
ieško savo sunaus, Antano, 
gyvenusio Waterbury, Kau
no rėd., Buktiškių par. A- 
dresas: Russia, Saratovskoi 
gub., St. Turki, s-. Šepellov- 
ka, Balašovskago ujiezda, 
polučit biežencu Toniašu 
Baltrušaitis.

Jonas Mogenis, Mykolo su
nns, Kauno, rėd., ieško bro
lio Konstanto Mogenio, gy
venusio Chicago. Adresas: 
Russia, Saratov, Garicins- 
kaja, ui. No. 65, Jonui Mo- 
geniui.

Antanas Jonas Seibutis, 
Degučių sod., Abelių par., 
ir vals., Zarasų aps., Kauno 
rėd., ieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
Petrograd, Kavalergards- 
kaja gatvė, No. 20, kv. 38, 
A. Seibutis.

Viktorija ir Rozalija la
gūnaitės, Kauno rėd., Pane
vėžio aps. ir par., Vensla- 
viškių kaimo, ieško sesers 
Veronikos, brolių, Mykolo 
ir Jurgio Žagulių. Adresas: 
Russia, gor. Jaroslavl, B. 
Romanovskaja 12, ksendzu 
S. Baltrunasu, per. 
Ros. Žagunas.

Vik.

ieškoAntanas Sutkaitis, 
švogerio Simano Elionio, 
Rokų kaimo, Panemunės 
par., Suvalkų rėd., Adre
sas: Russia, gor. Minsk, 
Litovskij Komitet, Kolo- 
menskaja ui. dom No. 30-42, 
Antonu Sutkaitisu.

’ . „v. .

Jurgis Paluobis, ieško 
brolių, Antano, gyveno ro
dos Aleginojoj (?) ir Vin
co, Suvalkų rėd., Naumies
čio aps., Dobravalčs vals., 
kaimo Pajautalių. Adresas: 
Russia, gor. Tver, Petro- 
gradskaja Zastava dom Ko- 
pilova, Egoru Martinovu 
Palobisu. ,

--------- ?------
Ona Matukas, iš Petrai

čių, sod., Žydikų parapijos, 
Kauno rėd., Telšių aps., 
ieško sesers Julijonos ir 
švogerio Dominiko Juzumas 
ir brolio Dominiko Maluko. 
Adresas: Russia, gor. Char- 
kov, Jaroslavskaja dom 
No. 18, Anna Mahikas.

Simanas Mitkus, ieško 
giminių: Antano Grėbliaus- 
ko, Antano sūnaus, Mateu- 
šo Dobrovolskio, Prano sū
naus, Teklės Naginionienės, 
Jono dukters, Juozo Gudo- 
nio, Simano sunaus, Stefa
nijos Naginionienės, Kazi
miero dukters, Jurgio Gu- 
donio. Adresas: Russia, Mo- 
gilevas, Prie Dniepro, No- 
vo-Bazarna gatvė, No. 11, 
Lietuvių Komitetas, per
duoti Simanui Mitkui.

Petronėlė Košinska, Kau
no rėd., Raseinų aps., Go
rainių kaimo, ieško brolio 
Vinco Košinskio ir Alek
sandro Kleino. Adresas: 
Russia, Ekaterinoslavskoi 
gub., St. Nižne-Dnieprovsk, 
Poselok Sultanovka, Nagor- 
naja ui., dom No. 16, Povi- 
lanskągo, polučit Petrone- 
lie Francovnie Košinskoi.

I MILDA į
I TEATRAS!

■į 3138-42 So. HalstedSt

a Turi geriausią pasisekimą. Kas 
a nakt pilnas žmonių.

s Kodėl?
H Todėl kad duoda geriausius vei- 
g dinimus už pigiausias kainas.
g Už 5c čia pamatysi gražesnį 
S Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c.
g Nedėliomis 15c. balkonas 10c.
į| Kainas šiokiomis dienomis ir su- 
g batomis 5c balkonas 10c žemai.
g Prasideda 7 vai. kas vakaras.
1 Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
B , pietų.
B Jei nori linksmai praleisti va
i landą linoso laiko, tai ateik

mildos-teatran

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti
VISAI UŽDYKĄ?

I I
■ 
I

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

■ I
i

Viktoras Matusevičius, iš 
Eiciunų kaimo, Svetošino 
vals., Naumiesčio aps., Su
valkų rėd., ieško giminių ir 
pažįstamų. ■ Adresas: Rus
sia, Velikije- Soročincy, Pol
tavskoi gub., Veiverskaja 
uč. Seminarija, Viktoru 
Matuseviču.

Jonas Navikas, iš Lidžių, 
Anykščių vals., Troškūnų 
par., Kauno rėd., ieško sa
vo pusbrolio Antano Leš- 
čausko iš Kerpukalnio, gy
veno Chicago; Petro Petku- 
no ir Juozo Gailišiaus. A- 
dresas: Russia, Tambov, 
Tezikovskaja No. 65, Li
to vskij Komitet. Jonas Na
vikas.

Telefonas Yards 2721

Dr. J. JONIKAITIS
GrOYTOdAS ir CHIRURGAS

Valandos; .8-12 ryto 4 9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, III. |
■iiuiMiiiicaiiiiuiia'iiiui9iiiiiia:iiinMiuuiHai!iiBiiiiiMiiai
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Tananevicz Pub. Co., Inc.
S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

fei

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS

Dominikas Burneika, An
tano suims, Kauno rėd., 
Telšių aps., Varnių vai. gy
venęs Kretingos vienuoline, 
ieško tikro brolio Kazimie
ro, pusbrolių Valentino Re
kašiaus, Dominiko ir Juo
zo Vielių Tveriu par., A- 
dresas: Russia, Tiflis, Do 
Vostrebovanija, Dominika 
Burneiku.

Jonas Geištaraitis, ieško 
savo brolio Antano Geišta- 
raičio. Adresas: Russia, Vo- 
ronež, Litovskij Komitet, 
1-oe učenįčeskoje obščežitie 
Ivanu Geįštoraitisu.

ŽUVĘ “DEUTSCHLAND” 
IR “BREMEN”.

Sutaisė B. K. Balutis

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

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

a 
i
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F. A. POSZKOS APTIEKA
g 3101 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. |
C »•< f ; r • <■
J 1! SPEOIALISKOS GYDUOLfiS, .
I Dr. Lung's Kartus Vynas. Geriausia gyduol? dėl ridurinią ir iilaukinln’ligą, 
g «alp tat: nevalumo vidurių, spaugų ant viriaus, galvos skausmą Ir kitokių na-

Gydanti mestis d41 senų kroniškų ligų ir uitrudijimo kraujo, auputlmų ir
" t.t. Knina ........... .................................................................................................50o ir $1.00
į. Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina ......................  50c
' Magic Corn . Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkitų ar kietų.
(į Kaina ............................       lie ir 25c . B
” Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiuniia viso- g 
fe kias gyduoles. Taipgi uiiaiko visokias loles ir Trejankas. |

Vincas Kriščiūnas, 
ino suims, Suvalkų 
Marijampolės aps., ir 
Pūkelių kaiipo ieško

Ado
red., 

■ par., 
brolio 

Jurgio Kriščiūno, gyvenu
sio Cicero, III. Adresas: 
Russia, gor. Tombov, Niko
la jevska j a ui. No. 13; Litov- 
skaja Ž. G. Vikenti j u Kri- 
ščiunasu.

Mykolas Gulbinas, karei
vis, Kauno rėd., Pakrugio 
vals., Pakuoniu sod., ieško 
giminių ir pažįstamų; Sta
nislovo Štilio ir Igno Šilei
kos, Adresas: Russia, gor. 
Polock, Vitebskoi gub., 1-ji 
Holmski vojennyj gospital, 
Mihailu Gulbinasu.

Geneva. —• Basel’io lai
kraštis “National Zeitung” 
apie vokiečių pirklybines 
nardančias laives “Deutsch
land” ir “Bremen” štai kų 
rašo:

Abidvi nardančios laivės 
“Bremen” ir “Deutsch
land” vokiečiams žuvo — 
arba anglai sugavo arba nu
skandino. “Bremen” nei A- 
merikos pakraščių pasiekė, 
nei sugrįžo atgal į Vokieti
jų. “Deutschland” antru 
kartu plaukė į Ainerikų pa
vadinta “Weser”, bet taip- 
pat dingo.

Nardančioji laivė U-53, 
kuri Amerikos pakraščiuo
se nesenai nuskandino ke
lis garlaivius, buvo pasiųs
ta pasiteirauti apie žuvusias 
laives, bet nesusekė jokių 
pėdsakių.

Tečiau oficialiai nieko 
nesakoma apie tų atsitiki
mų.

IH
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jūždyką! Koncertą! Uždyką!!! Į
I Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin

kų, muzikų, geriausių dekliainacijų, monologų, dialogų ir t.t., | 
g gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs j 
J turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę j 
g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- j 
a fonų visai uždyką.

Morta Sarevičienė, ieško 
sunaus Juozo Sarevičiaus, 
Suvalkų rėd., Kalvarijos 
aps., miestelio Alytaus. Pir
miau gyveno 468 South
bridges (?) St., Worcester, 
Mass. Taip-gi ieško Simano 
Jančauskio, gyvenusio P. O. 
Box 3, South Bethlehem, 
Pa. Adresas: Russia, Sa- 
marskoi gub., gor. Buzuluk, 
Nabierežnaja ui. dom No. 
14, Sorokina, peredat Mar
ta Sarevič.

VOKIĘČIAI SOCIALIS
TAI PRIEŠ KARĄ.

Haaga. — Iš Berlyno 
gauta žinia, kad Vokietijos 
parlamente anų dienų buvo 
kilęs neišpasakytas tinka
mas, kuomet socialistas Ed
ward Bernstein kalbėdafnas 
aštriais žodžiais užsipuolė 
ant vokiečių militarist!), 
kurie pagnhdė šį baisų ka
rų ir šitų 'dar tolesniai nori

9
I

■
i
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ir subatomis ikiKrautuvė atdara utarninkais, ketvergais 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
fc. pirma lietuvių kalboj 

Q knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas "Kataliko” skaityto

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

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

f\tagrafystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

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

____
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KATALIKO KRAUTUVĖ

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

2



No. 34

... . .. . . " ' ' - '

<"Z

. Lietuviu Laikraštis “Katalikas”

■ . . . ■ - ■ ■ ■ . ■. • ■

3

į Lietuviai Amerikoje. :
'joms, kurios plačiausia sa- 
įvo veikimą išplėtė. Iš Amerikos

Šv.

šalį. Prakalbų paklausyti 
nedaug žmonių tesusirinko, 
bet susirinkusieji kalba la
bai indomavo ir kuoramiau- 
siai, su atsidėjimu pasako
jimų išklausė. Po prakalbų 
buvo renkamos aukos nu
kentėjusioms del karo lie
tuviams. Surinkta apie 60 
dolerių.

Susitaikius kuriom-nors 
dviem Amerikos lietuvių 
srovėm ir sudarius bendrą 
komitetą, Lietuvos Atgai
vinimo dr-ja klauso to ko
miteto nurodymų visame 
veikime.

Spalių 31 dieną šita dr-ja 
rengia didelį koncertą.

Skaitytojas.

Report.
gc- 
ge-

bažnytinis choras, 
yra net 67 nariai, 
šis choras uždai- 
labai geros orkes-

WANAMIE, PA.

Rugs. 20 d. 1916 m., vie
tiniai, taip lietuviai kaip 
ir svetimtaučiai, turėjo ne
paprastą progą išgirsti la
bai puikų koncertą, kuris 
buvo surengtas vietinio 
klebono, kun. J. Miliausko, 
Aušros Vartų Panelės 
parapijos naudai.,

Finansiškai pasisekė 
rai, bet muzikaliai dar
riau, suvis artistiškai. Da
lyvavo jame gabiausi šios 
apielinkės lietuviai muzikos 
mylėtojai. Taigi buvo ko 
paklausyti. Čion pabriešiu 
tnunpai apie nekurtuos da
lyvavusius šiame koncerte, 
idant supažindinus lietuvių 
visuomenę apie minėtos a- 
pielinkės lietuvius, atsižy
mėjusius muzikoje.

Atvyko iš Pittston, Pa., 
lietuvių 
kuriame 
Kuomet 
navo su
tros pagelba, p. St. Šimkaus 
“Lietuviai mes esame gi
mę”, • rodėsi, kad tos rui
mingos salės langai sutru
pės. Kokia jėga! Užtikri
nu, kad kiekvienam lietu
viui ten beesančiam sukė
lė lietuviškumo dvasią, mei
lę tai tautai, kuri jį pa
gimdė, ir jei buvo pamir
šęs, kad lietuvis esąs. Dai
navo taipgi tas pats choras 
Chopin’o maršą, kurio žo
džiai lietuviij kalboje yra 
pritaikinti prie lietuvių 
kritusių šioje karėje. Iš ti
kro čion vėl begalo sujudi
no klausytojus.

Reikia pažymėti, kad to 
veikalo išpildymas buvo 
nepaprastas, kurį atsakan
čiai atliko minėtas choras. 
Nepamirškime, kad Pitt
ston’o choras savo atsižy- 
mėjimu, už kurio tvirtą su- 
siorganizavimą ir puikų iš
silavinimą ačiū jo klebo
nui, kun. J. Kasakaičiui ir 
jo vedėjui, p. L. Vasaus- 
kui, kuris platina lietuvių 
vardą po šią apylinkę sve
timtaučių tarpe.

Girdėjome taipgi nepa
prastų iš lietuvių tarpo pa
vienių artistų. Ponas A. So
deika, choro vedėjas iš 
Scranton’o, savo tvirtu ir 
jausmingu balsu, visą salę 
pripildė ir žavėte-žavėjo 
publiką. Ponas A. Sodeika 
yra konservatorijos moki
nys. Panelė M. Kižiutė, jau 
daugeliui, svetimtaučių 
taippat, žinoma solistė, 'vėl 
kopuikiausiai užganėdino 
susirinkusius savo gražiu 
balsu. Jinai taipgi lankosi 
konservatorijon, ir
ma, kad susipažins netru
kus visa Amerika su p-lės 
Kižiutės artistišku balsu.

Apart šių minėtij pasiro
dė ant estrados ir daugiaus 
konservatorijos mokinių, ir 
šiaip jau labai puikiai išsi
lavinusių muzikančių ir mu
zikantų.

Muzikos mylėtojas.
“Darb.”

BROOKLYN, N. Y.

L. R. K. Moterių Sąjun
gos 24 kuopa spalių 2 dieną 
turėjo susirinkimą. Kuopos 
pirmininkė O. Bendoravi- 
čienė plačiai paaiškino, kaip 
yra naudinga skaityti kata
likiški laikraščiai ir geros 
kningos. Kalbino moteris ir 
merginas, kad jos kuodau- 
giausiai prisidėtų prie Ka
talikų Spaudos Savaitės. 
Daugelis susirinkusių apsi
ėmė pasidarbuoti tam tiks
lui. Pasižadėjo Kat. Spau
dos Savaitėje pardavinėti 
kningas ir laikraščius ir 
rinkti prenumeratą moterių 
laikraščiui “Moterių Dir
va”.

Daug buvo ii’ kitokių 
svarbių nutarimų. Moterįs 
labai išsiilgusios pasirodant 
laikraščio, kurs skiriamas 
jų reikalams.

