
Lietuvių Laikraštis
“KATALIKAS”

Eina Ketvertais. Chicago, Ill 

Prenumerata Metams

Amarikoje_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2.00
Pusei Metu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SI.00
Kitose Viespatystčse_ _ _ _ $3.00
Apgarsinimų kainų klaus

kite laišku.
Su visokiais reikalais kreipdamiesi, 

adresuokit:

Tananevicz Publishing Co., Inc.
S. P. TANANEVlClUS. Prezidentas

3249 So. Morgan St, Chicago, III.

z U0UVIU LAIKMŠr/s

Katalikas
, ENTERED AS A SECOND-CLASS MATTER JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILLINOIS, UNDER ACT OF MARCH 3 1879.______

The Lithuanian Paper
“KATALIKAS”

Published Thursdays at Chicago, III. 

Yearly Subscription:

In lhe Uniled States _ _ — $2,00
Six Months_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $1-00
To Foreign Countries_ _ _ _ $3.00

Advertising rates on 
application

All communications should be 
addressed:

Tananevicz Publishing Co., Inc.
S. P. TANANEVICZ. President

3249 So. Morgan St., Chicago, III.

No. 35 Kaina 5c. CHICAGO, ILL., KETVERGAS, LAPKRIČIO (NOV.) 9 d., 1916 m METAI XVIII

Lenkijai neprigulmybe, o Lietuvai?
Teutonai stumiami at 

gal iš Rumunijos
LENKIJAI NEPRIGUL
MYBE, O LIETUVAI?
Berlynas. — Rusų Len

kijai paskelbta neprigulmy
be. Tuo tikslu Vokietijos 
kaizeris ir Austrijos impe
ratorius paskelbė manifes
tą Varšuvoj ir Lubline. Ma
nifestas skamba:

“Jo didenybė Vokietijos 
ciesorius ir jo didenybė Au
strijos ciesorius ir apašta
liškas Vengrijos karalius, 
Įkvėpti stipriu tikėjimu Į 
galutiną savo ginklo perga
lę, taippat verčiami troški
mu, idant savo dideliais 
nuostoliais atimtą iš Rusi
jos Lenkiją padaryti lai
mingąja ateityj, sutiko iš 
užimtų provincijų sutverti 
tautinę valstybę su monar
chiniu sostu ir su konstitu- 
cijine valdžia. Tikrieji Len
kijos rubežiai bus pažymė
ti kiek vėliau.

“Šitai naujai karalystei 
bus suteikta reikalinga 
gvarantija savo jėgų liue
sam vystymuisi, paliekant 
ankštuose santykiuose su a- 
biem valstybėm (Vokietija 
ir Austrija. Red.). Šaunaus 
lenkų ginklo garbingos tra
dicijos ir šiam kare lenkų 
narsumo atmintis turi at
gyti tautinėje armijoje. Tos 
lenkų armijos organizacija, 
instrukcijos, taippat vado
vavimas bus nuskirta ir pa
rėdyta po bendrojo pasita
rimo.

“Centralės valstybės tu
ri viltį, jogei dabar lenkų 
troškimams bus užgana pa
daryta žvilgsniu lenkų sto
vio ir pačios Lenkų karaly
stės klestėjimo, imant de
mon dabartinį politikinį pa
dėjimą, gyvuojantį Europo
je, taippat čielybę ir atvan
gą nuosavių šalių ir tautą.

‘ ‘ Didži<>ji Lenkų valsty
bė, kurią vakariniai kaimy
nai turės išilgai rytinių sa
vo rubežių, turi būti liuesą 
ir laiminga karalyste, besi
naudojanti pilnai saVo tau
tine gyvybe. Taigi su 
džiaugsmu turi pasveikinti 
šitos valstybės atgimimą ir 
jos pasekmingą vystymą
si”.

Tiek pasakyta manifeste.

čių Poznanians. Lenkų ka
ralystė atgaivinama tik vie
noj Rusų Lenkijoj. Galici
jai ir Poznaniui suteikiama 
autonomijos. Taigi nauja 
Lenkų karalystė negali tu
rėti daugiau gyventojų, 
kaip tik apie 10 milijonų. 

Lenkai tuo tarpu svajojo 
apie savo didelę valstybę, 
kurion turėjo ineiti ne tik 
Lietuva, bet dar ir Kuršas. 
Bet dabar nuo jų atskiria
ma net Suvalkų gub. Gi a- 
pie Gardiną, Vilnių, Kau
ną nėra nei kalbos. Šitos 
gubernijos, kaip ir pati Su
valkija, priklauso Lietuvai.

Tolesniai lenkai negali 
būti patenkinti dar ir tuo, 
kad teutonai Lenkiją atgai
vina su blogąja intencija. 
Teutonams dabartiniais lai
kais trūksta kareivių. Len
kus versti kareiviauti užgina 
tarptautinės teisės. Taigi, 
kad tas teises kaip nors a- 
peiti, jie atgaivina Lenkiją 
ir mano pasigaminti karei
vių. Teutonai spėja, kad da
bar lenkai viską metę ims 
ir stos jų eilėse kariauti 
prieš talkininkus. Bet len
kai labai gerai numano tą 
klastingumą ir laukia, koks lims. Nes jie patįs nežmo 
tolesnis bus tos komedijos 
turinys.

Pagaliau pasibaigus karui 
nauja Lenkų valstybė, teu
tonų nuomone, bus stipri 
siena ateityj nuo misų už
puolimo.

Gauta be to žinios, kad 
naujai atgaivintos Lenkijos 
karaliumi busiąs prokle- 
muotas Bavarijos princas 
Leopoldas, vokietis.

Ir tuomi lenkai, žinoma, 
baisiai nepatenkinti.

Dar nežinoma, katras 
yra išrinktas preziden
tu - HUGHES ar WILSON
Siemetai labai aštri kampanija. 
Kiti kitiems nenori pasiduoti. 
Bet iš telegramų matosi, kad prez. Wilsonas 
ima viršų.

ILLINOIS GUBERNATORIUMI IŠRINKTAS REPUBLIKONAS—FRANK 
O. LOWDEN. KITOSE VALSTIJOSE GUBERNATORIAIS IŠRINKTI DAU
GIAUSIA TAIPPAT REPUBLIKONAI. KONGRESO ŽEMESNYSIS RŪMAS 
TENKA REPUBLIKONAMS, BET SENATAS r- DEMOKRATAMS. ABELNAI 
IMANT, RINKIMŲ KAMPANIJA BUVO LABAI AŠTRI. DAUG LAIMĖJO 
ABI PARTIJI, KAIP ATSKIRTOSE VALSTIJOSE, TAIP IR VISOJ ŠALYJ.

tonai be karo pabaigos ne
gali nieko gero ir konkre- 
tingo duoti užimtoms ša-

savo likimo.
Kas kita bus Įvykus tai

kai.

Roma. — Visam plote 
nuo Gorizia ligi Adriatiko 
italai nuo austrų paėmė vi
są eilę svarbių strateginių 
vietų ir pagaliau puspenkto 
tūkstančių kareivių, daug 
anuotų, kulkosvaidžių ii* a- 
municijos. Tai pirmas i ke
lis mėnesius svarbesnis i- 
talų laimėjimas.

Išnaujo išrinktas valsti 
jiniu prokuroru

Toks staigus teutonų ant 
lenkų susimylėjimas turi di
delę reikšmę jiems pa
tiems. Visupirmu teutonai 
vienon Lenkijon nesujungia 
Austrų Galicijos ir Vokie-

Kuomet viršminėtu ma
nifestu suteikta Rusų Len
kijai neprigulmybe, Kaune 
leidžiamas vokiečių kalba 
laikraštis “Kownoer Zei- 
tung” klausia, kas bus su 
Lietuva? Ir tvirtina, kad 
teutonai trumpoj ateityj 
nuspręsiu ir apie Lietuvos 
likimą, kadangi manifeste 
apie Lenkiją nei žodžiu ne
paminėta Lietuva ir jos gy
ventojai. Kadangi Vokieti
jos vyriausybė Lietuvai tu
ri skirtingą administraciją, 
todėl spėjama Lietuvai sky
rium bus suteikta jei jau ne 
neprigulmybe, tai nors au
tonomija.

Bet karas siaučia ir karo 
pasekmės nežinomos. Teu

Londonas. — Iš Budapeš
to ^pranešama, kad Rumu
nijon nukeliavęs naujas ru
su generolas, Vladimiras 
Sacharov, kurs ligšiol veikė 
Galicijoje. Jis pasiustas vy
riausiuoju rumunu ir rusu 
armijų vadu Dobrogea pro
vincijoje, kur teutonai an
dai išėjo pergalėtojais.

Roma. — Anądien italai 
stojo užpuoliman prieš au
strų miestą Triestą. Per ke
turias dienas ir naktis ita
lai be paliovos veržėsi ant 
austrų pozicijų ir daug ši
tų paėmė. Austrai ginda
miesi neteko 25,000 karei
vių užmuštais, suežistais ir 
nelaisvėn paimtais.

Tananevicz Savings 
Banko Reikale

SUSIRINKIMAS.
Tananevicz Savings Banko visi depozitoriai ir kre

ditoriai kviečiami susirinkiman, kurs Įvyks ateinantį ne- 
dėldieni, lapkričio 12 dieną, 1916, A. Mickevičiaus, sve- 
tainėie, 3310 So. Morgan St., 1:00 vai. dieną.

Turi ateiti visi depozitoriai, nes tai bus paskutinis 
tuo reikalu susirinkimas. Kalbės depozitorių advokatas 
ir kiti. Bus paaiškinta, kaip stovi banko reikalai, viso
kie nesuprantami musų žmonėms dalykai, svarbiausia, 
kaip atgauti savo pinigus.

Susirinkiman bus Įleidžiami tik vieni depozitoriai 
su bankinėmis kningutėmis arba su kningučių “Tąsytė
mis”.

Susirinkiman ateikite visi, kaip depozitoriai, taip ir 
kreditoriai.

KOMITETAS:
John P. Ewaldas, 2554 W. 69th St.
Ant. Buttny, 3208 S. Morgan St.
K. S. Jakubaitis, 3240 S. Morgan St.
Karl M. Kodis, 33rd and Union St.
Anton M.artinkųs, 3223 Auburn Ave.
John Kulis, 3259 S. Halstėd 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.

TEUTONAI STUMIAMI 
ATGAL.

Bukavestas. — Vokiečių 
ir bulgarų armijos, kurios 
andai įsibriovė Rumunijos 
provindijon Dobrogea, stu
miamos atgal rumunų ir ru
sų. Visu Dobrogea šonu 
vokiečiai su bulgarais trau
kiasi ir paskui save visus 
miestelius ir sodžius paver
čia į pelenus. Ar tik jie;<ri- 
sieis vokiečiams ir bulga
rams pabėgti Į Bulgariją, 

ikad išnešti savo sveiką kai
li-

Maclay Hoyne
Maclay Hoyne išnaujo didžiuma balsų išrinktas 

valstijiniu prokuroru Cook apskrity]. Jo priešininkų 
prieš jį darbavimasis nuėjo niekais. Piliečiai savo bal
sais atsimoka geram ir užsitarnavusiam vyrui.

RUMUNAI MUŠA 
TEUTONUS.

Londonas. — Kaip žino
ma, rumunų narsios armi
jos atmušė teutonų isiver- 
žimą Rumunijon iš Trail 
sylvanijos. Bet teutonai ne- 
apsileizdąmi išnaujo mėgi
na prasimušti per rumunų 
linijas ir pasiekti Rumuni
jos lygumas, kuriomis ne
būtų sunku pasiekti sostinę 
Bukareštą.

Rumunų armijos didvy
riškai atmuša visus teutonu v ‘už]molinius, kai-kuriose vie
tose net pasivaro pirmyn 
geroką galą. Bet ne visur 
teįstengia atlaikyti teutonų 
spaudimą. Antai palei Pre- 
deal rumunus baisiai spau
džia teutonų pėstininkai ir 
artilerija.

Bet rytuose nuo Predeal 
rumunai eina pirmyn ir ati- 
ųninėja prarastas pozicijas.

RUSAI KANKINA 
NELAISVIUS.

Berlynas. — Vokiečių 
parlamente anądien apkaL 
beta vokiečių nelaisvių ka
reivių stovis Rumunijoje. 
Nelaisvių stovio sužinojimui 
gyvuoja parlamentarinis 
komitetas. Šis komitetas 
parlamentui pranešė tiesiog 
pasibaisėtinus daiktus apie 
vokiečių nelaisvių likimą.

“Nelaisviai kareiviai daž
nai — sakoma komiteto 
pranešime — verčiami dirb
ti sunkius darinis pasibaisė
tinose sąlygose. Jie dirbą 
prie 40 laipsnių šalčio, arba 
prie tiek laipsnių šilumos. 
Valgydinami tai]) prastai, 
kad daugumas jų serga ir 
miršta. Be to ir maisto ne
sama pakaktinai”.

Pasakota ir apie kitokias 
vokiečių nelaisvių sunkeny
bes.

Vokiečiai tečiau nutyli, 
kai]) jie užlaiką rusų karei
vius belaisvius. O juk jie 
ne kiek žmoniškiau pasiel
gia net su pačiais imtiniais.

EXTRA!
WILKES-BARRE, PA. 

— Iki šiolei sulyg gautų ži
nių iš 63 vietų, Lietuvių 
Dienoje surinkta $75,000. Iš 
159 vietų dar negauta žinių. 
Tepasiskubina pranešti.

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

i
Jonas Geištaraitis, ieško 

savo brolio Antano Geišta- 
raičio. Adresas: Russia, Vo- 
ronež, Litovskij Komitet, 
1-je učeničeskoje obščežitje 
Ivanu Geištaraitisu.

"f

i-

Ona Malukas, Petrai- 
• čių sod., Žydikii parapijos. 
■■ Kauno rėd., Telšių aps., 

ieško sesei”'-’ Julijonos ir švo
gerio Ik i: iiiko Juzumas ir 
brolio Dominiko Maluko. A- 
dresas: Russia, gor. Char- 
kov, Jaroslavskaja. dom 
No. 18. Auna Malukas.

Antanas Sutkaitis, 
švogerio Simano 
Rokų kaimo, 

m par.. Suvalkų rėd.,
sas: Russia, gor. 
Litovskij Komitet,

Eliollio, 
Panemunės 

Adre- 
Minsk, 

Kolo-
inenskaja ui. dom No. 30/42, 
Antonu Sutkaitisu.

Morta Sarevičienė. ieško 
sunaus Juozo Sarevičiaus, 
Suvalkų rėd., Kalvarijos 
aps., miestelio Alytaus. Pir
miau gyveno 468 South- 

rl bridges -St., AVorccster, 
Mass. Taip-gi ieško Simano 
Janšauskio, 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.

Antanas Digris, iš Airio- 
galos, Kauno rėd., ir apsk., 
ieško savo vaikų: Pranciš
kaus ir Katrynos, kurie gy
veno P. O. Box 267, Gil
bertville Mass. A d resa s: 
Russia, Saratovskoi gub., 
Bolasovskago ujiezda, stan- 
cija Turki, Selo Mepelevka, 
Toižc vol., Antonu Digrisu.

Petras Markevičius, ieš- 
; ko savo dėdės Motiejaus 
; Markevičiaus ir draugo Jo- 
; no Stankevičiaus, iš kaimo 

Juodaraisčio, Prienų par., 
'• Suvalkų rėd. Adrese 
' šia, V. Soročiney, 1 
' koi gub., Veivers1 
• telskaja seminaru 
' Markeviču.

: Rus-
• ttavs-

< Uči- 
Petru

Agotr. “: škunigiutė, ieš-
■ ko savo b?; iių: Jono ir Sta- 
; nislovo Puskunigių, Suval-
kų rėd., Marijampolės aps., 
Višakio-Rudos par.

■ kaimo, Adresas: 
gor. Kainsk
Kaznačei Azarevič, 
Puskunigiutė.

Jūrės 
Russia, 

Tomskoi gub..
Agota

Feliksas Stankevičius, iš 
Alytaus, Suvalkų red., Kal
varijos aps., ieško brolių, 
Jono ir Igno Mališauskų ir 
sesers Katrynos Stankevi
čienės ir brolio Petro Stan
kevičiaus. Jie gyveno Chi
cago. Adresas: Russia gor. 

: Samara, Pretdečenskaja ui. 
No. 46, Litovski Komitet, 
Feliksu Stankeviču.

$

»

Marijona Zakrzewska, 
ieško savo vyrą, Antaną 
Zakrzewski, iš kaimo Za- 
liesio, Lomžos rėd., gyvenu
sio Scranton, Pa. Adresas: 
Russia, gor. Smolensk, Me- 
tropolsk. ui. dom Šiarova 
No. 10, Marijanu Zakrzews-

Ignas Micevičius, iš Bir- 
čių kaimo, Krosnos vals., 
Suvalkų rėd., ieško brolio 
Martyno Micevičiaus. Adre
sas: Russia, Kievskaja gub., 
Vasilkovskij ujiezd, Vepri- 
kovskom vok, Voloci derev- 
ni, Ignat i M icevič.

Joana Andrijauskaitė, ir 
jos vyras Petras Jagminas 
ieško Leono Andrijausko, 
gyvenusio, 29 Jonson St. 
Newark, N. J. Taip-gi, An
tano, Vladislovo ir Julijo
nos Andrijauskaitės. Adre
sas: Russia, Voronež, 2-ja 
Verhne-Streleckaja ui. dom 
No. 4, Petru Jagminu.

R. Bertulis, kareivis, Kau
no rėd., Šiaulių aps., Gruz
džiu vok, Ratruuu kaimo, 
ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, gor. Ka
zan, 2-ja Zapasuaja Artille- 
rijskaja brigada, 2-ja bata- 
reja, R. Bertulisu. (Laiš
kus siųsti apdraustus).

