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Iš karo laukų Europoje
ITALAI LAIMĖJO 360 

’ METRŲ.

Rome, balandžio 23 d.— 
Italai laimėjo prie Tonale, 
kur austrai buvo padarę ke
letą smarkių atakų prieš 
italus, bet buvo atmušti su 
nemažais nuostoliais.

Į rytus nuo Sclz, ant Car
so,. infantrija, po priedanga 
rtilerijos paėmė 360 metrų 
stiprių apkasų. Prieš darė 
atakas per visą naktį ir at
siėmė dalį apkasų. Beto po 
dideliam ir kruvinam mū
šiui, priešas buvo nugalėtas 
ir pasitraukė, 
belaisvių su
Kartu paėmė 200 šautuvų, 
2-vi anuoti r koletą prožek
torių ir daug įvairių ginklų 
ir bombų.

visi esą ant jo žmonės. Kiti 
pranešimai prieštarauja a- 
nani: jūreiviai, sako, išgel
bėti.

Anglų garlaivis Tregautle, 
3,091 tonų, irgi nuskandytas. 
Įgula išgelbėta.

Dar Daily Telegraph, sa
ko, kad amerikonas buvęs 
ant garlaivio Fairport, ku
ris ir-gi submarine nuskan
dintas.

CARAS VOS IŠLIKO.

Paimti 133
6 aficieriais.

TURKAI RUSUS 
SULAIKĘ.

Constantinopol, ĮaaĮ. 23 d. 
Rusų veikimas Pietinėje Ar
mėnijoje sulaikytas turkų 
antpuolių ir pasitraukė pietų 
pusėje nuo Bitlis. Beto taip- 
-pat traukės po susirėmimo į 
rytus nuo Mush. Dideli,nuo
stoliai abiejuose susirėmi
muose. Pirmame mūšyje 
rusų fronto įsikišime, prie. 
Motiki, į pietus nuo Bitlis, 
rusai palikę apie 100 užmuš
tų. Po 4 vai. mūšio prie 
Kozmą kalno, į rytus nuo 
Mush, rusai panesę dar di
desnius nuostolius.

Beto susirėmime ant I<aį) 
kairio’ turkai sulaikė rusri 
atakas 
stūmė 
mų ir 
šlaito.

Berlynas. Rusijos caras 
vos išspruko gyvas ar su
žeidimo austrų aviato- 
riaus bombų, kuomet apžiū
rinėjo frontą pietinėje daly
je (Galicijoje). Pranešama 
šiaip:

‘‘Caras buvo nutemytąs 
fronte kartu su gen. Brussi- 
loff, vadu rusų karuomenės 
pietų-vakarų fronto dalyje. 
Tuom kart pakilo austrų 
aviatorius ir metė bombas į 
kareivius, kurie buvo aplink 
carą.
; • v . , -i

Kiti pranešimai sako, kad 
carą sužeidė.

Po to atsitikimo, tvirtina, 
kad gen. Brussiloff gavo pa
barimą ir į tenai atšauktas 
gęn. Ivanoff.

Iš rusų šaltinių praneša
ma, kad laike atakos prie 
Ivantz, caras buvo patėmy- 
tas austrų aviatorių.

RUSAI SUĖMĖ 50,000 
TURKŲ.

ir kontr atakose nri- 
prieš'ą nuo augštu- 
žiemių dalios kalno

RUSAI IR^Į ^PRANEŠA 
SAVO LAIMĖJIMUS. .

Petrograd, bal. 23 d.— 
Aschkala apielinkėje sumu
šę betvarkes turkų kontr- 
-atąkas, padarydami di
džiausius priešui nuostolius. 
Musų kontr-atakų priešas 
neišlaikė ir paėmėme svar
bias pozicijas, įsilauždami 
kyliu į priešo frontą.

5 LAIVAI TALKINIKŲ 
NUSKANDINTI.

Londonas, balandžio 23 d. 
Italijos garlaivis Joseph 
Agost Tcherzer, nuskandin
tas vokiečių submarine. Ju
rininkai išgelbėti,

Prancūzų barka su 2,476 
tonų įkrovos, sutorpeduota 
subatos rytą. Tikimą, kad 
jūreiviai išgelbėtu;, f f.;: ,.į .

Anglų garlaivis Feliciana, 
4,277 tomp nuskendo,c.Sako^ 
ma, kad su juo nuskendo ir j

Karo peržvalga
Per šią savaitę -tik vienas 

didelės žymės atsitikimas 
užregistruotas —.Rusai pa
ėmė Trebizondą. ..Šisai atsi
tikimas skaitoma svarbiau
siu talkininku' .laimėjimu 
nuo to laiko karės, kaip ru
sai btivo sulaikyti Karpa
tuose.

Šio miestą svarba yra ta- 
delį triukšmą tarpe anglų mp, kad jis gpli;^rie :krant(i

vynui atramą Sųda užlan- 
koję, šiaurinėje pusėje Kiū
to salos.

Constantinopolis. Anglų 
stovykla prie Suezo kanalo 
buvo užpulta turkų aeroplia- 
no. Iš aeropliano buvo me
sta keletas bombų.

Balandžio 20 d. turkų ae- 
roplianas iškilęs 300 ki
lom. (apie 188 mylių) aug- 
ščįau žemės paviršiaus. Iš
metęs bombas ir sukėlęs di-

karuomenės, laimingai su
grįžo atgal.

kuriuos laimingai jau išsor 
dilio Franci joj. Šitas pri
buvimas tokios didelės pa
gelbos pakėlė pas franeuzus 
ūpą ir energiją. Tai vis tik, 
vėla didėlis pliusas talkinin
kų pusėje.

Šitas rusų pasiuntimas 
pagelbos franeuzams aiški
namas keleriopai, bet rodos 
bus teisingiausia, kurie sa
ko, kad rusai turi užtekti
nai karuomenės, bet trūksta 
amunicijos. Tokiu budu per
davus kareivių franeuzams, 
kurie turi užtektinai amu
nicijos, gali daugiau naudos 
talkininkams atnešti, negu 
iš Francijos vežimas amuni
cijos į Rusiją. Tuom svarbu 
šis kareivių pasiuntimas, 
kad Francuzijai vis truko 

jArmepija^ net Mesopatami-p<areivllb
I Prie Verduno mūšiai eina 

Dabar ru?am.: užėmus šį P° senovei. Tranšėjos po ke- 
į^rtą, o šalyje .neesant ge- 
lėž.ipkelių, nei i gerų kelių, 
biig? apsunkinta pristatymas 
reikalingų daiktųvį ana pus 
rusų;; fronto esantiems gy
ventojams. . Vienkart ir tur
kų kąyuomeųei bus sunkiau 
pristatyti amųnipija ir pro
viantą. <•< .

Paimant-gi' rusai šį portą ■

JttOdijjų jūrių, kftd-iš jo eina 
keliai į ėentralcft Mažosios 
Azijos vietas .ir tirščiau ap
gyventus pųaktlta bei mies-

Is Amerikos
SUV. VALST. KARUO

MENĘ NEATŠAUKS.

Washington, D. C.—Suv. 
Vaslt. karuomenė nutarta 
palikti Meksikoje. Tokį pra
nešimą kaskelbė karo sekre
torius Baker po ilgam tari
maisi su prez. Wilsonu.

Meksikos valdžia pakar
tojo savo reikalavimą, kad 
Suv. Valstijos ištrauktų sa
vo karuomenę, bet neklauso
ma. Spėja, kad yra koki ten 
smarkus susikirtimai su 
Carranza.

Dabar sulig patarimo gen. 
Funston Suv. Valstijų ka
ruomenė pertvarkoma ir net 
padidinama jos rezervas.

Valst. valdžia vėla išsiuntė 
Vokie.tijon aštresnį ultima
tumą, kuriame reikalauja
ma, kad vokiečių valdžia nu
stotų visai kariavus subma- 
rinas arba prieš nuskandi
nant laivą, duotų perspėjimą 
ir apžiūrėtų, o esančius žmo
nės nuo jo nuimtų.

Šis ultimatumas buvo nu
gąsdinęs vokiečių valdžią, 
bet matydama, kad dar yra 
duota progos derėtis, tai ap
rimo. Taip-pat buvo labai 
daug rašoma apie pertrau
kimą diplomatiškų ryšių, 
nes ultimatume yra pasaky
ta, kad jeigu vokiečių val
džia nemes dabartinį meto
dą kariavimo submarinomis. 
tai . busią, pertraukti ryšiai! 
Vienok dabar jau šaltai kal
bama, kad santikiai tarp 
Vokietijos ir Suv. Valst. su-( 
sišvelnįs ir lig pertraukimo 
diplomatiškų ryšių neprieis.

London. Pasiųsta vokiečių 
karuomenė į vokiečių kolo- tlįs. Per šį portą buvo ve- 
nijas Rytinėje Afrikoje, už-1 dama pirklyha su- Persija ir 
ėmė Umbugwe if Sakinga, f galima .sakytį visą rytinę da- 
Apic tai praneša gen. Smuts, ]į Mažosios Azijos. (Persija,; 
vadas anglų karuomenės:

Musų karuomenė laimin- \ jdn gabenamos iprykės). 
gai perėjus augštumas po 
vadovyste gen. Vandeventer, 
paėmė balandžio 12 d; Um
bugwe, arba Kothersheim ir 
Salange balandžio 14 d. Iš 
nemažo garnizono šiuose 
miestuose dalis paimta, o 
kiti traukiasi su dideliais 
nuostoliais.

į Buvo keletas susiremiiruj 
palei Kondoa Irangi balan
džio 18 d. Tolesnis ėjimas lgijn tiesų kelią iš Odesos dėjo jau smarkesnis veiki- 
labai trukdomas lietų ir blo-įaiba Sevastopolio į Mažąją .mas pabaigoje šios savaitės.

Vienok žinios prieštaringos 
apie laimėjimus. Daųgiąu, 
girdi, laimėja italai ir pa
ėmė kėlės svarbias ir stip
rias austrų tranšėjas.

Ant Balkanų jokio veiki
mo nepranešta. ■ f

Turkų-anglų froiite (Mės- 
sopotamijoj, anglams nesise- 
seka. Juos vėla turkai užblo
kavo ir tebestovi ant vietos.

Turkų-rusų fronte turi, 
apart rusų paimto Trebizon
do, dar laimėjimų rusai ir 
turkai. Turkai sulaikė ru
sus, net atmušė nuo Bitlis ir 
kitoj vietoj. Rusai taip-pat 
kitoj vietoj laimėjo.

Turkai su pagelba vokie
čių karės inžinierių tvirtina 
Bagdadą, prie kurio, spėja, 
dabar rengiasi traukti rusų 
armija.

Austrų-rusų fronte įvyko 
keli labai menkos vertės su
sirėmimai.

Iš vokiečių-rusų fronto 
nieko nepranešama.

Vokiečių aeroplianai mėtė 
bombas į rusų aeropliarių 
stotį ant salos Ozel’io ir ties 
Londonu jūrėse.

Submarinai nuskandino, 
kokia 8 pirklybinius talki
ninku laivus. <• «

gų kelių. Smarkiaus prade- [ Aziją ir palengvino aprūpin
sią spausti priešą, kuomet Ti tonai- esančią karuomenę. 
bus užbaigtas geležinkelis iBeto-susinėsimas daug spar- 
nuo Voi, kuris tęsis lig New fesais kas žinoma turės dL 
Moshi.

Rusai paimdami Trebi
zondą suėmė apie 50,000 tur
kų kareivių. Trebizondą 
gynė 40,000 kar., 6 apielin
kėje buvo dar apie 60,000.

Trebizondas buvo viena 
iš tvirčiausių tvirtovių, sto
vinčių ant kelio į Konstanti
nopolį. Spėjama, kad rusai 
čioiiais laikinai apsistos, b 
pulsi perkirsti Bagdado ge
ležinkelį.

Lig šiol prie Trebizondo 
veikė didelė dalis rusų lai
vyno, kuri paėmus tvirtovę 
ir miestą bus paliuosuota ir, 
boto turės gerą prieplauką 
ant pietinio kranto Juodųjų 
jūrių ir tiesesnį kelią iš Kri- 
ino pusiausalio gabenimui 
karuomenės ir karės reikme- 
ypms, provijantui ir 1.1. ’

Žinia apie puolimą Trebi
zondo labai įsmigo visiems 
Turkijos bendrams. Tai di
delis iš jų pusės nuostolis 
ir talkininkų didelis laimė
jimas visokiais žvilgsniais.

GRAIKIJA VĖLA 
PROTESTUOJA.

; Athėnai.^—Graikų oviildžia 
džprOtGgtato. prieš talkinin-

lis kartus patenką vokie
čiams, tai vėla franeuzai jas 
atsiima, ir taip tęsiasi pjo- 
vinė be pertraukimo. Vie
nok vokiečių užpuolimai 
daug retesni ir silpnesni, ne
gu buvo pirmiau. Anglų ka
ruomenė atėmė keleš tranšė
jas nuo vokiečių.

Tarp italų ir austrų prasi-

SUV. VALST. PALIEPĖ 
PRISIRENGTI LAIVY

NUI.
Laivyno sekretorius Da

niels įsakė laivynui kuogrei- 
čiausia pasirengti. Daniels 
aiškina, kad šis įsakymas 
tam duotas, kad patikrinti, 
kaip greitai laivynas gali 
prisirengti.__

dėlę įtekmę į visą veikimą 
net turkų-rusų fronte, bet.ir 
kįtuose talkininkų frontuo
se.

■ . Po paėmimui šio miesto; 
Paryžius ir Petrogradas pa
liko entuziastiškesni ir net 
Graikija, puolus Trebizondui 
Įųirimo priešinus prieš tal
kininkus, o tenai, sakoma, 
Vynezelos įtekmė pakilo.

Atbulai atsitiko Vokiečių, 
Austrų ir k. pusėje. Rašo
ma, kad turkai, po paėmimo 
šio miesto desperatiškai bė
ga ir karuomenėje nupuolė 
lipas. Vokiečių diplomatai 
bijo, kad nesukiltų turkų 
karuomenė prieš valdžią ir 
nepareikalautų taikos.

Po puolimui Trebizondo 
pasklido gandas, kad mirė 
gen. von der Goltz, vokiečių 
feldmaršalas, nuskirtas tur
kų vyriausiuoju karuomenės 
vadu. Taip<-pat praneša, kad 
atidavus rusams Trebizondą 

ksianti Bulgarijai? Bulga- šis gen. kritęs nuo turkų 
rija be to dar norinti pasi- rankų.
savinti Salonikus. Tai kai- Ypač jaučiama, kad Ber
želis buvo pažadėjęs carui lynas labai, pesimistiškai

TRAUKINYS NUPUOLĖ 
Į UPĘ.

La Crosse. Wis. Ties De 
Soto, Wis., pasažierinis 
traukinys nušoko nuo bėgių 
.ir nukrito Į upę. Vienas 

sužei-
ir nukrito į upę. 
žmogus esąs sunkiai 
štas.

FORDAS STATO NAUJAS 
DIRBTUVES.

New York, balandžio.23 4* 
Henry Ford nupirko 80 ak
rų žemės netoli New Jerš'eV 
į Newarko pusę. Jis pie
nuoja čionai išstatyti didelį 
fabriką automobilių išdirbi- 
■mui, Dirbtuvių išstatymas 
kainuosiąs apie $5,000,000.

BAGDADAS RENGIASI
GINTIES.

Kadangi turkų svar
biam miestui Bagdadui grą- 
sia pavojus kaip iš rusų, 
taip ir iš angių pusės, tatai 
turkai nusprendę tą miestą 
kaip galima stipriau apdru- 
tinti ir ginti nuo rusų ir 
anglų užpuolimo. Miestą ir 
apylinkes turkai drutina su- 
lyg vokiečių karo inžinierių 
nurodymų.

AUDRA..
■ Vidurinėj Kansas ir vaka
rinėj Missouri valst. iškilo 
didelė audra. Žuvo kelioli- 
ką žmonių ir daugiau su
žeista. Nuostoliai, spėja, 
labai dideli.

SERBIJOS PADALINI
MAS.