MINERSVILLE, PA.

Šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje įvyko misi-

o baigėsi 8 dieną. Misijas 
laikė Tėvas Vincentas Ku
likauskas, vienuolis mari
jonas iš Chicago. Per visas 
misijų dienas žmonės labai 
skaitlingai rinkosi i bažny
čią. Spalių 4 d. buvo Šv. 
Pranciškaus, bažnyčios glo
bėjo, šventė. Šitą dieną pra
dėta klausyti išpažinties. 
Išpažintį atliko apie 1,200 
žmonių. Klebonui Dumčiui 
pagelbon buvo atvykę apie 
9 kunigai iš aplinkinių pa
rapijų.

15-

Narė.

mano-

LEWISTON, ME.

Spalių 3 dieną įvyko by
la D. L. K. Gedemino pa- 
šelpinčs dr-jos prieš Wo- 
,rumbo Manufacturing ()o; 
už savo narį Joną Šimkū
ną.

Jonas Šimkūnas dirbo mi
nėtos kompanijos dirbtuvėj 
ir spalių 25 d., per. metais, 
patiko jį nelaimė. Įkrito 
jis katilan ir mirtinai apsi- 
šutino. Ištraukus jis pagy
veno tik kelias valandas. 
Kol jis buvo gyvas, į tą lai- 
(ką suskubo pribūti D. L.
K. Gedemino dr-jos keli 
nariai, surašė protokolą ir 
kompaniją patraukė teis
man.

Bylos metu paaiškėjo, 
kad J. Šimkūno mirtis bu
vo del kompanijos kaltės. 
Teismas todėl nusprendė, 
kad kompanija už Šimkūno 
gyvybę turi užmokėti D.
L. K. Gedemino draugijai 
$2,150 atlyginimo.

Velionis J. Šimkūnas ne
vartojo svaiginamų gėrimų 
ir pinigų dar banke paliko 
daugiau kaip $300.

Šitie visi palikti ir per 
teismą gauti pinigai pri
klauso mirusio giminėms. 
Bet jei giminių neatsirastų, 
tai, sulyg palikto velionio 
testamento, pinigai teks 
draugijai.

Tai ką reiškia prigulėti į 
draugijas.

DETROIT, MICH.

(Atsišaukimas).
Čionai, yra rengiami 

kos tautų milžiniški fėrai
(Allies Bazar). Fėrų pel-i 
nas skiriamasz-sušelpti naš
les ir našlaičius nuteriotoj 
Lietuvoj. Įvyks nuo lap
kričio 15 iki 25 dienos, š. 
m.

Kiekvieno lietuvio ir lie- 
•tuves patiTotillf' pasidar
bavimas šitiems fėrams yra 
labai pageidaujamas ir rei
kalingas. Fėrams yra dau
giausia reikalingi lietuviij 
tautiniam stiliuje rankų iš
dirbiniai, kaip tai — dai
liai išsiuvinėti divonai, stal
tiesės, žiurstai, abrusai, au
deklai iš 
pirštinės 
pjaustyti 
šaukštai,

VISUR ŽUDOMI AME
RIKONAI.

I

San Domingo. — San Do
mingo respublikoj siaučia 
revoliucija. Suv. Valstijos 
amerikonų reikalus ginti 
čionai atsiuntė porą karo 
laivų. Kuomet andai revo- 
liucionistai ėmė grasinti a- 
merikonams, vieno Suv. 
Valstijų karo laivo komen
dantas išsodino savo juri
ninkus ir šitiems įsakė su
imti revoliucionistų vadą, 
generolą Ramon Batisti.

Kuomet jurininkai mėgi
no tai padaryti, už savo va
dą užsistojo rcyoliucionistai 
ir prasidėjo mušis. Mūšio 
metu žuvo gen, Batisti ir 
daug revoliucionistų. O iš 
amerikonų pusės kapitonu 
Low ir Atwood ir poručnin- 
kas Morrison sužeistas. 
Kiek žuvo jurininkų, dar 
nežinoma.

Susirėmimas įvykęs pa
lei San Domingo miestą. A- 
merikonai galų-gale išblaš
kė revoliucionistus.

Įsakymu iš Washington© 
pasiųsta į čia daugiau ka
riuomenės.

Taigi, ačiū dabartinei ša
lies administracijai, ameri
konai visur mušami ir žu
domi.

Gaisro priežastis kol-kas 
neišaikinta.

HUGHES PRIEŠINASI 
KARUI.

Rochester, N. Y. — Re- 
publikonų partijos kandi
datas į prezidentus, Charles 
Hughes, savo kalboje pažy
mėjo, jogei dabartinis A- 
merikoje, gerbūvis (Puikus 
gerbūvis, jei valgomų pro
duktų kainos darbininkams 
tuo jaus bus neprieinamos! 
Red.) tęsis tik europinio 
karo metu, tatai turime bū
ti prisirengusiais prie visa- 
ko. Užgynė, kad jo išrinki
mas į prezidentus reikšti} 
karą, kaip pats prezidentas 
Wilson tvirtina.

Kad palaikyti Europos 
kompeticiją po karo, Ame
rika privalės pagaminti ir 
palaikyti naujus principus. 
Tappat Amerikai bus rei
kalinga pagaminti išlauki
nes taisykles, kurios patu
rės jos pirklybą.

Prieš mumis stovi labai 
svarbus ekonominis klausi
mas, kurio negalima šiaip 
be atidos praleisti, kadangi 
tai bus musų busimojo ger
būvio papėde.

Po karo—kalbėjo toliau— 
nebus tiek daug reikalinga 
darbo Amerikoje.

Zan.

GILTBERTVILLE, MASS.

Spalių 6 dieną čionai bu
vo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo Dr. Bielskis. Gerb. 
delegatas papasakojo apie 
vargingą Lietuvos padėji
mą ir savo kelionę po visą Į Lietuvą toms organizaci-

SHENANDOAH, PA.

Nesenai čia sutverta Lie
tuvos Atgaivinimo draugi
ja. Dabar šita dr-ja jau 
turi apie 60 narių, kurie 
moka nukentėjusiai Lietu
vai po 50c. kas mėnesis. 
Priimta konstitucija, kurios 
svarbesni paragrafai yra 
sekanti:

Pinigus dr-ja siunčia į

Lietuvos, juostos, 
ir tt; Dailiai iš- 

mediniai indai, 
skrynutės, lazdos,

kryžiai, kurpės ir tt. Už ši
tuos visus prisiųstus į fė- 
rus daiktus yra nuskirta 
1,000 visokių dovanų. Bus 
paskelbta laikraščiuose, 
kas, ką, iš kur prisius. Ši
tie visi daiktai priimami 
tokiuo adresu:

Kun. K. Skripka, 
381 Westminster avė.

Detroit, Mich.

NAUJAS IŠRADIMAS 
ŽUDYTI ŽMONES.

New York. — Suv. Ame
rikos Valstijų" kariuomenės 
oficieriai savo'akimis matė 
išmėginimus su naujai iš
rasta kulipka, .kuri permu
šanti storoką plieno šarvą. 
Kulipka yra 30 kalibrinė ir 
gali būti panaudota papras
tam šautuvui. Jos jėga to
kia, kad nuo '50"jardų tolu
mos pramuša trijų ketvirt- 
dalių colio storumo plieno 
šarvą ir dar įstringa užpa
kalyj bent kokiam stovin
čiam daikte. Tatai tąja ku
lipka galima perskriosti per 
20 žmonių, sustatytų vie
non eilėn.

SUNKIAUSIA ŠEIMYNA 
AMERIKOJE.

Hartford City, Ind. — 
Čionai gyvena B. Mihelm, 
kurs giriasi, jogei turįs 
sunkiausią šeimyną visoj 
•Amerikoj' -Jis’ turi keturis 
sūnūs ir keturias dukteris. 
Sunai paeiliuj sveria — 252, 
275, 290 ir 235 svarus. Duk
teris, dar nepilnametės, sve
ria" — 265, 270, 275 ir 301 
svarą. Jis pats, tėvas Mi
helm, turįs 74 metus am
žiaus ir svorius. 225 svarus, 
gi motina, jo žmona, 275 
svarus.

DIDELIS BALIUS
PARENGTAS

Dr-stės Šv. Onos Panų ir Moterų
Nedelioje, Lapkričio-November 5, 1916

ŠV. JURGIO PARAP. SVET., 32 PI. ir Auburn Ave.
Pradžia 5 valandą vakare Tikietas 25 Centai

Visus, senus ir jaunus skaitlingai kviečia atsilankyti, KOMITETAS.

Vokietijos augštesniojo 
laipsnio šnipu. Šitas profe
sorius andai Hobokcne c- 
piskopalų maldnamyj kal
bėdamas pažymėjo, kad ši
tam kare laimėsianti vokie
čių kultūra ir paskui už
viešpatausianti jinai visam 
pasaulyj, nes nesą kultū
ringesnės tautos už vokie
čius.. .

RUMUNIJOS KARA
LIUS JASSOJE.

Berlynas. — Rumunijos 
karalius Ferdinandas su 
savo šeimyna apleido Bu
kareštą ir nukeliavo į Jas- 
są, šiaurinėj Rumunijoj, iš 
kur, prireikus, butij lengva 
dumti toliau į Rusiją. Ka
ralius didžiai susirūpinęs 
savo armijų nepasiseki
mais.

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 911 rito l lpopiet.

oro
Sutaisytas iš formuios- 

reeepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokeninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu • 
nuo gėlimo pilvo ir s imu, ger- 

(fžį klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
w—2 flAawrfrpm >, n.įstojimo apetito, 
u S šalčio gali.ojc, et., cct., Sutai- 
Jiin 80111:13 pagarsėjusio

lORnų PMPELLEfflO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visam-* pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose uptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washington Street, New York, g

r
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SALTIEL & ROSSEN j
ADVOKATAI I

Veda visokius reikalus, kaip krinainališkuose, taip ir civiliokuose u 
teismuose. Ištiria abstraktus perkantiems namus ir padirba visus ki- ra 
tokius legališkus dokumentus. $

125-127 N. Dearborn St. h
Room 1044-1048 Unity Building

L— . CHICAGO g

__  ■ ■ __ j i j. Į------- —.■ i.hih.1,11

Tūkstantis Naktų ir Viena------- Arabiškos Pasakos -------------

SUDEGĖ WASHINGTON© 
NAMAI.

Alexandre, Va. — Par
moję Hayfield sudegė tri
jų augštų namai, kuriuos 
buvo pastatęs pirmasis Suv. 
Valstijų prezidentas Jurgis 
Washingtonas 1772 metais.

TĖVAS SU SUNUM IN- 
TARIAMI GALVAŽU- 

DYSTĖJE.
New York. — Pedliorius 

Samuel Linker ir jo sūnūs 
Daniel areštuoti ir uždary
ti kalėjiman iki koroneris 
pabaigs tardymus. Jiedu 
intariamu savo žmonos ir 
motinos nužudyme. Nelai
mingoji moteriškė atrasta 
savo namuose lovoj su kir
viu baisiai sukapota.

“PAVYZDINGAS” 
PASTORIUS.

Poughkeepsie, N. Y. — 
Specialė komisija iš pres- 
biterijonų parapijos ištyrė 
darbus ir gyvenimą savo 
pastoriaus, 68 metų am
žiaus, Arthuro Worthing
ton, ir sužinojo, kad jis yra 
ne pastorius, bet didžiau- 

•sias šelmis.
S Pastoriaus reikalas pave- 
i sta prokurorui, kadangi 
! susekta, jogei jis turėjo 
septynias žmonas įvairiuo
se miesteliuose, kurių ke
lios yra tebegyvos. Antme- 
tama jam daugelis ir kito
kių prasižengimų.

—Starrett in New York Tribune. 
______________---------------------------

Dėdė Samas ima globon Danijos Vakarų Indijas

KĄ SAKO VOKIETIS 
PROFESORIUS.

New York. — Harvarde 
universitete yra vokietis 
profesorius Hugo Wuens 
terburg, kuris vadinamas

Puikiai apdaryta audekliniais 
. pamargintais viršais.

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

Tananevicz Publishing Go. '«■
3249 So. Ko gan St CH.C1G0, ILL.
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. Prisiunči&nt Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami. -

BLOGIEJI LAIKAI.

Pastabos
ČIA-PAT JAU 
PREZIDENTO 
RINKIMAI.

7Juo arčiau lapkričio 
diena, kuomet įvyks Suv. 
Valstijų prezidento rinki
mai, tuo aštriau ima virti 
politikinė kova žodžiais ir 
raštais tarp dviejų partijų, 
kurios stengiasi paimti šios 
šalies valdžios styrų savo 
rankosna. 

t

Angliški laikraščiai pra
veda mėgininn; balsavimus, 
norėdami sužinoti, katras 
kandidatų turi sau daugiau 
šalininkų balsuotojų. Žino-

Vienas didesniųjų groser- 
ninkų Chicago j e, David Ro
senheim, anų dienų prane
šė, jogei kainos už valgo
mus produktus pastarai
siais dviejais metais pakilo 
ligi šimto nuošimčių. Štai 
kaikurių produktų palygi
namoji kaina:

Cukraus svaras 1914 me
tais kainavo 4 centus, o da
bar 8 centai.

Miltų bačka buvo $5.00, 
o dabar $10.00.

Žirnių svaras buvo 3c, 
gi dabar 6c.

Sviesto svaras 30c. gi da
bar 40c. t

Bulvių bušelis 80c., da
bar $1.60.

Taukų svaras 12c., gi da
bar 18c.

Sūrio svaras 20c., o dabar 
30.

Mėsa taippat baisiai pa- 
brangusi.

“Šios šalies gyventojai — 
sakė Rosenheim — už mai-

ma, demokratų laikraščiai I moka didesnes kainas,
. išveda, kad rinkimais lai- • 

mės demokratų kandidatas 
Wilsonas. Republikonų lai
kraščiai tvirtina kaip tik 
priešingai.

Bet sveikai mųstantieji 
žmonės-politikai be atlaidu
mo tvirtina, kad šiemet rin
kimuose laimės republiko- 

■ nų partijos kandidatas Hug- 
"■ hes.

Jie savo tvirtinimus taip 
aprokuoja:

Prezidentų išrenka elek- 
torių kolegija, už elektorius 
gi balsuoja rinkikai. Taigi 

•- šitie elektoriams įnteikia 
t > taiįa»»- vadinamas SS veto's 

rųšies instrukcijas, kų reik 
; skirti prezidentu sulyg rin

kėjų noro. Išviso yra 531 
elektorius, gi prezidento iš- 

• rinkimui reikia 266 elekto
rių balsų.

o Lig šio laiko Hughes tu
ri už save jau 210 tikrų e- 
lektorių balsų, o Wilsonas 
— tik 149. Netikrų balsų, 
kurie nežinia katron pusėn 
tegali nusvirti, pasilieka

- 172.
Kadangi pergalėtojas tu

ri gauti 266 balsus, arba 
prezidentas Wilson turi 
gauti 117 elektorių balsų 
iš tų netikrų, kad tuo tarpu 
Hughes’ui reikalinga tik 56 
balsai, kad būti išrinktu.

Todėl Hughes’ui lengviau 
bus gauti 56 balsus, negu 
Wilsonui 117.