Rafolas Čerkasas, ieško 
seserų: Valerijos ir Elzbie
tos, Cc rka suč i ų A dresas: 
Russia, Petrograd, Retečen- 
skaja jtl. dom 13, kv. 30,

Aleksandra Vitkauskas, 
Vilniaus rėd., Trakų aps., 
Varėnos vals., Atrankos 
kaimo, ieško sūnaus Alek
sandros Vitkausko, Adre
sas Russia, Nižegorodskoi 
gub., Lukajanovskago u- 
jiezda, Abrošanskoi vok, 
Selo Ul-ianovkoi, Aleksan
dra Vitkauskas.

Ekaterina Navickienė, 
Paežerių kaimo, Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio aps., ieško 
giminių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, gor. Vladimir, 
Nastojateliu Rimsko — Ka- 
toličeskoi cerkvi, per. Ek. 
Navickui. ”

Vladas Mylimas, Si mano 
suims, Kauno rėd., Raseinų 
aps., Kvėdainių par., Prapi- 
mo sod. ieško savo giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Voronež, ugol Bolšoi 
Moskovskoi į
I jit( >vsk< > j e O bščež it i e , 
nikų VI. Mylimasu.

Nikitinskoi, 
uče-

Vladislovas Pakinkevi- 
čius, kareivis, . .ieško Alfon
so ir Branislovo Lauravičių. 
Kauno rėd., Panevėžio aps., 
Kra kiną vos par., Adresas: 
Russia, Moskva, Suščevska- 
ja UI. No. 27, Obmundiro- 
valniaja Materskaja 2-oi ro
ta, Vladislavu Pakinkeviču.

A. Gailiunas, ieško savo 
giminių ir pažįstamų, gyve
nusių Chicago, Amsterdam 
ir Luzerne. Adresas: Rus
sia, gor. Smolensk, Piat- 
nickij Ručei, dom Baikova, 
po.l A. Gailiųuasu.

Aleksandra Bilevičie/iė, 
Kauno rėd., Šaduvos mies., 
ieško savo brolių: Jono, 
Juozo ir Adomo Pavlovičių. 
Adresas: Russia, Jaroslavs- 
kof gub., gor. Rybinek, Vol- 
ženskaja Naberažnaja, Lav- 
ku Ivanu Egorovu, pol. A- 
leksandra Belevič.

Kazys Miknevičius, ka
reivis, Kauno rėd.,. Panevė
žio aps., Rozolimo 
Bunčių kaimo, ie 
švogerkos Onos ir 
vos Norvaišaičių, 
siu, 676 Riverside 
terbury, Conn.
Russia, gor. Revel, Estliand. 
gub., Novo-fišermaiskaja ui. 
d. No. 35, k v. 30. Komocko- 
iiiu, dlia K. Mihneviču.

vals., 
savo 

Stanislo- 
gyvenu- 

St., Wa- 
Adresas:

Jonas Bieliukas, ieško 
Juozo Zajankausko, Suval
kų red., Paežerių vals., Jur
geliu kaimo, pirmiau gyve
no Philadelphia, Pa. Adre
sas: Russia, Petrogradskoi 
gub., St. Aleksandrovskaja, 
Sever, Žel. Dor. Reni. Kum. 
i()-oi distanciji, Ivan Bie
liukas.

Jonas Vitortas, Kauno 
rėd., Novo-Aleksa ndrovsko 
aps., Pandėlio vol., Sniegių 
kaimo, ieško sesers Emili
jos Čeikėnas ir brolių, Ado
mo, Ramiialdo ir Kazimie
ro Vitortų. Adresas: Rus
sia, Moskva, Šimėnovskaja

Pokrovskom monastyrie, I- 
van Antonov Vitortas.

Ti-įs seserys: Veronika, 
Marė ir Antanina, Aba- 
naškevičaitės ‘ ‘ Saulės”
kursų mokinės Vilniaus 
rėd., Trakų aps., Gudakie- 
mio kaimo, ieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
Vor< mež, Star<>-M<>sk»>vska- 
ja ui. dom No. 19, Litovs
koje Obščežitie učenic bic- 
ženok.

Marė Zastautaitė, “Sau
lės” kursų mokinė, Kauno 
rėd., Ukmergės aps. (Už
palių) Vyžonių miestelio, 
ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia. Voronež, 
Sta ro-Mosko vskaja ui. dom 
No. 19, Litovskoje Obščeži- 
tie učenic Marė Zastautai
tė.

Emilija Barauskienė, ieš
ko savo brolių: Boleslovo, 
Vincento, ir Zigmonto, Kau
no rėd., Zarasų aps., Mer- 
leniškių sod., Adresas: Rus
sia. Moskva, Marina Roš'ča, 
za Liniji po staromu Šosse. 
6 projiezd, d. No. 33, kv. 5, 
Emilija Osįpov Barovskis.

Jonas Kilčauskas, sužei
stas kareivis, Kauno rėd., 
Šiaulių aps., Joniškio pai\, 
Melnių kaimo, ieško gimi
naičių, draugų ir pažįstamų, 
Adresas:, Russia, Kavkaz, 
gor. Baku, 1-ja Mužskaja 
Gimnazija, na Bolohanskoj 
ulicie, Ivanu Ivan. Kilčevs- 
komu.

Nikodemas Ramanauskas, 
ieško švogerio Augustinų 
Meiliaus, kaimo Šakeliškių, 
Gabrio Bielinio ir švogerio 
Augustino Šaluko, iš sod. 
Arzvetos, Vilniaus - rėd., 
Tverečius aps. Adresas: Ru
ssia, Moskva, Suščevskoi 
No. 27, I. O. M. 2-ja rota, 
Nikodemu Ramanovskomu.

Jut

^Aleksandra Gadeikis,
Kauno rėd., Telšių aps., Pa- 
notėnų sod. ieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Moskva, Selo Bogorod- 
skoje Nikolskaja ui. No. 
dom 10, Ekevičes, peredat 
Petru Buehockij.

Antanas Inkratas, iš kai- U-
mo Gutkaimio, Kybartų 
vai s., Suvalkų red. ieško gi
minių: Teresės, Margarytos 
ir Leono Radzevičių iš mie
sto Kybartui Adresas: Rus
sia, Voronež, Veihirewska- 
ja ui. No. 8, Antonu Inkra
tu.

Julijus Jakulis, ieško Žy- 
dauavičiutės, iš Ūdrijos, 
Suvalkų rėd., išvažiavusios 
pas savo dėdę kunigą. Adre
sas: Russia, Voronež, Niki- 
tinskaja ui. dom. No. 27, U- 
čen. Obšč. Učeii. IV klassa, 
Julijų Ja kulisu.

Jonas Inkratas, iš dvaro 
Rntkiškių, Alvito par., Su
valkų rėd., ieško Broniaus 
Leekausko, Magdalenos 
Leckauskiutės, Onos Bla- 
žiutės ir Juozo Blažio. A- 
dresas: Russia, gor. Bolock. 
Vitebsko! gub., Vserosijski 
Zemskij sojuz, Ivanu In- 
kraut.

Jonas Dievaitis.
brolio Juozo Dievaičio, Kau
no rėd., Panevėžio aps., Gol- 
binskos vok, Dauknunų 
sod., Adresas: Russia, gor. 
Moskva, selo Bogorodskoje. 
Nikolskaja ui. dom No. 10, 
Ekavičes, peredat Ivanu 
Dievaitisu. .

i eško

Valerija Vitkaitė, Kauno 
rėd., Ukmergės aps., Užpa- 
tų miest. ieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
V<>r< mež, Sta r<>-Mosk<ivska- 
ia ui. dom No. 19, Litovsko- 
je Obščežitie učenic Vale
rija Vitkaitė.

Felicija Gustytė, Suvalkų 
red., Virbalio vals., Kybar
tu miesč. ieško giminiu ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
Voronež, Staro-Moskovska
ja ui. dom No. 19, Litovs
koje Obščežjtie učenic, Fe
licija Gustytė.

Juzefą Šimkevičienė, Kau
no rėd., Raseinų aps., iš 
Kelmės, ieško sūnų: Vale
rijono ir Julijono. Adre
sas: Russia, Moskva, Mari- 
na-Rači, za Liniji 3-ja pro- 
jizeda, d. Konkova, No. 40, 
Juzefa Šimkevičienė.

Motiejus Ambraška, Kau
no rėd., Apitolaukio par., 
Kazokų kaimo, ieško gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, gor. Baku, I Mužs- 
kaja gimnazija, ./ 
Osipt iviču Ambrošku.

Petras Avlasas, ieško sa
vo pačios Katrynos Trana- 
vičaitės-Avlasienės gyvenu
sios 
ter, 
gor.
ui.,

37 Camp St., Worces- 
Mass. Adresas: Russia, 
Samara, Astrahanskaja 
dom No. 1438, Petras

lasas.

Florijonas Jodpalis, Na- 
rutaičių sod., Šiaulių m”. 
Kauno rėd., ieško brolio 
Prano Jodpalio, gyvenusio 
Shenandoah, Pa. Adresas: 
Russia, Petrograd, Ekate- 
rinsk. kanai d. No. 80, Flo
rian Jodpalis.
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Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvė gali gauti tą g> amofoną VISAI UŽDY- 
KĄ, tai parašyk laišką su už Jausimu į

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

Tananevicz Pu b. Co., Inc.
S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill
MKB® ® ®-i®”' ®S®!!l®:i S ' S BEBB B

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Ilalsted Št.

M 
K

Turi geriausių pasisekimų. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už 0c čia pamatysi gražesnį 

Teatrų, kaip vidurmiestyje už 50c.
Nedeliomis 15ė. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

batomis 5c balkonas 10c žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras. 

Subatomis ir ncdOliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va
landų liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Pers i stato 
puikiai.”—Taip atsl- 
apie jį visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 1"

UŽ

8

6 O

Telefonas Yards 2721
Cr. J. JONIKAITIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, 111.
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f^fografystės
Prisiųskito $1,
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Kiekvienas Gali Būti 
Fotografšstų.

Kiį-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti 
amato.
o gausite šitų knygų. 
Siuntimų apmokame. 
Adresuokite:
END PHOTO CO.

Winnipeg, Man.

r Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais Jr subatomis. iki
B 9 vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

I KATALIKO KRAUTUVE 
m 
s S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas
f 3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. •

i Bell Phone, Dickinson 3995 M. j

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.į 
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. 2 -1 po piet. 7 9 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4 popiet. Į

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS’
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

<lym:} 50ęį ant Tamstos pinigą, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 
ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir" brangiau.

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaiku 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.

“ v

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti 
VISAI UŽDYKĄ?

DIDELISSUVALKUOS
ŽEMLAPSS

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

‘-’Geriausis žemiapis lietu
vių kalboj.
labai 
liepė 
čiai. ES

C s!

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

• ‘ i ’ ' - . ’ • • h ;
SPECIALIŠKOS GYDUOLES.

Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduolė del vidur. ,r iŠlaukiniiį ligų, 
1ta!> tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bunka ................................................................................................................. $1.00

Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir 
t.t. Kaina .................................................................... 50c ir $1.00

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

Kaina ...........................................................................................................................15c ir 25c
Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis nr Money Orderiu, dasiunčia viso-, 

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

I 
I ■I s 
I
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E Uždyką! Koncertą! Uždyką!!!"
Kas nori pasiklausyti puikių koncertu, geriausių daininin- 

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

B

H

25,000 Dėžučių Tikrų- 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

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

RUSSIAN CANDY GO.
1845 W. Grand Ave. Chios o,III.

K

NORTH
Selkirk Ave.,

i 
i

378

2



No. 35 Lietuviu Laikraštis “Katalikas” š

Lietuviai Amenkoje.i

ROCHESTER, N. Y.

Spalių 20 dieną vietos lie
tuvių parapijos klebonas, 
kun. J. Kasakaitis, bažny
tinėm svetainėn sušaukė su
sirinkimą Katalikų Spau
dos Savaitės reikale. Čionai 
Spaudos Savaitė įvyks nuo 
lapkričio 12 ligi 19 dienos. 
Susirinkimai! atėjo sekančių 
draugijų delegatai:

Šv. Jurgio (parapijos) —j 
kun. J. Kasakaitis.

Šv. Petro ir Povylo — J. 
Saunoris ir J. Bartmonas.

Šv., Jurgio — J. Keliaus
imas ir M. Pabrinkis.

Šv. Marijos P. — E. Kra- 
jerienė ir V. Pauliukiutė.

Šv. Marijos P. Tarnaičių 
— A. Bernotąvičiukė ir K.

P.

Sulošta “Kontribucija”, 
biausia pasižymėjo S. Taša- 
vec.kas Alberto rolėje ir J. 
Skripkausk“ itė.

L. Vyčių choras sudaina
vo tris daineles. Pianu a- 
kompanavo O. Skunckiutė. 
Dainavo labai gražiai.

Deklemavo jauna merge
lė M. Baltrušaičiutė. Atei
tyj iš jos tegalima sulaukti

i garsios deklematorės.
I Sekė styginė muzika iš 6 
žmonių, su m ar dalina J. 
Šeštokas, su balaikomis — 
T. Slunikas, V. Stakavi- 
čius ir J. Belskis, su gita
rom — J. Slunikas ir P. 
Steka*Vičius. Puikiai atliko. 
Už tai jie gausiai apdova
noti rankų plojimais.

Pianu skambino duetą V. 
Greičius ir vietos lietuvių 
parapijos vargonininkas.

Pagaliaus C. L. T. Benas 
pagrojo Lietuva, Tėvyne 
musų.

Po šito pasibaigė vakaro 
programa ir prasidėjo šo
kiai.

Muzikos Mylėtoja.

PITTSTON, PA.

rašt. J.
rašt. kun.

delegatai

SLRKA. 103 kuopos 
J. Bardzilauskas ir A. 
Šervinskas.

Šv. Cecilijos choro — 
P. Šervinskas ir J. Gude- 
liukė.

Susirinkimą atidarė pats 
klebonas. Jis taippat pa
aiškino susirinkimo ti kslą 
ir iš to išplaukiančią -idė
lę katalikams naudą.

Po šito išrinkta valdyba, 
kurion inėjo: pirm. J. Bart- 
monas, pirm. pag. A. P. 
Šervinskas, prot. 
Gudėliukė ir fin.
J. Kasakaitis.

Susirinkusieji
uoliai ėmėsi darbo. Nutar
ta kuoplačiausia pasidar
buoti Spaudos Savaitėje. 
Nutarta parsitraukti daug 
visokių katalikiškų kningų 
ir kningelių, taipgi laikraš
čių ir tai pardavinėti arba 
išdalinti žmonėms prakalbų 
metu. Be to dar nutarta 
Spaudos Savaitėje surengti 
prakalbas su visokiais pa- 
marginimais ir į kalbėtojus 
pakviesti iš kitur kokį nors 
žinomą veikėją.

Spaudos Savaitės laiku 
katalikiškos draugijos nuta
rė sumažinti įstojimo moke
stį tiems, kurie nori įstoti 
į minėtas draugijas. Šv. Pe
tro ir Povylo dr-ja nustatė 
tik $1.00 įstojimo nuo 18- 

. kos ligi 45 metų amžiaus vi
siems, norintiems prigulėti 
į draugiją. Ir kas svarbiau
sia, kad tas dolerinis įstoji
mas bus nuskirtas nukentė
jusioms del karo lietuviams. 
Šv. Jurgio dr-ja įstojimą 
sumažino perpus. Taigi ir 
visos kitos katalikiško- 
draugijos yra sumažinusios 
įstojimą. Tatai lietuviai 
turėtų pasinaudoti tokia re
tai pasitaikančia proga.

Spaudos Savaitės metu 
bus vaikščiojama po namus 
ir bus įrašinėjama į drau
gijas nauji nariai ir užraši
nėjama katalikiški laikraš
čiai.

Juoz. Saunoras.

CLEVELAND, OHIO.

Spalių 22 dieną D. L. K. 
Vytauto gvardija turėjo su
rengusi vakarą su progra
ma. Programą išpildė Liet. 
Vyčių 25 kuopa. Sulošė vei
kalą “Kontribucija” Pro
grama buvo tokia:

Grojo C. L. T. Benas, va
dovaujant p. K. Bučiui.

Deklemavo O. Šulckiutė 
“Jaunystės žydėjimas”. At
liko puikiai.

Nuo prakalbų liko $42.05.
Viso $555.05.

A. Zercckis.

TRUMPOS ŽINUTĖS.

Shamokin, Pa.
North Franklin kasyklo

se atrastas anglekasio Jo
no Sinkevičiaus, lietuvio, 
lavonas. Sakoma, kad jis 
buvęs užmuštas krintančios 
anglies iš augštumos.

Bridgeport, Conn.
Čia gyvena apie 500 

tuvių šeimynų ir keli šim
tai pavienių.

lie-

Brooklyn, N. Y.
McCaddin svetainėje vie

ną ir tą pačią savaitę įvyko 
du suvažiavimu — lietuvių 
laikraštininkų ir tautininkų 
sandaros.

Bridgeport, Conn.
Su darbais čia yra 

gerai darbininkams, 
trūksta raudoms namų. To
dėl namų savininkai pi-"šia 
žųionelius, kaip tik išmano. 
Juk tyram ore negyvensi.

gana
Tik

5
DienosVietos Lietuviai 

komitetas stropiai darbavo
si. Pirm lapkričio 1 dienos 
išsiuntinėta laiškai visoms 
lietuvių ir svetimtaučių 
draugijoms, visiems biznie
riams ir turtingesniems gy
ventojams, prašant aukų 
nukentėjusioms del karo lie
tuviams. Aplankyta katali
kų kunigai ir protestantų 
ministerial. Prašyta jų pa
rinkti aukų savo bažnyčio
se. Aplankyta biznieriai ir 
šiaip geros širdies žmonės 
ir ligi spalių 23 dienai su
rinkta $555.05 aukų.