Vokietijai reikalaujant 
Serbija busianti padalinta 
tarp Austrijos ir Bulgarijos. 
Tuo tikslu Viėnnojė busian
ti sušaukta auštriĮ’ir bulga
rų diplomatų konferencija. 
Serbijos didesnė dalis ‘te-

LAUKIAMA NAUJOS 
REVOLIUCIJOS MEK

SIKE.
Šiomis dienomis iš vienur 

tai kitur ateina žinios, kad 
tūlas gen. Antonio S. Villa- 
real rengiasi sukelti revo
liuciją prieš Carranzą ir jo 
valdžią Meksikoje.

Šios revoliucijos tikslu 
butų įsukti valdžią tūlam 
Felix Diazo. Ši revoliucija, 
girdi, prasidėsianti Meksi
koje tuoj po to, kaip atsi
trauks iš jos Sulv. Valst. ka
ruomenė.

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PROTESTUOJA.

Milwaukee, Wis. bal. 23 d. 
Šiomis dienomis 9 vokiečių- 
-liuteronų bažnyčios pasiun
tė rezoliucijas prezidentui 
ir senatoriams ir kongres- 
manams, užtardami Vokieti
ją prieš Wilsono paskiausią- 
ją notą. Tos bažnyčios turi 
nuo 1,000 lig 2,600 narių 
kiekviena.

savinti Salonikus. Tai kai
zeris buvo pažadėjęs carui lynas 
Ferdinandui už stojimą ka- žiuri į turkų pagelbą. Šio- 
ran... .... ■

150,000 MIRĖ NUO BADO

mis dienomis Berlyne turkų 
ambasadorius buvo pašauk
tas kanclerio ir ilgai tarėsi 
apie artimus ateities reika
lus.

Bet, apskritai, pastaruoju 
laiku talkininkai pradeda 
lig sutartiniau veikti ir vie-

GEN. VON DER GOLTZ 
MIRUS.

Laikraščiai praneša, kad 
Albanijoje siaučiąs badas. 
150,000 albanų nuo bado žu
vo, gi 50,000 turės žūt, jei 
iš niekur pagelbos nesu-mi antriems , teikia pagelbas.
lauks. Be to įvairios ligos j Taip rusai pasiuntė talkon 

kusv kad jie įsteigė savo Jai- žmones skerdžia. franeuzams 250,000 kareivių,

NORIMA MEKSIKĄ 
ĮTRAUKTI KARĖN.

Ateina žinių, kad Meksi
kos karės ministeris Obre
gon, nori įtraukti šalį į ka
rą. Sakoma, kad jam dau
gelis pritarė ir Carranza jau 
palikęs su savaisiais bejie- 
giu. Karės šalininkai tikisi 
susilauksią pagelbos iš Vo
kietijos ir Japonijos.

UŽMANYTA ILGA KE
LIONĖ ORU.

San Diego, Cal., bal. 23 d. 
Oscar A. Brindley, mokyto
jas Suv. Valst. kariškosios 
aviatorių mokyklos, prane
šė, kad jis yra užmanęs lėkti 
iš San Diego arba Los An
geles į New Yorką. Ši ke
lionė ruošiama išbandymui 
naujo elektrikinio stebiliza- 
toriaus (motoro). Tikimasi, 
kad su juo kartu keliaus A. 
J. Macv, elektrikas inžinie- •z ~
rius iš Chicagos, kuris yra 
išradėjas, elektrikinio stebi- 
lizatoriaus. Manoma išlėkti 
apie gegužės 15 d. Brindley 
tvirtina, kad jis kelionę at
liks į 6 dienas; lėks-gi tik 
35 vai. (Kasdien apie 6 vai.)

Ateina žinios iš Šveicari
jos, ir Italijos, kad gen. von 
der Goltz buvęs komanduo- 
tojas turkų karuomenės, pa
simiręs. Kiti pranešimai
fehko, kad po puolimo Trebi- SUV. VALST. PASIUNTĖ 
zondo jis likęs nužudytas!* NOTĄ VOKIETIJON, 
pačių turkų. Washington,; D. C.—Suv.

VILLA GYVAS.
Paaiškėjo^ kad atrastas 

avonas nėra Vilios, bot vie
pė jo kareivių. Sako, kad 
Villa esąs toli nuo Suvieny
tų. Valstijų karuomenės. ir 
jaučiasi sveiku,:!, .

1



2 Lietuvių LaikraWs “Katuli];as”

Iš Lietuvos
' ........................ •>. ■ ■ ■■ v i - :■ ’

AUGŠTIEJI MOKSLO 
KURSAI VILNIUJE. 
“Dziennik Poznanski” ra

šo, kad Vilniaus lenkai atsi
dėję steigia .vairias, švieti
mo įstaigas. Jau esą įsteig
ti vyri] ir moterų augštiėji 
kursai, amatų, prekybos, že
mės darbo, liaudies mokyto
jų ir k. kursai. atida
rytas Ad. Mickevičiaus var
do liaudies universitetas ■ ir 
visa eilė švietimo ir mokslo 
draugijų ir komitetų, dir
bančių Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietose.

Kokį laiką karštai buvę 
taranutsi steigti Vilniuje tik
ras universitetas. Suskai
čius visus, kurie tiktų, pro- 
fesoriais, pasirodę, kad jų 
labai nedaug tesą, bet ir tin-

darbu įvairiose mokslo ir 
švietimo įstaigose. Dabar gi 
Vilniaus lenkams universi
tetą atstoją nesenai įsteig
tieji “Mokslo kursai.”

“Mokslų kursų” įstatuo
se esą parašyta, kad kursai 
skiriami “tiek subrendu- 

: K y - •

siems inteligentams, tiek 
‘ bręstančiai jaunuomenei” ir 
jų dalykai esą didumo, kaip 
kursai, skaitomi universite- ■ :»< ; A,tuose.

Kursai buvę atidaryti š. 
m. sausio 2 d., dalyvaujant

■ tlaugybei žmonių. Atidaręs 
vienas tarybos narys, p. C. 
Tarp kita ko jis aiškinęs, 
kiek reikšmės turėjęs buvu-1 
sis Vilniaus universitetas, bu

M damas kultūros šaltiniu, ne
partine įstaiga, tiesusią 
draugingai ranką ir 6lhetu- 
viains. Lekcijos prasidėju- 
sios sausio 4 d. Skaitomos 
esančios vyrų gimnazijoje, 

•j kasdien nuo 6 lig 9 vai.' vak.
Mokslas esąs išskirstytas 

šiais eikliais: 1) filosofijos 
ir gumanitariniai mokslai. 
2) visuomenės ir teisės mok
slai, 3) matematikos ir gam
tos mokslai.

Tarp kita ko, esančios 
skaitomos šiokiomis temo
mis lekcijos: Mickevičius ir 

v ’ Slovackis, politikos ir eko- 
..iioni. ūkis, bijologijos įžan- 
. ga, renesansas Italuose, Vil

niaus miesto istorija, lietu
vių literatūra. Be šių esan- 

e čios skaitomos: meno litera- 
k turos, logikos, matematikos, 

bakterijologijos, chemijos 
lekcijos. Šitos lekcijos esan
čios lyg koks ruošiamasis

■ laipsnis buvusiam universi- 
1 totui atgaivinti.

rio ikišiol reikalaudavo.
Vien tiktai privatiniems 

daiktams bei gyvuliams ga
benti panašiais palengvini
mais leista ir linija ant Lan- 
dvaravos-Gardinas-Alytus- 
-Varėna. Bet keliaujančios 
■ypatus šičia vis tebeprivalo 
turėti ir karuoinenės-gele- 
žinkelių-valdybos 5 skyriaus 
tam tikrą leidimą, kaip 
tatai reikia turėti leidimas, 
norint keliauti visais kitais, 
viršuje neminėtais geležin
keliais.

Keliauti viršuje minėtų 
trijų geležinkelių linijų ša
lies gyventojai privalo turė
ti pačto arba ypatos išrodos 
ženklą. Taip-pat reikia ir 
išsiimti kelionės ženklas, ku
riame turi būti parašyta 
kaip toli, ir kiek laiko tru
ko kelionė. Keliauti Vokie
tijon reikia dar ir perkelia- 
vimo ženklo. Abudu pir
muoju ženklu išduoda ap
skričių vyresnybės, guberni
jos pačto vyresnybes, arba 
valdžios viršininkas. Gi' 
ženklą keliauti Vokietijon 
išduoda per apskričio vy
resnybę vyriausiasis vadas. 
Geležinkelio biletai kasose 
tegaunama tik parodžius mi
nėtuosius ženklus.

Važiuojamoji kaina išne
ša vienai ypatai I.klasoje 16 
fenigių už kilometrą, II kla
sėje 12 fenigių b'IIPkląsai 
8 f en i gi ai kilometrui1. į

Kelionei reikalingų daik
tų' galima imties iki o() kilo
gramų sunkumo. Važmas už 
kiekvieną atskirą bagažą 2 
markiai.

Šalies gyventojams keliauti 
yra atskirų vagonų, pažy
mėtų antrašu “f nėr Lan- 
deseinmohner” (“šalies gy- 
vei it o jams ”). G re it a isiais 
traukiniais važinėti, telei- 
džiama tik Vokietijos arba 
Austrijos pavaldiniams, ku
rie keliaudami Vokietijon 
arba užimtame krašte* pri
valo turėti ženklą.

Privatiniems
■ bei privatiniems

vienas iš Smalėnų, kurių Isto valdyboje, kame yra tam 
tyčia pristatytas daržinin
kystės žinovas. f 
iri_______

vardų, dar nesužinojome, 
‘Galima tikėties, kad apsi
reikš ir kiti] nekaltybė 
netrukus sugrįš ir jie.

VILNIUJE VARTOTOJŲ 
BENDROVĖS RŪPINASI 
MAISTO PRISTATYMU.

Vilniuje dabar veikia 130 
vartotojų bendrovių: Lietu
vių, Žydų, Lenkų ir Gudų. 
21 Žydų vartotojų bendrovėj 
susijungė į daiktą ir išsirin
ko centralę komisiją maistui 
pirkti. Šitose Žydų bendro
vėse yra 20,000 narių. Cen
trais komisija nutarė ben
drovių pelną pavesti šelpi
mui beturčių narių.

Iš laikraščio “Vilnacr 
Zeitung” paimta žinia skel
bia, jog tenai įsikūrusį ben
drovė nusamdyti neapstaty- 
toms trobomis vienas mie
sto ii jo apielinkėje. Rau
kant didžiųjų Vokietijos 
miestų pavyzdį, įtaisyti dar
žus. Šitą daržų žemę ma
žais rėželiais persamdysią 
miesto^gyventojams už įma
noma kaina, kad ir mažtur- 
čiai savų sodelių mėgėjai ga
lėsią jų įsitiegti.

PATARIAMOJI KOMISI
JA PRIE VILNIAUS MIE

STO VALDYBOS.
Vilniaus miesto Vokiečių 

burmistras pasikvietė svar
styti miesto valdybos reika
lų ir arčiau susinešti su gy
ventojais, šešetą Vilniaus 
gyventojų atstovų: du lietu
viu, du lenku ir du žydu.

PABĖGĖLIŲ PARGRĮ
ŽIMAS NAMO. ;

Vilniaus pašalinis komite
tas praneštų kad iš buvusių 
Vilniuje 30,000 pabėgėlių 
dabar tenai telikę tiktai 7,- 
000, daugiausia akademikai 
ir pirkliai. Šitų 7,000 tesą 
vos 560, kurie privalo pa
šaipūne komiteto pašalpos 
arba senatvės įstaigų pagel
bės, kiti patys išsimaitina. 
Ūkininkai ir amatnhikai vi
si jau išsiskirstė savo na- 
muosna. i $■»/

laikys pirmutinę čionykščių 
niokytojų sueigą. Atsižvel
giant į kalbų mišrumą,, su
ruošta atskirų konferenęijų 
pagal tautybę. Pirmųjų die
nų sueigoje dalyvavo lenkų 
mokytojui. Pirmadieny j 14 
vasario buvo antra sueiga, 
kurioje dalyvavo ir lietuvių 
mokytojų. Šitų sueigų tik
slas yra apsvarstyti vyriau
siojo vado rytuose išleistieji 
mokymo -įsakymai ir jų vy- 
kininio nuostatai.

ŠELPIMAS.
Vilniuje ketina plačiai iš

siskleisti pašelpos suteikji- 
mas. Tveriaiiian: tan komi
tetai! prigulės valdžios at
stovų ir asmenų iš visų gy
ventojų sluogsnių. Labiau
sia turima akyje liaudies 
virtuvės, kurios labiausiai 
rūpinasi maitinimu čionyk
ščių beturčių gyventojų.

visokios rūšies del statymU namų taip 
gi visokį medžio padailinimai,

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas) 3500 Center Aye. Chicago
paid Tel. Yards 502 JOS: J. B0ZH05

Egznmenvojamc Al.is
,' UžDYKĄ

; V»l?B<Os ntĮĮrt 9 ryto i k i 9 
FHT" - ' -vaktiArs NMellwjn uuo Oryto 

iki J2 vai. dieną *

4649 S. ASHLAND AVENUE 
Kampas 47-toa žatVėa ' -' Tol. Yards 4371

’ DUNKSNOS

Kad būti užimtais per vasaros 
sezonų, męs esame nuin'ušę savo 
kainas- ant yįeno trečdųlio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

, 1 . 1 ■ ! 1 1 I Į I I. || || II . J ‘

640 W. 14th St, Chicago, III.
Arti Halsted

Atdara Nedėliomis
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Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir, Ofisas

PLUNKSNOS ! 3149 1So. Morgan Št. kerte 32ros. Chicago 
mn~ , į ■ m ■■ ■ .į į Specialistas ant . l. ,j
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Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi • Chroniškų Ligų'; 11

Nedėliomis vakaraiš ‘Ofisas uždarytas. 
Telefonas, Yard? fi87.( .. t ,

" • Ofiso- valandos: ’• • 
iki 9 ryto, nuo Į2 iki.? po- plotų, 

ir nuo 8 "iki 8:30 vakakb'. >
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JUS 6A1ETE IŠAUG1T1 

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 

/ MOKSLIŠKAS' 
GYDYMAS DYKAI 

" | SShTI®”'*

ŠALIES GYVENTOJŲ 
SUSINĖSIMAS GELE

ŽINKELIAIS.
Karuomenės geležinkelių 

valdyba įvedė palengvini
mą susinėsime geležinke
liais savo apskrity. Šalies 
gyventojams daug tatai la
bai pradžiugins ir iš naujo 
padidins ūkiškojo gyvenimo 

. tarpumą.
Minėtoji dabar valdyba 

yra leidusi šalies gyvento-- 
jams susinešti trimis gele
žinkelių linijomis—važiuoti 
žmonėms ir gabenties baga
žo, privatiniems daiktams ir 
gyvuliams,—linijomis Vil- 
nius-Virbalis-Eitkųna i, Aly- 
tus-SuvalkaLMargTabavas ir 
Suvaiką i-Lososna-Gardinas. 
Tais geležinkeliais dabar gal 
Įima keliauti be leidimo, 1<U-

AUKLĖJAMŲJŲ ĮSTAI
GŲ PRIEŽIŪRA.

Vyriausiasis vokiečių bur
mistras Vilniuje, pasak laik
raščio “Wilnaer Zeitung” 
paskelbė įsakymą, paliečian
tį steigimąv atvėrimą, vedi- 
•nią... tvėrimą ir uždarymą 
mokomųjų ir auklėjamųjų 
įstaigų,' rengimą *kursų ir 
privatinį mokymą. Visam 
kam reikia vyriausios val
džios viršininko pritarimo, 
dėlei kurio reikia teirautiesi 
vyriausiojo burmistro. Apie 
visas jau veikiančias viršuje 
minėtų rųšių įstaigas reikia 
raštu iki vasario 18 dienos 
pranešti vyriausiajam bur
mistrui, idant jos paskui bu
tų patvirtintos. Taip-pat 
reikia priduoti ir visi vadi
namieji universitetai, visos 
draugijos mokslui ir techni
kos paskaitoms, visi vaikų

LIAUDIES VIRTUVĖ.
feaikraštis “Wilnaėi'< Zei

tung” praneša, Vilniuje 
tvarkosi nauja draugija 
įsteigti ir laikyti liaudies 
virtuvę, kuri busiant prie- 
-pat stoties,, ypatingai gele
žinkelio darbininkams. Kas
dieną ketina duoti 800 por
cijų.