Prie netikrų valstijų li
gi šiandie vokuojamos New 
Yorko ir New Jersey valsti
jos. New Yorko valstija tu
ri 45 elektorių balsus, gi 
New Jersey — 14. Sunku 
suprasti, kokiuo budu Wil
son ten gautų tų balsų di
džiumų, jei New York yra 
Hughes’o tėviškė, kur jis 
anuomet įgijo sau gerų 
vardų būdamas gubernato
riumi.

Prie netikrų priskaitoma 
Ohio su 24 elektorių bal
sais, Indiana su 15 balsais, 
Wisconsin su 13 ir Missou
ri su 18 balsų. Šitose viso
se valstijose Hugheso kan
didatūra yra stipri.

Iš to visa matosi, kad re
publikonų partija ar tik 
nelaimės ateinančiais rinki
mais.

Visgi iškalno negalima 
nieko tikro pasakyti apie Į 
rinkimų pasekmes. ‘

regu kariaujančiose valstijo
se. Ir negalima nei laukti, 
kad šio karo metu sumažė
tų maisto kainos. Reikia 
laukti didesnio kainų paki
limo. Nesuprantamas daik
tas, kaip bėdinesni žmonės 
pragyvens ateinančių žie
mų”.

Ryžiai, kava ir arbata, 
tai išimtini produktai, ku
rie šiemet nepabrango. Ry
žių kaina yra 6 ligi 8c. už 
svarų.

Ir kaip galima išaiškinti 
tokių brangenybę šalyj, iš 
kur javai, vaisiai ir kitokie 
valgomi produktai išvežami 
į kitas šalis ir tenai parda
vinėjami daug žemesnėmis 
kainomis, kaip čionai? Kaip 
išaiškinti tas, kad šalyj, ku
ri savo produktais gali iš
maitinti pusę pasaulio, gy
vuoja tokios augštos kai
nos?

Taigi ne kitaip, kad šios 
šalies gyventojus be pasi
gailėjimo plėšia trustai, 
kurių gobšumui nėra galo. 
Trustams nerupi darbinin
kų skurdas ir vargas. Jiems 
rupi tik taip beplėšiant pa
sigaminti sau milijonus.

Ateina žiema. Didinasi 
nelaimingų j ų darbininkų 
skurdas. Jie dirba per die
nas nuo aušros lig sutemos 
ir neturi kuo patįs pramisti 
nei išmaitinti savo šeimy
nų. O turi dirbti tai;) sun
kiai, kaip aramieji jaučiai. 
Ir už tai jiems grasia dar 
badas šioj šalyj, kur, rodos, 
turėtų būti visako perte
klius.

Kaip ilgai tokios baiseny
bės tęsis? Kaip ilgai visi 
šalies darbininkai nesusi
pras ir vilks tų nepakelia
mų jungų?

Kaip ilgai?

Girdi, “klerikalai” prisi
kibę laikosi šitos sistemos', 
o iš šitos, kaip esu žinoma, 
visuomet išsivysto karas.

Girdi, karui kilus, “kle
rikalai” mokų tik dejuoti, 
aimanuoti ir išreikšti gai
lestingumų nukentėjusiems 
nuo karo.

Tečiau tie patįs “klerika
lai” anaiptol nekovoja 
prieš carus, karalius ir da
bartinę tvarkų, kurie yra 
kari; visa priežastimi.

Ot, taigi tokie lietuviškų 
socialistų išvedžiojimai kaip 
tik ir atsako viršminėtai a- 
pie vilko būdų patarlei.

Mulkina nesusipratusius 
žmones ir dar jie nori, kad 
jų tokiam mulkinimui ka
talikai paratuotų, raštu ir 
žodžiu pritartų.

Jie, girdi, pašaukti per
keisti dabartinę visuomeni
nę tvarkų pasaulyj.

Jei jau kas įstengtų ko- 
kiuo nors budu pagerinti 
darbininkams būvį, tai tik 
toli gražu ne lietuviški so
cialistai, kurie — anot Kap
suko — gyvena tik Ameri
kos dolerio protu.

jam suteikti paskutinieji j 
Sakramentai. Mirė visai 
apvienėtas, tik vieno gydy
tojo prižiūrimas.

Prieš pat mirsiant jisai 
prašė, kad jo kūnas nebū
tų palaidotas kapinėse, ka
dangi jis esųs nevertas gu
lėti šalę kitų mirusių žmo
nių.. Prašė palaidoti ant ke
lio prie pat kapinių, idant 
žmonės per amžius mindžio
tų jo kapų. Tai busiu nors 
menka dalis bausmės už jo 
baisų prasižengimų.

Tečiau neišpildyta jo 
paskutinis noras.

Kas rašoma 
apie Bulotą.

Juokeliai.

tas

JIEMS VIS 
TAS PAT.

REDAKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

laikraščiai prane-
Piotrkave miręs
vienuolis-kunigas
Macochas, kurs

MIRĘS MACOCHAS.

Lenkų 
ša, kad 
buvęs 
Damazas
Skaisčiojo Kalno vienuoly
no mūruose, Čenstakave, 
kituomet nužudė savo pus
brolį. Palaidotas kuopapras- 
čiausiai kapinėse šalimais 
žuvusių kare kareivių ka
pų.

Macochas miręs nuo plau
čių džiovos, kuri buvusi su
sijungusi su kitomis pavo
jingomis gerklės ir kaklo 
ligomis.

Paskutiniai Macocho gy
venimo mėnesiai, pilni di
džiausių fizikinių ir mora
lių kentėjimų, gali būti 
gailos pavyzdžiu.

Kuomet 1914 metais 
denį austrai paėmė iš
si; Piotrkovų, vietos ketėji
me Macochas jau taip bai
siai sirgo, kad jis buvo per
keltas specialėn sergančių 
kamerom Sausyj 1915 me
tais jo liga paaršėjo ir jis 
buvo perkeltas kalėjimo li
goninėn, kur išbuvo ligi gy
venimo pabaigai.

Liepos mėn. Macochas at
jautė, kad jam artinasi pa
skutinė. valanda. Tuomet

at-

ru-
ru-

Kaip vilkų namie neau
ginsi, kaip jo nelepinsi, jis 
visvien miškan žiuri — sa
ko patarlė.

Taip yra ir su .lietuviš
kais socialistais. Nors jie 
kaikuriose vietose ir suėjo 
krūvon su katalikais ir tau
tininkais bendrai rinkti au
kas Lietuvių Dienoje, te
čiau nenustoja katalikų 
pravardžiavę “klerikalais” 
ir prikaišioja šitiems kapi
talistinės sistemos palaiky- 
Imų.

Spalių 19 d. Brooklyne, 
N. Y., įvyko lietuvių lai
kraščių redaktorių suvažia
vimas. Dalyvavo keli re
daktoriai ir keliolika laik
raščių bendradarbių ir sve
čių. Įsteigta spaudos infor- 
macijinis biuras, kurio tik
slas — rupinties gauti kuo- 
pilnesnių ir teisingi; žinių 
apie padėjimų Lietuvoje, 
taipgi apie visuomeniniai- 
politikinius Lietuvos rei
kalus ir tas žinias per spau
dų suteikti Amerikos lietu
vių visuomenei. Tan biu- 
ran turi ineiti po vienų re
daktorių iš visų trijų svar
biausių srovių...

Duonkepykloje.
— Štai-čionai nupirktoj 

duonoj atradau šmotų sku- 
ros.

— Ir kų tamsta manai? 
Šešis centus mokėdamas už 
duonų gal (norėtum 
naujus čeyęrykus?

rasti

rube-Šliubo diena yra 
žius tarpe poezijos ir pro
zos.

Moterei yjsuomet gali ti
kėti, tiktai ne tuomet, kuo
met jinai pasisako, kiek tu
ri metų.

Moteris, turinti dirbtinus 
dantis, yra paprastai labiau 
nekantriaujanti už kitas.

Labai yra gražus daiktas, 
kuomet moteris išmintinga, 
bet taippat yra išmintinga, 
kuomet jinai graži.

“Lietuvių Balse” p. A. 
Valdemaras straipsnyje 
“Demagogija ir tremtinių 
šelpimas” štai kų rašo apie 
Bulotų, kurs renkA aukas 
socialistams Amerikoje:

“Negali būti dviejų nuo
monių, kad svarbiausias 
muši; dabartinis darbas tu
ri būti šelpimas. Reikia 
šelpti tremtiniai, kurie ka
ro bangų yra išmėtyti į vi
sus Rusijos kraštus, bet ne
mažiau reikalingi šelpimo 
kurie liko savo tėviškėje. 
Tas darbas, kaip įmanomas, 
varomas. Negalima pasaky
ti, kad jis atliekamas visu- 
geriausiai, anaiptol ne! 
Klaidų bus padaryta gal ir 
nemaža, bet, namams de
gant, ne metas stovėti ir 
galvoti, kaip geriaus gesin
ti ugnis. Suprato tai, rods, 
visa lietuvių visuomenė ir, 
kuo kas galėdamas, prisi
dėjo prie šelpimo darbo. 
Labiausiai jį varė Draugija 
del karo nukentėjusiems 
šelpti su Centro Komitetu 
priešakyje, taigi daugiausia 
prie jos spietėsi, kas norėjo 
lengvinti savo brolių vien-i 
taučių vargų. Nepritarti jos 
darbams galėjo tik tie, ku
rie trokšta musų tautos 
pražūties. Nekados negali
ma buvo laukti, kad tarp 
lietuvių rastųsi kas nors, 
kurs pradėtų jos darbų ar
dyti. Betgi toksai žmogus 
rados, tai ; Andrius Bu
lota. Jis pradėjo jų teršti 
kaip įmanydamas ten, iš 
kur daugiausia galima bu
vo laukti pašalpos, vadinasi 
Amerikoje. Kiek melo apie 
draugijų jis ten skelbė, 
nėr reikalo1 sekalioti. Stap- 
tersiu tik prie vieno jo žy
gio, kurs atliktas didelės | 
minios aky vaizdo  j. Aš Ali
niu jo debatus su Šimkum, 
kurie įvyko liepos mėnesy
je. x Amerikos laikraščiai 
kupini žinių apie tuos de
batus. Kadangi kalbu apie 
Bulotų, žinias imsiu iš pa
lankiausio jam laikraščio — 
“Naujienų”,
pirm gausiant jų aprašy
mų, įdėjo specialę telegra
mų, džiaugsmingai praneš
damos, kad Bulota Šimkų

kurios.

Jaunikis paprastai turi 
rimtesnį supratimų apie mo
terystę, ųegu vedęs.

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 ateinančiu Nauju Metų bus 
siunčiamas'DYKAI ir dar gaus dovanoms musų spaudos kningų ver
tes VIENO DOLERIO. Prenumerata rokuosis iki sausio 1 d. 1918 m.

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

“KATALIKAS” yra Įkatalikiškas 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.

visai sukirtęs. Nekalbėsiu 
apie tai, kokias žinias Bu
lota skelbė. Kur kas svar
biau pamatyti, kokių prie
monių jis griebės! Bulota 
tvirtino, kad Yčo gimnazi
jos nereikalingos ir netau- 
tinės, nes jos yra Rusijoje 
ir mokoma jose rusų kalba. 
Del darbavimosi joje lietu
vių mokytojų Bulota taip 
sako:

— Apie inteligentus aš 
pasakysiu, kad visur (tur 
but norėta pasakyti — vi
sai) nėra reikalo kurti gim
nazijų, kad davus jiems 
darbo. Žemaitė, prasta mo
teriškė, išsimaitina, o Ja
blonskis, girdit, universite
tų baigęs negalėti; sau duo
nos užsipelnyti. Tas pats su 
Mašiotu ir kitais. Bet po
nas Šimkus žiuri į inteli
gentijų, kaipo į neklaidin- I 
giausių vadovų, kuris turi 
ganyti prastus žmones. O 
gal pasakysiu — patys žmo
nės tegu tvarkosi, tegu bu- , 
na susišelpimas, o ne išmal- į 
da. Kada jus broliai atplau
kei į Ameriką, tai ir be in
teligentų radot kelių. Taip 
pat turėtų but ir su trem
tiniais. Štai jiems paskiria- ; 
ma kai kuri suma, ir jie pa- ( 
tys išsirenka savo viršinin- ’ 
kus, patys šeimininkauja ir 
tuo budu atsistoja į ko
jas. — ;

1 Negaliu rasti - tinkamų 
žodžių pasibjaurėjimui iš
reikšti del Bulotos priemo
nės. Tai daugiau, nei b jau- ] 
riausia demagogija, tai be- • 
gėdiškas šmeižtas idealin- 
giausio musų atgijimo vei
kėjo Jablonskio. Iš'Bulotos 
žodžių išeina, lyg Jablons- ■ 
kis negalįs išsimaitinti sa- • 
vo darbu kitur ir, norint 
jam duoti kartu su kitais 
inteligentais uždarbio, atim
ta dalis pinigų iš tremtinių i 
ir įkurta gimnazija. Gra
žiai žino Bulota, kiek yra . 
iškentęs Jablonskis del lie- ' 
tuvybės, kiek sveikatos jai 
padėjęs, kiek vargo iš to * 
turėjęs, žino, kad jis, prieš 
sutiksiant mokytojauti lie
tuvių gimnazijoje, turėjo ne 
menkesnę vietų vyriausy
bės gimnazijoj. Žinodamas 
tai, Bulota žino, kad šmei
žia jį, ir vis del to daro tai, 
Kodėl? Todėl, kad jis virto 
bjavj. imsiu demagogu. Jis 
moka prisilaižyti savo klau
sytojams. Matyti, tarp jų 
nebuvo inteligentų, arba 
bent maža buvo. Taigi ša
lin apšviestunai, tamsus 
žmonės patys viskų pada
rys. Ar žinoję butų tremti
niai patys be apšviestesnių 
vadovų, kur važiuoti, kaip 
susižinoti, iš kur pinigų 
gauti? Ne, šimtų kart ne, 
ir tai gerai numano Bulota. 
Vėl šaukia jis: “tegu buna 
susišelpimas, o ne išmalda”, 
ir gerai žino, kad tremti
niai, nustoję viso savo tur
to, negali šelpti kits kito. 
Tai kam gi kalba nieknie
kius, kuriais pats netiki? 
Tik tam, kad įtikus miniai, savo 
Ir, matyti, ko norėjo Bulo- krepšiukų su pinigais, 
ta, pasiekė: jam už kursty
mų prieš inteligentus plojo 
delnais susirinkimas. Rusų 
juodašimčiai galėtų išsi
rinkti jį sau vadovu ir 
džiaugties. Kaip elgsis lie
tuvių visuomenė, — neži
nau, bet tikiu, kad teisin- 

| gai atsilygins su juo už jo 
l| darbus.”

Pasiteisinimas.
Teisėjas: — Tamsta įžei

dei-tos mergelės garbę, tvir
tindamas viešai, jogei jinai 
turinti net kelis numylėti
nius ir kad...

Apskųstasis (pertrauk
damas teisėjo kalbų):

— Pone teisėjau! Tai yra 
tikra teisybė, bet aš to ne
sakiau.

Giminingumas.
— Kas tai yra per vie

nas, kurs turi taip artimus 
santikius su tavo žmona? ,

—O, tai labai tolimas 
mano giminaitis.

Naujas būdas.
— Nuolat mąstau, kaip 

čia po galų praturtėjus.
— Labai lengva... i
— Na?
— Pasiskolink nuo 10,000 

žmonių po dolerį, o tuomet 
busi turtingas.