Aukavo šitos draugijos ir 
pavieniai žmonės:

N. Pr. Šv. ’ Marijos P. 
Merginų dr-ja $100; S. L. 
R. K. A. 7 kuopa $15? Šv. 
Antano dr ja $8.50; kun. J. 
Kasakaitis $35; T. Paukš
tis 825; J. Andružis $25; 
C. C. Bowman $25;" W. L. 
Watson $25; O. Raulinskiu- 
tė $12.

Po $10 aukavo:
K. Joneliunas, Rev. W. 

Brehl, S. Šeporaitis, J. Ka- 
zM -;čius, A. Szewets, A. 
Galinskas, John Kehol, 
L. Froster, P. F. Joyce.

Po $5:
[ A. K. Kizis, K. Samolis, 
B. Vosilius, M. Juškevičius, 
J. L. Ferarin’s, A. Rūkas, 
A. Šeporaitis, J. Aucas, M. 
Kurtinaitis, K. Kizis, M. 
Kiziutė, P. Katkauckas, V. 
Petkevičius, P. Kazakevi
čius, V. Runta, P. Rimta, 
A. Šiugždinis, M. Ginkus, 
J. Stepankevičius, W. 
Gillispie, C. Helrigel, 
Drury, K. A. Karsokas, 
Šakočius.

$3 M. Kizienė. 
$2.50 J. Šalčius.

Po $2:
J. Chmieliauskas, A. 

reckis, M. Jakupcionis,
J. Breiva, 
Rimas, J. 
Zawatckis,

W

II.

K.

Ze-

Iš Amerikos
DAUGIAU NOTŲ 

VOKIETIJAI.
Washington. — Preziden

tas Wilson ir valstybės se
kretorius Lansing išnaujo 
turės darbo rašyti naujas 
notas Vokietijai reikale nu- 
skandinimo angliško gar
laivio “Marina”, kuriam 
buvo 51 amerikonas ir jų 
šeši nuskendo. Dabai* yra 
kbusimas, ar “Marina” 
buvo apginkluotas anuoto
mis, kaip vokiečiai tvirtina, 
ar jis buvo be jokių ginklų.

Išgelbėti iš “Marina 
rininkai tvirtina, kad 
sutorpeduotas laivas 
neapginkluotas. Ir be 
pėjimo nuskandintas
greitai, kad jam nebūtų bu
vę net laiko panaudoti savo 
anuotas, jei tokias butų tu-i gaus povandinė laivė U-57,

kuri atplaukia į Amerikos 
pakraščius.

Bet su šita laive ar tik 
nebus paprastas talkininkų 
gazdinimas.

ju- 
tasai 
buvo 
pers- 
taip

su“DEUTSCHLAND” 
TSIDĖJIMU SAUGO

JAMAS.
New . London, Conn. — 

Suv. Valstijų karo laivai 
čionai su atsidėjimu saugo
ja vokiečių povandeninę 
laivę “Deutschland”, kuri 
šitą pėtnyčią, sakoina, iš
plauksianti i Vokietiją.

Washingtone gauta ži
nia, kad Amerikos pakraš
čiuose Anglijos karo laivai 
ištaisę plieninius tinklus 
per keliolika mylių. Tuo 
bildu jie tikisi laivę sugau
ti. Be to anglų ir franeuzų 
karo laivai išsitiesė pakra
ščiais ir tėmys į plaukian
čią laivę.

Iš Vokietijos gauta žinia, 
kad “Deutschlandui” drau-

pryčeriui sakant pamokslą. 
Jis už ką tai prie kelių sa
vo parapijonų prisikabino 
asmeniškai.

Apmuštas ir sukruvintas 
pryčeris apsišluostė ir iš- 
na-uįo ėmė inelsties ir gie
doti himnus, kad pabaigti 
pradėtas pamaldas.

Po pamaldų pryčeris lie
pė suareštuoti kelis smar
kesnius parapijomis.

rojęs.
Pagaliau tarptautiniuose 

įstatymuose kuoaiškiausiai 
yra pasakyta, jogei karo

1,820 LAIVŲ NUSKAN
DINTA.

New York. — Sulyg vie
tos “Journal of Commerce” 
aprokavimo, nuo karo pra
džios iki šiam laikui nus
kandinta 1,820 prekinių 
garlaivių, prigulinčių įvai
rioms valstijoms. Šitam skai
tlinį nėra nuskandintų ka
ro laivų. Šitie visi nuskan
dinti garlaiviai turėjo su- 
virš 3 milijonų tonų intil- 
pimo.

daug brangių cheinikalijų, 
kurių Amerikai trūksta.

“Deutschland” Ameriko
je išbusianti neilgiau poros 
savaičių.' Ją namo palydė- 
sianti kita vokiečių povan
deninė ginkluota laivė, ko
kia veikiai . atplauksianti. 
Kapitonas Koenig bijosi 
vienas leisties skersai At- 
lantiką.

$117,500 į VALANDĄ
Washington. — Anglija, 

Francija ir Rusija rugsėjo 
mėnesiu Suv. Valstijose bu
vo užsakiusios amunicijos 
ir kitokios karo medžiagos 
už $84,500,000, arba kitais 
žodžiais tariant, amerikoni- 
nėms, firmoms mokėjo po 
$117,500 kas valanda už vi
są tą medžiagą.

Clinton, Ind.
Spalių . 12 d. Įvyko iškil

mingas paminėjimas šimto 
metų sukaktuvių nuo pri
jungimo Indianos valstijos 
prie abelnų Suv. Amerikos 
Valstijų. Paminėjime 
vavo keliolika tautų, 
ir lietuviai.

—S3]iTl 
pirklybiniai laivai gali tu
re'i ;.psiginimui,
bi tik jie pirmutiniai ne
pradėtų n puolimo. Užpul
tasis turi teise ginties.

daly- 
Buvo

W. Frankfort, Ill.
Miestelis nedidelis. Gy

vena daug ir lietuvių. Jie 
visi kuone išimtinai dirba ■i • 
anglekasyklose. Miestelis 
priklauso prie “sausųjų”. 
Bet kas nori “sušlapti”, at
randa sau reikalaujamų vie
tų.

Paterson, N. J.
“Pažangieji” ir “pažan

giausieji” socialistai labai 
dažnai sukelia visokių bjau
riu trukšmų vietos lituvių 
tarpe. Šitiems nepraustbur- 
niams rupi tik kitus mul
kinti.
budus, kaip čia tuos socia- 
listpalaikius apmalšinti, 
nes jie savo pasielgimu da
ro gėdą lietuvių tautai.

ir

Lietuviai apgalvoja

Ada, Ohio.
Ohio Northern Universi

teto mokykloje šiuo laiku 
mokosi 8 lietuviai. Lietu
viams ši mokykla prieina
ma todėl, kad įstojant ma
žai reikalaujama žinoti an
glu kalbą.

Ansonia, Conn.
Su darbais čia gerai. Iš 

kitur atkeliavę žmonės tuo- 
jaus gali gauti darbą. Ma
žiausia mokestis $2.50 į die
na. Daugiausia dirbama ka
ro amunicija.

Radzvinovičius, 
H. Levyne, A. 
Petkevičius, J. 
L. Smith.

Po $1.00:
P. Telišauckas, J. Pažė

ra, Draugas First National 
Bank, J. Laukaitis, J. 
lovsky, C. Mongonello, 
L. Pace.

Lowell, Mass.
Spalių 10 dieną čia sakė 

prakalbas kun. Dr. V. Bal
tuška ir Dr. J. Bielskis. Nu
pasakojo didelius Lietuvos 
žmonių vargus. Surinkta 
$13.70 aukų.

Ti- 
w.

Kenosha, Wis.
Čia pasimirė socialistu ir 

laisvamaniu apmulkinta jų 
pasekėja K. Štreimikienė. 
Kaipo tokia palaidota mie
sto kapinėse, kur laidojami 
jai panašias apmulkinti — 
suvilti nesusipratėliai.

62 METU TURĖDAMA 
SUSILAUKĖ KŪDIKIO. 
Milwaukee, Wis. — Mrs.

Bulone Marko, 62 metų am
žiaus, susilaukė kudikio- 
bernaičio ir jaučiasi gana 
laiminga. Jos vyras turi 25 
įmetus amžiaus. Nors am- 
ižiaus žvilgsniu šita pora y- 

kurie dabarti- la n<*P»ri»kta. g.'-™’

AMERIKONAI NETEK
SIĄ PILIETYBĖS

TEISIŲ.
Washington. — Visi a- 

merikonai, i___  _ ____
niais laikais kariauja Euro
poje, neteksią šios šalies pi-j!ne’ ... 
lietybės teisių, anot prane- seW' i metai j -
Šimo valstybės sekretoriaus!ra nežinomi.
Lansingo.

NORI PASISKOLINTI 
MILIJARDĄ.

.Washington. — čia gau
ta žinia, kad Anglija ir 
Francija rūpinasi Suv. Val
stijose pasiskolinti visą mi
lijardų dolerių iš šitais pi
nigais atlyginti fabrikan
tams už ginklus ir amuni
ciją, pristatytus toms vals
tybėms.

Vokietijoje Įsteigta nau
ja ministerija, kurios tiks
las — išlyginti lytį, ty. kad 
moteris lygiai su vyru pri
valės pildyti visas valsty
bines ir kareivines parei
gas. Matyt, Vokietija ren
giasi karo laukan pasiųsti 
moteris.

na kuogražiausiam sutiki- 
Mrs. Marke tvirtina.

pasiuntinio Belgijoje, The
odore Marburgo, sūnūs val
stybės departamente norė
jo gauti pasportą ir keliau
ti Anglį jon, kur turėjo už
siimti lakūnų korpuso la
vinimu. Jis pirmiau buvo 
tarnavęs Francijos kariuo
menėje kaipo lakūnas.

Tečiau valstybės depar
tamentas, remdamasis įsta
tymu iš 1906 motų, nedavė 
jam pasporto ir pranešė, 
kad visi Europoje kariau
jantieji amerikonai nusto
sią pilietybės teisių.

Girdi, toks amerikonų 
pp^miyiuias kenkiąs šios ša
lies neutralybei.

Šitam atsitikime aiškiai, 
matoma vokiečių intaka į 
šios šalies vyriausybę. Juk 
vokiečiams sunku pakęsti, 
kad amerikonai Europoje 
kariauja ne už Vokietijų, 
bet prieš ją.

“DEUTSCHLAND” VOS 
TIK NEŽUVO.

New London, Conn. — 
Tik dabar paaiškėjo, kad 
■čionai atplaukusi vokiečių 
nardančioji laivė “Deutsch
land” vos tik išsisuko nuo 
pavojaus Amerikos pakraš
tyj. Kuomet laivė plaukė 
uostau, priešais ją išnety- 
čių buvo pasileidęs S. V. 
valdiškas laivas “Atlantic”, 
kuris vos laivės nesutruš- 
kino. “Atlantiko” kapito
nas tečiau laiku pastebėjo 
pavojų ir suspėjo laivą pa
sukti šalin.

ATGABENO DAUG 
PREKIŲ.

New London. — Vokie
čių pirklybinė nardančioji 
laivė “Deutschland” Ame
rikon atgabenusi, sakoma, 
10 milijonų vertės visokių 
prekių. Jų tarpe esamą

apsireiškia cs.-k stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilno ir innur ger
kles skaudėjimo, dusulio, galios 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčiu guhoje, <<■/.. cv/., Sutai- 
eoia.is išjirbčju labai pagarsėjusio

PAIH-EXPELLERID-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visum* pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c.
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. KICHTER & CO.

74—83 Washington SĮrfeiŲįęK'toii, Į

Sutaisytas iš formuios- 
reeepio; suteikto išmintin
gu Egypt© zokoninku,

SūROL

F Tuksiantis Naktų ir Viena
Arabiškos Pasakos

Tiktai $2.00

KARAS ATSIEINA 105 
MILIJONUS Į DIENĄ. 
New York. — Sulyg vie

no vietos banko aprokavi- 
mų, septynių didžiausių 
Europos kariaujančių vals
tybių 'skolos pasiekė jau li
gi 75 milijardų dolerių. 
Kuomet karas prasidėjo, 
tos visos valstybės turėjo 
27 milijardus skolų. Dabar 
šitoms valstybėms karo ve
dimas į dieną atsieinąs 105 
milijonai, o pereitais metais 
kiek mažiau, apie 90 mili
jonų į dieną.

Jei šis karas pasibaigs a- 
teinančiais metais, tai toms 
visoms valstybėms tik vie

kas 
mi- 
do-

Schaps Hill, Pa.
Čionai sudegė V. Jonai

čio ūkis. Ugnis nušlavė vi
sus trobesius — kluonus, 
tvartus su gvvuliais ir vi- 
sais padargais. Kadangi

ūkininkai nukentėjo nuo
ugnie ., tatai padegime i'i-Inų nuošimčių už skolas 
tariami vokiečiai kolionis-tmetai prisieis mokėti 3 
tai, kurių čia daug yra ap-įlijardai ir 800 milijonų 
sigyvenusių. Gėrių.

MUŠTYNĖS PROTES
TANTŲ MALDNAMYJ.
Vandalia, Ill. — United 

Brother maldnamyj, kur 
yra P. B. Neu-

Rochester, N. Y.
Spalių 15 d. įvyko kažko

kios socialistų prakalbos. 
Prakalbos visai nepasisekė. 
Buvo renkamos aukos. Su-'pryčeriu 
rįnkta tik pusseptinto do-j manu, andai pamaldų metu 
lerio. Matote, pagaliaus ištiko muštynės kumštinis, 
žmonės patyrė, kad sočia-(iš ko aršiausiai išėjo pats 
listai surinktomis aukomis pryčeris, nes parapijonįs 
šelpia tik žydus, todėl jiems jam gerokai apdaužė nosį 
ir aukų neduoda. į i ir poakius. Muštynės iškiloir poakius. Muštynės iškilo

%.

3E ž

V I fr u

Puikiai apdaryta audekliniais 
pamargintais viršais.

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

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Horgan St. CHICAGO, ILL.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas*1 . ~ i -vi No. 35

. Prislunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pii. savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš- 
Siai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami^ sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami. •

Pastabos į
Lietuviški socialistai ir 

jy laikraščiai.
Vienas “Kataliko” skai

tytojų mums rašo, kad jis 
iki šiolei į lietuviškus so
cialistus visuomet žiūrėjęs 
pro pirštus. Bet šiandie jam 
tikrai paaiškėjo, kad di
džiausių nenaudėlių, kokiais 
yra lietuviški socialistai, jis 
nerandąs visam pasaulyj. 
Labai gaila, kad gerb. ‘Ka
taliko” skaitytojas tik da
bar patyrė tai, ką kiti jau 
žino senai.

Dedame čia kažkurias iš 
laiško ištraukas:

“Lietuviai biznieriai ir 
darbininkai, ar jus tėmija- 
te socialistą! užsipuldinėji
mus ant jūsų?!

“Ilgus laikus aš tėmi j au
si į lietuviškus socialistus, 
bet, rodosi, dar tiek blogo 
jų tarpe nepamačiau, kai 
kad dabartiniais laikais. 
Pasirodo, kad lietuviški so
cialistai (cicilistai) yra di
džiausi priešininkai kaip 
tautos, taip ir biznierių. Jie 
yra priešininkais visam tam, 
kas tik veikiama žmonių 
gerovei. Gi visokiems blo
gumams jie pirmieji prita
ria ir? tai i*emia. Lietuviškų 
socialistą! laikraščiuose mes 
nieko nerandame, kaip tik 
užsipuldinėjimus ant biz
nierių, ant katalikų, ant tau
tininku. Visi jiems negeri. 
Tik jie vieni yra geriausi 
visam pasaulyj.

“Bet ką gero lietuviški 
socialistai nuveikė darbi
ninkų labui? Antai Balti- 

- morėje, Md., socialistą! 14 
kuopos viršininkai skebau- 
ja (“V. L. No. 42”). Jei 
kuopos viršininkai taip ne
dorai elgiasi, tai kas jau ga
lima pasakyti apie papras
tuosius kuopos narius?

‘ ‘ Lietuviški! socialistą! 
laikraščiai visuomet išsijuo
sę rašo prieš kapitalistus, 
sakydami: Šalin kapitalis
tai! Šalin kraugeriai! Tuo 
tarpu jie patįs dabar tiems 
kapitalistams tarnauja bū
dami streiklaužiais ir agen
tais. Ir apie socialistą! ne
darą pasielgimą jąi laikraš
čiuose nei neužsimenama.

“Apie lietuviąi bankus 
dabartiniais laikais daug ra
šoma lietuviškų socialistą 
laikraščiuose. Paskelbiama 
stambiausiomis raidėmis, 
kad ve toks ir toks lietuvių 
bankas subankrutijęs arba 
bankrutinąs. G irdi, lietu
viai nemokąi varyti biznio, 
esą, yra geriausia lietu
viams pinigus pasidėti sau
giau, valstijinin bankai! ir 
tt.

“Socialistai taigi negali 
atsidžiaugti, kad lietuviu 
bankai uždaromi ir jie savo 
žiotims duoda tiek valios, 
kad nėra galo užsipuldinėji
mams.