BURMISTRAI APSKRI
ČIŲ VIRŠININKAIS.
Iš pasitikimos vietos esa

me sužinoję, kad vųkįški 
burmistrai, tuose miestuose, 
kurie nepriklauso apskričio, 
taigi Kaunas, taipgi Min
tauja, Vilnius, Balstogės, 
yra laikomi, ne visuomenes 
valdininkais, kaip Vokieti
joje; o daugiau privalo vy
kinti valdžios paliepimus 
apskričio viršininko nuova
doje. Kauno vyriausiojo 
burmistro valdžiai dabar pa 
vesta ir gubernijos itnįova 
da. , ’ .•

daiktams darželiai ir vaikų priegl-uv 
gyvuliams dos. Neišpildžiusicji šito 

gabenti yra įstatyta šitokia paskelbimo bus priversti už
tvanka: Uždrausta išgaben- j daryti įstaigas ir bus pa
ti visokios prekės iš Rusijos, 
išėmus paukščius (kurie 
prieš išgabensiant tur būti 
peržiūrimi valdiško gyvulių 
gydytojaus*), kiaušinius, pie
ną, sviestą, šviežią 
raumenines dešras, 
pins, lašinius (iki 10 
sunkumo), daržoves, 
tos, cukraus prekes, druską 
ir žibalą (kerosiną).

Iš Vokietijos į užimtą 
kratšą leidžiama įvežti viso
kias prekias, jeigu Vokieti
jos kanclerio neuždrausta 
ypatingu įsakymu.

bausti kuopa iki 100 mar
kiu.

mest), 
kinn-
svarų 
arba-

KATALIKŲ KUNIGAI 
SUGRĮŽO Į UŽIMTĄ

JĮ KRAŠTĄ.
Leidus vyriausiam vadui 

rytuose nesenai sugrįžo į sa
vo parapijas keletas Vokie
tijoje laidais buvusių kata
likų kunigų. Šie kiinigai yra 
sugrįžę: Kun. Flotoskovskis 
iš Virbaliaus, kun. Kotlev- 
skis iš Lipsko, kun. Šmulk
štys iš Plutiškių, kun. Voi
ko vskis iš Štamino, kun. 
Baltrėnas ir Didžgąlvis iš 
Gargždų. Be šitų dar yra 
sugrįžę du kunigu iš Paje
vonio, vienas iš Šunskų, ir

KAUNO MIESTAS RŪ
PINASI APLINKINIŲ 

DARŽŲ IŠNAUDOJIMU.
Musų miesto valdyba jau 

visu kuo yra prisiruošusi pa
dėti gerai įdėti daržus mie
stą ir jo apielinkėje. Kau
nas nori išlaikyti savo gar
są, kaipo geras “daržų mie
stas,” ir karo metu ir pasi
rūpins, kad ir karo metu 
tinkamai išgyvenus laukus, 
kurie labai tinka daržovėms. 
Kauno ir apielinkės daržo
vės buvo plačiai žinomos, gi 
miestas ilgam laikui aprū
pindavo caro stalą Maskvoje 
ir Petrąpilėje žemuogėmis. 
Miestas dabar paėmė savo 
žinion tuos miesto laukus, 
ktlrių savininkai yra iš mie
sto pąsitradkę ir ketina juos 
parsaindyti kitiems pigiomis 
kainomis. Miestas pats už- 
jiifko ir reikiamųjų sėklų, 
kurių duos samdytojams— 
neturintiems pinigų, ir do
vanai. Čion tebegyvenantie
ji daržų savininkai jau da
bar yra kviečiami pasirū
pinti savo daržų dirbimu. 
Patarimų jie g^į gauti IŠ

VILNIUJE VĖL KETINA 
ATVERTI KNYGYNUS.
“Wilnaer Zeitung” pra

neša: Vokiečių valdžia Vil
niuje ketanti vėl atverti vi
suomenei kelis knygynus, 
ypatingai valdžios archivą, 
vadinamąjį viešą knygyną 
ir Muravjovo knygyną. Tuo- 
tarpu knygomis tegalėsią 
naudoties mokytojai ir nio- 
kyklos, nėsa reikią dar su
tvarkyti piniginis ir valdy
mo reikalas. (Iš “IV’).
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' GARSINKITĖS ’L. L.
“KATALIKE.” 1 ;
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DIDELIS

SUVALKUOS
ŽEMLAPIS

Sutaisė B. Ki Balutis
—---- r ■ .P

Didumas 28 per 22 coliu. | | 
Penkiose spalvose' (Kolio- _ I _ 
ruošė). Parodo lietuvių 1 
kalboje visus miestus, | | 
bažnytkaimius, kaimus, ■ I. 
pačias^ telegrafus, mbkyk- | 
ląs, kelius, geležinkeliu^,, ® ® 
ežerus, upes, rubežių tarp |1 g 
lenkų ir lietuvių; ir dauge- , j < 
lį kitų dalyki]. ■ ■

—■——■■ <. mi Ji 
“Geriausis žcmlapis. lietu- -)11 
vių kalboj. — Pėrsistafo ' |" 
labai puikiai.?—Taip.-ajįsi, 
liepė apie jį visi laikraš- |J| 
čiai. L-! I i- < 11-
, -Kaina. . , 
VIENAS DOįĮARIS Į U 
šii prisiuntfmu Į namus. ’. I.

I

C
Reikal.-.ukit-, pap.,. ,

S. P. TANANEVIČIUS, 
. ( 3249 So. Morgan St,, 

' CHICAGO. ILL,

B
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Ar slinka jums pluafc'ai? _ -
Ar pražilę jųąu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti iroklUs 1 nors be syeikūinals ir 
limpanti jie?

Ar rutuląs plalskotes, niežas odos'galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia’kas iš aukščiau pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsak'ykete 
iluostrota knygute dusu prisemtą kalba: 

•‘TEISYBE APIE PL'AUKUS,1’ ' .
, Parašita europos garsingo specjalisto, 

kurioje randas Įvairios žiniosr ' ’
Gražybe plauku,--sudėjimas .plauko ir 

odos galvos. Priežastis sllnMnkr'plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus}.r—Ir kaip ,tai 1 penkine 'šava'- 
tis turėti gražius plaukus.—žiirplaukual. 
^-Barzda.—ir dekavones. nuo. užputę dintu

GYDYMAS DYKAI.
Męs galemd Mėrtildrenti’ltlekvietad,"kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko . slinkimą 
plauku prašalina plaiskptes iv augina gra
žius plaukus Ujį 10 ceiitu' arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu sju Jusu antrašu. 
Męs išsiučerftė kiekvienam dolerine' dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute ‘-‘Teisybe 

■ Apie PlšukuS.B'i Išplaukėte: žemĮuti atspau
sta kuponą ir siuskete šlanden.
Onion Laboratdryi Box '544į<UtilonJ :N. Y. 
UNION LABORATORY,

Į , Box.ą|4, tlnljonpN, Y.Į (įjf!
Siūčiu 1 dėdilmas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu nertsiutimo,. meldžiu > išsiųsti 
man tojaus jūsų dolerine, dežūte Calvatura 
N. 1 ir knygute i‘‘;Teleype Apie Plaukus.” 
(Pasiusiteto sykiu kupoira sU’jusu aiitrąšu.)

DUONŽENKLIŲ VELTUI
Vilniuje kas savaitė be

turčiams gyventojams išda
lina keletą tūkstančių duon- 
ženkįių, kuriais galima gau
ti duonos dykai. Miesto val
dyba paskyrė tris didžiųjų 
labdarybės įstaigų, kurios 
privalo tuos duonženklius iš
dalinti: Miesto beturčių glo
ba, lietuvių pašaipiais ko

mitetas ir Centralė Žydų 
labdaringųjų įstaigų. Pati 
miesto valdyba nedalina dy
kųjų duonženklių. Moters, 
kurių vyrai kareiviauja 
sų kąruomenčje, gauna 
duonženklių magistrato 
in o.
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5,o6o,'oo6 pėdų nąujo ir' vartotu medžių, balkių, grindims ildtitų]' tvo- 
rinių stulpų, gbntų, durių, rčihų,. ąkpions, maudomųjų kubilų, ; skal
byklai, klozetų, . prausyuių. Viskas pilnam barnų 'taikumui 'ir staty
mui už pinigus talpinančias kjiiuas. j Krųipkitėg ,a,uksti.. ,. Mandagus 
lietuviui pardavėjai patĮirnaus dums.

. ’ ' ' 1 r . I • • < L* * . ■ ’ : . « i < f i J ! <

piA yra labai lengvas išmėginimas Mazolos
ekonomiškumui. ; , T u ........ !I:..

Pamieruokite paintę Mazolos pirm vartojant ir pamięrokite
vėl paskui. ' . i:.;'1' '* . .-'Vibul ■ ir.ilr.l

Jus nusistėbesite mažumu aliejaus, suvartojamo viriiiittio :: 
tikslams. Ir Mazola yra tyru aliejui ir neturi sav yje vėkdens nei oro; Nieko neis 
eikvojama peršildinimą. Į" t ■ ...

• J t, . *•■•'.. Vartokite Mazola tenai, kur reikia prikimšti.' ■
rriKimŠimaS Jųs gajįįe turėti prikimšimą kasdien.! Jau

' (langiaus nereikalinga pirkti brangius svetimų salių aliejus.' Ma
zola padaro skaniausi prikimšimą, kokį Jus kuomet nors ragavote.

• . , . Kuomet Mazola yra vartojama sviesto ir ęul^ .
.. pKepiI|lindD raus apkepimui, arba aptratikimui grietine, tai

• * . * -» j , * t . > *i ii 1 * * * • ir.
_■ . c .pilnos penkios minutos yra šutaupinamos. ' Pajaus lukštas,-apke

pintas Mazola, yra gardus ir suvirškinamas. į
... /■■,-■' v:? ■ ■■■ ' ■ i ii ’M1 ’ I ’ ■ ■

Kenimas Mazola yra geriausiu daiktu.priėji! / T' ,/'
Ikvp lUad iž valgytinių dalykų,.jisai priguli sti maisto yirškirtiy ,. 
niui ir neužkenkia jojo skoniui.

/ Mazola yra "taip tyras, saldus ir 
kurisai yra kepamas jame.‘: ■ 
virimui, apkepimjii ir prikiihšimui. .

ihOd T;"'- . i "l

•iri'f f Ciįėd Jrhurnįjų

• Sehnininkės visoje' Anjerlkiije \ Avtojd . 51'ėzdlą
• . 'r'ou.<- •r.ą.l •;įn

' * - - * ' , ■ z''... r' '

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų, korinį, ir iš niekti daUgiaiis.
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—^25 pralziniai nurodymai. (Įlin

kite Mazolos iš savo, groserninkp šiandien ii- nustęlįinkite 
savo šeimynų kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gailius 
skanus, kuomet padaryti su Mazola.
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AUGŠČIAUSIŲ K A
RODYKLĖ SAN- ■ 

KROVOSE.
Kad išvengus visbkių 

priekaištų, kada kas paims 
kiek viršaus per nuostatas 
augščiansir.s prekių kainas, 
valdžia pakabindino visose 
sankrovose paskirtų aug- 
ščiausių kainų rodyklę. Ro
dykle turi būti pakabinta 
gerai matomoje vietoje. Pra
sižengusieji prieš rodyklių 
kainas bus labai ska 
baudžiami.

—-to  —— ■_ •
MOKYTOJŲ SUEIGĄ.
“Wilnaer tZeitung” pra

neša: Šiandien popietų- 3 v. 
mokymų patasijas Te Gude

PETER MILLER
i .... ' --Ii:’ '1 '

Mtą liardayūiė.ja-• 
1 šių Laikrodėliu^ i 

5r .j L&ikrodŽius.Į 
j Visi niusų layorai. 
-• irtis PastdidH Kut‘ 

yra išdirbėjo ir musu; ęyarantjio-j 
ti. Musų kainos yra nebrangios.: 
Męs perkame senų Auksų ir Si
dabrų ištarpinimui 

Męs taisome T 
Laikrodžius, Akis išegzamenavo-; 
ja Uždyka Specialistas.

Peter A. Miller
JUBILIERI5

2256 W. 22nd SL, .<■ Chicago, III. i

WESTERN WRECKING & LUMBER CO.
330.0 iki 3400 Wentworth Ave.

. ’ * ■ J’ ? • ' • . I l • •» j . f • ' »

Corn Products Refining Co.
; new York 1':.;

CCOKIKO
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Korespondencijos
BALTIMORE, MD,

Atsakymas p. Liudnui.
“Kat.” num. 5 tilpo 

Baltimorės žinutė, kurių yra 
parašęs tūlas “Liūdnas.” Ži
nutėje p. Liūdnas kaltina 
vyčius, kad jie “lavinasi 
kumščiavimuose, bilijardo, 
spardyme, ristynėse, šoki
me ir. .. . boikotą vinie kitų 
pažangesniųjų draugijų žy

gių.” Vienok p. Liūdnas 
neprimena, kad vyčiai turį 
didelį grafafonų, biliardo 
stalų ir t.t. Ne vien Liūdnas 

, ir kiti korespondentai pavy
di vyčiams.

Vyčiai turi gimnastikos 
"instrumentus ir jais naudo
jasi. Tai koksai protingas 
žmogus gali papeikti už tai ? 
Ar ne geriau yra atitraukti 
jaunuomenę iš saliunų ir 
iš kitų vietų, kur išmokina 
girtuokliauti. Vyčiui turi 
įstatymus ir juos užlaiko.

“Liūdnas” nulindo labai, 
kad vyčiai užlindo ųž akių 
Sąjjungietėms ir prašalino 
jas iš jiems paskirto susi- 

" rinliimui * kambario. Musų 
klebonas užsakė vyčių susi
rinkimų, ir atsėjo, kad Sų- 
jungietės taipo-gl turėjo su
sirinkimų. Žinoma, vyčiai 
apie jų susirinkimų nieko 
nežinojo, bet ir greitai atli- 
ko savo reikalus. Bet po 
vyčių susirinkimo Sųjungie- 
čių nebuvo matyt, nes joms 
liko ligvalei laiko atlaikyti 
savo susirinkimų. Tai ko-

' del turėtų “Liūdnas” bųt 
nuliūdęs. Gal nuliūdęs del- 

į kad vyčių kuopa smar- 
| įjahauga (Įa$ kaįpa gfrybai 
| po lietuK ..'.'y '
Šį

IŠ

tarė vienbalsiai eiti antrų 
dienų Velykų rinkt aukas 
del nukentėjusių nuo karės. 
Žinoma, mūsų koresponden
tai nepripažįsta, kad yra tai 
klaidingas dalykas, bet jie 
neturi, drąsos parašyt tei
sybę apie Baltimorės vyčius.

Nebūk taip nusiminęs 
liūdnas!

Jonas Weberis A. B.

pildyti jų reikalavimus, o 
jei ne tai išeisę ant streiko.

Jau dalis darbininkų išėjo 
ant streiko. Unija kaltina 
darbininkus, kad neprisirašę 
prie unijos, streikuoja. 
Streikuoja čiperiai ir breso 
moulderiai ir tikisi, kad 
greitu laiku išeis ir kiti ant 
streiko. Taigi tuomet tikisi 
greitai laimėti.

Darbininkas.

gybę išimti iF žemės užims 
su virš šimtų metų.

Baltimore, Md.
Am. L. T. Sandaros kuo

pa taiso chorų. Tik sunku 
gauti, kas jį lavintų. Prisi
eis per laikraščius chorve
džio pa j ieškoti.