Rimtumas.
— Gerai, tatai šiandie 

naktį tave pagrobsiu nuo 
tėvų. — Bet ar suspėsi su
sikrauti reikalingiausius 
daiktus?

— Suspėsiu... Tėvas ir 
motina, be abejonės, man 
pagelbės tai padaryti.

Redakcijoje.
— Andai tamstai buvau 

pasiuntęs kelis straipsnius. 
Ar jie tiks kam nors?

— Žinoma, žinoma.
. — O kaip patinka?

— Labinus patinka gra
sos ženklelis, užlipintas ant 
laiško... A šituos ženklelius 
renku sienų ištaisymui.

Tik vieni pavelijimai.
— Aš tau nekuomet to, 

žmona, nepavelysiu.
— Kų?! Tu nepavelysi? 

Bet gi aš tau nekuomet to 
nepavelysiu, idant tu man 
pavelytum duoti arba ne
duoti pavelijimus.

■ ■!>■■■■■ lid I.

Suprato.
— Tikėk man, tamsta, e- 

ši paskutinis, kurį numylė
jau.

— Bet, Onyte, kuomet 
mudu apsivesiva, be abejo
nės, nekuomet nepareika
lausiu, idant apart manęs 
dar kitkų mylėtum.

Koks pasišventimas.
— Kiek tai laiko tamsta 

mane persekioji nežiūrint 
net lietaus! Ir nebijai tam
sta įlysti kokian dumbly- 
nan?

— O brangioji, del tavęs 
pasirengęs lįsti, kur tik no
ri, tiktai man pavelyk!

Išlipant iš gatvekario.
(Jaunikaitis į išlipančių 

lady):
— Ar galima tamstai pa

duoti rankų?
— Nereikia! Vakar irgi 

vienas ponaitis pakišo man 
rankų ir ištraukė

Apie meilę tas pat tegali' 
ma pasakyti, kų ir apie dva
sias. Visi apie jų kalba, bet 
niekas jos nemato.

Moteris dar ir tuomet 
nerezignuoja iš meilės, kuo
met turi dukterį, kuri pra
deda mylėti.

4
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Tautos Fondo 
Reikalai.

SVARBIAUSIEJI NUO
TĖKIAI.

Šį mėnesį Tautos Fondo 
centre įvyko keletas svar
bių dalykų ir nutarimų. 
Štai jie:

1. ) Draugi j ai ‘ ‘ Lithua
nia”, kuri užsiima lietuvių 
belaisvių šelpimu, išsiųsta 
Šveicarijon $2,000.000.

2. ) Ksaverui Vanagėliui, 
senam musų tautos rašyto
jui, mokytojui ir veikėjui, 
kuris gyvena dabar Varša- 
voje ir kenčia didį vargti, 
pasiųsta $150.00.

3. ) Kablegrama kun. Dr. 
Purickis ir kun. Dzimida- 
vičiiis pareikalavo $5,000.00, 
kuriuos Tautos Fondo val
dyba nutarė tuojau kable- 
grafuoti “Lithuanijai” 
Šveicarijon, minėtų kuni
gų vardu.

4. ) Tautos Fondo valdy
ba nutarė artimame laike 
pasiųsti Lietuvon, vokiečių 
užimton, Lietuvių Draugi
jai nukentėjusiems dėl ka
ro šelpti, per p. J. Aukš
tuolį švedų Stockholme 
$10,000.00.

5. ) Tautos Fondas pas
kolino Lietuvių Centraliam 
Komitetui prisirengimo 
prie “Lietuvių Dienos” iš
laidoms padengti $1,000.00.

Taigi T. F. iždas susima
žina ant $18,150.00. Užtat 
visi T. F. skyriai turi tuo- 
jaus siųsti visus surinktus 

1 įtintais į' Centrų ’ir stropiai’ 
rinkti naujas aukas, kad 
galima butų ir vėl pasiųsti 
pinigų Lietuvon, kur jie 
begalo reikalingi.

Pinigai reikia siųsti se
kretoriui (K. Pakštas, 917 
W. 33-rd st., Chicago Ill.), 
o ant čekio ar “money-orde- 
rio” reikia užrašyti iždinin
ko vardas (B. Vaišnoras.).

00. su viršum. Lyg ateinan
čio seimo reikia ir galima 
surinkti kitų-tiek. Tik nes
nauskime !

Tautos Fondo sekreto
rius,

Kazys Pakštas.

TAUTOS FONDO SKY
RIAMS SVARBU.

ROOSEVELT DUODA 
VĖJO BAKERTUI.

Buvęs Suv. Valstijų pre
zidentas, pulkininkas Roo
sevelt, važinėjasi su politi- 
kinėmis kalbomis, agituo
damas už republikonų par
tijos kandidatų į preziden
tus, Charles Hughes.

Kadangi dabartinis karo 
sekretorius Baker nesenai 
savo kalboje Jurgio Wa
shington© kariuomenę paly
gino su meksikonais plėši
kais, todėl demokratams 
dabar iš visų pusių nesigai- 
ima kuokarčiausių žodžių.

Anądien vienam mieste 
pulk. Roosevelt kalbėdamas 
;aip pasakė apie karo se
kretorių:

“Yra tai juodžiausias 
šmeižtas ir paikiausi žo
džiai, kokius kas galėtų pa
sakyti arba ištarti.

“Bet nesistebėkite iš po
no Baker, kadangi jis ne
žaidė blešiniais kareiviais 
judamas mažu vaiku. Jo 
jičiuoliai iš Cleveland© man 
rašė, kad jis vaikystės me
tais virbalėliu mezgė vilno
nius siulus. O kadangi pre
zidentas Wilson tyli į Ba
ker’io žodžius, tatai širdy
je ir sieloje yra įsitikrinęs, 
kad Washingtonas nebuvo 
geresnis už Vilių arba Car
ranza...................   ..... ... ....

“Wilsono pasielgimas su 
Meksika ir Vokietija paro
do tai, jogei dabartinis pre
zidentas mano gerai darus; 
gi prezidentai Washington, 
Jackson ir Lincoln, kurie iš
gelbėjo liuosybę ir šių šalį 
nuo susiskaldymo, taipgi 
palaikė savo tautos garbę ir 
valstybės galybę, elgėsi blo
gai. Todėl Wilson nenori 
sekti jų pėdomsi”.

Pabėgėlės laiškas.
Laiškas rašytas Juozapui 

Eringiui, Chicago, Ill.
Brangios Giminėlės!
Kaipgi daug džiaugiuosi 

gavusi nuo jūsų laiškelį. 
Man neišpasakytai yra link
sma sužinojus, kur gyvena
te, kad galėsime ir toles- 
niai pasišnekėti nors laiš
kais.

Musų namiškiai visi liko 
vietoje. Tik man vienai te
ko apleisti gimtinę šalį. Tu
rėjau pažįstamus Poltavoje. 
Tie mane meldė būtinai at
važiuoti. Tai gi ir atvažia
vau.

Užsiimu siuvimu kaip ir 
namie būdama. Ir galiu sa
kyti, kad pragyvenu gerai, 
taip kad nei nebereikia ge
riau. Tik savųjų pasiilgau 
neapsakomai, jokios žinios 
nuo jų neturiu, nors rašiau 
laiškus visokiais budais. 
Bet kaip nėra, taip nėra 
nuo jų jokio atsakymo. Ir 
dabar todėl nežinau, ar jie 
visi ten sveiki, ar yra gyvi.

Tik nuo pabėgėlių teko 
išgirsti, kad aplink Smil
gius visas apylinkes mažai 
palietė karo vėsula. Manau 
todėl, gal ir musų Rymškė 
atliko laimingai.

Nuo vieno girdėjau, kad 
sudeginti Nauradai ir a- 
py liuke. Apie Niaukunus 
nieko nežinau.

Smilgiečių pažįstamų ma
žai yra išbėgusių. Antanas 
Juzas kariauja prieš tur
kus Užkaukazyj. Jis tar
nauja artilerijoje.

Petro Gončaucko iš Nau
jamiesčio parapijos adresas 
toksai:

Dieistvujuščaja armija, 
20 etapnyj batalijon, 2 
rota, Petru Gončevsko- 
mu.
Nepatingėkit man mielos 

giminėlės plačiaus aprašyti 
apie savo gyvenimų. Gal ži
note, kame yra Jonas Juzas 
ir kiti giminės?

Ir dar ko prašysiu — ar 
negalima iš Amerikos pri-

siųsti mums avalų (čebatė- 
lių). Mes pasiųstumėm mie- 
rų ir pinigus.

Daug-daug kartų bučiuo
ju visus.

Ona Dzinkaitė.
Mano adresas:

Gorod Poltava, Kadetski 
Korpus, kv. staršago vrača 
Derbek — Annie Dzinkas. 
Russia.

HUGHES APIE ADAM- 
SONO BILIŲ.

Hughes yra republikonų 
partijos kandidatas į Suv. 
Valstijų prezidentus. Jis 
dabartiniais laikais važinė
ja po šalies miestus ir sako 
kalbas, atakuodamas demo
kratų partijos politikų.

Kiekvienas ' pripažįsta, 
kad Hughes yra labai drą
sus savo kalboje. Jis vi
siems drožia akysna teisy
bę. Jis nesirokuoja su pi
giuoju ratavimu, nei klau
sytoji) įspūdžiu. Hughes a- 
pie savo programų kalba 
labai atvirai, nors retkar
čiais pats žino, kad jis kal
ba prieš klausytojų popu- 
lerius įsitikinimus ir sim
patijas.

Antai Hughes nei kiek 
nesidrovi peikti naujo Ą- 
damsono įstatymo apie 8- 
nių dienos darbo valandų 
ant geležinkelių. Hughes 
skaitlinguose darbininkų 
susirinkimuose tvirtina, kad 
tasai įstatymas yra be jo
kios vertės ateičiai, kadan
gi ant greitųjų kongrese iš
kaulintas, be ištyrimo pir
miau viso reikalo ir be pa
žinojimo santikių geležin
kelių pramonėje.

Tasai įstatymas, Hughe- 
so nuomone, nepraveda 8- 
nių darbo valandų principo, 
bet praveda labai pavojin
ga dviašmeninį principų, 
kad darbininkams algas tu
ri nustatyti valstybė.

Adamsono įstatymas’ yra 
dar ir todėl neteisingas ir 
seklus, kad padidina uždar
bius vienos darbo šakos 
darbininkams. Ir nuo to ga

li daug nukentėti kitų pra
monės šakų darbininkai.

Daugel vietose darbinin
kai neužganėdinti tokiomis 
kalbomis. Bet reikia pasa
kyti, kad kandidatas į pre
zidentus drožia teisybę.

Bet indomiausia tas, kad 
Hughes’ui tų įstatymų pa
deda peikti ir socialistų 
partijos kandidatas į pre
zidentus, Benson. Šis tvir
tina, kad minėto įstatymo 
pravedimas, tai paprastas 
demokratų “triksas”, kad 
tuo budu pagauti sau dau
giau darbininkų balsų atei
nančiais rinkimais.

TANANEVICZE
AS IR CHIRURGAS

is ir gyvenimo vieta Ofisas ant F. i”’* Aptiekus
UTK MORGAN STREET 1913 SOUTH HA' f . ’ STREET

Valandos: Vala.idos
I ryto — 1 iki 3 po piet 10 iki 12 dieną — 3 ik: 5 po piet
7 iki 9 vakare ir vakarais
'HONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

SKAITYKITE IR PLATINKITE

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

kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina t' 

trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, 
tnnt tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius v 
nes meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik palia 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą din u .u

BAISUS NELAISVIŲ 
PADĖJIMAS.

Karo nelaisvių pagelbos 
Komitetas, New Yorke, su
žinojęs, kad karo nelaisviai 
Rusijoje baisiai kankina
mi. Kankinimais labiausiai 
nusiskundžia austrų ir vo
kiečių kareiviai, ištremti į 
Siberijų. Vienam iš Siberi- 
jos pranešime sakoma, kad 
Orenburg© nelaisvių stovy
klose , iš 80,000 austrų-ven- 
grų 17,000 išmirę nuo nes
veikų gyvenimo sąlygų, gy
dytoji) pagelbos stokos, ba
do ir šalčio.

■’'■'č.us čiuo iS- 
•’benti grįi-

r os ir t8vy- 
>a ,ij« ginklai,

-. ------ , ______ ___ ______ ___ ; rirausta duo
biu ir grioviu, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvu kapai—r, tv rimui.

j TmmwTrTTT v> * t et * o j-j_______________ » ... . . . * . . *. ....

mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surast* 
ris, gimines ir pažįstamus.

BIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 tap.; 3 mėnesiam- 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 
S centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinė, 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito, (smulkaus rašto) ei!
skiltis) prieš tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams’ jieškantiėms giminiu 
arba darbo petito eilute po teksto—-10 kap. Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 
25c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. RUSSIA.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kr.Lia skelbimus-jieškoji* 
» klydusius brolius, sese

rims 3 rb. 90 kap.; 6 
0 kap.; vienam mėnesiui 

kap.; 6 mėnesiams (pusine* 
' ii 80 kap. Skyrium numeris

Liet. Balsą’’ j užsieni j3 rusų 
t ė (dalinant puslapi j keturias

Į I
i 
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Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio " 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

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

Buvo keletu kartų garsin
ta, kad centro raštinėje gali
ma gauti atsišaukimų ir kvi- 
tancijų, bet vos tik keletas 
skyrių tesikreipė jųjų. Tai
gi šių sųvaitė visiems Tau
tos Fondo įregistruotiems 
skyriams bus išsiuntinėta 
atsišaukimai “Gelbėkime 
Lietuvų” ir kvitancijų knin- 
gutės. Atsišaukimų lape
lius skyriai privalo pasklei
sti tarpe savo narių ir žmo
nių dar neprisidejusiu prie 
skyriaus. Kvitancijas-gi 
skyriai išduos tiems, kurie 
aukaus Tautos Fondui ne
mažiau $1.00. Paaukavęs 
$1.00 skaitysis Tautos Fon
do nariu. ■< \ ; »

Austrijos vyriausybė, 
nuolat girdėdama apie než
moniškų Rusijos pasielgimų 
su karo nelaisviais, prašė 
Suv. Amer. Valstijų ištirti 
apie tuos dalykus.' Suv. Am. 
Valstijos apsiėmė tai atlik
ai, bet Rusijos vyriausybė 
nelaisvių stovyklosna nęį- 
eidžia jokių pašalinių žmo

nių. O jei ir leidžia, tai 
draudžia 'turėti bent kokius 
jasikalbėjimus su nelais
viais.

Austrijos sostinėje Vie- 
nnoje gauta žinios, kad au- 
strų-vengrų nelaisvių rusų 
stovyklose jau išmirę 30 
nuošimtis. Todėl spėjama, 
<ad kuomet pasibaigs šis 
karas, vargiai iš Rusijos 
sugrįš kiek nelaisvių. Juos 
visus ten laukia mirtis 
nuo skurdo ir visokių ligų.

Dar aršiau esama su vo
kiečiais nelaisviais, kuriuo
se rusai mato savo didžiau
sius priešininkus. Šitie be 
kitko kankinami dar sun
kiaisiais darbais.

Tai ko žmonija susilaukė 
begerbdama amžių-amžiais 
nevidonus valdovus.