“Nors vienas, kitas lietu- 
* viii bankas delei tokio bjau

raus lietuviškų socialistų 
kurstymo ir uždaryta, te
čiau tie bankai, nebankruti- 
jo taip, kaip anuomet įvy-

ko su socialisto Kaičio ban- I 
ku. Šituos bankus uždarė 
socialistii kurstymai. Su
kurstyti žmonės antkart < 
suėjo į zbankus atsiimti, pi- 1 
nigus. Ir didžiausias pasau
lyj bankas turėti! uždaryti , 
duris, jei visi depozitoriai 
antkart pareikalauti! ati- ' 
duoti savo indėlius. Bet ši- , 
tą uždarytu bankų depozi- 
toriams bus visgi išmokėta. 
O socialistas Kaitis anuo
met susiglemžė visus depo- ' 
zitus ir “išrunijo”. Ir po 
šios dienos nėra nei jo, nei 
pinigu. Šitai lietuvišką so
cialistą laikraščiai užtyli.

“Taigi pasirodo, kad jie 
savo kurstymais darbinin
kus neužtariauja, bet juos 
skriaudžia. Kurstymais 
griauja jie lietuvių naudin
gas įstaigas ir tuo patim 
paveda į svetimtaučių ran
kas darbininkų tose įstai
gose indėtus pinigus.

“Taigi dabar aiškiai ma
tome, kad lietuviški socia
listai yra didžiausi lietuvių 
biznierių ir darbininkų prie
šininkai ir skriaudėjai”.

Gerb. “Kataliko” skaity
tojas pasako daug šventos 
teisybes apie lietuviškus so
cialistus ir jąi laikraščius. 
Apie juos pačius nėra jau 
kalbos. Nes tai tautos išma
tos. Bet dirstelkime į jų lai
kraščius.

Šiandie lietuviški! socia
listų laikraščiai pavirtę į pi
giausios rūšies agitacijinius 
ir pašiepimo lapelius. Nors 
ir seniau tie laikraštpalai- 
kiai savo skiltyse nepadė
davo nieko gero skaityto
jams, bet vis dar buvo pa
kenčiami. Seniau jie para
šydavo šį-tą prielankesnio 
savo tautai. Bet šiandie jų 
skiltyse atrandama tik vie
ni pasibjaurėtini musų žy
mėsimi veikėjų, verteivių 
šmeižimai.

Paimkime rankosna tuos 
laikraščius, o ten atrasime 
tik šlykščiausius išsireiški
mus apie p. Yčą, kun. Al- 
šauskį, ir kitus. Kas tik su 
jais nenori varinėties jų 
kvailybių, tie visi esą di
džiausi žmonijos niekšai. 
Kas tik su jais nestoja dirb
ti purvini! darbą, tie visi 
esą darbininką! priešininkai.

Gi jie patįs save visur 
stato darbo žmonių užtarė
jais. Sugeba jie net didžiau
sius pasaulio diplomatus 
pakritikuoti ir nurodyti 
jiems, kokiais keliais jie 
turėti! žengti. Jie daugiau 
rūpinasi, pav., kunigais ir 
ją tarnaitėmis, negu savo 
partijos sukliurusiais reika
lais.

Žodžiu tariant, šiandie lie
tuviški! socialistą! laikraš
čiai pavirto į mėšlų. krūvą, 
pro kurią nemėgink praeiti 
neužsikimšes nosies.

Ir tuo mėšlu socialistai 
peni savo „pasekėjus. O šitąi 
kai kurie viso to prisiputę 
kartais pavirsta į nedorė
lius ir net galvažudžius.

Tai ve kas yra lietuviš
ki socialistai ir ją laikraš
čiai.

Kaip ilgai jie pataikaus 
tamsesnių žmonių instink
tams? Kaip ilgai bus kan
trus lietuviai verteiviai ir 
darbininkai?

Remkime Tautos Fondą.
Artinasi žiema! Tai bai

siausioji šmėkla tiems, ka
trie jau treti metai yra ne
tekę visokio manto ir pa
stogės, katrie kovoja prieš 
pasibaisėtiną skurdą ir* ba
dą, ačiū šėlstančiai karo vė- 
sulai.

Tuo. tarpu karo pabaiga 
nepramatoma. Įšėlo kariau
jančios tautos ir skerdžiasi 
be sustojimo. Karui ir toms 
žmonių skerdynėms pada
rys galą tik vienos ar kitos 
pusės visiškas nugalėjimas.

Šitoj tautų vėsuloj dau
gelis tautų nekaltai kenčia. 
Tarpe šitąi yra ir musų, lie
tuvių, tauta. Be reikalo mu
sų tauta lieja kraują. Go
riausi jos sūnus prievarta 
guldo savo galvas — vieni 
už carą, kiti už kaizerį. Be 
to, tūkstančiai musu brolių 
ir seserių žūsta nuo bado, 
šalčio, delei neturėjimo šil
tą. drabužiu ir reikalingos 
pastogės.

Štai jau trečią žiemą ne
laimingiems lietuviams pri
sieis daug nukentėti nuo 
šalčiu ir kitokiu nelaimiu. C C 4.
Buvo viltis iš Amerikos pa
siusti jiems šiltą, drabužiu 
ir maisto. Lenkai tuo tik
slu dėjo pastangas savuo
sius gelbėti. Tečiau nieko 
gero nelaimėta. Nesutiko 
Vokietija, kad jos užimtų 
kraštu, gyventojai liuesai 
butą, šelpiami arba globoja
mi. . Jinai tivrtina, kad lie
tuviams ir taip gerai gyve
nasi. Kas vokiečiams gal
voj, jei lietuviai šimtais, 
tūkstančiais skursta, ba
dauja* ir miršta. Išmirs lie
tuviai, vokiečiams paliks 
erdviau.

Lygiai buvo tikėtasi, kad 
Lietuviu. Dienoje bus su
rinkta gausiai auką. Tečiau 
šitam aukų rinkimui pasto
jo kelią žinomi nenuoramos 
socialistai, kuriems tautos 
likimas tik — nusispjauti.

Tatai vienatinė musą bro
liams, Lietuvoje vargstan
tiems, pagelba teliko tik 
Tautos Fonde. Tautos Fon
das, tai yra vienatinis bū
das, kokiuo galima suteikti 
pagelbą. Todėl šitan Fon
dai! reikia dėti aukas, ku
rios ir bus pasiųstos' ten, 
kur šiandie siaučia badmiris 
ir ligos.

Antai lenkti laikraščiai 
informuojami, kad Varšavo-

Teutonai muša rumunus, 
rumunai teutonus ir taip 
kasdien kaip užburtam ra
te. Bet visgi faktas, kad ru
munai dar gana

je įsteigta įstaiga vardu Į tik tiek, kiek jie nemokėję 
“Greita pagelba tiems, ku
rie del bado krinta gatvė
se”. Tas reiškia, kad žmo
nės del bado gatvėse vo
liojasi. Jei taip yra Lenkuo
se, tas pat arba dar ir ar
šiau gali būti ir Lietuvoje. 
Reiškia, kad ten visur siau
čia badas. O čia ve artinasi 
dar ir šalčiai. »

Argi mes galime šaltai 
žiūrėti į tokius baisius 
daiktus? Juk tai musų tau
ta nyksta!

Broliai! Neleiskime musų 
broliams, seserims ir vaike
liams tokiuose kentėjimuo
se skirties su šiuo pasau
liu. Neduokime išnykti mu
sų garbingajai tautai. Pa
dvigubinkime, patrigubinki
me savo duosnumą Tautos 
Fondui. Kiek* tik išgalime, 
dėkime jin aukas. Jei iki 
šiolei nebuvome duosnųs 
tuo žvilgsniu, tai nors da
bar pasii’odykime, ką mes 
galime. Pasirodykime, jo
gei mes savo Tėvynę Lie
tuvą mylime, nes jinai yra 
musų tautos motutė. Tai 
šalis per amžius garsinga ir 
garbinga. Realiu darbu pri
lydykime, kad musų krūti
nėse plaka tikra lietuviško
ji širdis, prisirišusi prie 
savo šalies ir tautos.

Nesigailėkime tatai aukų 
Tanios Fondui, nes tai šis 
vienatinis būdas sumažinti 
musų nelaimingiems bro
liams ir seserims kentėji
mus.

Lietuviai! Kur tik žen
giate, ar ką dirbate, visuo
met atsiminkite, tautos var
gus ir likimą ir aukokite 
Tautos Fondui. Nes Tautos 
Fondas yra visa musų 
laimingosios Tėvynės 

’tautos viltis.

nusikratyti nacionalizmo 
priętarų.

Taigi toks pasakymas dar 
kartą kuoaiškiausiai pat
virtina, kad socialistai yra 
tautos išmatos.

buvo 
skelbę, kad lietuviškiems 
socialistams aukų rinkėjas, 
p. Bulota, už savo darbą 
kasdien imąs po 25 dolerius. 
Bet iš p. Dundulio atskaitos 
(“Kel.” No. 40) paaiški, 
kad jis imąs kiek mažėliau, 
apie 110 dolerių į savaitę. 
Visgi laikraščiai, rašydami 
apie p. Bulotos algą, mažai 
nukrypo iš tiesos kelio.

Seniau laikraščiai

Tautininkų. sandara savo 
suvažiavime nutarė organi- 
zacijon priiminėti ir tauti
nes draugijas pigia kaina. 
Tos draugijos busi;} pava
dintos nepaprastomis san
daros kuopomis. Ar sanda
rai apsimokės toks pigus 
meškelio j imas, nežinia.

Viskąžinąs “progressi
ves” visuomenės “progre- 
syviškiausias” organas an
dai pasakė, kad vokiečių 
pirklybinės nardančios lai
vės “Bremen” visai nei ne
buvę. J'ai buvęs tik prasi
manymas suklaidinti talki
ninkus.

Bet štai dabar tam “pro- 
gresyvės” visuomenės “pro- 
gresyviškiausiam” organui 
nuošluostė nosį laivės 
1 ‘ Deutschland ’ ’ kapitonas 
Koenig. Šitas patvirtino 
‘ ‘ Bremeno ’ ’ išpl aukimą į 
Amerikos pakraščius. Ir jei 
“Bremen” neatplaukė, tai 
turėjo žūti.

ne- 
ir

lie-

Lietuviy dienos
CHICAGO, ILL., — Kiek 

čia surinkta aukų Lietuvių 
Dienoje, dar nesužinota. A- 
not ‘ ‘ Draugo ’ ’ pranešimo, 
galėjo būti surinkta apie 30 
tūkstančių dolerių. Taippat 
ir socialistai nesisako, kiek 
jie yra surinkę aukų. Jų or
ganas andai pranešė, kad 
jie surinkę ne daugiau 4 
tūkstančių dolerių.

NEWARK, N. J. — Au
kų Lietuvių Dienoje surink
ta apie $3,400. Bet dar nesu- 
nešti visi pinigai. Vargas 
su musų socialistais. Daly
vavo rinkime, dabar nežinia 
ko reikalauja. Čionai ir 
Harrisone surinkti pinigai 
priskaitomi.

Newarkietis.

WATERBURY, CONN. 
— 500 rinkėjų surinko $10,- 
000, anot “Darb.” praneši
mo.

BOSTON, MASS. — Čia 
buvo 1,000 su viršumi rin
kėj u.■ Sakoma, surinkta Į 
$8,000.

NEW YORK. — Jo Em. 
kardinolas Parley davęs 
$400 American Relief Fun- 
d’ui

Vokietijos Parla
mentas.

Juokeliai.
Ponas ir tarnas.

— Jonai, ar pasakei kur
piui, kad manęs nėra na
mie?

— Ne, liepiau Marei ta; 
padaryti.

— Kodelgi tu pats nepa
sakei?

— Todėl, kad ir aš kur
piui skolingas.

Negerai suprato.
Gydytojas ligoniui užra

šė, kad reikalinga leisti die- 
lės. Po kaikurio laiko gy
dytojas ateina pas ligonį ir 
klausia:

— Na, kaipgi, ar pagelbė
jo kiek didės?

— Visai ne. Baisiai šlyk
ščios. Tik dvi žalias tegalė
jau nuryti. Kitas turėjau 
net pakepinti.

Slaptos sužadėtuvės.>
Jaunikis: — Žinoma, ži-‘ 

noma, mano mieloji. Musų 
sužadėtuves reikia kol-kas 
palaikyti slaptybėje.

Mergina: — O taip, taip, 
mano brangiausias. Aš 
kiekvienam pasakiau, kad 
niekam nei žodžiu neprasi- 
ta’ tų apie mudviejų susi- 
žadėjimą.

Susispietę Maskvoje 
tuviai pirmeiviai — kaip 
rašo laikraščiai — žadą iš
leidinėti dailės, mokslo ir 
politikos mėnesinį žurnalą, 
vardu “Saulėtekis”. Taigi 
Lietuvių Centralis Komite
tas susilauks naujo prieši
ninko, jei jau nepritarėjo, 
savo sunkiesiems darbams 
šiuo svarbiuoju momentu.

lietuvišku socialistą leib- 
organas tvirtina, kad tarp
tautinis socializmas kaip 
stovėjęs, taip ir tebestovįs 
ant tvirti! pamatą. Girdi, 
socialistai pasirodę silpnais

“Vien. Liet.” neva juoką 
skyriuje sako: “Katalikui” 
rupi pabėgėlių skelbimai 
del skaitytoji! sugavimo”.

Bet kas jai rupi? Nieko 
nesako apie save, nors kiek
vienam aišku, kas jai rupi 
atsiekti tokiuo negudriu 
pasakymu.

Lietuviški socialistai mo
terystėje nieko daugiau ne
mato, kaip tik vieną meilę 
ir meilę, kuri turinti būti 
liuosa, kad butų galima kas 
savaitė, kas mėnesis iš po
ros persiskirti ir su kitomis 
mylauties. Tai ve kaip jie 
mulk ina ne susipratusius
žmones. Ir dar jie sakosi, 
kad negriaują tikėjimo!

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

3249 So. Morgan Street

Tananevicz Publishing Co., Inc
CHICAGO, ILL

Sausio'12 dieną 1917 me
tais baigiasi tryliktojo Vo
kietijos parlamento įsta- 
tymda vystės 1 ai kotarpis.
Parlamento laikotarpis Vo
kietijoje yra septyneri me
tai. Dabartinis parlamentas 
pradėjo veikti sausio 12 d. 
1910 metais.

Vokietijos laikraščiai jau 
šiandie plačiai svarsto apie 
mandatu (Įgaliojimų) prail
ginimą atstovams. Kadangi 
dabar ne laikas atnaujinti 
partijinius nesutikimus, ko
kie visuomet pasitaiko rin
kimą! metu. Kas svarbiau
sia, jogei karo pradžioje vi
sos pol įtikinės partijos Vo
kietijoje buvo paskelbusios, 
kad taro .metu yra palai- 

visi partijiniai ne
sutikimai. Be to reikia ne
pamiršti, kad didžiuma bal
suotojų yra 
armijose ir jąi 
didelę svarbą 
karui.

Todėl del šių ir kitų prie
žasčių ir patariama prail
ginti mandatus' parlamento 
atstovams. Tiesa, tai pada
ryti nėra jokių įstatyminių 
sunkenybių, visgi toki nu- 
sprendimą prisieina sutai
kinti su konstitucijos at
mainos formomis tuo žvilg
sniu.

Tatai nauji rinkimai par
lamentai! reikia atidėti ligi 
to laiko, kuomet didžiuma 
kareivių sugrįš is karo lau
ką. Tas laikas, kas tiesa, 
dar nėra žinomas, tečiau su 
naujais rinkimais negalima 
užtrukti nei vienos dienos, 
kadangi be politįkinio nau
jais rinkimais išaiškinimo, 
negalės pakilti nauja Vokie
tija po baisių šio karo au
ką.

Taip niaž-daug aiškina 
Vokietijos laikraščiai.

veikiančiose 
balsai turės 

pasibaigus

Sugrįžęs iš karo lauko 
žydas.

Lietuvis: — Irškc, tu bu
vai kare?

Žydas: — Ui, kad man 
taip sveikas butum, kiek e- 
su praleidęs karų.

L.: — Ar daug priešinin
kų užmušei?

Ž._: — Labai daug ir tai 
už vieną kartą.

L.: — Ar jie nesiprieši
no ?

Ž.: — Kam jam reikėjo 
priešinties, kad jam visi 
buvo be... galvų.

Pasakys.
Viena ponia buvo pakvie

sta į svečius pas savo drau
gę. Eidama nusivedė ir sa
vo mažą vaiką. Pietums pa
duota pudingo, kuris bega
lo vaikui patiko. Paduotą 
suvalgęs prašo daugiau. 
Motina prisikišus prie vai
ko ausies perspėja jį, jogei 
yra negražu prašyti dau
ginus. Tuomet vaikas atsi
kreipė į motiną ir sako:

— Jei man neduosite dau
ginus pudingo, tai aš pasa
kysiu visiems svečiams, kad 
šitas mano naujas kelines 
pasiuvote iš tėvo senųjų ke
linių.

Dvi sufragieti.
Pirmoji sufragietė: — 

Man rodos, dabartiniais lai
kais moteris viską daro, ką 
ir vyrai.

Antroji sufragietė: — O 
man rodos, kad moteris 
daug daugiau daro, negu 
vyrai.

P. S.: — Aš nematau, ką 
moteris galėtų daugiau da
ryti už vyrus.

A. S.: — Ar tamsta ma
tei vyrus miltuojant savo 
nosį penkiasdešimts kartąi 
per dieną?

Geras atsakymas.
— Kodėl arti teatrų vieš

bučiuose paduodami tokie 
maži užkandžiai ?

— Todėl, kad nepasivė
luoti į lošimus teatram

4



' /•■■A-..;'1 ’ ■•^’7 ■' '■■■■’Y*T? ■’?'■" 7'

• • !

<

No. 35 Lietuvių Laikraštis “Katalikas’*

TauLo Fondo 
Reikalai.

TAUTGk. FONDO SE
KRETORIAUS ATSKAI
TA UŽ SPALIO MĖNESĮ, 

1916 m.

Įplaukos:
Iki spalio 1 d., 1916, į 

Tautos Fondą įplaukė $57.- 
029.44.