Numažintos Gazo Bilos!
ATHOL, MASS.

po lietui. “ U /
“Liūdnas” užmiršo (?)‘ 

pridėti savo laiške, kad vy
čiai pasišnekėję su klebo
nu/ kuris jiems pranešė ka
da galima ląikytie susirinki
mų.' “Liūdnas” gerai žino, 
kad vyčių kuopa yra didelė 
ir -uotilptlĮ Jaikyt jų kamba
riuose. -

L -• r ■ x .....................

Su pagelba musų gerbia
mojo, klebbho J. Lietuvnin
ko, kuris paaiškino žmo
nėms klaidas neteisingų ko
respondentų, vyčiai pergalė, 
jo. Baltimorės vyčiai yra 
dėkingi musų klebonui už jo 
nenualsų darbavimasi.

Baltimorės koresponden
tai rašydami apie vyčius at
randa labai daug kaltės. Be 
būdamas vytis nuo pat pra
džios sutvėrimo vyčių kuo
pos čionais neesu datyręs už 
ką galėtų kaltintie vyčius. 
Tiktai didelę klaida musų 
korespondentai padaro, kai 
jie pavydžia jauniems žmo
nėms pasilinksminti.

Sako kad vyčiai nieko ne- 
veikia. Aš norėčiau pa
klausti kų tie musų gerbia
mieji rašytojai norėtų kac 
vyčiai darytų? Yra Balti- 
morėje sutverta kuopelė. 
Vyčiai atlošia veikalus, nors 
ne dažnai, bet publika yra 
užganėdinta, lošimu vyčių 
aktorių.

Per pasidarbavimų para
pijos vargoninko, P. Gra- 
jaucko, vyčiai sutvėrė cho
rų iš 50 balsų. Jisai mo
kino visus per trumpų laikų, 
ir pirmutines mišias giedojo 
bažnyčioj Verbų nedėlę. Pa- 
rapijonai nusistebėjo iš pui
kaus giedojimo. Vyčiai nu-

CLEVELAND, O.

Račiūno Kratomieji Pa- 1 
veikslai.

Judomieji paveikslai ba- 
andžio 12—13 d.

Acme (Germania) salėje 
nivo rodoma p. A. Račiūno 
judomieji paveikslai iš karo 
ąuko ir Lietuvos gyvenimo 

prieš karę.
Buvo matyti visos baise

nybės, ant karės lauko, kaip 
;ai, smarkus susirėmimai, 
plyšimai bombų, ir eksplio- 
davimai aeroplianų ore.

Paveikslai buvo labai geri 
ir kaip girdėtis patiko atsi
lankiusiems žmonėms. Vė
liaus buvo rodoma du ratai 
paveikslų, iš Lietuvos žmo
nių yvenimo, kaip tai, ap
dirbimas laukų, ir t.t.
r Šitie -reginiai tiesiog uža- 
vėjo žiūrėtojus, nes užper
nai, kada p. R. rodė šiuos 
paveikslus, buvo nedaug su
sirinkę publikos. Apart šių, 
dar buvo rodoma ir daug 
juokingi] paveikslų.

Abiejų vakarų programas 
išėjo kuonopuikiausias ir 
likos visa publika užganė
dinta. r*--

Ponia Elz. Račiūnienė su- 
ęląį]?AV<> ^trisirĮ chmudes.. Jos 
malonus balsas padarė dide
lį įspūdį į klausytojus, nes 
gausus delnų plojimas ją 
įšaukė antru kartu sudai
nuoti dainelę “Už giružės 
.teka upė. ”

Pirmų vakarų žmonių su
sirinko' apie tūkstantis, ant
ra vakarų mažiau.

Vakarai buvo parengti 
rūpesčiu vietos klebono ir 
komitetų. Butų geistina ir 
įnalonų kitų meta sulaukti, 
jjp. Račiūnus, kada keliaus 
po lietuvių kolonijas.

Ten buvęs.

L. D. S. 4 kuopoj kilo 
manymas- sutverti čia 
operacijų delei uždėjimo 
valgomų daiktų krautuvės. 
Darbas išpalengvo ir su at
sidėjimu varomas pirmyn.

L. Vyčių 10 kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimų 
balandžio 2 d.
rinkime įstojo kuopon keli 
nauji nariai ir kuopa nuta
rė surengti agitatyviškas 
prakalbas. Taipgi dar mer
goms prižadėjo įtaisyti bas
ket-ball.

su
ko

Šiame susi-

A. K. Losius.

SO. BARRE, MASS.

Čia yra dvi vilnonių au
deklų dirbtuvės. Darbinin
kai priguli prie I. W. W. 
Kovo 27 d. kompanija pra
šalino vienų darbštų uniji- 
stą. Už jį užsistojo 380 
darb. ir išėjo į streikų. Bet 
ant rytojaus priėmė darbi
ninkų ir užmokėjo visiems 
už nedirbtų dienų. Darbi
ninkai stojo darban. F.

Mahanoy City, Pa.
Anglekasyklose sužeistas ir 

nuo to mirė Juozas Ulčins- 
kas, turėjęs aplink 55 me
tus. Du sulaužytu šonkauliu 
jam buvo pervėrę plaučius 
ir todėl nebuvo galima ve
lionis pagydyti;

Valparaiso, Ind.
Čia gyvuoja TMD. 13 kuo

pa. Tečiau jos gyvavimas 
nuolat silpnėja. Pernai kp. 
turėjo dar kelioliką narių ir 
dažniam susirinkimus atlai
kydavo. Šiemet nelaiko jo
kių susirinkimų ir, kaip gir
dima, narių skaitlius taip su
mažėjo, kad kuopa kaipo to
kia jau nei vadinties negali. 
Gaila, kad moksleiviai lei
džia kuopai merdėti, kuri, 
ypač jaunimui, labai yra 
naudinga.

LIETUVIŠKI MARGU
MYNAI.

Philadelphia, Pa.
Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioje nuo-"-balandžio 2 
d. ligi 9 d. atlaikyta misi
jos. Misijas lakė Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos kun. 
Kudirka.

HARRISON, N. J.

Darbai. Ruošiasi Prie Strei
ko. Streikuoja.

Čia darbai eina pusėtinai. 
Pribuvę iš kitur taip-pat su
siranda. darbų.

Čia yra Washington Pump 
dirbtuvė, kurioj dirba apie 
5,000 darbininkų, sudedant 
amatninkus ir neamatnin- 
kus . Beto yra daug dirbtu
vių apielinkėje.

Dirba 48 vai. per savaitę. 
Augščiau minėtoj dirbtuvė
je dirba 54 vai. per savaitę.

Pastaruoju laiku Brother 
Hood of Metal Work dirb
tuvės darbininkai pradėjo 
smarkiai ruoštis prie strei
ko. Darbininkai pasiuntė 
komp. reikalavimus, kuriuo
se reikalaujama 8 vai. darbo 
diena ir pakelti mokestį. Kol 
kas darbininkų reikalavi
mus kompanija atmetė ir 
pasiūlė 52 vai. darbo per ne- 
delę, o mokant už 54 vai. ir 
pakelta tik 71/, nuoš.

Darbininkai atmetė šitų 
kompanijos pasiūlymų ir 
griežtai pasakė, kad turį iš-

Hillicrest, Alta., Canada.
Miestelis randasi kalnuo

toj šalyj. Iš darbų tik vienos 
anglekasyklos. Lietuvių čia 
nedaug gyvena -— 5 šeimy
nos ir keliolika pavienių-

Norwood, Mass. '
♦ j . n *t . • • •»

Čionai laikė prakalbas pp. 
Bulotai ir "žemaitė. Buvo 
renkamos aukos nukentėju
slėms del karo lietuviams ir 
“Žiburėliui.”

The Peoples Gas Light & Coke Company, turi už 
tikslų išaiškinti Chicagos gyventojams,’kaip jų ga
zo bilos gali būti sumažintos—ir kodėl. . Padaryti 
tai, Kompanija yra pasirengus ir geidžia paskleisti 
visokias smulkmenas savo biznio prieš visuomene.

Chicagos gyventojai yra nuoširdžiai užpra
šomi klausti bile kokių klausimų, rišančių 
su gazu, ir kompanija sutinka juos atsa
kyti per apgarsinimus, dabar telpančius di
deliuose kasdieniniuose laikraščiuose.

Kad sumažinti lėšas padirbto gazo Chicagoj, reikalinga Įneš
ti mokslišką “ĮĮcat Unit” gažą vietoj “Candle Power” gazo. 
Moksliška “heat unit” gazo greitai apmainoma “candle 
power” gazo beveik visur.

Tuo Laikines Metodos Reikalaujamos
Be sutikimo autoritačių, Chicagos Kompanija negali permai
nyti “Cąndle Power” ant “Heat Unit” gazo. Dabar miesto 
konsulis turi tai apkalbėjimui. Jis turės nuspręsti, ne ant 
teorijos, bet ant faktu. Kompanija turi faktus. Kompanija 
paaiškins; ji užprašo visuomenę pagelbėti ištirti ir nu 
spręsti juos.

Rašykite Gazo Kompanijai
Kiekvienas yra nuoširdžiai užprašytas per kompaniją, skai
tyti jos apgarsinimus, pasirodančius diėn nuo dienos dide
liuose kasdieniniuose laikraščiuose ir rašyti kompanijai pa- 
tėmijimus arba klausimus ant bile kokio pranešimo apgar 
sinimuose.

Tik užadresuokite laiškų arba atvirutę i-Departamentų B, 
Peoples Gas Light & Coke Company, ir žiūrėkite atsakymų 
apgarsinimuose, didžiuose kasdienini irose laikraščiuose.

The Pęeples Gas Light & Coke Co
Peoples Gas Building Telefonas Wabash 6000

Visada turi savo namuose buteliuką
V P . . b-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojaptis būdas jtrinimui nuo 
•skaudėjirno Reumatizmo, persišal- 

<lhno, išsinarinimojr tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visoje aptiekose arba 

stalini nuo
F. AD. RICH TRR & CO.

74-80 Washington Street* New York, N. V.

P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pinkli laikro
dėlius, deimantus, 
iledus 14k gry
no aukso, iliubi- 
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kuo, špilkas ir 
t.t. Musu krau
tuvė pripildyta 
įaujausios mados 
nvorais ir kai
tos pigesnės 

kaip ktiur. Ant 
utpraiymo kata
logą iSslunėiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagios, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo- 
Juose nėra tokių dalykų, prie kuri* 
įsigyja paplotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

SKioms 

I^SniMOKYMA 
3106 So.Halsted St..Chicągpi 

Čia gali išmokti angliškai

Baltimore, Md.
Vietos lietuvių konferen

cijos valdyba iš Maskvos 
nuo Leono apturėjo laiškų,' 
kuriame pranešta, joge! an
trų tūkstantį rublių, balti- 
moriečių aukų nukentė  j il
siems del karo, yra gavęs. 
Kovo 18 d. Maskvon pasių
sta dar trečias tūkstantis ru
blių. Anot p. Leono laiško, 
lietuviai pabėgėliai Rusijo
je neturinti jokių žinių apie 
likimų savo brolių, pasiliku
sių Lietuvoje po vokiečių.

Brooklyn, N. Y.
Buvo vestuvės Povilo Vit

kaus su J ui. Petrikauskiute. 
Pasilinksminimo metu su
rinkta $21.10 miikentėju- 
siems del karo lietuviams.

Baltimore, Md.
Vietos lietuviai šio balan

džio 24 dienų rengia “Tag 
Day”- Katalikai išvien dar
buojasi su tautininkais.

Wilkes-Barre, Pa.
Sutverta gydytojų associ- 

acija. Draugijos tikslas — 
mokinti žmones, kaip apsi
saugoti ligų, kaip auklėti 
vakus ir t.t. Draugijon įstojo 
ir lietuviai daktarai — J. 
Šliupas, Varnagiris, Zigman
tas ir Rinkevičius.

Mahanoy City, Pa.
Aprokuota, kad Lehigh 

Valley Coal and Navigation 
kompanija Panther Creek 
Valley turinti dar 500 mili
jonų tonų neišimtos iš žemės 
anglies. Tokių anglies dau-

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo rfisą po numeriu:

3325 S&. Raiste? St

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

Reikalaukite iš savo krautuvi
ninko uždyką knygeles “Popere- 
lių”, kurios eina su kiekvienu 5- 
centiniu NAVY pakeliu.

Kuomet jokia vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą. ■ i. v i i '.I '' ’

Jąigu jūsų aptiekoriūs negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Boek 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, DI. White Rock kornų gydy
tojas įšnąikyi kernus per 3 ar ketu
rias dienas. • Vartokite White Rock 
Headache Powders

są Liniją
Jus rasite jaunų, smarkių vyrų, vartojančių 
Ilgai Supjaustytą NAVY tabaką. Kai-kurie 
susuka jį į saldžius, labai skaningus ei garėtus. 
Kai-kurie ruko jį pypkėje. Kaikurie vartoja 
jį ilgam, puikiam, skaningam kramtymui, ir 
dauguma vartoja jį visais trijais budais.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Genasias Tabakas Geriausiame Pakely]”
NAVY yra prinokusiu Kentucky Burley ta

baku, rūpestingai nunokintu ir sumaišytu, kad 
padaryti jįjį minkštu bei saldižu ir suteikti 
jam malonų skonį, kokio nesiranda jokiame ki
tame tabake.

NAVY ateina pas jus tyras, saldus, švie
žias ir kvapus, nes jisai yra apsaugotas garsin
gu NAVY Pakeliu su Keturiais Viršeliais — 
sunkia Manilos, sidabrine, saugia nuo vandens 
“Glassine” popiera ir Litho popiera.

Pabandykite NAVY savo cigaretams—savo 
pypkei—arba kramtymui. Jus pamėgsite jį 
labjaus, negu bile tabaką, kurį kuomet nors 
vartojote.

UŽDYKĄ
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

C--'—

G.W.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farrnas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais f armėnais. Męs 
esame, seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotds poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smiolžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
■dą farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčią, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farrnas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite j ke
lis metus turtingais fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaustLietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aJpuas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

3
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Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, ' pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo,, bus nai
kinami.

Redakcijos
Straipsniai.

POLITIŠKOS DRAUGI
JOS PAS AMERIKOS 

LIETUVIUS.

Illinois valstijoje—ir. he 
abejonės, taipogi daugelyje 
kitų vietų Suvienytose Val
stijose—yra įvairių sutver
ti]. lietuviškų politiškų drau
gijų, kliubų. Paprastai tai 
yra republikoniški ir demo
kratiški kliubai.

Pirmu žvilgsniu, tie lie
tuviški politiški kliubai ro
dos gražiu ir maloniu apsi- 
reškimu. Tai rodytų, kad 
lietuviai dalyvauja politiko
je, jaja įdomauja, pasirodo 
esu gerais ir susipratusiais 
piliečiais.

Vienok jeigu arčiaus pri
sižiūrėti į musų tuos demo
kratiškus ir republikoniškus 
kliubus, tai labai retu iš jų
jų galima butų pasidžiaugti. 
Jie kuone visi įsteigti visai 
ne tam, kad tarnavus lietu
vių piliečių reikalams. Pa
prastai šie republikoniški ir 
demokratiški kliubai yra nė 
kas kitas, kaip tiktai įrankis 
vienam ar kitam politikie- 
riui daugiau s balsų prisi
gaudyti. Kliubas tarnauja 
politikieriui, bet ne visuo
menei.

Veltui butų tokiame kliu- 
be jieškoti progos geidaus ir 
nuodugniaus susipažinti su 
politika. Tiktai kuomet atei
na rinkimai, tai nariai turi 
balsuoti už tų ar kitą pa
skirtą kandidatą, visai ne
atsižvelgdami į tai, ar kan
didatas tinka renkamon vie
ton ar ne. Nekartą pasitai
ko, kad gudresnis tokio kliu- 
bo narys visą kliubų tiesiog 
parduoda kaip avinus. Pa
sibaigė rinkimai, ir klįųbas 
su jojo nariais vėl neįdomus 
iki sekančių rinkimų.

' Gi šie politiški kliubai ir 
politiškos draugijos galėtų 
daug ką nuvokti musų gyve
nime. Jis galėtų būti ak- 
tiviškos politikos mokykla 
kiekvienam naujam lietuviui 
piliečiui, taipogi nevienam 
senam. Venok sunku tikėti 
ir laukti to prie dabartinių 
aplinkybių, kuomet kliitbai 
yra rankose mažamokslių, o 
nekartą ir nesąžiningų žmo
nių.