A. K.

SULAIKYK

TĄJĮ KOSULĮ
pirma, negu jisai pakenks jusi? systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok 

SEVERAI
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai gautą laiš

ką: “Aš noriu Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyk? 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie dvi metai tam atgal męs vartojome tąjį 
Balsamą nuo kokliušo ir-gi su gera pasekme.’’

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatu”. Nuėjęs į ap
tiekę žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk Lie ų bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplls, Iowa.

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

ir į čion atkeliaujantiems lietuviam^

Knyga Didelio Formato, 288 Pbs.t-iių
KAINA 75 CENTAI.

WT5TEH
Reikalaudami, kreipkitės šiuo adre*-'

TAUANEVICZ PUBLIST .. UI. «c.

SKYRIŲ REGISTRA
CIJA.

Nemažai dar yra skyrių, 
kurie neturi čarterių ir ne
palaiko santikių su Centru. 
Labai jau laikas tiems sky
riams atsiųsti Centro sekre
toriui skyriaus valdybos a- 
dresus ir gauti Tautos Fon
do čarterį.

Taigi pasiskubinkite.

TAUTOS FONDAS PA
SIEKĖ $60,000.00.

Šiomis dienomis Tautos 
Fondas jau pasiekė $60,000,-

Anglijos karo ministeris Lloyd George lankosi po apkasus karo fronte, Fran- 
cijoje. . ■ ■ • 'į

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apredalų.

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

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

Elektra varomos mašinos mu
sų siuvimo skyriuose.

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, principalas.

118 N. La Salle st., Room 416, 417, 
Prieš City Hali.

Or. A. R. Blumenthal,

< > 
< >

g 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL. |

-----  Egzamonuojame Akis
UžDYKĄ

YįŽffiBfcsS Valandos; nnoOryto IK iki 9 vakaro. Nedeiio-
je nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną*

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

CHICAGO. ILL.

Aisopo Pasakos !I

X
X XI 

f 
£

Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 
ir naudingu kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kuinga: 360 pus
lapių : . 110 gražių paveiksiu, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau- 
gyb ■ komentarų. Vijpietės speeiališkai pritaikintos, net malonu pa
imti j rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

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

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

adresu.-

Tananevicz Publishing Go. m«-
3249-53 So. Morgan St. Chicago, III- ...

........ ......... .............. ...................................................♦
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Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.
LIETUVA IR LIETU
VIAI AMERIKIEČIAI.

Lig karo pradžios lietu
viai ’ amerikiečiai turėjo y- 
patingos reikšmės visame 
Lietuvos gyvenime. Kur tik 
kas nauja būdavo sumano
ma, būdavo tikimasi, kad 
parems amerikiečiai. Da
žnai beveik viskas pareida
vo nuo amerikiečių pritari
mo. Taip visame tautos gy
venime, kaip ir atskiroje 
šeimynoj, kuri turėdama 
sūnų ir dukterų anapus 
marių, visą namų ar ūkio 
pažangą jais remia.

Juk ten išplaukusi didžio
ji musų jaunuomenės, pa
čių geriausių pajėgų dalis, 
pats stiprumo žiedas.

Lietuva amerikiečiams 
daug kalta tuo, kad joje pa
mažu ėmė gerintis ūkis, kad 

. galima buvo pradėti patys 
didieji musų sumanymai, 
kaip “Tautos” ir “Saulės” 
namų statymas.

Prieš pat karą buvo bu
vęs dar vienas žymiausias 
sumanymas: įsteigti banką 
nušlijusių dvarininkų že
mei supirkti. Ir čia buvo 
laukiama pinigų iš Ameri
kos.

Juk ir senovės Graikija 
buvo galinga savo kultūra 
ypač todėl, kad ji turėjo vi
sur aplinkui savęs turtingų

- kolionijų. Kur jų nebūta: 
ij-Juodųjų, ir Viduržemio 
jūrių pakraščiais, ir Mažo
joj Azijoj, ir Italijoj, bet 
tame ir buvo visas metro-

^-polijos. didumas, -kad- kiek-
- vienas graikas, kur jis ne- 

butų nublokštas savo naujų
; kraštų ieškojimo valios, vi- 
‘J suomet jautė save tikru E- 
) lados sūnumi, gyveno tik 

jos gyveniniu, dirbo tik jos 
•j garbei. Jokia, nei tolumos, 

nei naujų aplinkybių, pajė- 
ga negalėjo jam sukliudyti 

; būti tikru savo krašto pilie- 
1. čiu.

■; Nors lietuviai ir nėra to- 
: kie graikai, nors ir daugelis 

’ jų žūsta sau ir savo kraštui, 
■ bet vis tik dauguma lietu- 

vių išeivių, ypač Siaurės a- 
li merikiečių, karštai jautė 
" savo žemės ryšių.

Karui ištikus, lyg staiga 
'( viskas atsimainė.

išlaidų. Juk tiekai pinigų 
išgauti iš valdžios reikia, 
kad valdžia skaitytus! su 
tokia organizacija, kad ja 
pasitikėtų.

Lietuvių Draugijos del 
karo nukentėjusiems įsistei- 
gimas, jos išsivystymas, tai 
vienas iš didžiausių ir gra
žiausių musų atgimimo his- 
torijos posmų. Jos veikimo 
vaisiai ne tik tame, kad ji 
neleido iškrikti ir pražūti 
rusų bekraščiuose plotuose 
musų dar pusiau sąmonin
gai liaudžiai ir kad ji su
traukė jau apie 150 tūks
tančių lietuvių pabėgėlių 
savo globon, bet dar ir ta
me, kas yra taip pat lygiai 
svarbu, kad mokėjo iškelti 
ne tik Rusijoj, bet ir Euro
poj Lietuvos vardą.

Visas Lietuvių Draugijos 
darbas rbdo, kad lietuviai, 
jeigu tik panori tarp savęs 
susiprasti ir iš vieno dirbti, 
tai jie gali daugiau nuveik
ti, neg ir tikėtis galima.

Kad tas musų darbas bu
tų sklandus, bėgtų kaip ly
gi upė, mums dar sunku iš 
pradžių tat atsiekti. Netu
rim dar mes įpročio į didelį 
darbą, kultūrinių tradicijų, 
kultūrinės sąžinės. Ne tik 
musų galvojimą, bet ir mu
sų darbus dažnai skaldo ne
suderinami priešingumai. 
Prisiminkim tik Bulotą. Jis 
skaito save beveik pačiu 
kairiausiu demokratu, o jo 
visas elgimasis ir darbas — 
žiauriausias demagogišku- 
mas. Jeigu jis kur nors ne- 
pirmas, tai jau visą gyveni
mą keršys už tai kaip tik 
įmanydamas. Visos priemo
nės tuomet jam išteisina 
tikslą. Bet toks darbas, 
kaip dabar, darbas didžiau
siu visų pajėgų įtempimu, 
rodos, turėtų ir Bulotos šei
myną sutvarkyti.

Mums Didžiosios Lietu
vos lietuviams dažnai net 
sunku suprasti savo brolius 
amerikiečius. J aučiama,
kad Amerika, duodama ir 
gerų jiems privalybių, pa
daro juos kitokiais. Matyti, 
kad nepakeliamas Lietuvos 
vargas neatrodo jiems per
sunkus, kad jis galėtų bent 
šelpimo klausime nutildyti 
savo naminius ginčus ir 
šiai valandai perdaug jau 
linksmą trukšmą. Kaip iro
nijai dar ten atsibaladojo 
žmonių Bulotos asmenysto- 
je, žmonių, kuriems Lietu
va, kaipo žemė savyta, nei 
nerūpėjo, nei nerupi. Lie
tuviai pačioje Lietuvoje, 
sužinoję dabar apie jo vei
kimą Amerikoje, negali ra
sti nė tinkamų žodžių jam 
pasmerkti. Ten jie badą 
kenčia, o Amerikon nuva
žiuoja žmonės, iš kur Lie
tuvos lietuviai daugiausiai 
pagalbos tikisi, ir sukelia 
barnių gaisrą. Šią valandą 
patiems laikraščiams butų 
perdaug ne tik aprašinėti 
nežmoniškus Bulotos dar
bus, bet dargi užleisti eilu
tę, kurioje tilptų Bulotos 
vardas. Perdidelė garbė 
žmogui, kuris, sėdėdamas 
durnoje, savo pavyzdžiu ro
dė, kad Lietuva pennažai 
verta domės ir visą savo at
stovavimą pavedė svetimi) 
žmonių darbui, svetimų par
tijų reikalams.

Ligi karo lietuvius pačio- 
je Lietuvoje galima buvo 

’(•daugiau kaltinti del nerei
kalingų ginčų ir perdidelio 
trukšmo, neg lietuvius a- 
merikiečius. Bet atėjo ka
ras. Jo mirtimi nešinas dun
desys ir naktį raudoni va
karai vis arčiau šliaužė. 
Buvo nujausta opiausia va
landa Lietuvos gyvenime. 
Atėjo laikas, kad tame pa
čiame kambaryje turėjo su
sitikti ir Bulota, ir Alšaus- 
kis. Buvo manyta, kad gin
čytis nebebus apie ką, kai 

. pats pamatas, ant kurio 
stovima, paslys iš po kojų.

Išskyrus tik keletą žmo
nių iš Bulotos šeimynos, 
kurie, rodos, nepasibarę, 

' nepasikeikę ant ko nors, 
nė užmigti negali, darbas 
sparčiu žingsniu nuėjo pir
myn.

Niekas prieš dvejus me
tus nė manyti nemanė, kad 

. lietuviai sugebėtų sudaryti 
tokią organizaciją, kuri, 
kaip dabar, siektų milijonų

Tas musu nusilenkimas 
prieš svetimus, užsikrėti- 
timas svetimomis progra-

lietuvių. Amerika vos prieš 
mėnesį prabilo, gi Centro 
Komitetas paskutinėmis
dienomis.

Nežiūrint to, vis tik šis 
tas padaryta ir štai 8 mė
nesių musų darbo apyskai
ta.

Sužinota per komendan
tūras ir šiaip, jog lietuvių 
yra 148 stovyklose (La
ge rn). Vienoje Vokieti jo lie
tuvių yra apie 20 tūkstan
čių.- Tečiau musų šelpimas 
apėmė kol kas tik 6833 žmo
nes, kaip civilius, taip ir 
karo belaisvius.

PAJAMOS:
Did. Britanijos lietuviai. 3832 

fr. ir 81c.
(Vien Londone surinkta 1710 

fr. 81c.)).
Amerika: Tautos Fondas 5170 

f r. Kun. Jakštys 166 fr. 5336 ir 
10c.

Graf. Tiškevičius iš Lausanne 
surinko per “Gazette de Lau
sanne’’ 696 fr. 10 c. Comite Ge
neral 303 fr. 90c. Centro Komi
tetas (Petrapilis) 876 fr. 30c. Da
nijos lietuviai per p. Giedraitį 
40 fr. 53c. Profes. Steffens 20 fr. 
Kapitonas Kėkštas 20 fr. p. Ce- 
plenske 10 fr. p. Richard iš Nau- 
jorko 8 fr.

Iš viso 11.143 fr. 48c.
IŠLAIDOS:

1) šelpimas:
1) maistu 5938 fr. 28e. 2) 

pinigais 214 fr. 35c. 3) drabu
žiais ir avąlyne 188 fr. 5c. 4) 
dvasios belaisve reik. 111 fr. 75c.

2) Administraci j a:
1) kelionė Londonan ir „ kitur 

belaisviu reikalais 252 fr. 75c. 2) 
paštas 118 fr. '80c. 3) telegrafas 
113 fr. 85c. 4) kitos smulkios iš
laidos 163 fr. 30c.

Viso 7.101 fr. 33c.
Iš viso 11.143 fr. 74c.
1) Duonos išsiųsta 5929 kg. 2) 

Kondensuoto pieno 2307 dėžutės. 
3) Mėsos 147 .kg. 4) Maggi ir 
supių 2520 kubeliu. 5) Čekole- 
dos 143 plytelės. '6) Arbatos 14 
dėžučių. 7) Simo 7 kg. 8) Koko
sinio sviesto 2 kg. 9) Rąžančiu 
200 atsk. 10) Škaplierių 168 atsk. 
11) Muilo 10 kilo. 12) Kningų iš 
Londono lietuviu, B Lituanijos” 
Draugijos kningyno ir kun. Ce- 
saičio; beto nupirkta Tilžėje 349 
broš. 13) Drabužių ir avalynės.

(iš Londono apie 285 kl. 310 
kilo).

Laiškų iki liepos 1 d. 19- 
16 parašyta 1139 iš viso. Iš 
jų 423 belaisviams ir šiaip 
del belaisvių su privatiniais 
žmonėmis, 648 — komen
dantūroms ir 67 Lietuvon. 
(Iš Lietuvos ne į visus laiš
kus gauta atsakymai).

Daryta, kiek buvo išga
lių. Taupyta, kiek išgalė
ta, nes neišleista pinigų na
mams samdyti, bendradar
biai neėmė užmokesnio, tai
gi beveik visas kapitalas 
sunaudota duonai ar ki
tiems dalykams supirkti.

Besistengdami sužinoti iš 
komendantūrų belaisvių są
rašus, mes supažindinome 
vokiečius su lietuviais. Prie 
tos progos pažino lietuvius 
ir kitataučiai belaisviai. 
Taip, pirma lietuviai buvo 
painiojami su rusais arba 
lenkais, kada gi pradėjome 
siųsdinti pašalpų, į vieti
nius komitetus (lageriuose) 
pradėta rinkti lygiu skai
čiumi ir lietuviai (rusai, 
žydai, lenkai ir musų lietu- 
viai-po 3 žmones). Lietu
vių atstovavimas prie vieti
nių komitetų suteikė pro
gos geriau lietuvių padėji
mą aprūpinti, gi pirma lie
tuviai tik bailiai žiurėjo, ar 
nepasigailės kas ir neišties 
kokios pašalpos. Dabar lie
tuviai pamatė, kad jie nebe 
visų pastumti' ir užmiršti, 
bet greta su_kitomis tauto

momis, nieku nepritaikina
momis visai kitoniškam lie
tuvių gyvenimui, žudė ir 
vis dar mus tebežudo. Ras
davau būdavo, Lietuvoje vo
kiečių kirpimo social demo
kratų, rusų liaudininkų ir 
trudoviku, net tikru Lietu- 
vos dvarininkų, virtusių ar- 
šiausiais endekail Nusilen
kimas dažniausiai prieš silp
nesnius svetimtaučius su
griovė musų valstybę, šiuo 
laiku gresia mums galutina 
mirtimi. Visuomet su mu
mis -taip. Iš vienos pusės 
didelė valia tvarkyti, tver
ti nauja, o iš kitos pusės 
prisisunkimas to, kas gre
sia musų savistovi škumui.

Kaip daugelis musų Lie
tuvoje, Rusijos sienose, 
taip ir amerikiečiai per- 
silpnai jaučia ryšių savo 
žemės, savo tautos, garsios 
drąsia historija, savo daina 
ir, rodos, šaukiančia lietu
vius į didelę ateitį. Gali ir 
pykti amerikiečiai, bet jie 
gerai jaučiasi Amerike ir 
net kartais pasididžiuoja 
savo nauja pilietybe. Mes 
galim tik formaliai būti pi
liečiais kokios nors valsty
bės, musų gi tikras pilietiš
kumas priguli Lietuvai, tik 
juo mums garbė didžiuotis. 
— Lietuvos gausios kolioni- 
jos, tai ne Graikijos kolio- 
nijos. Tik dalis lietuvių, 
perplaukusių mares, jaučia 
dar galingą savo žemės 
traukimą, dar girdi kruti
nėję jos pačios alsavimą.