Spalio 2, Lewiston, Me.
— Aukavo Neparstojančios 
Pagelbos Panelės šv. Mote
rą dr-ja, pris. M. Dailydai- 
tė $12.57.

Spalio 2, Chicago, Ill. — 
Surinko T. F. skyrius, pri
siuntė kun. F. Kudirka1 
$30.25.

Spalio 3, Mt. Carmel, Pa.
— Surinkta delegatą pra
kalbose $198.33.

Spalio 5, Bentleyville, Pa.
— Prisiuntė J. Kižis $6.25.

Spalio 6, Wilkes-Barre, 
Pa. — Surinkta per 3-čią 
Lietuviu Dieną (Liepos 4, 
1916), pris. T. Šeimis. $866.- 
75.

Spalio 13/ So. Boston, 
Mass. — Surinko T. F. 22 
skyrius, prisiuntė F. J. Ca- 
rens $500.00.

Spalio 13, Tamaqua, Pa. 
—Surinko T. F. skyrius, 
prisiuntė A. Stankevičius 
$6.35.

Spalio 14, Paquonock, 
Conn. — Pelnas nuo ba
liaus, prisiuntė A. Kranaus- 
kas $3.60.

Spalio 16, St. Clair, Pa.
— Surinkta nuo vietos lie- 
tuvią, prisiuntė A. Pacevi- 
čius $19.40.

Spalio 16, West Pullman, 
Ill. — Aukavo Atr. Kry
žiau" f“1 ^’idavė J. Ku-

65 pris. K. Milauskas $30.40.
Spalio 25, Athol, Mass.

— Surinkta delegatą pra
kalbose, pris.-kun. P. Meš
kauskis $200.00.

Spalio 25, Brooklyn, N. 
Y. — T. F. 13 skyriaus mė
nesinė duoklė, prisiuntė K. 
Dumblis $7.00.

Spalio 25, Orange, Mass.
— Pris. “Darbininko” ad- 
ministr. $7.75.

Spalio 25, Westfield, 
Mass. — Surinkta delega
tą prakalbose, pris. Dr. J. 
Bielskis $86.15.

Spalio 25, New 
Conn. — Surinkta 
prakalbose, pris. 
Bielskis $91.61..

Spalio 25, New 
Conn. — Surinkta delegatą 
prakalbose, pris. Dr. 
Bielskis $200.00.

Spalio 25, Waterbury. 
Conn. — Surinkta delegatą 
prakalbose, pris. Dr. J. 
Bielskis $293.70.

Spalio 25, Lawrence. 
Mass. — Iš delegatą pra
kalbą, pris. Dr. J. Bielskis 
$6.00.

Viso per spalį į Tautos 
Fondą įplaukė $3085.61.

Labu ,iki lapkričio 1 d., 
1916 m., įplaukė $60.115.05.

z Tautos Fondo sekreto
rius K. Pakštas.

Haven, 
delegatą 
Dr. J.

Britain,

J.

IŠ CENTRO RAŠTINĖS.

dirka $23.13.
Spalio 16, Chicago, Ill. — 

Surinko T. F. 43 skyrius, 
prisiuntė kun. F. Kudirka 
$43.20.

Spalio 16, West Pullman, 
Ill. — Surinkta p. T. Žu
tauto vestuvėse, pris. D. 
Žutautas $6.55.

Spalio 17, Ware, Mass.
— Surinkta delegatą pra
kalbose, pris. Dr. J. Biels
kis $60.00.

Spalio 17, Lawrence, 
Mass. — Surinkta delegatą 
prakalbose, pris. Dr. J. Biel
skis $85.00.

Spalio 17, Cambridge, 
Mass. — Surinkta delegatą 
prakalbose, pris. Dr. J. 
Bielskis $74.12.

Spalio 18, Girardville, Pa. 
'— Surinkta delegatą pra
kalbose, pris. J. Raibikis 
$71.10.

Spalio 18, Athol, Mass.
— Surinko T.‘ F. skyrius, 
pris. kun. P. Meškauskis, 
$70.00.

Spalio 18, Brown Town, 
Pa. — Surinkta krikštyno
se, prisiuntė P. Rakauckas 
$4.60.

Spalio 18, Chicago, Ill. — 
Surinko T. F. 43 skyrius, 
pris. kun. F. Kudirka $11.- 
85.

Spalio 21, Philadelphia, 
Pa. — Surinko T. F. 21 
skyrius, pris. K. Driža. 
$70.00.

Spalio 21, Newton Upper 
Fall, Mass. — Sv. Juozapo 
dr-ja aukavo $8.75 ir nuo 
vietos lietuviu surinkta $21.-

Pereitą savaitę visiems 
Tautos Fondo įregistruo
tiems skyriams išsiųsta at
sišaukimai ir kvitancijos 
(po 8 knygutes). Per tas 
kvitancijas kiekvienas sky
rius gali ir turi surinkti. 
$200 ar daugiau. Kvitancijas 
skyriai išduos tiems, kurie 
paaukavo į Tautos Fondą 
nemažiau $1.00. Paaukavęs 
$1.00 skaitosi Tautos Fon
do nariu.

Skyriams, kuriems bus 
permaža išsiąštą kvitanci- 
ją, pareikalavus galima pa-, 
siąsti ir daugiau.

K. Pakštas,
T. F. sekr.

LIETUVIŲ VEIKĖJŲ 
DEKLARACIJA.

3a 1 kanų 
“Ekspresas”

Du kartu savaitėje dabar 
l Berlynan ateina greitasis 
Taukinis, susidedąs iš sep- 
;ynią vagonu. Išilgai viso 
Taukinio matosi milžiniš
komis raidėmis parašas 
“Balkanzug”. Tai yra Ber- 
yno-Konstantinopolio eks
presas, kuris vežioja vokie
čiu ir turką oficierius ir val
dininkus tai iš Konstanti
nopolio į Berlyną, tai vėl 
atgal.

Vokiečiams pradžioje bu
vo labai sunku pataisyti ge
ležinkelio liniją tarpe Ber
lyno ir Konstantinopolio. 
Ypač per Serbiją buvo 
daug sunkenybių. Serbai 
kadangi pasitraukdami iš 
savo šalies, suplaišino vi
sus geležinkelio Belgradas- 
Nish tiltus ir patį geležin
kelį daugeliose vietose su
naikino. a

Šituo “Balkanzugu” ke
liauti civiliems žmonėms 
leidimas baisiai apsunkin- 
kintas. Kiekvienas keliau
ninkas po aštriausiai eg- 
zaminacijai gauna biletą, 
kurs rokuojasi podraug ir 
pasportu, nes . prie jo pri
segta keliauninko fotografi
ja ir visokie prierašai, kaip 
jo savininkui reik clgties 
prieš policijinius ir karo 
valdininkus. Tie prierašai 
suredaguoti vokiečiu ir 
turką kalbom, kadangi 
‘ ‘ Balkanzug ’ ’ priklauso 
kaip vokiečiams, taip tur
kams.

Šitą traukiniu vagonuose 
vokiečiai panaikino visa tai, 
kas kur tik buvo pažymėta 
franeuzą arba anglu kalba. 
Net ant termometrą fran- 
euzą ir anglu parašai iš
trinti. Ir vietoj to visur ma
tosi tik vokiečiu ir turką 
kalbom parašai. Visur va
gonuose ir ant pli“ orimi 
iškabinėta pasargos, kad 
nekalbėti apie karą ir jo 
reikalus, nes visur esama 
šnipu. Tas pat matosi ir 
stotyse.

Traukiniai ties stotimis 
sustoja labai trumpam lai
tui. Keliauninkams drau
džiama išeiti iš stoties ir pa
sidairyti.

Kelias per Serbiją, per 
kur “Balkanzug” eina, ti
krai esąs niekur dar nema^ maldą, 
tytas. Visur matosi pėdsa- 
kiai kruvinu serbą su teu
tonais imtynių. Pakeliu nu
sagstyti dideli parašai, kad 
gyventojai neprisiartintą 
nei prie geležinkelio pyly- 
mo, nei prie stočių. Tas pa
daryta užvislabiaus todėl, 
kad visoj Serbijoj vis dar 
siaučia šiltinė, kuri baigia 
smaugti gyventojus. Paša
liais matosi apleistos karei
viu stovyklos ir surūdiju
sios dygliuotą vielą tvoros. 
Kai-kuriose stovyklose dar 
gyvena teutonu kareiviai.

Sunaikintus geležinkelio 
tiltus Serbijoje vokiečiai 
aptaisė, aplopė, o kuriu ne
buvo galima pataisyti, aną 
vieton padirbdino medinius. 
Šitiems tiltams grasia pa
vojum pakilęs vanduo upė
se. Per kaikuriuos bus pa
vojinga važiuoti trauki
niams.

Kelionė per Bulgariją u- 
žima visą dieną., Visur ant 
geležinkeliu matoma galy
bės prekiniu vagoną. Ją

jos vagonu, kuriais teuto
nai dabar naudojasi visose 
užimtose šalyse.

Konstantinopolio gatvėse 
pilna vokiečią kareivių ir 
jurininką. Mieste siaučia 
neapsakomas skurdas. Tur
kijos valdžia neva teikia 
ten kokią pašelpą mote
rims, kurią vyrai ' karei
viauja. Bet jei katras ją 
mūšiuose krinta, tuomet 
toms našlėms ir pašelpa su
laikoma.

Turkijos valdvietėse su
tinkama vokiečiai valdinin
kai. Turklį sostinėje mato- 
,si jau net ir vokiški pas
kelbimai šalę turkišku.

Bet turku su vokiečiais 
sugyvenimas — nepavydė
tinas. Nesutikimai žydėte 
žydi. Ir jie vis labiaus ple
čiasi.

Kareivio 
laidotuves

Saulei skaisčiai šviečiant 
didžiojo miesto gatve veža
mas juodai nudažytas kar
stas. Praeiviai iš žingeidu
mo staptelia pasižiūrėtą. 
Vieni ir kiti nusiima kepu
res, persižegnoja, atsidus
ta, dar valandžiukę pasižiū
ri ir eina sau toliau. Kiti 
praeiviai apsisuka atgal ir 
eina pask i.

Kareivinė muzika 
gedulybės maršą.

Pirm vežimo eina 
vis nešinas kryžium. Pas
ini karstą seka būrys ka
reiviu ir paprasta sodiečią 
pabėgėliu minia, primasin- 
;a muzikos garsais.

Visi praeiviai labai indo 
mauja.

groja

mes paaiškiname: 
Kad Suvaiką gu
lino neatmenamą

Lietuviai vikėjai Šveica
rijoje paskelbė šitokią de
klaraciją :

Laikraščiai paskleidė 
garsą kad Suvaiką guber
nija, apgyventa lietuviais, 
bus vokiečią prijungta prie 
Prusą.

Dėlto
1. — 

bernija
(priešhistorinią) laiką yra 
apgyventa lietuviu. Ji vi
suomet buvo Lietuvos val
stijos dalis iki Lietuvos val
stijos žuvimo 18 amžiuje.

2. — Napoleonas prie: 
šimtą metą Suvaiką guber 
niją prijungė prie Varšavc 
kuningaikštystos. Bet jis tai 
padarė be jokios vidujinės 
priežasties. Po vienuos kon
greso Suvaiką gubernija 
kartu su Lenkija pateko 
Rusijai.

3. — Pripažindami tei
singą Suvaiką gubernijos 
atskyrimą nuo Lenkijos, ir 
sujungimą su Lietuva, mes 
protestuojame prie Vokieti
jos pastangas, prijungti 
lietuviu provinciją prie Pru
są. Tokiu bildu butą pamin
tas tautystės principas ir 
tautos plėtojimus supąrali- 
žuotas.

iŠ

tarpe yra daugybė

atsiminė anūkėlius, kurie 
ten, namie, jos laukia, ir 
tie vėl pas ją klausinės čiul
bėdami: “O tėvelis 
kare? Ar veikiai 
grįš?”

Geroji močiutė

vis dar 
jis su-
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Vienoje gatvėje prieš 
bažnyčią sustoja visas tas 
gedulingas ėjimas.

Išilgai gatvės kitoj pusėj 
tęsiasi gražus miesto dar
žas. Seni, keroti medžiai 
mėto savo šešėlį ant žydin
čią pašaliais gėlių. Aplink 
didelę fontaną, iš kurios 
Tyška į visas puses pla
čios vandens striuogos, žai
džia juokaudami vaikai. Ją 
globėjos, nešiotos ir kiti 
bevaikščioją žmonės į būg
no ir muzikos atgarsį pa
sisuka gatvės link.

Tenai kareiviui būrys pa
siskirstė į dvi cili. Muzika 
nutilo. Kunigas atkalbėjo 

peržegnojo ir pa- 
krapino karstą. Pasigirdo 
komanda: “Ugnies!” ir 
trumpa iš šautuvu papliūpa 
perskriodė orą.

Darže pasigirdo persi
gandusią vaiką kliksmas ir 
verksmas. Juos apkurtino 
būgno balsas. Kareiviai iš
sitempė, atiduodami pagar
bą, paskutinį atsisveikini
mą ir vežimas su karstu 
sujudo iš vietos. Veikiai jis 
išnyko iš akią susirinku
siems.

Niekas nėjo paskui jį.
Kokia tai senelė, stovin

ti ant šaligatvio, ilgai žiu
rėjo į atsitolinantį vežimą 
su juodu karstu. Kuomet 
vežimas išnyko pasisuku
sio j į šalį gatvėj, senutė 
apsišluostė ašaras ir pa
lengva "in““niavo daržo 
Imk. čia jai pxie koją pri
bėgo garsiai juokdamasis 
bernaitis, kurį vijosi kitas 
priaugi is. Senutė nusišyp
sojo pro ašaras, drebančia 
ranka paglostė yąikiuką Ų‘ 
nužingsniavo, sau toliau, ji
nai dabar sparčiai eidama

nepasa
kys jiems, ką veikia tėvelis 
kare, nepasakys, kad jinai 
matė vežimą su juodu kar
stu, kurio nieks nelydėjo — 
nei močiutė, nei motutė, 
nei vaikai — našlaičiai, nie
kas — nes visi jie užsiėmę 
žaismėmis kur tai darže, kur 
gardžiai kvepia gėlės, o 
paukšteliai šildosi prieš 
saulę, kur tryškančio van
dens lašeliai kįla į dangą, 
kur juos angelėliai pakeičia 
žemčiugėliais ir paskui del 
didesnio vaiką džiaugsmo 
barsto į tvenkinį.

— Taip! — močiutė pa
pasakos daug-daug gražią 
ir gerą daiktu, sukalbės su 
vaikais patėrėlius už tėve
lį, o kada anūkėliai sumigs 
ir sapnuos apie gėles, ange
lėlius ir tėvą — močiutei 
įsivaizdins vežimas su juo
du karstu... Senelės naktis 
bus ilga, bemiegė.

J. Migo.

NEBUSIĄ PERTRAUK
TI UŽPUOLIMAI.

Londonas. — Kaip žino
ma, nesenai vokiečią gene- 
ralio štabo viršininkas von 
Hindenburg pasigyrė, jogei 
visuose karo frontuose, o y- 
pač Francijoj, vokiečiai sa
vo linijose stovį kaip plie
no siena. Kadir 30 metą pri
sieitą kariauti,, tai ir tuo
met talkininkai neperlaužtą 
;os stiprios sienos.

Į tuos von Iliiidcnburgo 
pasigyrimus atsako opera- 
cijiniai — militarinio biuro 
viršininkas prie Anglijos 
caro ministerijos, gen. Mau
rice. Jis sako:

“Somme fronte musą už
puolimas prieš vokiečius 
turėjo- svarbiausią tikslą 
palengvinti Verdiuio tvirto
vės apginėjams ir išmušti 
kuodaugiausiai vokiečią. 
Negaliu spėti, ar tikrai pri
reiks net 30 metą išmušti 
vokiečius iš Francijos, bet 
tvirtinu faktą, kad talkinin
ką jėgos nuolat didėja, o 
vokiečiu vis labiau ir žy
miau mažėja. Musą užpuo
limo pasekmės aprokuotos 
tolokam plotui ir šitas už
puolimas nebus pertraukia
mas net žiemos metu.

“Pas paimtuosius nelais
vėn vokiečius kareivius at
rasta dokumentai, kurie liu
dija, kad vokiečiai jau nu
puolę dvasioje ir tolesniai 
nesistato su savo karingu
mu? Be to vokiečiams trūk
sta karo medžiagos”.

_ Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7600

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais ■
TELEPHONE CANAL 1576

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina ; 
kad kantriai lauktų karo pabaigos. r » -, <

LIETUVIŲ BALSAS padeda Sviesties ir tobulinties; jis ragina tau is . ’ 
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o 
tant tėvynėn nieko,’kas žemina musų tautą. » • ’ •

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena^ rautos . *'v<.4 
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję Hnklfti, j‘i 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, pru. duo
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. ,

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

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

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti i’Liet. Balsą” i užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

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

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baukov per. 29. RUSSIA. ,, , ■ ■

SS 
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VOKIEČIŲ GĄZDINI- 
MAI.

Amsterdam. — Berlyno 
‘ ‘ K reuzze itung ’ ’ prai icša, 
jogei Vokietijos vyriausybė 
nusprendžius paskelbti ko
vą prieš visus neutralią 
valstybią garlaivius, kurie 
gabena ginklus ir amunici
ją į Anglijos uostus arba 
elgiasi sulyg anglą blokados 
parėdymu. Tuo keliu vokie
čiams norisi susiaurinti iš 
kitą šalių į Angliją karinės 
medžiagos įvežimą.