Jeigu paversti šiuos kliu
bus į naudingas įstaigas, tai 
į juos turėtų eiti mokytes- 
nieji ir kiek ilgiaus šioje 
šalyje pabuvę musų broliai, 
kurie turėtų savo tikslu 
ne išnaudojimą musų tam
sesnių brolių, bet jųjų ap
švietimą, visuomenės naudą. 
Jeigu norima iš politiškų 
kliubų padaryti naudingas 
Įstaigas, reikalinga, kad Inu- 
su inteligentija eitų į tuos 
kliubus. Taipogi reikalinga, 
kad spauda, atkreiptų į juos 
daugiaus atydos. Kitaip, 
tie kliubai savo milžiniško
je daugumoje pasiliks iš
naudojimo įnagiu gudrių po
litikierių rankose. j

PIRMIAUS IR DABAR.
Visi Amerikos lietuviai 

dar pamena kaip atvyko pas 
mus advokatas Yčas—Du
rnos atstovas ir aušrininkas 
jei lietuvystės tėvas—Dr. 
Basanavičius. Kuomet jie 
atvyko Amerikon rinkti au
lų Tautos Namams Vilniu- 
e, tai amerikiečiai juos pri

ėmė su ištiestomis rankomis, 
šskyrė tiktai socialistų 

spauda, kuri nebuvo prielan
ki ir davė “pipirų” Durnos 
atstovui Yčui, nors tas buvo 
abai nesumanus darbas iš 
jusės socialistų spaudos, ir 
visi užsipuolimai buvo be 
pamato. Vienok daugumas 
socialistų aukavo pinigus ir 
rėmė tą garbingą užmany
mą.

Kuomet svečiai atvyko 
Chicagon, tai vietiniai laik
raščiai: “Katalikas,” “Lie
tuva, ” “Draugas” ir bure- 
is prakilnesnių lietuvių tu

rėjo susirinkimą a. a. kun. 
A. Kaupo namuose, apkalbė
jimui maršruto ir prigelbėji- 
mui tam prakilniam ir šven
tam užmanymui. Visi dir
bo išvien, kaipo vienos mo
tinos vaikai. Tuose laikuo
se viešpatavo taika visuome
niškame gyvenime. Jeigu 
a. a. kun. A. Kaupas butų 
dabar su mumis, tai be abe
jonės Amerikos lietuviai bu
tų neišsiblaškę po įvairias 
partijas ir vardas “klerika
las” nebūtų1 skambėjęs lie
tuvių spaudoje. Reikia pri
pažinti, kad a. a. kun. A. 
Kaupas buvo kunigų tėvas, 
ir jisai mokėjo su jais tar
tis. Bet netekus gero tėvy
nainio, viskas nuvėjo kitaip.

Atvykus kun. Kemešiui 
Amerikon ir užėmus jam 
“Draugo” redagavimą, tuoj 
jisai suskaldė lietuvių vie
nybę ir pamynė po kojų vi
sus a. a. kun. A. Kaupo pa
liktus sumanymus ir pradė
jo sėti neapykantą tarpe 
Amerikos lietuvių. Tuoj pra
dėta jieškoti su žiburiais 
bedievių, laisvamanių ir ki
tokių sau nepageidaujamų 
asmenų.

Gavęs keletą savo pasekė
jų, nors jie patis buvo vie
šai žinomi iki tolei kaipo 
laisvamaniai, Kemėšis pra
dėjo varyti tą savo darbą. 
Dabar jie dalina bedievystės 
diplomus visiems, tiems, ku
rie nesutinka su jųjų siaura 
ir labai prasta politika.

Taigi čionai kįla labai 
opus klausimas: Kur męs 
Amerikos lietuviai, nuženg
sime su taja siaura ir iie- 
apykantos pilna politika, 
kuri jau apsėjo dilgėlėmis 
ir dagiais musų viešą gyve
nimą.

Kemėšine spauda mums 
lietuviams yra pavojinga. 
Jinai pradėjo boikotuoti vi
sus rinitus darbus ir toliau 
sėja savo neapykantos kū
kalius ant lietuvių dirvonų.

Laikas Amerikos lietu
viams nusikratyti kemėši- 
nės partijos ir pradėti vėla 
rimta ir naudiiigą dar
bą,—darbą, koksai a. a. kun. 
A. Kaupo laikuose buvo 
pradėtas varyti. Ar neatsi
rastų Amerikoje, lietuvio— 
kunigo, kuris turėtų užtek
tinai drąsos sustabdyti Ke
mėšio politiką, pradėti dirb
ti sveiką darbą ir atitaisytu 
tas visas ydas, kurios dabar 
yra daroma. Toksai lietu- 
vis-kunigas užsipelnytų sau 
didelę pagarbą.

TarpLaikraščiii
“Tėvynės” num. 16, nese

nai atvykęs iš Lietuvos p. 
A. M. Martus, kuris pirmiau 
buvo gyvenęs Amerikoj, su
teikė įdomių žinių apie lie
tuvių padėjimą kaip Rusi
joj, taip ir užimtoj vokiečių 
dalyje.

Gerb. p. M. rašo straipsnį, 
taikindamas daugiau amęri- 
konanis negu lietuviams, 
kad anų atkreipus domą į 
Lietuvos ir lietuvių likimą. 
Todėl savo straipsnį prade
da, paduodamas geografiš
kąjį Lietuvos padėjimą, ku
ris, deją, truputį perdėtas, 
ir neteisingas lietuvių skai
čius paduota.
Štai ką rašo p. Martus:

“Lietuvių tautos dalis, apie 
450,000, ir pinna karės buvo po 
Vokietija. 1914 mėtuosee rusai, 
inėję j Prūsiją, išplėšė tų lietu
vių turtus, išdegino namus, naiki
no jų visą; lobi, sakydami ir ma
nydami, buk tai darą germanams. 
Tuom tarpu-gi kentėjo niekuo ne
kalti gyventojai Lietuviai. Apie 
27 nuošimčius tų žmonių rusai 
per prievartą išgabeno iš Prūsi
jos ir ištrėmė Į Rusijos gilumą. 
Čia iš tų išgabentųjų arti 25 ar 
30 nuošimčių jau išmirė; iš liku- 
siųjų-gi bent 75 nuošimčiai serga 
Įvairiomis ligomis del stokos dra
bužių, maisto ir sanitariškos prie
žiūros.”

1914 metuose Vokiečiai užėmė 
Lietuvos pakraštį prie Vokietijos 
rubežiaus, ir vokiečių kariuomenė, 
kaimuose ir miestuose, privertė 
vietos gyventojus užimti visokias 
valdiškas vietas,—mat, rusai val
dininkai, prisiartinant vokiečiams, 
išbėgiojo. Po trijų mėnesių rusai 
išvarė vokiečius. Tuos žmones, 
tuos lietuvius, kuriuos vokiečiai 
buvo privertę užimti valdiškas 
vietas, rusai pakorė. Tarp pakar
tųjų buvo daug moterų ir vaikų.

1915 metuose, pavasarį, vokie
čiai užėmė visą pakraštį pas ju
ras, nuo Memel’io (Klaipėdos) iki 
Libavai (Liepojui). Rusai nesu
spėjo išvaryti į vidurines Rusijos 
gubernijas vietinių gyventojų, ne
suspėjo taip pat sunaikinti ir jų 
turto. Užtai vėliaus rusų valdžia 
įsakė savo kariuomenei, kad ji, 
traukdamosi, viską naikintų. Taip, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiuose ru
sai traukėsi per visą Lietuvą ir 
viską naikino. Pjovė jau užau
gusius javus ir vežės su savim; 
neužaugusius-gi užarė, užakėjo, 
arkliais nutrypė; padarus ir gy
vulius nešė, vežė ir vedė su sa
vim; budinkus degino ir žmones 
varė pirma savęs. Tie, kurie ne
norėjo geruoju eiti iš savo namų, 
buvo kazokų mušami nagaikomSs 
ir kardais per galvas. Kiek ge
riau buvo tiems, kas spėjo pirm 
laiko pasislėpti giriose. Vėliaus 
buvo atmainyta prisakymas varu 
varyti žmones, tačiaus kazokai, 
rasdami tame žiaurumo patenki
nimą, visviena varydavo žmones 
ir mušdavo. Didelė dauguma to
kiu budu varomų iš namų žmonių 
negalėjo suspėti pasiimti su savim 
nei drabužių. Turtingesnieji mie
stų gyventojai išvažiavo trauki
niais, biednesnieji—gi miestelėnai 
ir kaimiečiai ėjo pėsti; mat, nuo 
kaimiečių arkliai ir Vežimai jau 
buvo atimti. Žmonės ėjo pėsti po 
1,200 ir 1,400 varstų (nuo 850 iki 
1,000 angį, mylių). Tarp jų ne
maža buvo ir tokių, kurie turėjo 
menką arklį ir vežimėlį—tai buVo 
liekanos jų turto, kurs netiko val
džiai, tad ir nebuvo iš jų atimtas. 
Ant tokių vežimėlių buvo vežami 
ligoniai, maži kūdikiai ir seniki. 
Daugybė moterų, kurių visas tur
tas pasiliko arba žuvo namie, ne
šėsi, pačios pėščios eidamos, ma
žus kūdikius ant rankų, kiti-gi 
bėgė keliu prie jų šono. Ir to
kioms nelaimingoms motinoms pri
sieidavo tokiu budu keliauti po 
1,400 varstų, arba arti 1,000 angį, 
mylių !...

Ponui Martui teko vesti 
burįs pabėgėlių. Jis rašo 
kaip jam dėjosi kelionėje:

Keliavome per keturis mėne
sius. Mano grupoje buvo apie 
7,000 žmonių. Kelionėje maitin- 
davomės tuo, ką gaudavome. Tan
kiai prisieidavo kasties,—net ir 
per prievartą,—bulves pas ūki
ninkus pakelyje. Ir tai sunku bu
vo gauti pakaktinai maisto, nes 
kur rasi tokių turtingų ūkių ir 
kaimų, kur butų galima pavalgy
dinti minią iš 7,000 žmonių? Mai- 
tinimuisi buvo įrengta virtuvės— 
punktai kas 20 varstų, bet ir iš to 
nedaug tebuvo naudos, nesą to

kiuose punktuose gaudavo pa
valgytį ne daugiau, kaip 5 nuo
šimčiai keleivių... Visą maistą su
vogdavo tokių punktų prižiūrėto-* 
jai, vietos žmonės... Tokiuose 
■punktuose, kuriuos prižiūrėdavo 
geri žmonės, pabėgėliai gaudavo 
it užtektinai gferai pavalgyti. Nak- 
vodavome miškuose. Ir tai ganai 
sunku būdavo prisitaikinti, kadi 
gavus gerą nakvynę, kur butų* 
vandens išsivirimui bulvių, kur 
butų užtektinai žolės pabėgėlių 
arkliams... Maži vaikai ir seniai 
mirė be paliovos into neužtektino 
valgio ir nubvargio.

16 dieną spalių 1915 metų jau 
buvome 90 varstų už Smolensko, 
ant vieškelio, kurs eina nuo Smo
lensko linkui Maskvos. Dabar jau 
oras atšalo ; rytmečiais būdavo in 
vanduo užšąlą ant colio ir ant 
dviejų. Mano žmonės, daugiau
siai moterįs, buvo apsirengę leng
vai ; vyrai—lengvuose švarkuose,' 
moters—vasarinėse jekutėse, kū
dikiai—pusiau nuogi; bent pusė 
mano būrio žmonių buvo be avali
nės, basom kojom... Tuo laiku jau 
buvo tikra nelaimė, panika! Trau 
kinių gauti negalima, valdžia vis 
liepia eiti toliau ir toliau. Nei 
drabužių, nei avalinės niekur ne 
galima gauti, 23 d. spalių pribu ' 
yome į miestelį ir tuoj nuėjomėj 
pas geležinkelio stoties viršininką.| 
reikalaudami traukinio. VisokiaisJ 
budais, ir gąsdinimu ir prievarta, 
rėmėine savo tuos reikalavimus, 
įr vos-ne-vos po trijų dienų gavo
me prekinį traukinį. Mano žino-' 
ries liko nusiųsti į Orenburgo gu
berniją.

Vėliaus Važinėjau-* Rusijoje ir: 
aplankiau daugelį vietų, kur gy-Į 
vena pabėgėliai Ir ištremtiniai. 
Nei mažiausios nėra abejonės, kad 
per metus-kitus laiko iš tų pabė
gėlių ir ištremtinių beliks tiktai 
pusė: antroji pusė išmirs nuo ba
do, šalčių ir visokių vargų.

Štai ką yra patyręs p. A. 
M. Martus apie lietuviu gy
venimą po vokiečiu:

Vokiečiams užėmus Lietuvą, jų 
valdžia įsakė laike trijų dienų 
suvežti visą, iką tik jie turėjo, į 
pažymėtas vietas. Įsakyta buvo 
suvežti drabužius, padargus ir 
maistą. Valdžia visą tai iš žino 
riių atėmė ir išgabeno į Vokietiją. 
Taigi pasilikę Lietuvoje žmonės, 
liko be mlaisto ir be pastogių, nes, 
kaip žinome, daugelyje Lietuvos 
vietų netik išgriauta miestai ir 
kaimai, bet ir akmuo ant akmens 
nepasiliko! Ko nesunaikino ir 
nesudegino Lietuvoje rusai, tą 
dabar atėmė iš lietuvių vokiečiai. 
Baisus yra ir tas faktas: vokiečiai 
likusį Lietuvoje turtą nugabeno 
Vokietijon ir VlENKRT SU TUO 
ĮVAIRIAIS DRAUDIMO ĮSTA
TYMAIS NEVELIJA NIEKO 
GABENTI IŠ VOKIETIJOS Į 
LIETUVĄ. Matomai, Vokietijos 
valdžiai nei kiek nerupi, kad jos 
užimtose vietose žmonės gali ir 
badu išmirti!

Pagalios užbaigdamas ra
šo apie reikalingumą pagel
bos:

Kas bus Lietuvoje toliaus—aš 
nežinau. Bet šiandien tenai yra 
nepakeliamas gyvenimas, neapsa
komas visako brangumas. Taip, 
Lietuvoje ir Lenkijoje, kurias Jai 
ko užėmę vokiečiai, tulose vieto
se už duonos svarą reikia mokė 
ti 35 kapeikas, o kitose vietose 
net ir po 60 kap! Tokiose vie
tose žmonės jau suvalgė ir šunis 
ir kates. Dabar tik ir lieka jiems 
laukti kokios nors pagelbos iš ne
kariaujančiųjų Europos valstybių 
ir iš Amerikos,

Jei Lietuva negaus pagelbos iš 
Amerikos, jei . jos gyvehtojams 
riepratiės pagelbos rankos neutra 
lės valstybės} tai seniausioji Ariu 
giminės tauta IŠMIRS BADŲ.

Lietuvai ir Lenkijai reikalinga 
yra greita pagelba. Dabar visoje 
Lietuvoje, ir visu tuo keliu, ku
riuo lietuviai buvo varomi Rusi 
jon, kai akia. užmatai, visur ma
tosi kryžiai, kryželiai. Tai lietu 
vių tautos sūnus nuklojo pasau
lio dalį savo lavonais didelėje sla
vų ir teutonų škerdyneje. O jei 
dabar lietuviai rizgaus pašelpoi, 
tai neilgai trukus nebus jau kas 
stato paskutiniemsiems lietuviams 
ir tų medinių kryželių...”

Lietuvių Suvažiavimas.

reikalą, 3. medžiaginių pa
bėgėlių reikalą. Iš medžia
ginių reikalą sekcijos išski
riama dar: 4. technikos ir 5. 
medicinos komisija; iš tech
nikos komisijos—6. agrono
mijos bei žemės ūkio komi
sija.