“L. B.”

LITUANIJOS KOMI
TETO

lietuviams belaisviams 
šelpti 8 mėnesių (lapkr. 7 
1915 iki liepos 1 1916 m.) 

APYSKAITA.

Jau netoli dveji metai, 
kaip baisaus karo liepsnos 
naikina Lietuvos turtus, 
vargina žmones ir net jų 
gyvybę skina. Kada pernai 
karo šmėkla perėjo per vi
są Lietuvą, dešimtimis tūk
stančių žmonių atsidūrė 
Vokietijos ir Aus. plotuo
se belaisviais. Išginti iš na
mų basi ir pusnuogiai, at
sidūrę tarp svetimų žmonių, 
jie širdį veriančiu dejavi
mu kreipėsi į Šveicarijoj 
gyvenančius lietuvius ieš
kodami pagalbos ir surami
nimo. Nebuvo galima likti 
kurtiems į jų ašaras ir 
šauksmus, ir mes pradėjo
me rašinėti į savuosius, ieš
kodami pašalpos. (Apie be
laisvių vargus čia neminėsi
me, nes buvo apie tai pla
čiai rašytą laikraščiuose 
savo laiku). Vaisingesniam 
darbui lapkričio 7 d., 1915 
m. “Lituanijos” Draugija 
įsteigė komitetą belaisviams 
rūpinti. •

Truko žmonių, o ypač pi
nigų smarkesniam veikimui. 
Tečiau rankų nenuleista ir 
atsišaukimas dalykams pa
aiškinti. Deja, šių laikų ap
linkybės sutrukdė atsišau
kimą ir kitus laiškus į A- 
meriką ir daug laiko pras
linko, kol jie ją pasiekė ki
tais keliais. Rusijos lietu
vių veikimas dar tuomet 
buvo “terra incognita” 
mums.

Musų atsišaukimuosna ir 
paaiškinimuosna atsiliepta 
tik iš pradžių D. Britanijos 

mis stoja ir drąsiai pasįsa- 
ko, kokios jie esą tautos.

Dvasios reikalams rūpin
ti maža ka tegalėjome pa
daryti, neturėdami kningų. 
Vos 349 tegalėjome nusiųst; 
o kningos belaisviams —tai 
dalykas ne ką mažesnės 
vertės, kaip duona. Tiki
mės, kad tuoj tas alkis 
(dvasios) bus pašalintas, 
nes jau vokiečių valdžios 
pažadėta leisti belaisviams 
kningas iš Lietuvos prieš 
karą spausdintas. Apverkti
nas taipgi lietuvių belais
vių padėjimas del kapelio
nų stokos. Stovy kliu, kurio
se yra lietuvių, jau mums 
žinoma 148, gi lietuvių ku
nigų kapelionų vos keletas. 
Tečiau ir ši stoka tuoj gal 
bus pašalinta, nes jau pak
viesta keletas kunigų iš 
Lietuvos, kurie apvažiuos 
visas stovyklas. Be to, mu
sų rupesniu paskirta lietu
viai kunigai belaisviai ka
pelionais kai kuriose vieto
se.

Jeigu paklaustų, kas 
trukdė musų darbą, tai at
sakymas vienatinis: pinigų 
stoka. Pinigai čia yra, ga
lima sakyti, viskas; mums 
tiesiok sunku suprasti, del- 
ko lietuvių visuomenė taip 
ilgai neatkreipė domės į 
belaisvių šelpimą, nežiūrint 
to, jog mes stengėmės per 
laikraščius, laiškais ir te
legramomis aiškinti. Garbė 
D. Britanijos ■ lietuviams, 
kad jie neapleido vargšų 
belaisvių. Tečiau negalima 
norėti, kad jie vien paimtų 
šelpimo naštą ant savo pe
čių. ■'

Gaudami po kelis- šimtus 
frankų iš D. Britanijos, 
mes tuoj pasistengdavom 
išsiųsti pašalpos ir paga- 
liaus, nežinojom, ar dar kas 
atsiųs, ar tai jau paskutinė 
suma. Pertai negalėjom nė 
namų tam tikslui pasamdy
ti, nei biuro kaip reikiant 
sutaisyti, kad tokiu budu 
vaisingiau galima butų dar- 
buoties. To viso neturint, 
tiesa, pinigų sutaupyta kiek, 
bet laiko daug sugaišinta 
veltui ir ypač, kad vargo 
tik didžiai palengvinta. Tie
sa, kasoje dar lieka 4042 fr. 
41c., bet dar per tai, kad a- 
tėjo neseniai ir nebuvo lai
ko suvartoti.

Nūn, kada atvyko Šveica
rijon lietuvių delegatai iš 
visų šalių ir kada jiems iš
aiškinta belaisvių šelpimo 
svarba ir būtinumas, tiki
mės, dalykai virs kitaip. 
Jie paketino atsiųsti pini
gų, kningų, drabužių etc. 
Prie komiteto prisidėjo 
bendradarbiais dar du žmo
gų: p. Šalkauskas ir p. Mu- 
raška. •

Vaisingesniam darbui 
lietuvių konferencija Lau- 
sannoj pasiūlė “Lituani
jos” komitetui tapti Centro 
Komiteto skyriumi, kas jau 
ir padaryta.

Taigi nuo šiol stojome į 
darbą su naujomis pajėgo
mis, su viltimi, kad pajėg
sime daug pasitarnauti sa
vo broliams nelaisvėj varg
stantiems ir jų vargą pa
saldinti.

Tikimės jog darbas tuo 
labiau seksis, kad mums 
pagalbon eina kitas komi
tetas, steigiamas Kopenha
goje. Su jo vedėju p. Sa
vickiu mes pasidalysime 
darbu ir veiksim sutartyje.

Jau pasamdyta namai 
sandėliui ir biullu}' jau su
pirkta tam reikalingos ma
šinos, taip pat paruošta kiti 
reikalingi dalykai. Kad ga
lima butu užtektinai šelpti 
bent tie belaisviai, kurie 
musu žinioje yra (6833 as
mens), reikalinga šiokia są
mata :

Norint sušelpti kiekvieną 
belaisvi bent 2 frankais 
(arba 76 kap., 38 Amor. 
centai) per mėnesi, reika
linga apie 15,000 franku 
mėnesiui; be to, dar biuro 
išlaikymas, darbininku ap
mokėjimas, dėžių duonai 
supirkimas etc. išneš kas- 
mėnuo maž-daug po 1,000 
fr. Taigi išviso 15,000 — 
18,000 f r.

Bet jeigu atsižvelgsime į 
tai, jog greitu laiku suži
nosime taip pat belaisviu 
skaičių iš Austrijos ir dar 
daugiau Vokietijos, tai mi
nėtoji suma drąsiai galima 
padauginti dvigubai ir i- 
šeina, kad šiek tiek žmo
niškam belaisviu aprūpini
mui reikalinga kas mėnuo 
apie 30,000 — 36,000 fran
ku (apie 11.300 r. — 13.600 
rub., arba 6.000 dol. — 
7,000 dol.).

Pirmininkas kun. Stepo
naitis.

Sekretorius V. Dauman- 
tas-Dzimidavičius

Fryburgas,
liepos 10 d. 1916.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Senbernis, Gardner, Mass. 
— Tamstos korespondenci- 
jos-pasargos negalime dėti 
“Katalikai!”, nes yisuoųię-. 
nei nėra svarbu, kad ten ar 
kitur viena-kita mergina 
per apsileidimą prasižengė. 
Tuomi jinai pati save jau 
nubaudė ir nėra reikalo 
skelbti laikraščiuose. Lauk
sime šiaip visokiu žinučių 
iš lietuviu gyvenimo, jų 
tautinio veikimo. Už tai bu
sime Tamstai daug dėkingi 
ir mielu noru tokias žinias 
sunaudosime.

TIKRASIS SULYGINI- IĮ 
MAS TARPE

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

Light from a modem 
Amber Glow Gas Light

Jei Turi Pasirinkęs Vieną iš Dviejų Deimentų 
ir paimi pavienio karato geltoną akmenėli 
vietoj dešimto karato balto akmenėlio — 
laimė žiūrės i tave.

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

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

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

The Peoples Gas Light & Coke Company 
BRANCHIOFFICES: 

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

WEST SIDE
2142 W. Madison Street 
1'09 W. 12th Street 
1 Ml Milwaukee Avenue 
3221 Odden Avenue 
4023 W. Madison Street

Main Exibition 
PEOPLES GAS BUILDING 

Telephone. Wabash 6000

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 
adresuokite G. A. BARONAS, 
p. c. McKees Rocks, Pa

b H'.'Ba BMMBBT ssaxikmsmmm

■ PLUNKSNOS PLUNKSNOS ,
“ --------------------- . --------------------- ,
I Kad būti užimtais per vasaros “ 

sezonų, męs esame numušę savo |
■ kainas ant vieno trečdalio. Ateik į
| ir išbandyk mus. 3

■ H. Rubenstein & Co. i
B■ Plunksnos ir Pūkai g

‘ 640 W. 14th St., Chicago, III. ■
I ArtlHalstvd |

S Atdara Nedaliomis g
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapių Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokiu žinią iš Ameri

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

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

Vi.ena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždykų ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Inc.

3249 So. Morgan St., Chcago, Ill.

LENTOS
visokios rūšies <lel statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embreo Co.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel.Yards 602

EVESKIO®! 
ttSMOKm 
3106 So.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

SOVTH SIDE 
731 W. 73rd Strict 

3478 Archer Avenue 
3448 Indiana Avenue 

91151 Commercial Ave 
11025,Michigan Ave.

Room
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Lietuvių Laikrastis nKataliW> I J1

Musų Moterims
MOTERIS PO ŠIO KARO,

Moteries rolė šio karo 
metu yra kaipir skaisti švie
sos juosta tarp apsiniau
kusiojo pasibjaurėjimo, pik
to, nelaimių ir kentėjimų, 
kokius paskui save velka 
karas. Nes kare moteris at
lieka atpirkimo darbą už 
prasikaltimus žmonijos, ku
ri grįšta senobiniu barba
rizmo stovin.

Užpakaliuose vyrų armi
jų, kurios gamina visur tik 
mirtį visokiais karo pabū
klais, žengia moterių armi
jos, perstatančios tobuliau
sią žmonijos ir civilizacijos 
pobūdį. Tenai yra moterių 
iš visokių luomų — nuo 
augščiausiojo ligi žemiau- 
siąjam. Jų tarpe gyvuoja 
tautinis solidarumas. Atlie
kama nepaprastas darbas. 
Jos slaugoja ir gydo sužeis
tuosius, jos neša kareiviams 
visokią galimą pagelbą. Jos 
ten skelbia viltį, kuri di
džiai reikalinga ir naudin
ga sužeistiems.

Šitas apsireiškimas vi
suomet buvo pastebiamas, o 
ypatingai šiam pasauliniam 
kare, kuomet moteris ėmė 
užimdinėti vyrų vietas vi
sokiose darbo ir pramonės 
šakose. Taigi šis apsireiški
mas ir pagimdė svarbų 
klausimą — koks bus mo
teries stovis po šio karo, y- 
pač jos dabartinio pasitąr- J 
navimo žvilgsniu. Ar po ka- J 
ro moterei bus pripažinta 
lygios teisės su vyrais, ar 1 

*.gal paskui-paliks top^ kaip-į 
yra buvę pirm karo, kuo
met moteris kiekvienam ■ 
žingsnyj buvo žeminama, 
laikoma menkesne esybe ir 
net išnaudojama.

Apie tai pasidalinusios 
nuomonės.

Karas moterį užtiko jau 
dalimis dvasiniai pasiliuo- 
savusią, suprantančią savo 
teises, nes pildančią visuo
meninius darbus bendrai su 
vyrais. Ir todėl po karo mo
teris be jokio klausinio tu
ri turėti lygias pilnas tei
ses su vyrais.

Taip tą moteries ateities 
klausimą po karo riša mo
terių judėjimo prijautė j ai 
ir šalininkai. Jie atvirai 
sako, kad po įvykusios tai
kos moteris stos šalę vyro 
ir veiks bendrai ne tik po
litikoje, bet ir šalies valdy
me.

Bet yra ir pesimistų, ku
rie šiaip tvirtina: Kuomet 
moteris bus jau kartą pri
leista sądarbininkauti ad
ministracijos ir politikos 
gyvenime, tuomet nelaimė 
bus vyrams, nes šitie vei
kiai neteksią sau pastovių 
vietų, vardo ir įvyksiančios 
tokios perversmės pasau
lyj, kad žmonija paskui di
džiai apgailestausianti tą 
klaidingai nužengtą žingsnį.

Francijos žymiausieji ra
sojai, kurie iš principo prie
šinosi moterių lygiateisei, 
šiandie kitaip riša tą klau
simą, Jie pataria po šio ka
ro suteikti lygias teises tik 
toms moterims, kurios liko 
našlėmis po žuvusių vyrų 
kare, arba kurios neteko sa
vo sūnų tėvų. Toks patari
mas moterims yra didžiai 
naudingas. Nes šitų lygiai 
teise veikiai pramintų kėlią

visoms moterims visuotiną , 
laisvę politikoje ir senai ' 
pageidaujamas tikslas pa
galiau butų atsiektas.

Visai kitaip mano apie 
tai žmonės, turintieji prieš 
akis aktą, kad karas bai- i 
šiai praretins vyrų skait
lių ir todėl visur moterių 
skaitlius bus žymiai dides
nis už vyrų. Tuomet, sako 
šitie, moterįs bus tiek daug 
užimtos kasdienio gyveni
mo reikalais, praktikinguo- 
ju gyvenimu, kad joms ne
bus laiko užsiimti politika. 
Po karo moterims apsive- 
dimas bus šimtą kartų dau
giau. apsunkintas ir supai
niotas, negu dabar, kadangi 
joms bus mažai vyrų.

Antai Vakarų Europoj 
jau pirm karo buvo atjau- 
čiamos tos sunkenybės, nes 
moterių skaitlius nuolat di
dėjo ir joms nebuvo gali
ma rasti sau vyrus. Po ka
ro, kuomet tik vienoms lai
mingosioms teks apsivesti, 
tai, suprantamas daiktas, 
prasidės tarp jų arši kova 
už vyrus. Ir tuomet svar
biausiu moteries idealu bus 
— gauti vyrą. Tos moterių 
pastangos neleis joms už
siimti nei politika, nei ki
tokiais visuomeniniais rei
kalais.

Todėl kai-kurie žinovai 
iškalno skleidžia teorijas, 
kad po karo žmonija sugrįš 
prie pirmhistorinės daug
patystės. Girdi rivalizuo- 
jančios moterįs uždarbiau
siančios ir jų kelios savo 
lėšomis bendrai užlaiky
siančios sau vieną vyrą.