Londonas. — Mirė 
šiltinės Rumunijos i- 
liaus < 
princas

nuo 
k a ra-

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo, popieros,
MUSU ČIOMIOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO. "
3003-3039 So. KALSTEI) ST.- CHICAGO, ILL. |

: SS. a Q j SB 0 uBW liii KiWailKiKSIi! Wi -

SULAIKYK i
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks justi systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

Bakam for Longs
(Severos Bahamų Plaučiams). Netrukus patirsi, knd tatai yra 

atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimų nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubeliu, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir. 50 centai. 
Musą žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai šautą laiš- 

1,-a: “Aš noriu Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo valkai pradėjo sveikti; <u kosulys jišnyk ■ 
ir tie atakai nebesugrįžo. Anie du. metai tam atgal t vartojome tąjį 
Baisumą nuo kokliušo ir-gi su gera pasekme.“

■ J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių, reikalauk Severos Preparatus. Nuėjęs į np- 
tieką žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Ic-wa.

(*4

“AMERIKA”
| Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkit | 
| įvairių, faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantien 
f ir į čion atkeliaujantiems lietuviams
f Knyga Didelio Formato. 288 Puslapiu < | 
t KAINA 75 CENTAI. Į 
i lleikalaudaini, kreipkitės šiuo adresu: 4

t TAKAfiEViCZ PUBLISHING CO. me. į 
I 3249-53 So. Morgas St. CHICAGO, III, |

Aisopo Pasakos
SBSMBPMW»S1!BMJH0BSnZ!!«SBI Ilsiai
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Aisojio T sakos, lai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 
ir naudiur ■■ Kiekvienam, jas įsigyti. Tai yra didelė Įminga: 300 pus
lapių sv 1 10 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų.' Yra dau
gybė i.onientarų. Vignctčs speeiaiiškai pritaikintos, net malonu pa- ’£ 
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumu, bet ir gilia bei 
labai rimta prasm. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiaųsius prilyginimus 
Aisopo Pasakose. Iš jų gali daug ko pasimokinti pats ir pamokinti ki
tus, nes jose yra neišsemiamas šaltinis. Iš jų, galima net ir viešos 
prakalbose pasinaudoti, o kų besakyti apie ' -~ku 
bėjimus, kur mielas svetys yra tas, kas mėu alba .
kiu pasakojimu visų atidžių užimti.

lėPopicros viršeliuose $1.25, audimo apdaruose $1.50.
Reikalaudami prisiuntimo kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu 

adresu--

X
f

S

v

Tananevicz Publish y irt O,

I' 3249-53 ąp. Morgąn St. :• i Chicago, iii“ |
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Iš Lietuvos ir apie Lietuva.
LIETUVIŲ DRAUGIJA 
N. D. K. Š. VOKIEČIAMS 

ATĖJUS VILNIUN.

Negalėdamas sušaukti vi
suotinio susirinkimo, Lie
tuvių Draugijos Komitetas 
kooptavo laukiančiam jo 
darbui: inž. Kairį, Janulai
tį, Biržišką, Bugaliskį, Stul- 
ginską, J. Šerną, Dovydaitį 
ir kun. Stankevičių. Ir yra 
pamato laukti, kad visi Lie
tuvos sluogsniai ir s 
matydami Komitete 
atstovų, dar stipriau 
rems jo darbą............

savo
pa-

Jau Vilnių evakuojant, 
visų prieglaudų vaikai buvo 
sutalpinti vienoje vietoje, 
buvusios vyriausybės vaikų 
prieglaudos butuose, Be
rods, ir po to Vilniaus sky
rius savo globoj pasiliko 

’ dar apie 70 vaikų (atski
ruose butuose).

Vilniuje liko tik studen
tų bendrabutis, kuriame 
dabar yra ir nėstudentų ir 
pusinteligenčių mergaičių. 
Ilgainiui pamažėli priaugo 
žmonių ir kituose dviejuose 
bendrabučiuose: — apskri
tai imant, vokiečiams atė
jus (5. IX.), Vilniaus ben
drabučiuose buvo vėl apie 
100 su viršum jaunuome
nės: moksleivių ir nemok- 
sleivių ir kitų. Se
noviškai dirbo tik Vilniaus 
skyrius, kurio darbas, be
rods, dar padidėjo, nes pri
plaukė į Vilnių dar pabėgė- 

„lių.iš artimiausių miškų.
Prie Vilniaus skyriaus pla
čiau ėmė darbuotis ir grei
tosios pagalbos sekcija. Pa
liovė dirbęs Darbo Biuras 
ir žymiai buvo aptilęs C. 
Komiteto darbas; skyriai 
buvo atkirsti arba dar ne
suskubo susitvarkyti nau
josiose sąlygose, moksleivių 
dauguma išvažiavo... Užė
jus vokiečiams, pamažėl 
grįžta ir kiti pabėgėliai į 
savo tėviškes.

Užtatai prieš Draugiją iš
kilo nauji uždaviniai. Lietu
va, atsidūrus naujų valdy
tojų ribose, turi apreikšti 
savo savarankiškumą, savo 
atskirumą ir savo gyvuo
sius tautinius reikalus. 
Trūkstant ryšių su provin
cija (ligi nesutaisyti gele
žinkeliai), lietuvių atstovy
bė buvo reikalinga visų pir
ma Vilniuje — musų seno
joje sostinėje.

Šiaip ar taip, ginti musų 
reikalus neišvengiamai pri
derėjo tai organizacijai, ku
ri stipriai atsistojus ant sa
vo kojų ir jau giliai įleidus 
šaknis į praktikos darbo 
dirvą Lietuvoje. Tokia or
ganizacija ir buvo Lietuvių 
Draugija, kuri, turėdama o- 
menyje tuos naujus uždavi
nius, papildė savo sudėtį 
naujais žmonėmis.

Bet be savų reikalų gy
nimo D-jai, sveiko augan
čios gyvybės instinkto vc- 

■ damai, negalėjo neparupti 
ir pozityvus tautinis dar
bas. Ir pirmoj eilėje čia at
sistojo reikalas turėti savo
ji mokykla: juk tik dvasi
nis gyvumas sprendžia tau
tos buvimą. Neturėdami sa
vos lietuviškos mokyklos, 
mes busime tik merdėjanti 
tauta: lietuviškumas jos

bus tik atskirų tautininkų 
pa da ras. R eorganizuotas, 
jungtinis, tautinės vienybės 
surištas Komitetas čia sa
vo pozityviu darbu tveria 
naujosios Lietuvos ateitį. Ir 
visi, kas dar gyvas Lietuvo
je, čia turi padėti, turi Ko
mitetą paremti, apie jį jung
tis ir drauge ginti ir augin
ti savo kultūrinę, gyvybę.

Toliau, ant Lietuvių Dr- 
jos pečių neišvengiamai 
guls ir Lietuvos ūkio ats
tatymo darbas. Ištirti ir ap
robuoti nuostolius, atsto
vauti atlyginimo reikalau
jantiems, organizuoti infor
mavimą ir tt. ir tt. — vis 
tat darbai, kurių ne tik pra
leisti negalima, bet ir 
vėlinti.

Rasi, dabar visiems
• pirštu prikišamai bus
• ku, kad tik lietuvių organi

zacija, tik musų pačių ir 
musų vienų būrys čia gali 
tą darbą tinkamai nudirbti.

vienas meėhani- 
šelpimas — čia 
kultūros tvėri- 

alksnis neužau- 
Jis gali tik

pa

jau

Nes čia ne 
uis alkano 
yra tautos 
mas. Jokis 
gins ąžuolo., 
jaunam ąžuolui kliudyti 
augti arba jį nustelbti...

P. Klimas. 
“Vilniaus Aidas”.

VOKIEČIAI IR MES.

Rumunai paskelbė karą 
Austrams. Kai-kurie mano, 
kad, Rumunams įsikišus 
karau, galinčios greičiau 
susitaikinti kariaujančiosios 
valstybes. Gali būti, kad del 
to ir musų ateitis liks švie
sesnė, 
tai 
tai 
ięs 
i<>,

Vokiečių tauta — 
didelė šių amžių galybė; 
galiūnas, kuris nugalė- 
sąjungininkus, be abe-

savo faterlandu. Bet tąs, 
tur būti, neįvyks... O pa
vojus, kad vokiečiai koloni
zuotų Lietuvą, jeigu jie ją 
pavergtų, butų didelis. 
Prieš juos, stipriai susior
ganizavusius, sunku būtų 
atsilaikyti tokiai silpnai 
tautai, kaip mes lietuviai. 
Jau prieš karą nemaža Lie
tuvos dvarų, ypač Pakur- 
šėje, Suvalkų gub., buvo vo
kiečių rankose. Visi rusai 
dvarininkai pasišalino: jų 
žemes vokiečiai konfiskuo
tų. Ir lenkams žemininkams 
jie greit galą padarytų, sa
kydami, jog čia Lietuva, 
jog jie tegu keliauja iš kur 
atvykę ir, jog jų žemes iš
pirksiu. Tokiuo budu dide
lė Lietuvos dalis atsidurtų 
vokiečių rankose. Tą gi že
mę jie kolonizuotų kad ir 
vokiečiais katalikais, gyve
nančiais Rusuose; ne be 
reikalo, dar tik pradedant 
rusams atiminėti iš kolio- 
nistų vokiečių žemes, šie 
kreipėsi į ministerių tary
bą. ir prašėsi leidžiami va
žiuoti į Kanadą. Iš ten po 
karo jie nekliudomi galėtų 
grįžti į Vokietiją, o paskiaus 
į pažadėtąją žemę—Lietuvą. 
Gerai dar, kad jų prašymas 
liko atmestas.

Bet aplinkybės vis dedasi 
taip, kad vokiečiams vis 
sunkiau ir sunkiau ginties 
nuo puolančių sąjungininkų, 
ir mes vis tvirčiau galime 
viltis, kad negausime vo
kiečių jungo vilkti. Labai 
gali būti, kad po karo pa-

,J’L a h.®?

No. 35.Lietuvių Laikraštis “Katalikas”
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GABUS VAIKAS.
LENTOS

kiek

nios 
nai, 
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šimtai aštuo- 
penki ’ milijo- 
šimtai septy-

amžinos
rojaus

Geniušas.
“L. B.”

paduodu 
klausimą:

bu- 
ieš- 
vie- 
pri-

yra danguje

Nutil- 
pagundos

kias pelėdos, apuokai kva
tojas... aplink gi naktis 
tik... naktis...
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sų lenkų, reviduosiąs lietu
viu, žydu ir latviu komite- fc z v *■ *■

Nemažas 
neapsi- 

suor- 
didelę 

butų 
palik-

tys galėsime tvarkyti savo 
gyvenimą. Todėl ne pro ša
lį butų, nelaukiant galuti
nio paaiškėjimo musų poli
tikos padėjimo, pagalvojus 
apie tai. kokiuo budu apgy
vendinti atsileidusius Lie
tuvoje žemes. Gali būti, kad 
tų žemių, gavus lietuviams 
autonomiją arba nepriklau
somybę atsirastų kiek ma
žiau, kaip vokiečiams mus 
kraštą paėmus, bet vis tik 
jų bus nemaža. Kaip yra ži
noma. Vitebsko, Mogilevo, 
Minsko, Saratovo, na ir ki
tose* Rusų gubernijose gy
vena nemažas skaičius lie
tuvių- kolonistų, 
jų skaičius, o gal
riksiu pasakęs, kad, 
ganizavus dalyką, 
dauguma jų galima 
grąžinti į savininkų
tąsias žemes Lietuvon. Šiuo 
dalyku reikia jau dabar 
pradėti rupinties. Mano iš
manymu, kiekvieno tautie
čio pareiga — suregistruoti 

. visi jam žinomi lietuviai 
kolonistai ir visos žinios a- 
pie juos siųsti arba Centro 
Komitetui arba “L. Balso” 
redakcijai. Po karo butų 
jau galima smulkiai išdirb
ti programa grąžinimo Lie
tuvon kolonistų. Be abejo, 
nemažas skaičius amerikie
čių, įgijus musų tėvynei 
laisvę, grįžtų į jąją, atneš
tų su savim nemaža kapi
talų ir supirktų nemaža že
mės. Tokiuo budu Lietuva 
žymiai sulietuvėtų. Prieš 
karą Lietuva, susidedanti iš 
Mažosios Lietuvos, Suval
kų, Kauno, Vilniaus, Gar
dino ir iš dalies Kuršo gu
bernijų, turėjo žymiai nu
tautusios išvaizdą. Mažoj 
Lietuva buvo gerokai su 
vokietėjusi, Gardino beveit 
visa, o Vilniaus gub. dides
ne dalimi sugildė jusi bei 
sulenkėjusi. Šių dviejų gu
bernijų nutautėlių gyslose 
tebeteka lietuvių kraujas; 
jie tik pamiršo savo kalbą. 
Todėl reikia mums laisvės, 
kuri, kaip “vaidelotas gar
sus, prikeltų Gedimino lai
kus”. Bet — kaip atsiras 
vaidelotas, kokiuo budu į- 
sigysime laisvę, parodys a- 
teitis.

Tarp badžių piktažolių, 
dagių ir erškėčių, išbertas 
aštriais akmenimis, i statų 
augštą kalną vingiavo, rai
tijos mano gyvenimo Ta
delis.. .

Tarp ūkanų tamsiųjų, 
, uodų, debesių neišmatuotoj 
niurnoj spindėjo žibėjo ma
no sielos Žvaigždutė’..

Nors akmenys kojas man 
raižė, erškėčiai širdelę dai
gino, aš drąsiai ėjau Take
liu.. .

Juk ten mano laimė!.. 
Siela atsilsės ten.. širdelei 
paguodą atrasiu!..

Širdelės troškimai, svajo
nės gražutės, sielos paslap
tingi sapnai ten drabužius 
gražiausius, ten 
Meilės šaltinį tarp 
žolynų atras...

Šalin abejonės!
k it skausmai...
tamsiosios šalin!.. Dar vie
na dienelė... gal metus dar 
vienus aš bušiu tos Laimės, 
tos grožės šalyj!. .

Broliukai! Sesytės! Kur 
mano Takelis?!! Kur jis?! 
Kur gi tobulos Laimės, Gro
žės šalin Takelis?! Kur? 
Nebėr!.. Naktis aplink!.. 
Sieloj ūkana, tamsa... My
limieji! gal kas matėt! gal 
kas žinot ar girdėjot — pa
rodykit! nuveskit...

Purvinos bangos verda 
putoja, veržias verpetai! 
siela... Ir verkia raudoja 
ten daug paskandinus — nei 
gailios iliuzijos Laimužės 
neradus’..

Per dienas, metus, per 
amžius, naktis vis kalba šir
delė, vis šnabždu svajonės, 
jog mano Takelis dar ne
pražuvęs!.. Širdies neskau
dėtų, siela neraudotų — be 
vilties sugultų ant grabo 
lentos!..

Takelį! Takelį! Broliukai, 
Takelį!..

i

Štai audros sustaugė... 
perkūnija griauja, štai šim
tmečiai ąžuolai virsta... 
Štai juros banguoja, puto
jusi, dūksta — štai gelmių 
nasruose laivelis mažytis 
kariauja... Rankelės nuil- 
so, širdelė atšalo... ai skę
stu!!! ai žūstu!.. Štai bau
gus gyvenimo bjaurus nas
rai!.. Sudiev svajonėlės, 
sapneliai jaunučiai!.. Nu
tilk gi, girdėję, nutilk!. . 
Štai protas aptemo... užge
so Žvaigždutė... širdelę už
klostė ledai. .. iš urvų tam
siųjų, purvinų gelmių šliau
žia gyvatės, driežai... Juo-

*

Buvo du broliu 'clvynučiu. 
Jiedu taip labai buvo pana
šu kits į kitą, kad jokiuo 
budu nebuvo galima jųdvie
jų skyrium pažinti. Vienas 
jųdviejų dirbo, o kitus 
vo pametęs darbą ir 
kojosi kito. Nueina jis 
nan ofisan ir prašosi 
imti jį darban. Darbdavis 
pažiūrėjęs į jį sako:

— Man atrodo, jogei esi 
gana gabus vaikas ų,z darbą 
galėsi gauti. Bet pirm vis
ko turi atsakyti į šiuos tris 
klausimus. Jei atsakysi, 
duosiu tau darbą:

— Pasakyk man, 
kampų turi mėnulis?.

J. Valiūnas.

TREMTINIŲ REIKALAI.

Maskvos miesto pirminin- 
atsišaukime Į įgalioti- 
pranešė, kad nuo rug- 
15 d. tremtinių šeini y- 
ir atskirti tremtiniai

kas 
nius 
sėjo 
nos
kurie uždirba du kartu dau
giau nei duodamasis “paju
kas”, tai reiškia 2 kartu 
daugiau, ne 25 kap. dienai, 
turės mokėti už butą už 
mėnesį išanksto. Kurie ne
užmokės, bus iškraustyti. 
Atsišaukimo gale miesto 
pirmininkas pataria trem
tiniams iš Maskvos išva
žiuoti ir prižada davinėti 
tam tikslui bilietus veltui.

Tais naujais įstatymais 
tremtiniai prieglaudose tu
rės mokėti už butą po 3 r. 
už žmogų užaugusį ir po 1 
r. 50 kap. už vaiką iki 8 me
tų mėnesiui, nusižiūrint 
betgi, kad viena šeimyna 
nemokėtų daugiau kaip 15 
rubliu.

/ —o—
Maskvos pabėgėlių Įstai

gų revizorius Miller i s likęs 
visai patenkintas lenkų ko
miteto veikimu. Pabaigęs
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Vaikas pavartė akim ir 
tyli.

— Na, jei į šį klausimą 
negali atsakyti, tai atsakyk 
į šitą: Kiek yra 
žvaigždžių ?

Vaikas taippat 
kas atsakyti.

— Na, klausyk 
tau paskutinį
Pasakyk, ką aš dabar mą
stau ?

Vaikas nei į tą klausimą 
neatsakė.