Visa antroji suvažiavimo 
diena ir puse trečiosios iš
eina sekciją darbams. Joms 
Organizacinė Komisija buvo 
nustačiusi programas, į ku
rias buvo sutraukti visi pa
tys svarbieji klausimai. Sek
cijos; apsvarsčiusios prog
ramose nustatytus arba vi
suotiniame suvažiavimo su
sirinkime iškeltus klausi
mus, ar šiaip ar taip spren
dė juos, priimdamos rezoliu
cijas. Paskiau visos sekciją 
sudarytos ir priimtos rezo
liucijos ėjo į visuotinį suva
žiavimo susirinkimą, kuris, 
apsvarstęs jas savo posė
džiuose, galutinai patvirtino 
ir priėmė, kai ką atmesda
mas, kai ką pridėdamas Ur
ba kitaip pakeisdamas.

Organizacinė Sekcija.
Organizacinei sekcijai bu

vo patiekta tokia programa:
I. Pranešimai — bendroji 

organizacijos tvarka.
II. Užimtosios Lietuvos 

šelpimas: 1. sunaudojimas 
neutralinią šalią—a. Švedą, 
b. Šveicarą, c. Daną; 2. Ang
lijos lietuvių kolonijos mo
bilizavimas; 3. Amerikos lie
tuvių kolonijos mobilizavi
mas; 4. Rockefelerio fondas; 
5. moralinė pagelba.

III. Lietuvių pabėgėlių 
grąžinimas tėvynėn: 1. ben
dras lietuvių pabėgėlių tel
kimas; 2. lietuvių pabėgėlių 
telkimas valsčiais parapijo
mis; 3. sudarymas iš lietuvių 
pabėgėlių organizuoti! būrių 
su savo seniūnais; 4. įgalio
tinių kadrų paruošimas; 5. 
patogių ekonominių sąlygų 
paruošimas pabėgėliams 
grįžti: parūpinimas—žemės 
ūkiui arklių, žemės dirbimui 
įrankių ir mašinų, sėklų; 6. 
“Žagrės,” “Marijampolės 
Ūkininkų Draugovės,” “Ko- 
operatoriaus’’ sunaudojimas 
šiems tikslams; 7. šios sri
ties darbui praplatinimas 
dirvos, vyriausybės tvirtina
mų įstatų arba instrukciją 
keliu.

IV. Santykiai su kitomis 
tautą ir visuomenės organi
zacijomis: 1. su laikiniu Vil
niaus Kauno Abivatelių Ko
mitetu; 2. su lenką, latvių, 
įgaunią ir rusų organizacijo
mis.

V. Lietuvių draugijų dar
bų suderinimas.

VI. Prusą lietuviai.
VII. Mokslus einančios 

jaunuomenės vasaros atosto
gos.

Vien tik pažvelgus į šią 
programą, matyti, kokia dau 
gybė yra svarbių svarbiau
sių reikalų ir klausimų, ku
riuos sekcija buvo pasiėmu
si rišti. Jiems kaip reikiant 
ištirti apsvarstyti ir nutarti 
feikalinga butų . ne vienos 
dienos, ne trijų, bet trijų sa
vaičių, arba ir mėnesių. Tad 
nenuostabu, kad ir sekcija 
nespėjo jų visų viena diena 
aprėpti.

Organizacinė sekcija buvo 
pati didžioji. Ji svarstė, ga
limą sakyti, įr pačius svar
biuosius klausimus. Dalyva? 
vo joje 32 suvažiavimo na
riu iš 89.

Sekcijos posėdžius prade

da adv. P. Leonas, kaip se
niausias. Jis išrinktas ir 
sekcijos pirmininku.

Pradžioje būva pasiūlyta 
pasidalyti sekcijai į komisi
jas, bet kun. Tumui ir inž; 
(Naruševičiui nurodžius, kad 
/priėmus pasiūlymą, bus per
daug susmulkinta visa' sek
cija inkad yra labai svarbių 
klausimų, kuriems rišti rei- 
(kia kad dalyvautų kiek ga
lint visi sekcijos nariai,—bu- 
,vo nutarta nėsiskirstyti į 
(komisijas. Buvo priimta ir 
pasiūlytoji posėdžių progra- 
įma.

Imama I programos sky- 
Įrius—pranešimai apie ben- 
įdrosios organizacijos tvarką.

St. Šilingas pasakoja apie 
Centro Komiteto vidaus or
ganizaciją:—Komiteto daliai 
išsikėlus iš Vilniaus ii* jo 
nariams apsigyvenus ne vie
name kuriame, bet keliuose 
Rusijos miestuose, jau pa
čiame pirmame Komiteto 
posėdyje buvo nutarta iš
skirti prezidijumą, kuriame 
dabar yra 4 Kom. nariai: M. 
Yčas, pirmininkas; adv. P. 
Leonas, vicepirmininkas; St. 
Šilingas, sekretorius; J. Ku
bilius, iždininkas. Prezidi- 
j urnas veda visus Komiteto 
reikalus. Viso Komiteto po
sėdžiai yra šaukiami kas mė
nuo, arba kas pusantro mė
nesio. Be prezidijumo ir 
Komiteto narių, traukiami į 
darbą atskiri lietuviai kolo
nijos vietose. Daromi yra 
skyriai. Trūkstant vietose

(Dar ne galas.)

(Pirmo,s dienos suvažiavi
mas aprašytas “K” No. 6.)

CJ" i--; « t ,
Jau baigiantis pirmosios 

dienos posėdžiams, suvažia
vimas pasidalijo į sekcijas: 
1. organizacinę, 2. dvasios

NEI-ŠIS-NE1-TAS.
Albinas su savo “Žvirb

liu” sumanė pajuokti kai- 
kurias lietuviškas redakci
jas. Oi galva, galva! Tiktai 
paauksuoti ir ant kuolo už
mauti. 

* *
Tėvas Astramskas, supy

kęs, drožia pipirų per “Sau
lę” “Katalikui,” kam-gi ji
sai agituojąs viešai už kan
didatus į SLA. Drožk, Tė
vuk, drožk. 

* *
Į Kemėšio “Darbininko” 

editorialus tiktai gali atsa
kyti Dutkus.

* *
“Lietuvos” redaktorius 

Balutis tai tikras Sravizro- 
las su savo pakraipa ir su 
savo “gandais.”

* *
Dutkus pamiršo pasvei- 

kyti Šv. Velykomis savo 
Skaitytojus. Excuse me.

# *
“Lietuva” nuolat gaudo 

“gandus.” Tai Račkauskas 
apleisiąs “Tėvynę,” tai vėl 
apie permainas “Kataliko” 
redakcijoje.

* *
“Amerikos Lietuvis” vi

sai pagerėjo. Keep on.

Dutkus kviečia sandarbi- 
ninkauti į savo skyrių visus 
humoristus.

*
Halsted Street “tautinin

kas” sako: Ar gerai socia
listui padarytų ar blogai, 
spjauk jiems į barzdą. Tai 
vieiiybė! 

į: *
Dutkus mislina, kad visus 

tuos etgelitiš Amerikoje su
kėlė tai grinoriški redakto
riai. 

* *
Halsted Street nekurie 

šiaudiniai inteligentai tiktai 
moka grabus budavoti lie
tuviškiems laikraščiams.

jk *

“Keleivis” savo editoria- 
1c sako, kad žmogus yra iš
sivystęs iš “monkės.” “Ke
leivio” turinis tai patvirti
na. 

* *
“Keleivis” leidžiamas tik

tai del biznio, o ne del so
čia listiškos idėjos.

y: *

Žagaras debatavo, kad 
‘ ‘ Internacijonaližmas ver
tesnis už tautą.” Tai kam-gi 
dar tokiam vadintis lietu
viu? 

* *
Dutkus aplaikė daug lin

kėjimą Šv. Velykomis. 
Thanks very much.

* *
Trįs broliai: Kipšas, Jur

gis Spurgis ir Dutkus.
•f* SĮc

“Santaikos” Redakcija 
nesugebėdama nieko geres
nio padaryti, savo “editori- 
jaluose” užsiima registravi
mui zecerišką klaidą ki
tuose laikraščiuose. Ar 
Clcvcland’as negali susitver
ti geresnio redaktoriaus?

Dutkus.

Sieniniai Kalendoriai.
Šįmet su sieniniais kalen

doriais, dėlei daugelio neiš
vengiamų priežasčių, buvo 
labai susivėlinta, ir tiktai 
dabar tegalime juos skaity
tojams išsiuntinėti. Gerb. 
Skaitytojai teiksis tai mums 
atleisti. Šiomis dienomis 
męs juos išsiuntinėjamd vi
siems “Kataliko” Skaityto
jams. Jeigu kurisai neįau 
tų, tai prašome mums pra
nešti, ir męs prisiusime.

Męs šįmet, kaip Gerb. 
Skaitytojai jau žino, išleido
me kalendorius knygelių pa
vidale. Manėme išpradžių, 
kad to užteks. Vienok po 
Naujų Metų pasipylė laiš
kai, kuriuose būtinai reika
lauta ir sieninių kalendorių. 
Pildydami savo Skaitytojų 
norą, męs pasiryžome išlei
sti ir antros rųšies kalendo
rių. Vienok to tuojaus ne
galėjome atlikti, nes kalen
dorių išleidimas užima daug 
laiko, o laikas buvo jau iš
skirstytas kitiems darbams. 
Tat tiktai dabar tegalėjome 
išpildyti tą Gerb. Skaitytojų 
norą.

Sekančiais metais, turėda
mi prityrimą, kad sieniniai 
kalendoriai yra butinu rei
kalu lietuvių šeimynose, męs 
juos turėsime gatavus į lai
ką ir skaitytojams išsiunti- 
nėsime be jokių sutrukimų.

Šių metų sieniniame ka
lendoriuje męs suteikiame 
eilę pasiūlymų, kokių, niums 
rodosi, nei. viena lietuviška 
išleistuvė Amerikoje, bėra 
davusi musų visuomėriei. 
Patartume visiems aiydžiai 
tuos pasiūlymus perskaityti 
ir įsidėmėti. ' , j 
r Su tikra pagarba, ;

“KATALIKO”
ADMINISTRACIJA.
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“Katalikas” 

Metams 

Kaštuoja 

$2.00 
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Lietuviu Laikraštis “Katalikas”No.?
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vestras yra studentas, Vincas pasilikęs prie tėvo namuo
se, Cecilija yra moklytoja viešoje mokykloje Edwards
ville, Pa., Juozas ir Jonas dar jauni ir gyvena namieji. 
Apart jų paliko brolių: Simaną ir Tarną. Simanas gy
vena Edwardsvillej, o Tarnas—Pittstone, ir lietuvių vi
suomenei žinomas kaipo nenualsus veikėjas ir pastarais 
keliais metais SLA. kasininkas.

Velionio laidotuvės atsibuvo panedėlį balan. 24 d. 
Lai būva jam lengva svetima žemelė.

Laiškai iš Rusijos.
Pa j ieško Pažįstamų ir Gi

minių Kareivis iš Rusų
Armijos,

Šiomis dienomis “Katali-’ 
ko” red. S. P. Tanantvičius 
apturėjo iš Užkaukazinės 
veikiančios armijos laišką 
nuo tūlo kareivio, kuris tarp 
kit-ko rašo:

dos bažnytkiemio, Marijam
polės pav., Suvalkų gub. Pa
žįstamų ir giminių prašau 
rašyti man šiuo adresu:

Gorod Sk obele v, Fer- 
ganskoj oblasti (Sredn-a- 
ziat. vlad.), Ošskaja u.l N13, 
Kazimiru Bukšnisu, Russia.

P. S. Prašau ir kitų laik
raščių perspausdinti.

K. Bukšnys.”

T Telephone Yardsl546

i W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas
Musu galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausia madą. 
Dėlto atliekame 
visu fotografijų 
darba kudgeriau- 
siai.
3315 S. HalstedSf 

kamp. 33 PI.
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Dr. T. M. Maturzynska
LĖTU V Ė DENTJSTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium Jeinanti- Darbas #;varantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave. HaPŠlL.
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I Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
a Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių baigtų ir stogo popieros, 
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS 
| CARR BROS. WRECKING CO.
i 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. B
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Ka gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Koiiėl negalit pajieškot savo giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. Jūsų laiškai, siun
čiami giminėms, sugrįžta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka į adresantų rankas.

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
toj:<i. Kas ktaip mano, neapsimoka nei raityti visai.
Rašydami indėkite 2c. krasos ženklelį atsakymui. Cliicagiočiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatojo unp -5 iki 8 vai. vak. ir neda
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 32 46 S. Union Ave. CHICAGOJLL

Pereitame “Kataliko“ numeryje patilpo pranešimas 
apie mirtį musų tėvynainio Simano Paukščio. Šiuom 
kart apturėję daugiau žinių apie velionio gyvenimą pasi
daliname su musų skaitytojais.

A. a. Silvestras Paukštis yra kilęs iš Lietuvos, Suval
kų gub., Vilkaviškio pav., Naujininkų kaimo. Gimė 
1858 metuose, rugsėjo mėnesi. Būdamas 21 metų, su 
broliu Juozu, iškeliavo Amerikon, turbut prasišalinda
mas nuo karuomenės. Atkeliavęs Amerikon apsigyveno 
pradžioje Shenandoah, Pa. ir dirbo apie tris metus ang- 
lekasyklose. Būdamas blaiviu ir taupus sudėjo keletą 

... dęsėtkų dolerių ir ka^tu ,su .b^Vs^ųą^ų.sumąiiė užsi- 
imti vertęlgyste. Tuom tikslu persikėlė iš Shenandoah 
su visa šeimyna į Plymouth. Pa. ir čionai uždėjo mažą 
valgomųjų daiktų krautuvėlę. Po metų laiko uždėjo 
kitą krautuvėlę Kingstone ir Silvestras palikdamas broli 
vesti Plymouth’e esančią krautuvę, pats persikėlė į nau
ją krautuvę. Kelių metų nenualsus darbštumas ir su
manus, teisingas vedimas vertelgystės jam atnešė gerUs 
rezultatus. Pagalios, po keliolikos metų darbo išvien su 
broliu, atsiskirė. Juozas pasiliko Plymouthe, o Silves
tras Kingstone ar Edwardsville (Kingston nuo Edwards
ville skiriasi gatve). Kiek vėliaus velionis užlaikė vieš
butį Edwardsville, Pa.

“Biznio” vedime S. Paukštis pasižymėjo gera nuo
voka ir gabumu.' Laikui bėgant tie gabumai jo buvo 
patėmyti. Jam įstojus dalininku “Bartels Brewing 
Co.” Edwardsville, Pa., jį aprinko superintendentu (ve
dėju) tos kompanijos reikalų, kur išbuvo ilgus metus. 
Tik keletu metu prieš mirtį jis patsai savu noru pasi
traukė iš užimamos vietos. Ilgų metų pasidarbavimas 
kompanijai buvo apvertintas, ir velioniui pasitraukus, 
mokėjo algą lig mirties. Beto velionis buvo per daug pa
skutiniųjų metų dlirektorium banko ir atstovu (repre- 
sentantu).

Apie penki metai velionis yra pasitraukęs iš akty- 
viško vedimo savo “biznio” ir nutolo nuo gyvenimo, nors 
vis dar viešuose reikaluose miestelio arba Jo žmonių 
reikalais nemažai pasidarbavo ir parodydavo daug en
tuziazmo, ištvermės ir sumanumo.

S. Paukštis buvo duosnus žmogus. Jis matydamas 
reikalą pašęipos kam-nors, ją teikdavo ir niekam neat
sakydavo. Tokiu budu tarpe vietos žmonių užsitarnavo 
didelį pagerbimą ir prielankumą.

Jis savo turtu rėmė ir musų lietuvių viešus reikalus. 
Taip pirm 1902 m., kuomet Edwardsville’je nebuvo baž
nyčios ir lietuviai turėjo eiti melstis į Plymouth, arty- 
miausią lietuvišką bažnyčią, Paukštis su kitais prakil
nesniais lietuviais padarė sutartį, apsipirko plotą žemės 
del bažnyčos ir suorganizavo parapiją. Tuoj išstatė Šv. 
Marijos vardu bažnyčią Kingston, Pa. prie Zerby avė. 
Toji parapija dabar skaitoma viena tarpe didesniųjų 
Scrantono diecezijoje.