Bet šitie keisti teoretikai 
visupirmu pamiršta tai, 
kad moteris yra pakakti
nai civilizuota ir giliai at
jaučia savo vertę, kad tu
rėtų grįšti prie buvusio 
kuomet nors barbarizmo 
ligmalos. Toksai moteries 
pasižeminįmąs buvo gali
mas tik tuomet, kuome; 
žmonės buvo puslaukiniam 
stovy j, O juk po šio karp 
dar labiaus pražydės civili
zacija.

Todėl 
moteris 
tų save 
ti haremines pareigas. Ga
li būti, kad kova už būvį 
jai bus sunkesnė po šio ka
ro, bet tas moterį padarys 
stipresne, labiaus ją užar- 
tųos.

Labai galimas daiktas to
dėl, kad po karo moteris 
apturės sau lygias teises su 
vyrais ne tik pramonėj, 
prekyboj, politikoj, bet ir 
visur, kur tik yra reikalin
gas šioks-toks bendras vei
kimas, kur jos veikimas y- 
patingai yra geistinas ir 
naudingas.

Ir jei taip bus, tai laikas 
veikiai pagydys žmonijos 
žaizdas, kurias padarė da
bartinis karas.

Jeigu indėsi mažus šmo
telius kamparo šen ir ten 
stalčiuose kamaros (pan- 
;ry), neturėsi jokio vargo 
su pelėmis. Pelės labiau už 
viską neapkenčia kamparą.

Jeigu pirštų ženklai ma
kosi ant “sideboard” arba 
piano, nušluostyk su čystu 
skuduru, pavilgintu į vande
nį. Tada greitai išdžiovink 
su sausu minkštu skuduru.

MBIERIAUS PYRAGAS.

Du kiaušiniai, keturi val
gomi šaukštai sviesto (ar
ba taukų), vieną puoduką 
molasses, vieną ir pusę puo
duko miltų, vieną ketvirt- 
dalį puoduko pieno (arba 
vandenio), 1 šaukštuką su
trinto imbieriaus, pusę 
šaukštuko cinamonų, ket
virtą dalį šaukštuko gvaz
dikų (cloves), vieną šaukš
tuką sodos.

Sumaišyk kiaušinius, mo
lasses, pieną, imbierių, ci
namonus, gvazdikus. Tada 
išsijok miltus ir sodą ir 
taipgi įmaišyk. Galutinai į- 
maišyk ištarpintą sviestą. 
Kepk karštame pečiuje.

Sir Edward 
Grey apie ka

rą ir taiką

nėra baimės, kac 
kuomet nors turė- 
paniekinti ir pildy-

NAUDINGI PABARI
MAI.

Kad išvaryti muses iš 
virtuvės, uždėk puoduką 
uksuso ant pečiaus ir leisk 
virti iki atsiduos.

Praeitą savaitę Anglijos 
sostinėje svetimžemių spau
dos draugija buvo su
rengusi pokylį. Pokylyj da- 
yvavo kariaujančių valsty
bių, Anglijos talkininkų, di- 
blomatiniai atstovai. Buvo 
ten ir Anglijos užsienių rei
kalų sekretorius, Sir Ed
ward Grey. Jis kalbėjo apie 
dabartinį karą ir taiką po 
karo. Grey visupirmu pa
žymėjo, jogei dabartiniais 
laikais talkininkai nei ne
mąstą apie taiką, taippat 
nenori nei diskutuoti apie 
tai. Tečiau D. Britanija 
mielai pasveikysianti visas 
neutralių valstybių pastan
gas, kad ateityj užbėgti už 
akių visokiems karams.

Grey dar pažymėjo fak
tą, kad šitą karą sukėlusi 
Vokietija, nežiūrint Angli
jos visli pastangų, kuri ka
rui buvus labai priešinga.

Amžinosios taikos lyga.
Apkalbėdamas šiandienį 

stovį neutralių valstybių, 
kurios privalo rupinties į- 
steigti amžinosios taikos ly- 

' gą, Sir Gręy pasakė, jogei 
didžiausią darbą šiais lai
kais atliksiančios tos vals
tybės, jei pasistengs kokiuo 
nors budu pakenkti karams 
ateityj. “Jei 1914 metais 
tautos butų turėjusios to
kią sąjungą, tai būtų galė
jusios savo nesutikimų rei- 

1 kalus pavesti apspręsti Ha- 
1 agos konferencijai ir tuo 
keliu neprileisti prie karo”.

“Tautos, kurios šiandie 
kovoja už savo gyvybę, iš
temps visas savo mintis ir 
spėkas, kad pasiekti visiš
ką pergalę. Nes jei be to
kios pergalės sustotų, tai 
neatsiektų nieko iš to, už 
ką šiandie kraują lieja. Ir 
tuomet valstybėms nebūtų 
laiko nei liųosiau atsikvėp
ti, nes prisieitų tuojaus 
ruošties sekantįjį, gal dar 
baisesniu karau”.

“Neutralės valstybės ga
li jau šiandie sutverti tai
kos lygą ir aš žinau, kad 
ne tik prezidentas Wilson, 
bet ir Charles Hughes pa
remia tą lygą, kuri neturi, 
kas tiesa, tikslo maišyties 
šin karau, bet jos uždavinis 
— taika ateityj”.

Karo barbarybės.
Tolesniai Sir Edward 

Grey pasmerkė visokius 
barbaringus budus ir prie
mones, kokiais naudojasi 
vokiečiai su tikslu sunai
kinti civilizaciją. Sakė, kad 
po šio karo bus atrasta ko
kios nors įmonės ir pada
ryta sutartis karų vedimo 
reikale, jei be jų nebus ga
lima apsieiti ateityj. Grey 
kaltino vokiečius už naudo
jimąsi nuodijančiomis du
jomis; už panaudojimą bai
siausiai sprogstamųjų me
džiagų; už vokiečių susibi- 
čiuoliavimą su turkaiSj ku
rie skerdžia krikščionis. 
Toks vokiečių pasielgimas 
visą civilizaciją išmetęs iš 
lygsvaros. Bet labiausiai 
vokiečius kaltino už tai, 
kad šitie patarė turkams 
paskelbti savo šventąjį ka
rą krikščionims. Tuo keliu 
Vokiečiai buvo manę užduo
ti nepakeliamą smūgį kaip 
Anglijai, taip ir jos talki
ninkams. Tečiau mahome- 
tanai nepaklausė savo dva
siškių įsakymo ir taip nu
ėjo niekais vokiečių pastan
gos.

Karo tikslas.
Kalbėdamas apie karo 

tikslus Grey pabrėžė, jogei 
visai nėra noro kalbėti a- 
piė aktuįąSė taikos išlygas,

apie 
vyrai

kurias tegali sustatyti ir 
bendrai patvirtinti tik visi 
talkininkai, bet ne katras 
jų vienas, visgi jis gali pri
siminti apie abelnuosius 
tikslus, kokius talkininkai 
turi atsiekti šiam kare.

“Vokiečiai kalba 
taiką; jų valstybės
kalba apie taiką ir šiandie. 
Prirodo tuomi: Vokietija 
turi gauti gvarantiją, kad 
ateityj jinai nebūtų užąta- 
kuota”. Jei šitas karas vo
kiečiams butų antmestas, 
tai toksai sąprotavimas bu
tų logingas. Tečiau dabar 
ne vietoje, nes vokiečiams 
karė niekas neantmetė, bet 
jie privertė visą Europą 
stoti karan. Taigi talkinin
kai šiam kare turi išgauti 
visas gvarantijas, kurios 
būtinai yra reikalingos pa
laikyti taiką ateityje.

Tuščias daiktas kalbėti 
, apie taiką.
“Visos valstybių prieš

karinės pastangos 1914 me
tais apvylė, nes negali bū
ti taikos be geros valios, 
nes, pagaliau, Vokietijoje 
buvo prigijęs noras kariau
ti, jįegu taikoje ilgiau gy
venti. Tik kiek paskiau Vo
kietijos “kronprincas” ap
raudojo žmones, kuriuos, 
prarijo karas. Žinojo jis 
kadangi, kaip tai dideles 
aukas reikia padėti ant ši
to karo aukuro, kurio buvo 
galima išsisaugoti 1914 me
tais. Kadangi dabar žino
ma, kiek kainuoja karas, 
todėl jo vedimą nepertrau
ksime tolei, kol tautos ir 
žmonija .pebus., ateityj ap-

saugotos nuo tokios rųšies 
karo.

“Mus prašė vokiečiai 19- 
14 metais stovėti ant šalies. 
Už tai mums siūlė kaiku- 
rias išlygas. Prašė musų, 
kad mes pro pirštus žiurė- 
tumėm į Belgijos neutraly- 
bės mindžiojimą ir kad vo
kiečiams leistumėm kas pa
tinkama daryti su Franci jos 
kolionijomis. Tai buvo pie
nai ne tiktai Angliją ats
kirti nuo Europos, bet dar 
ją ir diskredituoti pasaulio 
akyse. I

Kovoti ligi galo.
/

“Taigi dabar kalbėti apie 
taiką yra tuščias daiktas. 
Leisiu čia sau atkartoti žo
džius premiero, kuris pa
sakė, jogei kovosime iki 
kol atsieksime visišką pir
menybę ir teises liuosam 
vystymuisi lygiomis sąlygo
mis su kitais, ir kiekviena 
tauta sulyg savo tautinės 
dvasios, be atžvilgio į val
stybių ir tautų didumą, kai
po viena didelė civilizuota 
žmonijos šeimyna.

“Šitam karui pašventė- 
me visus savo pajamų šal
tinius, visus savo turtus, 
savo medžiagą, savo trasą, 
o ir išnaudojome * laiką, i- 
dant aprūpinti visakuom 
reikalingu ir išlavinti musų 
milžinišką kariuomenę. Pa- 
šventėme savo tautos ge
riausių sūnų kraują, išlie- 
dami jį lygiai su musų tal
kininkais, padilginami prie 
šito užsidegimu ir energija, 
kokią jie parodo savo šalių 
apginime. Kaip mes, taip 
ir musų talkininkai žino, 
jogei kraujas- liejamas ųž

DOVANŲ!

Jeigu sušlapinsi žalias 
bulves, galima daug plo
niau nulupti' jų odą.

..«Cor. Ashland & Milwaukee avė.

.1431 Holt St. Chicago, 111.

Dr O. C. HEINE
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musų bendruosius reikalus 
ir kad del laimingesnės a- 
teities privalome mes lai- 
kyties arba kristi be drau
gijinių ryšių paliuosavimo, 
suprantant, jogei vienybė 
yra pamatinis daiktas. Tik 
su vienybe galima atsiekti 
laimingesnėji ateitis”, v

KARO LAIVŲ MUŠIS.
Londonas. — Prieš pra

eitą subatą nakčia vokie
čiai ir vėl buvo sumanę pa
sinaudoti proga ir nuskan
dinti kelis Anglijos trans
portinius laivus La Manche 
kanalo. Todėl 10 vokiečių 
kontrtorpedinių laivų pasi
leido kanalu ir nuskandino 
vieną anglų transportinį lai
vą, kuriam tečiau nebuvo 
kariuomenės. Bet čia juos 
tuojaus užklupo Anglijos 
karo laivai. Nebesuspėjo iš
sigelbėti visi vokiečių lai
vai. Anglai du jų nuskandi
no ir kelis gerokai apdaužę.

Bet Berlyne tvirtinamą, 
kad vokiečių karo laivai 
laimėję.., didelį mūšį, ;

- - . ' 1 - - , ~
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Iš Chicago
PREZIDENTO RINKI

MAI.
Ateinanti utarninką, lap

kričio 7 d., Įvyks šios šalies 
prezidento rinkimai. Bus 
renkami kongresmanai, kai- 
kurių valstijų gubernatoriai 
ir kiti valdininkai, e

Kaip demokratai, taip ir 
republikonai išsijuosę dar
buojasi. Ir vieni ir kiti le
mia sau laimėjimą rinki
muose.

Taigi ateinanti utarninką 
nuo piliečių prigulės, kas 
liks preidentu, katra parti
ja laimės, o nuo partijos pri
klausys šalies, taigi ir pa
čių darbininkų gerbūvis.

Labai gerai yra žinomas 
. demokratų partijos šioj ša

lyj valdymas. Jei ne karas 
Europoje, šioj šalyj butų 
buvus tikroji pragaištis.

Todėl piliečiams verta pa
galvoti apie ateitį ir savo 
balsais paremti republikonų 
partiją. Nes pasibaigs karas 
ir šalis paskęs skurde pa
likus prie valdžios styro de
mokratams.

Juk štai iš Europos šion 
šalin auksas plaukia tiesiog 
kaip upėmis. Tečiau nesi
mato jokio gerbūvio. Viskas 
pabrango. Už tai yra kalta 
demokratų partija, kuri ne
sirūpina žmonių gerove.

Dabartinių suiručių metu 
šaliai yra reikalingi ener
gingi viršininkai ir vadovai.

;os pabrangimu 
kas pažymėti.

skerdyklų Ar- 
(’o. korporacija 
savo pamatini

sias ir blogesniąsias 
dūktų rūšis.

Su mė 
reikia štai

Gyvuliu 
niour and 
nusprendė
firmos kapitalą padidinti 
ligi 100 milijonų dolerių 
(pirmiau buvp 20 milijonų 
dol.) Tr šitas kapitalas bus 
padidintas ne iš paskolų 
bet iš pelno, koki kompani
ja pelui jo per pastaruosius 
10 metų.

Tuo pačiu laiku antroji 
gyvulių skerdyklų korpo
racija Swift and Co. pas
kelbė, kad praeitais metais 
kompanija turėjo gryno 
pelno apie 25 milijonus dol.

Šitie kompanijų 
milijonai tai dar 
prieš pelną, kokį 
smulkieji bučeriai
miestuose, kur yra skerdy
klos, kaipir Chicagoje. Ši
tie produktų suvartotoj us 
tiesiog apiplėšia. Skerdy
klų kompanijoms tenka už 
mėsą 9 mioš. pelno., o bu
feriams net 38 nuošimčiai.

Butų laikas jau pažaboti 
tokį begėdišką išnaudojimą. 
Miestų valdybos turi skirti 
valgomiems produktams 
kainas.

pro- kų klasei, bet saviems ir]reikalams. Vieton šitų po- 
kitu keliu asmenų reika
lams. •>

Visi jie savo partijas gi
ria, visur sako karštas kal
bas, prieš kiekvienus rinki
mus gina darbininkų reika
lus. Bet nei vienas ją nei 
puse žodžio neprasitaria a- 
pie dabar siaučiantį bran
gumą.

Juk delei valgomų pro
duktų ir kitą žmogui rei
kalingiausių daiktų bran
gumo ir dabar tūkstančiai 
darbininkų su savo šeimy
nomis velka didžiausią 
skurdą.

pelnyti
niekis
gauna
tuose

BE

jos

NEBUS VEIKLUMO 
VALYMO.

Jei turi mašiną ir 
nevalai, tai ji nedirba kai])
reikiant ir antgalo sustoja 
visai. Tavo pilvas yra taip
gi kokia mašina, kuri rei
kalauja valymo. Paimk Tri
nerio Amerikonio Karčiojo 
Vyno Eliksyro. Šitas pui
kus vaistas išvalo pilvą, 
sustiprina vidurius ir pa- 
akstina energiją iki pilno 
veiklumo. Jis gelbsti nuo 
nervuotumo, galvos skau- 
dėjiniOj dujų, kraujo men
kumo ir tt. Kaina <$1.00. 
Aptiekose. Jos. TriiuS-, iš
dirbėjus chemikas, 1333- 
1339 So. Ashland Avė., (1hi- 
ėago, TU.

licijos viršininkas nuskyrė 
8 detektivus. Viršininkas 
savo tą pasielgimą pateisi
na tuomi, kad prokuroras 
tuos policiantus. naudojęs 
beteisiams tikslams ir už
puolimams, kaip tai buvo 
su City Hali; taippat tie 
policiantai buvę panaudo
jami suiminėti piliečius be 
“wa rantų”.