— Žinai ką — kalbėjo 
darbdavis — duodu tau lai
ko ligi rytojaus ryto 10 va
landos. Jei ligi nuskirto lai
ko į mano klausimus atsa
kysi, gausi darbą. Kitaip— 
no.

Vaikas parėjo namo ir 
pasisakė savo broliui. Bro
lis tarė:

— Gerai, aš eisiu gauti 
už tave darbą.

Paskirtu laiku nueina 
brolis ir darbdavis pradeda i 
vėl išnaujo savo klausimus:

— Pasakyk,, kiek kampų 
turi mėnulis?

— Šešis — atsakė vaikas.
— Kiek 

žvaigždžių ?
Septyni 
dešimtis 
astuoni
dešimtįs tūkstančių, 

devyni šimtai šešios dešim
tis penkios.

— Tai negalimas daiktas 
— sako darbdavis.

— Jei ne, tai prašau su- 
rokuoti — atsako vaikas.

— Na, o ką aš mąstau?
— Mąstote, kad su mano 

broliu kalbate, kuris vakar 
čia buvo. Ir ne jis, bet da
bar aš kalbu.

Tokiuo budu išgavo savo 
broliui darbą.

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezoną, męs esame numušę savo 
kainas nnt vieno trečdalio. Ateik- _ 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St.,
Arti Halstrd

Atdara Nedaliomis

Chicago, III

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

“KATALIKAS”
Išeina kas ketverges Chicagoje

8 Puslapiu Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokią žinią iš Ameri

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

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

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Ine.

3249 So. Morgan St., Chcago, IU.

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go

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

Būk Muzikantas arbąGiedorius 
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 

. G. A. BARONAS. 
McKees Rocks, Pa

■ M

GERIAUSIfiŠVIESAOELTAMISTOS
LABAI iš paprastu rėmų Rayo 

lempa padaryta, kad net per 
daug lengva užlaikyti eysta ir 
apturėti švarių išžiūrą.
Rayo lempos yra labai paprasto 
sudėjimo. Nereikia nuimti stik
lą šešėlį nuo šviesos, nes turi pla
čia apačia, daleidžia praktiškai 
galimai apvožti.
Rayo lempos padarytos iš gryno 
misingio, storai apnikeliuota ir

ižteks tavo visam amžiui. Jos 
j ra daug geresnė šviesa del a- 
kių, negu elektrikinė ar gasinė 
ir galima padėti, kur tik nori. 
Rayo lempa išduoda šviesą, kad 
visuomet yra vienoda, minkšta ir 
akimis nekenkianti.

Daleisk savo pardavėjui išro
dyt! Rayo lempą. Tamista iš kar
to pamatysite jos vertę.
Naudok Rayo — nes nėra gere
snės.STANDARD OIL COMPANY

[An Indiana Corporation]
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Musų Moterims
KĄ TURI SKAITYTI 

MUSŲ MOTERIS. I j

Jau daug lietuvių moterių 
Amerikoje imasi už skaity- ‘ 
mo laikraščių ir kningų. 
Kai kurios ima skaityti ko- ’ 
kį nors laikraštį arba Įmin
gą ne dėlto, kad ten suras- ; 
ti sau bent kokių pamoki- ' 
minių arba naudos. Qt, skai
to, kad tuo budu praleisti 
tik laiką. Yra tečiau mo- ' 
torių, kurios skaito nau- 1 
dingus raštus. Iš to jos ap
turi sau daug ko gera. Bet 
yra dar ir tokių, katros i- 
ma į rankas tokius laikraš- 1 
čius arba kningas, kurių 
reikia saugoties, kaipo ko
kių pavojingiausių nuodų.

Skaitymo reikalą atjau
čia kiekviena apšviestesnė 
moteris, kuriai rupi sužino
ti, kas veikiasi plačiajam pa
saulyj. Tokį skaitymam įsi
mylėjimą pagirs kiekvienas 
išmintingas žmogus. Nes 
juk visuomet yra geriau, 
kuomet moteris liuosomis 
valandomis skaitys naudin
gą laikraštį arba kningą, 
užuot bėgioti pas kaimy
nes su visokiais plepalais 
ir pasakomis. Iš tokių ple
pėjimų dažnai genista bar
niai, nesusipratimai, o daž
nai pasitaiko net bylos už 
.apkalbėjimus ir šmeižtus.

Deja, ne visos musų mo
teris žino, kas skaityti yra 
naudinga, o kas kenksmin
ga.

Kai-kurios musų mote- 
, rįš/(o. tokiiji yra nedaug), 
norėdamos pasirodyti' “pro- 
gresyvėmis”, ima skaityti 
visokius socialistų ir laisva
manių šlamštus — jų lai- 

A kraščius ir kningas. O ši
tuose laikraščiuose gran ja
ma žmonių dora. Seniau lie
tuviškų socialistų spauda 
nebuvo taip labai patvir- 
kus, kaip dabartiniais lai
kais.

Del pavyzdžio imkime 
bent vieną socialistų lai
kraštį. Ten atrasime bjau
riausius šmeižtus ant kata
likų, ant Bažnyčios ir net 

• paties Dievo. Rasime apra
šymus apie laisvąją meilę, 
civilius šliubus; kurie nepa- 
stoja kelio porų persiskyri
mams. Ten 
nimus apie 
visokius 
darbus.

Taigi aišku, kad lietuviš
kų socialistų laikraščiai y- 
ra ne kas kitas, kaip tik 
visokių bjaurybių maišeliai. 
Ir kuo tolyn, vis labyn jie 
aršėja tuo žvilgsniu. Ir ar- 
šės taip ilgai, kol pati ša
lies vyriausybė neužmaus 
jiems apynasrio.

Nedyvai, jei kaikurios 
moterįs, prisiskaičiusius to
kių šlamštų, nuo savo vy
rų pabėga, arba pasimeta. 
Vaikus auklėja apičiupomis, 
draudžia jiems pažinti sa
vo , Sutvėrėją ir kitokiais 
keliais tvirkina.

Dievo palaiminimas butų 
ant žemės, jei kaikurios mo
terįs nesekiotų paskui tuos 
ponaičius, kurie Lietuvoje 
kituomet kumeles vogė, o 
■šiandie Amerikoje išsijuo
sę “socializmą” platina.z

Musų moterims geriau
sias proto maistas — tai 
katalikiškieji laikraščiai ir 
kriiugos.

Visokius socialistų šlam-

skaito tik su 
pasimetėlės, 

ir be doros

štus tegu sau 
savo vyrais 
persiskyrėlės 
gyvenančios.

Musų moterių žymioji 
didžiuma yra geros katali
kės ir kaipo tokioms pata
riama skaityti tik dorus 
laikraščius ir kningas. Pa
tariama joms visoms prigu
lėti į L. Ė. K. Moterių Są
jungą, kuri dabar jau lei
džia nuosavų organą — 
“Moterių Dirva”. x

Pagaliau patariama joms 
nesusidėti ir nebendrauti 
su pliuškėmis, patvinkusia 
mis socializmu ir laisvama- 
nybc. Nes kaip socializmas, 
taip ir laisvamanybė tarp 
žmonių sėja nedorybes.

Aguona.

KĄ KIEKVIENA ŠEI
MININKĖ TURĖTŲ ŽI

NOTI?

rasinie panioki- 
aborcijas, apie 
begėdiškiausius

Apie saikus ir svarsty
kles kiekviena šeimininkė 
privalo pasigaminti nuosa
vų supratimą.

Perkant vaisius arba uo
gas, pasistengk pirkti tai 
kvortomis, užuot dėžutėmis 
arba, kašelėmis Nes dažnai 
dėžutėmis perkant neduoda
ma pilnas saikas. Dabarti
nių laikų įstatymai nedrau
džia perdavinėti uogas dė
žutėmis. Bet yra geriau ir 
naudingiau suvartotoj ams, 
kad tai butų perkama ti
krais saikais.

Saiko skirtumai pardavi
nėjant žemės produktus:

' Ruselis' su ‘ kaupu, ’ tai’ y- 
ra dėžė arba kašė, turinti 
2,688 šėšiasienių colių in- 
tilpimo.

Bušelis be kaupo turi tik 
2,150.42 kubiniu coliu in- 
tilpimo.

Iš šito palyginimo mato
me, kad skirtumas tarpe ši
tų dviejų saikavimo būdų y- 
ra nemažas.

Obuoliai, bulvės ir kiti 
tos rūšies valgomi produk
tai pardavinėjami bušeliais 
su kaupu.

Todėl žiūrėk, kad pedlio- 
rius visuomet tau tuos pro
duktus parduotų su kaupu, 
nes kitaip pati panėši nuo
stolius.

Pavyzdis: Bušelis sukau
pi! bulvių kainuoja vieną 

i dolerį. Bet jei pedliorius 
parduos tau bušelį be kau-

■ po bulvių ir už tai užmokč-
• si dolerį, 20c. jam atiduosi 
: veltui, nes bulvių kaupas 
, bušelyj tiek kainuoja.
; Nepirk nuo pedlioriaus 12
• svarų bulvių, kaipo peką,
• nes pekas ‘bulvių sveria 15
> svarų. Nekuomet nepirk 

bulvių kašikais arba buše-
> liais. Nupirktus produktus
■ visuomet patikrink savomis
■ svarstyklėmis.

Gerai yra šeimininkei na- 
, niie turėti tikrą bušelį, ku-
• riuomi tegalima patikrinti 
; nupirktų produktų saiko ti

krumą. Taippat butų gerai
. turėti kvortos saiką.

Šeimininkė taippat ' turi 
; atkreipti domą į puodeliu- 
kus, kuriuose konservuoja
mi vaisiai. Labai dažnai pa
sitaiko, kad su tokiuo ištu
štintu puodeliuku perkama 
actas (uksusas). Sužinota 
kadangi, kad tie dvikvorti- 
niai puodeliukai yra maže
sni kvortos ketvirtdaliu.

Šeimininkė.

VAISTAI DĖL PLAUKŲ.

Sumaišyk du dideliu 
šaukštu sieros (sulpher) su 
glycerinu už 5 centus. Nu
pirk punduką šalavijus ir 
užpilk ant jos kvortą ver
dančio vandens. Padėk ties 
galu pečiaus ir leisk stovėti 
dvi valandas. Kuomet bus 
atvėsęs, iškošk ir supilk į 
butelį, pridėjus sierą ir gly- 
ceriną. Dabar pridėk du di
deliu šaukštu tyro alkoho
lio. Jei siera nevisai ištir
pus, tai nieko; vaistai yra 
vienok geri.

Per du mėnesiu. kas va
karas patrink galvos odą su 
galais pirštų iki galva bus 
karšta. Tada gerai intrink į 
odą vaistus. Už dviejų mė
nesių,'j ei gerai išpildei pa
tarimą, pleiskanos bus vi
sai pradingę ir daugybė 
naujų plaukų bus pradėję 
augti. Kiti plaukai bus 
augę nuo 2 iki 3 colių.

Toliau užtenka gerai 
;rinti galvą su vaistais 
vieną ar du kartu į savai
mę. Bent kartą kas dvi sa- 
vaiti reikia be to gerai iš
prausti galvą. Ir jeigu ne
norima, kad pleiskanos dau
giau sugrįžtų ir plaukai bu- 
;ų sveiki, reikia žiūrėti, kad 
šukos butų švarios (reikia 
jos mazgoti kas savaitė) ir 
nekuomet nereikia vartoti 
kito šukas.

stiprus, tada prisideda sul
tis pusės citrinos ir “pow
dered sugar” pagal skonį. 
Įdėk į pečių, kad truputį 
parastų.

Ką veikia kaizeris karo 
fronte.

pa-

pa- 
tik

SUKAPOTA JUTIENA.

1 svarą sukapotos į ma
žus šmotelius žalios jautie
nos. 5 “soda crackers” (krė
tės); 1-2 puoduko saldaus 
pieno; 1 kiaulinį; 1 šaukš
tuką druskos. Sviesto.

Kaip .daryti: Išvoliok 
“krekės” su kočiolu, iki 
pavirs į trupinius. Tada 
sudėk ąpie tris ketvirtda- 
lius jų į bliudą ir įmaišyk 
šaukštuką druskos. Įniušk 
kiaušinį į bliudą ir gerai 
sumaišyk su krekėm, var
tojant medinį šaukštą. Ta
da pridėk sukapotą mėsą 
ir vėl gerai sumaišyk. Imk 
pusę puoduko pieno ir, į- 
maišius į jį šaukštą išleisto 
sviesto, užpilk ant mėsos. 
Dar kartą viską sumaišyk 
ir indėk mišinį į taukuotą 
blėtą arba taip ploną moli
nį bliudelį. Su šaukštu taip 
suminkyk mėsą, kad adro- 
dytų lyg gabalas baltos an
gliškos duonos. Apbibars- 
tyk viršų likusiais krekių 
trupiniais ir uždėk keletą 
mažų šmotelių sviesto. Kepk 
vidutiniai karštame pečiu
je apie pusę valandos, iki 
viršus gabalo bus gražiai 
parudęs. Galima valgyti šil
ta ar šalta.

Pastaraisiais laikais lai
kraščiai mažai ką praneša 
apie Vokietijos kaizerį. O 
juk šitas “karo lordas”, 
kaip žinoma, nuolat keliau
ja iš vieno kitan karo 
frontai!. Nes kaip taikos 
metu kaizeris nekuomet sa
vo šalyj nepabudavo ilges
nį laiką, taip ir dabar. Y- 
pač svarbu jam keliauti ir 
stiprinti kareivių dvasią, 
kuomet Vokietijai grasia 
pavojus.

/
Kad laikraščiai mažai ra

šo apie kaizerio keliones ir 
kame jis apsiverčia, tai 
tam yra, , svarbi priežastis. 
Karo metas. Jo buveine vi
suomet laikoma didžiausioj 
paslaptyj. Tik tuomet lei
džiama laikraščiams pami
nėti apie kaizerio buveinę, 
kuomet jis iš tos buveinės 
atsiduria už keliu šimtu 
mylių.

Kaizeris yra atsargus, 
kaip atsargus yra ir visų 
kariaujančių šalių armijų 
vyriausieji vadai. Jie su sa
vo palydovais apsistoja ten, 
kur jų 
anuotų 
ninku 
mis.

Karo
tai praneša, kaip kaizeris 
buvęs aplankęs Somme

negautų pasiekti 
kulkos, nei prieši- 
lakunai su bombo-

korespondentai an-

frontą pirm keletos savai-Į pilką apsiautalą, įlipo anto- 
čių.

Korespondentai vieną 
naktį sužinoję, kad ant-ry- 
tojaus 9 valandą ryte netoli 
mūšių fronto peržiūrėsiąs 
savo kariuomenės dalį.

Ir ištikro nuskirtą va
landą įvyko peržiūrėjimas. 
Keli vokiečių pulkai susta
tyta eilėmis ant plačiosios 
lygumos.

Po pusvalandžio atke
liavo kaizeris žemam, pil
kam automobiliu j e. Iš au
tomobiliams išlipo gana vi
kriai. Ant galvos turėjo 
pėstininkų generolo šalmą, 
su kirasįeriniais batais. Nu
simetė nuo pečių ilgą pilką 
apsiautalą ir plačiais-žing
sniais nuėjo ton pusėn, kur 
stovėjo susitaisę muzikan
tai. Veliavninkas, kuris pa
prastai, eina paskui kaize
rį su vėliava, paliko toli jo 
užpakalyj. Kaizeris, pri
siartinęs prie būrio oficie- 
rių, pasisveikino su vadu- 
gcnerolu, paduodamas ši
tam ranką. Visus kitus o- 
ficierius pasveikino tik ran
kos mostelėjimu. Paskui 
smarkiais 
leido eiti 
les. *

Praėjęs 
les. kaizeris nusisuko į ofi- • 
cierių buri ir su šitais ėmei 1 kalbėties. Paskui prisegė o- 
ficieriams ir kareiviams at- 
sižymėjimo ženklus.

K( >respondcntai tvirtina, 
kad kaizeris iš veido atro
dąs sveikas, stiprus ir pil
nas energijos.

Po. kareivių parodavimo 
kaizeris užsimetė ant savęs

žingsniais pasi- 
pro kareivių ei-

pro kareivių ei

DOVANO!

^===ir™=^^^į

Nepamigsi
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

RYŽIŲ PUDINGAS.

Indėk tris didelius val
gomus šaukštus ryžių, ge
rai išplautų, į kvortą pieno. 
Supilk į dubeltavą puodą 
(double boiler) ir virink i- 
ki ryžiai bus visai minkšti. 
Tada indėk mažą šmotelį 
(apie šaukštą) sviesto, try
nius dviejų kiaušinių, tru
putį druskos, tris ketvirt- 
dalius puoduko cukraus, 
nutarkuotą žievę vienos ci
trinos ir sultis pusės citri
nos. Paviryk truputį. Pas
kui įpilk į lėkštą bliudą; 
truputį pataukuotą, ir už
dėk ant viršaus mišinį pa
darytą iš: baltymų dviejų 
kiaušinių, išplaktų iki bus

t

mobiliem ir nuvažiavo sa
vais keliais. Nuvažiavo ki
tur sustiprinti savo karei
vių dvasią.

VOKIEČIAI’ ATMUŠA
MI NUO VERDUNO.

Londonas. — Po paėmi
mo Douaumont tvirtumos 
Verduno fronte, franeuzai 
tuojaus puolėsi ant Vaux 
tvirtumos, kur vokiečiai la
bai stipriai buvo apsitaisę, i 
Kuomet franeuzai prispau
dė vokiečius, šitie, netikė
tai apleido tvirtumą ir per
simetė tolesniai į parengtas 
sau pozicijas. Vokiečiai, pa
sitraukdami iš Vaux, su- 
pk'išino svarbiausias fortifi- i 
Racijas, kurias patįs buvo 
pagaminę.