Prie šio darbo S. Paukštis prisidėjo ir turtu ir darbu.
Velionis prigulėjo prie 8 pašelpinių dr-jų, kurių 

daugumas dalyvauja liūdnose pakasiuose.
Velionis paliko dideliame nubudime žmoną Magda

leną (iš tėvų Zavickaitę) ir vaikus: Antaną, Simoną, Be
ną, Silvestrą, Vincą, Ceciliją, Juozą, Joną. Antanas už
siima nejudinamo turto pardavinėjimu mieste Edwards
ville, Pa., Simonas advokatas ir pasižymėjęs atletikoj 
Wilkes-Barre, Pa.) Benas kunigu Miners-Mills, Pa.. Sil

“Labai Tamstą, persipra
šau, kad esmi Tamstai ne
pažystamas ir kreipiuosi su 
savo asmeniškais reikalais. 
Vienok dabartiniai laikai iš
teisina tokį mano pasielgi
mą. Aš esmi kareivis ir 
esu atskirtas nuo savo my
limos Tėvynės, nuo tėvų ir 
net nežinau kur anie yra. 
Tokiam padėjime daug mu
sų brolių, kareiviaujančių 
rusų armijoje atsidūrė.

“Aš esmi gyventojas Kau
no gub., Panevėžio pav., Re- 
mygalos parap., Naujadva- 
rio sodžiaus, Juozas Butke
vičius.

“Jūsų adresą suradau, 
“Lietuvių Balse.” Atradęs 
adresą sumaniau paprašyti, 
gal busite toksai dėkingas, 
kad pagelbėsite man surasti 
mano pažystamus, kaimynus 
ir gimines, gyvenančius 
Amerikoje. Ypač daug pa
žįstamų.yra. Chicagoje, tarpe 
kuriu išvardiju.-.. Ignacas 
Kretowiez, Karolina Kreto- 
wicz, Anna Okulicz, Augus- 
tyn, Franciszek, Jan, Ėi- 
drygieviez. Visi jie lenkai. 
Paskui iš lietuvių: Kazimie
ras Gilis, Petras Špokas, 
Bernardinas Baranauskas, 
Klemensas Bartkus, Apalo- 
nija, Liudvika, Ona Bart- 
kuniukės, Ignatas Vilimas ir 
daug kitų Remygalos, Šiau
lių, Truskavos parapijų. Tai 
meldžiu labai, gal Tamsta 
atrasite juos ir man per- 
siųskite adresą arba mano 
jiems priduokite. Mano ad
resas:

27 gr. 1915 m.

MOKINĖS LAIŠKAS.
Pastaromis dienomis tūlas 

žmogus pridavė gautą nuo 
sesers iš Tambovo laišką. 
Mergina mokinasi lietuvių 
gimnazijoje. Ji savo laiške 
paduoda keletą naujų žine
lių iš mokinių gyveninio. Ji 
rašo:

“Gyvename vis dar Taliį- 
bove. Musų mokinių išviso 
yra daugiau negu 80 iš visų 
kraštų. Čionai turime “at
eitininkų” kuopelę, yra lie
tuvių komitetas, dvi mokyk
it pabėgėliams ir vakariniai 
kursai suaugusiems. Dažnai 
darome vakarėlius. 21 vaka
rio turėsime vakarėli. Vai- 
dįs “Tris Lietuvaitės.” Per 
Kalėdas turėjome vakarėli 
musų pensione. Vakarėlis 
buvo gan linksmas, prisimi
nėm Lietuyą ii" visą tą kraš
tą.

“Męs leidžiame musų 
laikraštėli “Skambančios 
stygos?’ Kuopelės pirmi
ninkė rašo vieną sau. Dabar 
parašė veikalėli “Lietuvaitė 
Rusijoje.” Labai Įdomus.

“Taip ir- gyvuojant sau ir 
gaila...”

Antgalo prašo išsiųsti 
laikraštį iš Amerikos, nes 
vietiniai laikraščiai nubodo: 
‘ ■nes visados tas pats ir tas 
pats, taigi gavus iš jus bu
tų šiek-tiek įvairumo.”

Ka vk a z sk a j a dieist vu j uš- 
čaja armija, 1 Kavkazskii 
pograiiLŠnyi polk, 4 rota

Juozas Butkevicz,
Astara, Bakinskoj i 

gub. Russia.!
“Aš galiu susirašyti su 

lenkais lenkiškai, nors pats 
esmu lietuvis. Gal Jus pa
talpintumėte tai savo laik
raštyje, tai aš galėčiau grei
čiau surasti, o ne gal but ga
lima paleisti per kitus laik
raščius.

Tikėdamas, kad Tamsta 
man neatsisakysite patar
nauti, pasilieku

Su tikra pagarba,
J. Butkevičius.”, 

26 vasario 1916 m.

Reikalinga:—Apysenė moteris prie 
vieno mažo vaiko. Turi būti tikusi prie 
mažo kūdikio. Gyvens drauge su ma
nim. Vaiko motina eina dienomis j 
darbų. Tinkamai moteriai geros išly
gos ir nuolatinė vieta. Gera proga. 
Atsišaukti greitu laiku.

M. Pienis,
3435 So. Hoisted St., Chicago, II.

Sviestas 
yra Pigesnis 

po 5c
ant svaro.

1 Saukęs’ geriausias Meier Svie
stas yra puikiausiu koki,už pi
nigus galima pirkti, 
kai šiai savaitei, 
svaras po ...............

Specialis-

33c

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškoa kalboa
„ Aritmetikos
„ Knygvedystis
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklyboa teisių
„ Abelnoi IIi«toriJo.
„ Suv. Valit. Hiitorijo!
„ Geografijoi
„ Pilietystfia
„ Pclitiško! Dkonomijo!
,. ' Dailarašyetės

Mokinimo Valandos;
NUO S RYTO IKI S VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9;30.

3380 Emerald Ave., Chicago.
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DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Vyčiams ir Chorams Maloni Naujiena!!!
K a k išėjo iš spaudos

“ VYČIU HYMN AS”
■ Žodžiai M. Gustaičio, muzika žinomo muziko A. Aleksandravičiaus
Z Sutaisyta keturių mišriu balsų chorui.
i Kaina tiktai 25c.■
■ Vyčiai ir Vytės! Taipgi visi Dainininkai ir Dainininkės! Pasiskubinkite įsigyti 
i L į ką-tik iš spaudos išėjusį veikalą. Jį surengė žinomas musų muzikas, žodžius 
| į tašė garsingasai poetą .(kunigas) M. Gustaitis, kulisai dar nesenai lankėsi 
j'Amerikoje. Muzikos žinovai vienbalsiai tvirtina, kad “Vyčių Hymnas” yra
■ ąvgštos,pušies muzikaliu veikalu.
B • “Vyčių Hymnąs” yra ąts.pąųsdįnįas.ąprubežiuiitame skaitliuje. Tikima-
■ si, kad šioji laida greit pasibaigs. Tat pasiskubinkite! Užkišakant vienu sy- 
g kiu 15 ar daugiaus egzempliarų 
a turi' būti prisiunčiami ir1 pinigai.
| Užsakymus,, pinigus ir laiškus siųskite, antrašu:

■

, duodama didele nuolaida. Su užsakymu .visada ■
' ’ " I

S. P. TANANEVIčIUS
‘ KATALIKO LEIDĖJAS

3249 So. Morgan St. Chicago, III ’
■I
■
■ „

. BHanBHBlliaSH0£OMBBn

Kodėl?
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CORK TIP CIGARETTES
“•* ‘NEBO Vi

Kndol? V

PABĖGĖLIS JIEŠKO 
GIMINIŲ.

Šiomis dienomis “Kat.” 
red. apturėjo atvirlaiškį iš 
p. K. Bukšnio, kuris rašo:

“Neturėdamas su savim 
adresų giminių ir pažįsta
mų, pranešu, jog aš pabėgau 
iš Lietuvos pavasaryje ir da
bar gyvenu Skobeleve. Aš 
esmi Kazimieras, sūnūs Vin
co, Bukšnys iš Višakio-Ru-

Bankes’ puiki Kava. — nėra
geresnės,—svaras 
tiktai po.................... 26c
Bankes’ Kavos Krautuvės.

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Ct)icagCį,7
1373 Milwaukee avė 
t045 Milwaukee avė 
2054 M Iwankee avo 
2710 W North avo

Šiaurine dalis
406 W Division st
720 W North ava
2640 Lincoln avė 
3241 Lincoln are. 
’H3 N. Clark st

Vakarine dalis.
1.510 W Madison st 
?830 W Madison st 
.1836 Blue Island ave 
<1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st 
1816 »V 12th st 
3102 W 22 nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3127 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

Šiaunus

CoffqeMill. 
!40 whole coupons.

Hahway(Automatie 
Lighter. 75 wholecoupone

Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas
Padarymas — Tobulas
PARSmUODA VISUR
Kuponai kiekviename, 

pakelyje,
Geri del pinigų arba 

Sft,. puikių dovanų,
■Rašykite prašydami dovanų kataliogo.

|Tnebo Department1| 
,95 First St., Jersey City, N. J. 18

Po Lorillard Co. Inc., —Established 1769.
Ace Eight-day Alano 

Clock. 275 whole coupon^
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Sis-tas apie ežerą
Baikak.

Rytinėje dalyje Liberijos, 
netoli nuo miesto Irkutsko, 
randasi ežeras Baikalas, ap
suptas beveik iš visų pusių 
Altajaus akmeniniais kal
nais. Viršminėtas ežeras 
geografiniu žvilgsniu yra 
gana didelis, taip kad užima 
13,197 ketvirtainių mylių 
plota. Gilumo turi 4,500 pė
dų. Sulyg jo didumo van
duo yra nepaprastai tyras 
ir šaltas, net vasaros kar
ščiausioje dienoje negalima 
ten maudytis. Iš Rusijos i 
tolimesnius Azijos kraštus 
keliaujanti keleiviai turi 
proga pamatyti viršminėta 
ežerų, kadangi vasaros lai
ku daugiausiai keliauninkai 
pervežami garlaiviu į antrų 
ežero pusę. Nors geležinke
lis yra pravestas aplink eže
rų, iš pietų pusės pagal Al
tajaus kalnus, bet dažnai ten 
atsiranda visokių kliūčių. 
Pirmiausia klintis yra ta, 
kad kaip kuomet geležinke
lio linija užgriūna akmeni
mis nuo skardingų kalnų; 
be to aplinkui yra apskaito- 

,ma apie 300 rusiškų verstų, 
kas be abejonės'turi užimti 
ilgesnį laika. Bet tiesiogi
niu keliu, per ežerų, yra ap- 
rokuojama a])] ink 62 verstų.

Kuomet rusai su japonais 
kariavo tolimuose -rytuose, 
del patogesnio pervežimo 
•kokių menkniekių dar pra
džioje 1904 metų pravedė 
geležinkeli tiesiai ledu per 
ežerų, nors ištikrųjų garve
žiai negalėjo eiti viršminėta 
linija del jų sunkumo, bet 
visgi vagonus perveždavo i 

g^ntrų pusę į^ęroj arkliais^ 
arba šiaip Mfokiuo bildu. 
Kareiviai žiemos laiku dau
giausia keliavo ledu, kur ke
lionė užimdavo nuo 14 va-, 
landų lig 16.

Man pačiam taipgi prisiė
jo pereiti per viršminėta 
ežerų.

Augščiau paminėtais me
tais kovo 24 dienų, 6 valan
dų rytmetį išėjom iš Irkut
sko. Šaltis siekė 40° pagal 
Reaumur’o; pirmu kartu lei
domės į tokių nepaprastų ir 

■trytai pasitaikomų kelionę. 
Ištikrųjų atlikti kelionę ne- 
dpsnigtu ledu aplink 62 ver- 

' stų, tai sunkiausias uždari
nis. Prisiartinus link eže- 
ifo, tuoj ten pribuvo daugybė 
vežimų iš Irkutsko specia
liai nusamdytų parvežti ne- 

' kurių kariškų daiktų. Mums 
buvo liepta sudėti visus ma
žiau reikalingus daiktus ant 
vežimų, išskiriant šautuvus, 
ir patronus. Už šešių valan
dų musų kelionės buvome 
ant vidurio ežero, kame pa
prastai visi kareivių būriai 
apsistodavo. Toji vieta dau
giaus atrodė i nedideli kai
mų: buvo keletas namų pa
prastai iš storų lentų pasta
tytų, kuriuose gyveno tos 
vietos (punkto) prižiūrėto
jai, ir šiaip kareiviams at
silsėti.

Taipgi kariškos virtuvės 
buvo įrengtos ir viskas, kas 
kareiviams yra reikalinga. 
Be to buvo intaisyta ir duo
nos krautuves kur buvo ir 
kitokių smulkių daiktų, už 
kuriuos imdavo nepaprastų 
augštų kaina.

Po pietų ir trumpo poil
sio išnaujo pradėjome tų le- 
dinę ir slidžių kelionę. Be

ji pasirodė daug sunkesnė, : 
negu pirmiaus. Kiekvienas 
jautės nuvargęs po šešių va
landų ėjimo. Nebuvo kam 
pasiguosti, ir niekas nėr 
kreipė (lomos į kareivių nuo
vargį. Kareivio yra daly
kas, nors tai butų prie sun
kiausių aplinkybių, atsiekti 
užmanytąjį tikslų per karo 
vyriausybę.

Praslinkus kelioms valan
doms atsirado daug visai ne
galinčių tolinus eiti delei 
nuovargio ir apsirginių. To
kiuose atsitikimuose patai 
pindavo į ligonbučių veži
mus vien tik su vyriausybės 
arba karo gydytojaus leidi
mu. Vežėjai, kurie, vežė ka
ro reikmenis, lenkės ištolo, 
kad neprivažiuoti arti prie 
einančių kareivių. O jaigu 
kuriems iš nelaimės pasi
taikė privažiuoti arti prie 
būrio, tai nebuvo malonės. 
Kareiviai gulė ant vežimo 
kaip musios ant medaus, vir
to ir vėl kėlėsi, nieko nepai
sydami į vyresniųjų grasi
nimus, kadangi nuovargis

• buvo tuonri laiku vyresnis 
už viskų. Po ilgo ėjimo vis-

: gi aplink 8 valandų vakare
• pasiekėme antra kraštų eže-

Baikalo. Taip ir baigč
ių vargingų ledu kelio-

ro 
me 
nę.

A. Rupšis,

Blogi papročiai.
Jau daug kartų musų 

spaudos organuose pasirodė 
straipsneliai, kuriuose buvo, 
nupeikti kai-kurie musų 
tautiečių papročiai. Ypač 
būdavo stengiamasi prirody
ti kenksmingumų rūkymo ir 
girtuokliavimo, kaipo dviejų 
kenlčšiningiausių ir plačiam 
šia prasiplatinusių papro
čių.

Rūkyti, girtuokliauti žmo
gus nėra verčiamas, nei jo 
organizmas, kol sveikas ir 
nesuterštas, nereikalauja. 
Bet nežiūrint i tai, męs tu
rime labai mažai blaivių 
žmonių ir nerūkančių—di
džiuma mus turi Įpratimų 
gerti ir rūkyti, nors nei vie
nas iš to1 nejaučio jokios 
naudos.

Bet su šiais papročiais ar
ti rišasi Įprotis kortomis loš
ti arba kortuoti.

Veltui jus jieškotumet 
šeimynos, kurioje nesirastų 
kortos arba kurioje kuomet 
nors jos nebuvo praktikuo
jamos.

Šis užsiėmimas eina gre
ta pirmųjų dviejų. Girtuok
liauti, rūkyti ir kortomis 
lošti iš pinigų—šie Įpročiai 
tai]) rišasi vienas su kitu, 
kad kas girtuokliauja, tas 
ruko, tas kortomis lošia (? 
Redak.) Dažniau galima 
rasti žmogų, kuris ruko, bet 
pastarųjų dviejų įpročių dar 
neturi pri si juokinęs. Loši
kai kortomis retai patinka
mi negirtuokilaujų (sakosi 
gėrių su saiku) arba nerū
kanti.