Prieš tą policijos virši
ninko parėdymą užprotes
tavo policijos reikalų komi
sijos iš miesto tarybos pir
mininkas, aldermanas Buck. 
Šis pasakė:

“Viršininko Healy parė
dymas yra sau vai is ir kvai
las. Viršininkas neturi tei
sės atšaukti policiantų iš 
kriminalio teismo, nežiūrint 
jo su prokuroru nesutiki
mu”.

Aldermanas Buck visą 
reikalą pavešiąs aptarti 
miesto tarybai.

Ar bus pažinti šitokie 
priešgynumai, kuomet pa
lies ir kitus dalykus? Kas 
pasidarys su įstatais, kaipo 
protavimo tobulybės išreiš- 
kėjais ?

Kuomet prietarai prieš 
alkoholinius gėralus painia 
viršų, įstatu tampa obal- 
sis: “Jus, kurie ineinate 
čia, palikite visą protavimą 
už duriu!”

Keistas dalykas, kad A- 
merikos žmonės duodasi 
valdyt save mažam skait
liui žmonių, turinčią aiškiai 
matomą proto iškly pilną. 
Geriausiu to priparodymu 
yra judėjimas prieš alkoho
linius gėralus, reguliuoja
mas 'ir vedamas nepama
tuoto fanatizmo.

NĖRA GALO BRAN
GENYBEI.

Valgomų produktų bran
gumas iš dienos dienon vis 
labiau kįla ir dar sakoma, 
kad šitam kainų kilimui 
nepramatoma galas. Bran
gumas labiausia atsiliepia 
į darbininkus, nes šitie ne
gauna jau pakaktinai nusi
pirkti mėsos ir miltų, svar
biausiojo sau maisto. Neto
limoj ateityj darbininkams 
mėsa ir miltai gal bus rete
nybė.

Žemiau padupdamoji len
telė paliudija, kaip daug 
valgomi produktai pabran
go ir vis dar brangsta per 
pastaruosius 16-ką metų.

1900 metais kainavo:
Sirloin svaras 17c.
Round sv. 10c.
Rib roast sv. 14c.
Pork chops sv. 10c.
Lašinių sv. 15c.
Kumpio sv. 19c.
Taukų sv. 8c.
Vištos sv. 12c.
Kiaušiniu tuz. 16c.

* *■

Sviesto sv. 22c.
Pieno bonka 6c.
Bulvių pekas 19c.
Cukraus sv. 5c.
Gi dabartiniais 1916 me

tais tie visi produktai kai
nuoja :

Sirloin svaras 26c.
Round sv. 25c.
Rib roast sv. 22c.
Pork chops sv. 23.
Lašinių sv. 29c.
Kumpio sv. 29c.
Taukų s v. 17c.
Vištos sv. 24c.
Kiaušinių tuz. 29c.
Sviesto sv. 38c.
Pieno bonka 9c.
Bulvių pekas 45c.
Cukraus sv. 8c.
Čionai parodoma visų

produktų vidutiniausioji 
kaina, imant krūvon gerą-

Chicagoj buvo pulk. 
Roosevelt.

Praeitą ketvergą Chica
goj e viešėjo buvęs Suv. A- 
merikos Valstijų preziden
tas, pulkininkas Theodore 
Roosevelt. Kur tik jis pa
sisuko, visur karštai minių 
buvo sveikinamas.

Roosevelt pasakė dvi kal
bi — vieną moterims Au
ditorium teatre, o 
skaitlingai piliečių miniai 
“stock vardų” pavilijone. 
Kaip vienur, taip ir kitur 
jis karštai parėmė Hughe- 
so kandidatūrą.

Kaip Auditoriume, taip 
ir pavilijone susirinko pa
siklausyti didžiausios žmo
nių minios, Keli tūkstan
čiai žmonių nesutilpo pavi- 
lijonan ir todėl pasiganė- 
dino stovint lauke.

Auditoriume pulk, 
sevelt kalbėdamas 
Hugheso kandidatūrą 
krino moteris, jogei Hughes 
nekuomet nesipriešins mo
terių lygioms teisėms po
litikoje, jei jis bus išrink
tas šalies prezidentu. Jis 
taip nepasielgs moterių 
balsavimo klausime, kaip 
kad pasielgia prezidentas 
Wilson.

— Ir Hughes’ui tegali
ma tikėti — sakė Roosevelt 
— nes ką jis pažada, tai ir 
išpildo.

Aštriai kritikavo prezi
dento Wilsono politiką. 
Kaltino šitą, kad jis neglo- 
boja savo šalies piliečių, 
neapsaugoja jų nuo žudymo 
kaip Meksikoje, taip ir jū
rėse. Prisiminė, žinoma, ir licijos stotin ir ten pasisa- 
apie “Lusitanią”, su kuria 
nužudyta daug amerikonų 
vyrų, moterių ir vaikų.

Anot Roosevelto, prezi
dentas Wilson yra neprie
lankus ir darbininkams. 
Kuomet Wilson užėmė pre
zidento vietą,

(Apg.).

Užmokėjo 40 dol. už vyro 
nugalabinimą. .

Iš Ohio valstijos Chica- 
gon nesenai atkeliavo Ceci
lija Matowska su savo vy
ru ir apsigyveno namuose 
po num. 2012 Warren gat. 

kitą'čia begyvenant jai atgriso 
jos vyras Mikas. Tatai Ce
cilija priėmė burdan du 
burdingieriu ir su šitais ė- 
įnė suokalbiauti prieš savo 
vyrą. Jinai pažadėjo abiem 
burdingieriam duoti po <$50. 
jei jiedu kokiuo nors bildu 
nugalabinsią jos vyrą.

Burdingieriai priėmė 
pasiulijimą. Tečiau jie 
nemanė žmogui daryti 
lą. Ir štai ką jie padarė

Išsivedė Miką Matowski 
iš namų, nuvežė į jam ne
žinomą Chicagos priemiestį 
ir ten, jį vieną gatvėje pa
likę, patįs pabėgo, pamany
dami, kad jis veikiai nega
lėsiąs sugrįšti namo.

Burdingieriai sugrįžę na
mo, pas Matowską parei
kalavo atlyginimo. Jinai 
jiedviem davė “pradžioje” 
<$40. Burdingieriai, gavę pi
nigus, • apleido jos namus. 
Tą pačią dieną vakare su
grįžo namo keikdamas bur- 
dingierius ir Matowskis, 
kuriam iškirsta toks nes
magus šposas.

Cecilija Matowska, norė
dama atimti savo $40 iš bu
vusių burdingieriu, sužino- 

;jo ku-r jie gyvena, nuėjo po-

Jinai myli vogti.
— Myliu vogti, visuomet 

vogčiau, kad turėčiau ir mi
lijonus.

Taip kalbėjo pusžilė, 48 
metų amžiaus, Nellie Hentz, 
170 West Chestnut gat., po
licijos nuovados kapitonui, 
kuomet jinai buvo suimta 
už namų apvogimą.

Policija intaria ją daugy
bėj vagysčių. Už tai jinai 
kelis kartus jau atliko bau
smę pataisymo Įstaigoje ir 
net kalėjime.

Pas ją atrasta priliuo- 
duotas revolveris ir daug 
visokių raktų. Gi namuose 
daug auksinių žiedų ir ki
tokiu vagilįayimo Įrankių.

YPATOS i LAISVE

Louis N. Hammerling.

los 
nei
ga-

Roo- 
apie 
užti-

Atšaukė 25 policiantus.
Chicagos policijos virši

tų

kė, kad ją apiplėšę tiedu 
burdingieriu.

Policija abudu burdin
gieriu suėmė ir šitiedu po
licijai išpasakojo visą virš- 
minėtą atsitikimą.

Kaip burdingieriu, taip ir
tūkstančiai Matowska uždaryta kalėji- 

darbininkų buvo be darbo.;man.
Karas Europoje atmainė! —» -»«-» • 
tą stovį. Bet po karo jei 
Wilson išnaujo bus išrink
tas, darbininkai ir vėl tu- ninkas, keršindamas proku- 
res pasinerti didžiausian rorui Hoyne, atšaukė iš ši- 
skurdan, kadangi WilSo- to biuro 25 policiantus, kū
nas tarnauja ne darbinin- rie tarnavo prokurorijos

LXVII.
Jei valstijos legislaturai 

butų inteikta’š įstato suma
nymas apie ginklų pardavi
nėjimą be valdžios leidimo, 
ir jei tasai sumanymas pri- 
skaitytų prie ginklų ne 
vien tik revolverius, pišta- 
lietus, karabinus ir tt., bet 
taipgi ir batus su kurpėmis, 
dygliuotą vielą bei veido 
pudras, tai legislatorius, pa
siūlęs tokį sumanymą, bu
tų palaikytas už beprotį ir 
jo sumanymas išjuoktas.

Taippat jeigu, sulyg įs
tato, uždraudžiančio ginklų 
pardavojimą, teismas pris- 
kaitytų prie uždraustųjų 
dalykų ir bankelius cen
tams sudėti, kokie banke
liai paskutiniais laikais par
siduoda revolverių pavida
le, nors, žinoma, negal šau
ti, tai męs, be abejonės, 
pareikalautume, idant ko
misija ištirtų teisdario pro
to stovį.

Bet. dalykuose apie alko
holinius gėralus sveikas ir 
logiškas protavimas atide
damas į šalį. Gyvuoja įsta
tai ir nuosprendžiai, nenuo
seklumu visai panešųs virš- 
minėtiems pavyzdžiams.

Massachusetts valstijos į- 
statai, reguliuojantis svai
ginančių gėralų pardavoji- 
mą, priskaito prie alaus, 
vyno ir k. taipgi ir girą. 
Gi gira yra dvejopa: sal
džioji — kuri beveik visiš
kai nefermentuota ir turi 
savyje labai mažai alkoho
lio, ir smarkioji — kuri 
daugiau ar mažiau fermen
tuota, alkoholinė. Ir štai

saldžioji gira yra' laikoma 
už alkoholinį gėralą, visiš
kai nepriparodant, jog tur 
savyje daugiau „ už vieną 
nuošimtį alkoholio.

Ohio valstijoj legislatura 
“gal pripažinti gėralus svai
ginančiais, neatsižiurint į 
jų svaiginiškumą”. Tenai 
salyklinių gėralų pardavo- 
jimas draudžiamas vieti
niais įstatais, neatsižiurint 
ar tie gėralai svaiginanti, 
ar ne. z

New Yorko valstijoj la
ger alus yra priskirtas prie 
gėralų reguliuojamų mo
kestiniais įstatais, ne todėl, 
kad lager alus yra svaigi
nantis, bet kad jis yra sa
lyklinis gėralas.

Sulyg paminėtųjų pavyz
džių pasirodo, kad įstatas 
uždraudimui, ar reguliavi
mui svaiginančių gėralų 
pardavojimo, gal apglėbti 
ir gėralus visiškai nesvai-- 
ginančius, o tai tik todėl, 
kad jie padirbti iš tokios- 
pat medžiagos. Kiekvienas, 
padarytasai iš salyklos, gė
ralas tankiai yra draudžia
mas, kaipo “salyklinis gė- 

į ralas”, nors jame butų al
koholimis visai mažai, arba

. net ir visai nebūtų. Sulyg 
tos teorijos, jei padaryta
sai iš salyklos kiekvienas 
gėralas laikomas už svaigi
nantį, jei saldžioji gira yra 
laikoma už vienodą su

. smarkiąja gira, tai vinvuo- 

. gių skystimas “grape jui
ce” taipgi gal but priskai-

. tylas prie svaiginamų gė- 
• ralų, nors jame visiškai nė- 
, ra alkoholio.

Draudimo ir reguliavimo
įstatai link gėralų tur tik- Kaina 25 ir 50c. aptie
stą pasiekt syhigiuančius 
gėralus, bet męs matome 
tuos įstatus veikiančius vi- 

jsai priešingai, gi teismai, 
palaikantiejie tuos įstatus, 
veikia priešingai įstatyin- 
davysčių tikslams, jau ne
kalbant apie priešingumą 
paprastiems gamtos fak-

1 tams.

DAUGIAU PINIGŲ 
RO VEDIMUI.

Berlynas. — Vokietijos 
parlamentas vyriausybei 
reikalaujant išnaujo užgyrė 
12 milijardų 
kolos 
mui. 
kalai
bet jie buvo tik pašiepti.

S*

KA-

markią pas- 
tolesniam karo vedi- 
Keli socialistai ridi- 
priešinosi paskolai.

VISI UŽGANĖDINTI.
“Visi yra užganėdinti 

jūsų vaistais. Alano drau
gas sirgo raraatomis. Aš 
užsisakiau Trinerio Lini- 
mento ir jis dabar, yra kuo- 
sveikiausias”, rašo p. Pe- 
trich, Murray, Utah, rugs. 
25 d. 1916 m. Trinerio Li- 
nimentas yra taipgi nepa
lyginamas nuo neuralgijos, 
pamaitinimo, sutinimų ir

koše; k rasa 35 ir 60c. Tu
rintiems šaltį, kosulį, skau
damą gerklę, ar dusulį, ge
riausiu vaistu yra Trinario 
Kosulio Malšintojas. Kai
na ta pati. Jos. Triner, iš
dirbėjus chemikas, 1333- 
1339 S. Ashland Ave., Chi
cago.

(Apg.).

TUOJAUS 
REIKALINGAS.

(ievas Linotype operato
rius, suprantąs lietuvišką 
statrašą. Atsišaukite i 
Tananevicz Publishing Co. 
3249 S. Morgan St. Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

'šokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
n< rafijos, typewriting, pirklybos tei
sė Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
tc jos, geografijos, politikiuėe ekono- 
ini >s. pilietystės, dailarašyetės.

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

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

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

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

ATSILIEPKITE!
“Kataliko” redakcijoje yra laiškas 

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

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

Prie to užlaikau krautuvę. Gklite 
gauti visokių auksiniu daiktų. Kreip
kitės pas lietuvi, o busite’ užganėdinti.

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

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

3028 So. Lowe avė.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

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

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

Su pagarba,FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St.,Chicago, HL

NEGALI BŪTI DReGNU 
MO JUSų NAME

Perfection be dūminis 
aliejinis apšildytojas, 
prašalina drėgnumą ir 
šaltį iš viso namo ir 
šaltinis šilumos ir sma
gus ugnies žibėjimas.

Tik pabrauk iki užsidegant briežu- 
ką ir Perfection veikia. Kelių cen
tų vertės kuras apkeis šaltį į šilu
mą, drėgną kambarį į vieną iš svei
kiausių ir linksmiausių.

Neduok 
dienose, 
liarę ugnį arba po šaltam lietui.
Tamista žinosite Perfection, per trikam
pį ženklą.

savo šeimynai drebėti šaltose 
koliai dar nereikia t treti regu-
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