Taigi vokiečiai galų-ga- 
le prie Verduno pralošė ii* 
be nieko pasitraukė į linijas, 
kurias buvo užėmę pirm už- 
pulsiant ant Verduno tvir
tovės.

Niekais nuėjo kelių mė
nesiu vokiečiu kruviniausios 
pastangos sutraškinti vo
kiečius ir briauties ant Pa
ryžiaus. Visoj Franci jo j dė
lei to tik krikštaujama.

Labiau pabrangsią sviestas 
ir kiaušiniai.

Žinomas Chicago j e valgo- i 
l ių produktų pristatytojas ir 1 

i agentas, James E. Wertz, ' 
tivrtina, kad gruodžio mėn. 
kiaušinii! tuzinas kainuo
siąs 60c. arba 5c. vienas 
kiaušinis, o sviesto svaras 
— 50c. Busią tai todėl, kad 
kaip sviesto, taip kiaušinių 
labai daug perka talkinin
kai Europoje ir už tai bran- 
giai moka.

Dr. A. R. Blumenthal sakįu
-----  Egzanicnuojamo Akis

UžDYKĄ 
yjŽįjįfeži Valandos; nnoOryto txrSKRj * k * 9 va kn ro. Nedėl io- 

je uuo 9rvto iki 12 vai.
dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatvės Tol. Yafrds 4371

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų.

Musu sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu j 
trumpa laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
su siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplan
kyti ir pamatyti musŲ mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais - 
ir gauti speciališkai -pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, prineipalas. — 

118 N. La Salic at., Room 416, 417, 
l’ricj City Hali.

EVESKIOm? 
“aSMOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Cliic^pi 

Čia gali išmokti angliškai

Pasiimk šitą Laikrodėlį

ti
a
9!

K

Rezidencijos.
Monroe 5622 Tol Haymnrkol 1027

ANTON A. TOCHA 
ARCHITECT & ENGINEER 
planus bažnyčioms, mokykloms k 
n joms ir tt už labai Žemas kainas 
Room 207 Home Bank Bldg.

N. E.*Cor. Ashland & Milwaukee avė. 
Res.1431 Holt St. Chicago, Ill.

Dirbi 
rezb

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISĄS-Kampas 31 jr Halstoį gal.
(Gpcmnaįfiri aptieksi) CHICAGO, HJ.

DOVANO!

Nesuklys!
Jis

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningas siųskite registruotame laiške arba Money Or

deriu sekančiu adresu: .,TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.
S. P. TANANEVIčIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.
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Tokie automobilistai yra ti-

visokiais

R.

lavin-1 augštyn.

(Apg.),

tą dieną dirbtuvę 
ir kelios rinkėjos, 
taippat duota au

gelis 
ciją, 
savo 
rios

K
S

nega- 
nepa-

nauji ii- pastatyti tiktai 
Viskas pa

ine.
3249 S. Morgan St., Chicago.

ATSILIEPKITE!
“Kataliko” redakcijoje yra laiškas 

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

Rep.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.
“Kataliko” kningyne 

(3249 So. Morgan st.) yra 
prisiųsta iš Lietuvos daug

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražių dovanų vertės 
50e. Pasinaudokite proga.

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

Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 35

Kaipgi — jie rūpinasi 
darbininkais.

Šių metų pradžioje valgo- 
• mų produktų, drabužių ir 

avalu kaina taip ėmė kilti,į. 
kad darbininkai pagaliau iš į11 
savo menkų uždarbių nega
lėjo nei pragyventi.

Todėl iš visų šalių pasi
girdo nusiskundimai, aima-j 
navimai. Darbininkai ėmė 
galvoti net apie, streikus, 
jei fabrikantai nepadidin
sią jiems algų.

Tatai fabrikų savininkai 
po bendro pasiskalbėjimo 
nusprendė, kad laikas nuo 
laiko, kuomet valgomų pro
duktų kaina kilsianti, jie 
savo darbininkams keliais 
centais už darbo valandą 
didinsią algas.

Tuo žvilgsniu padidino 
darbininkams algas sekan
čios kompanijos:
Pullman Co., Consumer Co., 
Western Electric Co., Peo
ples Gas Lights and Coke 
Co., Wm. Wrigley, jr. Co.. 
Hart Schaffner and Marx, 
Sears Roebuck Co., Crane 
Co., Maurice L. Rotschild 
Co., Armour and Co., Swift 

/ and Co., Morris and Co., 
Wilson alAl Co., Packing 
House, Thompson and Co. 
ir kelios kitos.

Išviso 110,050 darbinin
kams į metus padidinta $9,- 
475,000 algų.

Iš pažiūros, abelhai i- 
mant, atrodo gana graži su
ma. Bet jei atkreipsime do- 
mą į tai, kad ne visiems 
darbininkams padidinta, al
gos, kad tas algų padidini
mas yra niekis prieš viso
kių daiktų kainų kilimą, 
tai bus aišku, kad tomis pa
didintomis algomis darbinin
kų būvis nie kiek nepage
rinamas. Darbininkams pa
lieka senobinis skurdas, 
vargas.

Bet kompanijos giriasi, 
jogei jos prisidedą prie dar
bininkų būvio pagerinimo.

ta C. Komitetui Chicagoje, 
kad šis komitetas su savo 

Isurinktomis aukomis per R. 
Kryžiaus dr-ją pasiųstų į 

! Lietuva.i
1 Aukavo sekanti asmenįs: 

$3.00 J. Kilikevičia.
Po $2.50 —' F. Šeštokas 
V. Rušinskas.

$2.00 .J, Mikšis.
Po $1.0(1: J. Oleka, R. 

Rokas. J. Mikšis, J. Lubi
nas, K. Pranckunas, V. Di- 
'niavičius, P. Budrikis, J. 
Kiaunė, J. Petraitis, F. Žil
vitis, B. Palaiskaitė, J. 
Andreliunas.

Po 50c.: O. Petrauskaitė, 
J. Pauža, I. Bataitis.

Reikalingas tuojaus pa-1 automobilistų, kurie suva- 
tyręs agentas prie paskelbi-j žiiiėja praeivius, pasprųsta. 
mų. Atsiliepkite i
Tananevicz Publishing Co., krais kriminalistais ir juos 

reikia persekioti 
budais.

Aukos Lietuvių Dienai.
Lietuvių Dienoje, lapkri

čio 1 d. p. Vincento Dovi- 
daičio rūbų dirbtuvėje, 1711 
No. Ashland avė. sumanyta 
sudėti aukų nukentėjusiems 
nuo karo broliams , lietu
viams. Dirbtuvės savinin
kas p. V. Dovidaitis, auko
jo $2.50. Po $1.00. M. Klioš- 
toraitis, V. Dovidaitis, Pr. 
Mačiulis, J. Bardauskas, P. 
Tumulėmis ir P. Pocius. Po 
75 centus: V. Kebučiutė ir 
O. B. Viso surinkta $10.00. 
Pinigai pasiųsti centraliui 
komitetui.

Be to 
aplankė 
kurie ims

Aukos nukentėjusiems 
del karo.

A. L. M. gyvuoja jau ar
ti du metu, nešdama ir leiz- 
dama šviesos spindulį jau
nimo tarpam Jaunuoliai 
skaitlingai lanko šią moky
klą, suprazdami ir žinoda
mi, jog jie turi iš to didelę 
naudą. Ir štai kiek laiko 
pirmiau jie sutvėrė kuopą 
vardu Amerikos Lietuvių 
Mokyklos pirmoji kuopa. 
Minėtos kuopos tikslas la- 
vinties kalbėti, ty. 
ties viešai išreikšti savo 
mintį. Daugiausia lavinasi 
iš historinių veikalų, straip
snių, apysakų ir kitokių ra
štų. Laikui bėgant žadama 
įvesti šiton kuopon ir ki
tokių pamarginimų.

Kuopos susirinkimai į- 
vyksta kas antrą nedėldie- 
nį, antrą vai. po pietų.

Jau įvyko keletas lavini
mosi ir tas gerai sekasi, 
nes mokiniai skaitlingai 
lankosi. Toks lavinimosi 
buvo spalių 29 d. Visi pa
sižadėjusi kalbėti mokiniai 
atėjo ir kalbėjo. Prisimin
ta ir šis baisus karas Lie
tuvoje, taippat Lietuvių 
Diena, surinkta keletas dole
rių aukų. Be to T. F. pa
sidarbavus surinkta ' dar 
daugiau. Išviso pasidarė 
$23.50. Šitos aukos induo-

kad be jokių sau trukdymų 
paragauti “gerųjų laikų” 
po visokius kabaretus, vieš
bučius ir kitokias linksmas 
vietas.

Iš tėvų pasakojimų suži
noma, kad jų dukreles iš; 
namų išveda jauni, pato
gus agentukai, kurie mer
gaitėms pasiūlo “gerąsias” 
vietas Įvairiose firmose, ar
ba kratomųjų paveikslų 
kompanijose. Žinoma, joms 
pasiūloma visu pirm augš- 
ti užmokesniai.

Butų laikas, kad policija 
ir patįs piliečiai tuos agen
tėlius nutvertų ir nubugdy- 
tų belangėm

Lietuviai tėvai, turį pa
augančias dukteris, turėtų 
apsisaugoti, kad nesielvar
tauti po laiko.

Majoras nesugrąžinsiąs 
saliunams licencijų.

Chicagos majoras Thomp
son pranešė, kad ateityj 
saliunams atimtų licencijų 
jau daugiau nesugrąžinsiąs 
ir tai todėl, kad prokurorui 
Hoyne neduoti progos pri
kaišioti miesto viršinin
kams graftus ir kad Hoyne 
negalėtų išnaujo užpulti 
City Hali ir paglemžti ofi
cialus dokumentus.

Be to majoras dar pasi
sakė, kad kol Hoyne bu
siąs prokuroru, tol jis ne- 
kuomet nesugrąžinsiąs sa
ldinau is atimtų licencijų.

Turbūt, tuo budu norima 
pabaidyti piliečius, kad jie 
daugiau nerinktų Hoyne 
prokuroru.

Nuo to laiko, kuomet ma
joras parėdė visus saliunus 
uždaryti nedėldieniais, a- 
timta licencijos 144 saliu
nams. Miestui pajamos su
mažėjo. Bus užkrautos nau
jos mokestis ant piliečių.

Visgi yra sąžiningų 
žmonių.

Andai Chicagos policijos 
viršininko biuran atėjo kaž
koks Nayman Hezshenzon 
(5719 So. Throop gat.) ir 
tarė:

“Atnešu čia $10, kurie 
nebežinau kokiuo budu pa
teko į. mano kišenių. Tik 
žinau, kad jie man nepri
klauso”.

Ką? Ką sakai? — klau
sia jo nustebintas seržan
tas — o gal tamstos žmona 
tuos pinigus indėjo kiše- 
niun?”

“Ne, tas negalimas daik
tas” — atsakė Hezshenzon 
ir išėjo palikęs $10.

Policiantai nekaip 
Įėjo atsistebėti tuo 
prastu žmogumi.

Busianti nešalta žiema.
Šiaur-vakarinėse valstijo

se gyveną indionai tvirtina, 
kad ateinančioji žiema bu
sianti lėta, ty. nebusią di
delių šalčių. Jie savo spėji
mus paremia tuomi, kad 
laukiniai žvėris turį silpnus 
plaukus, o voverįs labai ma
žai gaminą ištekliaus..

(forai butų, kad indionų 
spėjimas išsipildytų, ka
dangi kuras neišpasakytai 
brangsta.

DIDELĖS RISTYNĖS.
Virginia teatre, kampas 

Madison ir Halsted gat., 
lapkričio 14 d., 1916 m., 8:00 
vals., įvyks didelės risty- 
nės. Risis žinoma ristikas 
Petras Katauskas su kitu 
lietuviu, Majoruku. Abudu 
yra vidutinio svarumo ir a- 
budu pagarsėjusiu ristiku. 
Ristynių mylėtojams patar
tina apsilankyti tau indo- 
iniau vakaran.

laiškų, kuriuos žemiau pa
duodami adresatai turi at
siimti tuojaus. Kitaip laiš
kai bus atiduoti atgal kru
šai ir sunaikinti.

Laiškai yra sekantiems 
žmonėms:

F. Bartašius
L. Butkevicze 
Omai Dowidaiczute 
Jos. Drancikevicz 
Mart. Dunowiski 
Ant. Freimonth 
Bet. Kamantovicius 
A. Izapatu Kizu 
Ant. Kubilius
Alf. Lauraitis 
Jonas Masiliūnas
M. Matulewski 
Ant. Paulowskiu 
Am. Pauvicz 
Wm. Petro vski 
Adof. Golaseskienu 
Petronėlė Saurgale 
Lewones Sargalis 
Joseph Serbentą 
Ant. Sutkus 
Mikolas Ugranski 
Joe Wazgauskas 
Alponis Vikeraite 
Vincent Zemgulis 
Ant. Žuraucku.

gių megzdžionių, nes tik 
Trinerio Linimentas gali 
suteikti tikrą pagelbą. Kai
na 25 ir 50c. aptiekose, 35 
ir 60 c. krasa. Šituoju laiku 
ateina taipgi slogos, kosu
liai, gerklės skaudgimas ir 
dusulys, nuo kurių Trinerio 
Kosulio Malšintojas neturi 
sau lygaus. Kaina ta pati. 
Jos. Triner, išdirbo jas che
mikas, 1333-1339 Š. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

(Apg.).

TUOJAUS 
REIKALINGAS.

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

BEREIKALINGA KAN
KYNĖ.

Ramatos ir neuralgija 
šiais mėnesiais padaro bai
sius skaudėjimus tiktai 
tiems, kurie nevartoja Tri
nerio Linimento. Neimk pi-

EXTRA.
Parsiduoda du puikus nauji namai, 

po 5 kambarius su 2 % lotais žemės. 
Namai yra 
pora mėnesių tam atgal, 
daryta pagal naujausios mados, su e- 
lektrikine šviesa ir visais patogumais 
ir gerai cementuotu beismantu. Kas 
nori gyventi puikiuose kambariuose ir 
kvėpuoti tyru oru, tegul tuojaus krei
piasi žeminus paminėtu antrašu. Rei
kia nepamiršti, kad tas viskas parsi
duoda ant labai lengvų išlygų, tiktai 
kreipkitės tuojaus pas

K. J. Fillipovič, 
1305 W. 111th St., Tel. Beverly 3036

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

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

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

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

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

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

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill

SSSSSSE3E52SS3EB33K5S2^B9
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 akių; jeigu tau skau
da akys skaitant arba siuvant —. 
tuokart tu reikalauji akiniu priskiriu 
kuogeriausius.

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

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

TOUIEIIGZ PGRUSJUG CDJUPUJIY, Ino
Didžiausia LieMška Spaustuvė

Pasmerkia girtus šoferius.
Augštesniojo kriminalio 

teismo teisėjas Sabath sa
ko: “Girtas automobiliaus 
šoferis yra visuomet viešą
ja! atvangai ir žmonių gy
vybei pavojingas. Toksai 
turi būti kuoaštriausiai 
baudžiamas ne pinigiška 
pabauda, bet kalėjimu”.

Teisėjas Sabath rūpinasi, 
kad legislature pravestų 
prie įstatymo pataisymą, 
kad šoferiai už žmonių su
žeidimus arba nužudymus 
butų baudžiami išimtinai 
vientik kalėjimu.

Žmonių sužeidimai ir nu
žudymai automobiliais, ku
rie laksto kaip padūkę, mie
ste nuolat didinasi.

PERDAUG VAISTŲ.
Daugelis žmonių serga 

nuo perdaugelio vaistų. Pa
sitaisymui nuo savo ligų jie 
ima vaistus vienus po kitų, 
daro įšmirkštinus ir jų pa-

CHICAGOJE

SPAUZDINA

Visokius Pakvietimus
Programas
Biznieriams Korteles
Antgalvius Laiškams ir Vokams 
Konstitucijas ir Brošiūras

JĮ

M

p

Kįla augštyn anglių kaina.
Anglių kaina nuolat kįla 

Sakoma yra per- 
maža to reikalingiausio ku
ro. Vieni tvirtiną, kad per- 
mažai anglies iškasama da
bartiniais laikais. Kiti vėl 
sako, kad anglies iš vežioji
mui į miestus trūkstą vago
nų.

Šalies vyriausybė, kaip i dėjimas sparčiai eina blo- 
paprastai, veda tardymus.! gyn. Geriausia pagelba bus 
Bet tai tik akių muilinimas. 
Juk valdininkams reikia 
pasipelnyti.

Kietos anglis jau $9.75 
už toną. Veikiai tonas kai
nuosiąs $12 arba ir dau
giau. Minkštųjų anglių kai
na taippat pasidvigubino.

Reikia apsisaugoti.
Pastaraisiais laikais dau- 

tėvų kreipiasi į poli- 
prašydami suieškoti 
jaunas dukreles, ku-ieago, UI. 
pabėgusios iš namų,

sustojus visus vaistus imti 
ir paėmus Trinerio Ameri
kinio Karčiojo Vyno Elik
syro. Šitas vaistas išvalo 
vidurius suteikia norą val
gyti, pagelbsti virškinimui 
ir sustiprina kūną. Jis yra 
labai geras nuo vidurių už
kietėjimo, dujų, nervotumo, 
nemigos, silpnumo ir tt. 
Kaina $1.00. Jos. Triner, 
išdirbėtas chemikas, 1333- 
1339 S. Ashland Avė., Chi-

Kningas ir Kitokius Spaudinius

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]

Greitai, Pigiai ir Puikiai
adresas:

TANANEVICZ PUBLISHING CO., Ine.
3249 SOUTH J, MORGAN STRRET CHICAGO, ILL
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