Čionai šiuom kartu apleis
damas pirmuosius minėtus 
du Medingu papročiu, im
siuosi gilyn pažvelgti į vie
nų. būtent, lošimų kortomis.

Šis paprotį s labai plačiai 
išsiplėtojus. Galima sakyti 
po truputi jo yra kone pas 
kiekviena. Jeigu vienas ne
dažnai prrktikuoja, tai re
čiau: didesniuos susiėji
muos, baliuos, arba liuoso-

mis valandomis namuose. 
’.Citas nelošia iš pinigų, bet 
aikui praleisti imasi kortų 

ir, kartais, ištisą naktį Įš- 
kortuoja.

Jaunimas, kuris neturi sau 
užsiėmimų vakarais arba 
liuosomis nuo darbo dieno
mis, susispietęs kur pas 
draugų kambarį, ištisomis 
dienomis kortuoja. Bet tar
pe jaunimo, patėmijau, yra 
susitarimai, kad tik bus liue
sas nuo darbo, gaus “pėdę.” 
tai ten pribus kortuoti.

Gal kas pasakytų, kad 
kortuoti nėra blėdies, kad 
tai smagus laiko praleidi
mas., kaįp jaunimui, taip se- 
nuomenei, kaip pasilinksmi
nimuose iaip liuesu laiku.

Tekis žmogus klysti;
Kortuojant nėra pralei

džiamas laikas smagiai ra
miai. Prie korto paprastai 
didelis nervavimasis, paga
lios susipykimui taip dažui, 
kas abejočiau ar gali ramiai 
kortuoti Todėl kortos svei
ku žaislu negali būti.

Pagalios jaunimas, arba 
senuomenę įpratę dažnai 
kortuoti nors ne iš pinigų 
iškarto, bet dažniausiai 
prie tos rūšies kortavimo 
greitu laiku pereina. Ypač 
dažni toki atsitikimai tarpe 
jaunimo. Ir taip nuo žaislo 
prieinama prie “kortavimo 
amato.”

Sugrįžęs su “pėde” na
mon jaunuolis neberimauja, 
nėra kų veikti. Eina pa i 
dranga, kur gali. kortomis 
palošti, arba namie susitel
kia. Pėdės gavę, nors juo
kaudami, pradeda iš pinigų 
lošti. Vienas išlošia, ant
ras pralošia. Tų kart, ar ki
tų karta vienas pasijiitęs ge
ru lošiku nemano jau žaisti, 
kad laikų greičiau pralei
dus, bet ragina visus lošti 
su juom iš pinigų. Antras 
nor išsikortuoti praloštus 
pinigus. Ir taip prasideda, 
kortavimas iš pinigų ir juo 
tolyn, tuo įsitraukia gilyn, 
net patiri verpetai! kori avi
mo visas būrys jaunuolių 
Vienas “gudruolis” apsidir
bęs su savais draugais eina 
jieškoti kortauninkų ir, ži
noma, jau tenai imgrimsta.

Ir taip iš žaidimo korto
mis, laikui bėgant pasidaro 
kortininkai, kurie tik ir žiu
ri, kad kur sučiupti mažai 
prityrusi, bet linkusį prie 
kortų vaikinų ir iš jo iš- 
kortuoti visų “pėdę,” arba, 
kiek duosis.

Kitur kortuojama tik iš 
“pūlių.” Pralošęs turi pirk 
ti “pelę” alaus, arba “dži- 
nūs” ir t.t. Tai taip-pat 
blogas žaislas, kuris išsipla
tinęs “burdnamiuose,” arba 
tarpe “burdingierių” ii po 
biskį” girtuokliaujančių šei
mynų.

Ir taip kortavimas pasek
mėje išduoda blogus vais us. 
Vieni, prakortavę savo už
darbį, palieka ant gatvių iš
mesti; kiti, prakortavę savo 
turtų vėla išnaujo turi pra
dėti jį tverti, bet senatvė 
nebeleidžia ir palieka elge
tomis arba įnamiais. Tokių 
žmonių šeimynos daugiau 
kenčia negu jie: jų pačiu’ 
vaikai. O dar ir baisesnių 
tragedijų ištinka. Apmau
dai! inėję kortininkai susi
bara ir susipeša, o dažnai 
toki atsitikimai išperkami 
gyvybe.

Ir taip: kortavimas yra

blogas paprotįs. Net žaisti 
aortomis pavojinga, nes ir 
kortos—žaislas veda taip- 
-pat prie blogų pasekmių.

Tat męs turėtume steng
tis, kad šio blogo papročio 
tarpe mus nebūtų, kad mes 
vieton kortavimo, pa j ieško
tume kitokio užsiėmimo.

Kovoti su kortavimu pri
valo visi. Tėvai turėtų nu
rodyti vaikams kortavimo 
blėdingumų, prirodyti, kad 
iš kortų turtingu nepaliksi, 
bet prieisi prie nelaimių. 
Liuosomis valandomis leisti 
vaikams, jaunimui susiėjus 
kitokiais žaislais užsiimti:

pagroti, padeklamuoti ir tJ. 
Tėvai privalėtu daryti še.iniy 
ninius susiėjimus, stengtis 
surasti vaikams budus liub- 
sam laikui praleisti, kad 
juos atitraukus nuo blėdin- 
gu draugijų, iš kortavimo 
“kliubu,” iš saliunu ir t.t. 
Bet tėvams ir vyresniem- 
siems pirmiausia reikia pa
tiems nustoti kortavus.

Dūda.
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DRAUGYSTES VISŲ ŠVENTŲ ■
H ATSIBUS

Subatoje, Balandžio-April 29 d., 1916 m.
| ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE, 32 PI. ir Auburn Ave. ■
■ Balius prasidės 7 vai. vakare, Tikietas 25c, Ypatail

Nuoširdžiai užkviečiame visus be skirtumo lietuvius ir lietuvaites, j
■ ženotus ir pavienius, kavalierius ir paneles, šin baliun atsilankyti ir lin- 
į| ksmai vakarą praleisti, nes tai bus vienas iš puikiausių ir .pirmas poli 
J Velykų balius. Muzika bus iš Cliicagos lietuviškų muzikantų, katra gra- fl
■ jis puikiausius lietuviškus šokius.
įj širdingai visus užkviečia ' ' KOMITETAS. j

i
i

Pajicškau savo pažįstamu Stanislovo 
ir Antano šeroli , paeina iš Katino 
gub., Ukmergės pav., Šimonių miestelio. 
Amerikoje gyvena abu apie 3 metai. 
Girdėjau, gyvena Chieagoje. Jų pačių, 
ar kas juos pažįsta, prašau atsiliepti 
adresu:

Povilas Rasinskas, 
370 E. Kensington avė., Kensington, "111.

»inn!iiBiiiiiHinia»i9nBiinanBiin

Mr. Clemens Raducha, 324. Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Soveros Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai paraše zi-ikus: *‘AS sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aš snSinoja? 9.pie fį vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuria 
serga nuo inkstų.”

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki- 4 
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite <

Several Kidney and Liver;
1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 

nims) kad pasiekus kelio Į sveikatą. ’ 
y Ligą nurodo inkšti} arba pūslės už- 
“ degimas, sulaikymas arba ėjimas tirs- < 

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir < 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt- 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra ^ąrodęs savo ver- . 
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
TT2gl._* - X — ________ paprastai eina greta su inkstą ligomis,
M. jy.BC 1 B S I B A S ir kad pagelbėjus gydyme, SEVEROS

. . JGYVYBĖS BALZAMAS (Severa’s Balsam
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centą ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekojo reikalaukite Severos Vaistą. Jeigu Jusą aptieka ją netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO.s Cedar Rapids, Iowa

DIDELIS BALIUS '
PARENGTAS U|

PANŲ IR MOTERŲ DR-STES ŠVENTOS ONOS
Ned., Balandžio-April 30 d. 1916 m.

ŠVENTO JURGIO PARAP. SVET.
Prie 32-tro Place ir Auburn Ave.

Pradžia 5:00 po pietų Įžanga 25 centai

■

I

■ I
-

Dabar yra proga pirma karta po Velykų linksniai praleisti ląiką. Pėr 
visą gavėnią turėjome apsieiti be jokio pasilinksminimo, o dabar, galė
sime ..pasišokti šiame baliuje, kiek tik norėsime. Todėl visi, jaiiiii ir 
seni, yra kviečiami atsilankyti. KOMITETAS.

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00į $250.00,
$50.00, $750.00, $1,000.00. ...

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3,50, $7.00,
$10.50, $14.00. . . .

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius. . .
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir • morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t. •. .
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA S
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

f METINĖ ATSKAITA f 

f “Lietuva” Paskolinimo ir Namaj Statymo Dr-ija j
§ Baigiant metus Vasario 1,1916. Inplaukimai ir Išmokėjimai nuo Vasario 1,1915 iki Vasario 1,1916

Įplauka. Išmokėjimai.
Kasoj pinigų pradžioj metų.............

permetus.......... ..
: per metus............

Premijų įplaukė per metus..............
Įstojimų įplaukė per metus............
Perrašymų įplaukė per metus........
Korų įplaukė per metus..............
Paskolos užsibaigę ir atmokėtos.. . 
Insurance premijos atmokėta..........
Bilos atmokamos .............................
Skaitliai atmokami.............................
Kantengentas fondas .......................

Visa įplauka
Turtas

«
 Įnešimų įplaukė j 
Procentų įplaukė 
Premijų įplaukė i

9

$13.322.57 
36,805.00 
4,867.78

208.50
298.75

18.75
15.00 

23.525-0°
37-52 

12,100.00 
150.00 
100.00 

$91,448.87

Paskolinta ant Real Estate..............
Įnešimai užsibaigę ir atmokėti........
Pelnas už įnešimus.................... . ..
Insurance premijos užmokėtos....
Bilos atmokamos..............................
Procentai.................. .............. ..........
Visokį iškaščiai.......... .  . .
Algos...................................................O

Spauda ir krasos ženki, etc............ ..
Pinigai kasoj baigiant metus........ ..
Kantengentas fondas......................

Visi išmokėjmai
Iškaščiai.

$91,100.00
7,030.00

179-15
1.872.75

172.80
235-9°
65.68

$58,695.00 > 
18,756.00 jt

2,596.80 Q
2.10.32 J

IO, I 5O.00jH| 
2193 V 
,376-5o JT 
260. ooĮįjI, 

26.64 
65.68 JI r 

ioo.oo^ĮJ 
91,448.87 Z

-----¥
$83.253.25 

765.OO į
L872.75

66.85 A 
2,650.00

402.50 JL
159.00'U 

1,025.00 J 
10,461.03

Reguleriški įnešimai įmokėti 
Įnešimai permokėti..............
Įnešimai nedomokėti............
Procentai permokėti..............
Bilos atmokamos..................
Skaitliai atmokami.............. '.
Procentai atmokami..............
Kantengentas fondas............
Pelnas išdalintas..................... ................

Visi iškaščiai $100,655.38

£ Paskolinta ant Real Estate. ........
Są Paskolinta ant akcijų.......................
® Procentai ir premijos nedamokėti..

Įnešimai nedamokėti........ ................
Insurance Premijos apmokėti ........
Rakandai ir intaisymai....................

«
 Pinigai bankoj...................................

Visas turtas $100,655.38
____________SVARBIAUSIA įformACUA : A

Pinigų apsivertė per metus $91,448.87. Akcijų veikmėje yra 3124. Akcijų perduota per UI 
® metus 1195. Akcijos užsibaigę ir ištrauktos 552. Sąnarių kurie paskolas turi 72. Sąnarių be ?

paskolų 209. JL .UI Viršminėta atskaita yra pervierinta ir užtvirtinta per Inspektorių iš Springfield, III., UI 
® Kovo 29-tą, 1916. (Seal) J. W. ZACHAREWICZ, Notary Public.__________________________

Įnešimai yrą mokami kas Sanvaitė arba iškalno kaipo už mėnesį arba už čvertį. :S
Naujos Serijos prasideda pirmą Utarninką šių mėnesių: Vasario, Gegužio, Rugpiučio ir La-mį 
pkričio.
Akcija kainuoja 25c. Akcijos užsibaigia už 6į metų. S'
Ši Draugija skolina pinigus ant pirkimo arba budavojimo namų su lengviausiomis išlygomis.O 
Ši Draugija yra po priežiūra Valstijos Illinois ir vedama pagal tiesas Valstijos. Dabar yra UI 
geriausia proga sutaupinti sau keletą centų arba dolerių savo senatvei arba įgyti turtą, S 
Todėl nepamirškite šios geros ir naudingos progos kaipo vyrai, moteris ir merginos.
Nauja Serija prasidės Utarninke, Gegužio 2, 1916. Susirinkimai atsibuna Utarninkais 8-tąTT 

valandą vakaro Dom. Šėmaičio Svetainėje, 1750 So. Union Avė. Su pagarba, a
KAZ. KATUTIS, Prez., 710 W. 18th St. J. P. EWALD AS, Seki-., 3339 Emerald Ave. M

Phone Canal 285 Phone Drover 0834- KB
ALEX. DARGIS. Vice-Prez., 732 W. 18th St. D. SEM ATTIS. Kasierius, 1 750 S. Union Ave.^f

Phone Canal 1603 Phone Canal 630 i
J. W. ZACHAREWICZ, Notariušas, 903 W. 33rd St., Phone Yards 5423 JL

DIREKTORIAI: J. ČIAPAS. F. MIKLUNAS, K. MESKAUSKIS, M. J. TANANEVICE, J. SUBAITIS.BB
M. DOVIDONIS, A. BltUOZIS, S. SKUDAS ir V. STANKUS. V

1.
2.

3.
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Papasa ko j i m as
' " APIE vY

KOLERĄ
Lietuviškai Perpasakojo, S. KAIMIETIS

ABELLS
Memorial Bella a Specialty. 

EfcSluuio Dell foundry C9MBaltlnwmiM<l«Va&i*
*

— Svečias į namus, Dievas į namus! Sėskitės, Jo- Į 
'neli, už stalo; ką turiu, tuom vaišinu. Štai puodas rū- j 
‘ gūsio pieno, košė bulvių ir kepalas duonos, o kai šiam į 
dien pajomarkys, tai gal koks gurkšnelis ir “manopoli- i 
nes” atsiras.

, ; — Dieve užmokėk, geriems žmonėms! Višta per 
tvorą peršokus kasa Žemes, jieško lesalo, o žmogus, tris 

- mylias nuėjęs, niekada valgiu neniekina! Bet “mano- 
' polįąęs,” tai ąčių, galite nesiūlyti, nes aš jos suvisai nie- 

’ kalios nebegeriu.
—- Jūsų liuosa. valia, sėskimės. Ir aš nusidirbau ir 

pavargau besitąsydams su tais pirkliais. Kieti, kelmai! 
sako, kad vis dėlei tos koleros, kuri būk tai pas mus ei- 

‘ napti, kainos nuo vaisių*) taip nupuolė, nes visi jos biją. I 
'• Jie visada kokią nors kolerą pramano, kad tik mums, 
( ūkininkams, pigiau užmokėt už visokius parduodamus 

i- daiktus, o kad mums prireikia ką pirkti, tai iš mus dvi- 
gubafi, trigubai pirkliai išlupa.

r_ Ties*a, kad ūkininkams parduot viskas pi’gii, o 
pirkt brangu, bet ant nelaimės ir tas teisybė, ką pirkliai 
kalba apie kolerą; ištikrųjų jau kolerą netoli mus.

Tąi-gi, Jonai, tu tiek laiko pragyvenai, kad net 
pasenai, daug girdėjai, daug matei, ir daug pats paty
rei, tai, meldžiamasis papasakok, kas ta kolerą per liga? 
Nes kada 1892 metuose, kaip pasakoja, kad ji buvus, tai 
ant laimės musų parapijoj jos nebuvo, nors aplinkui, 
S.ąko, kaikas ir miręs, o 1866 metuose ir Sako buvus ko- 
lera, tai aš tada dar nedideliu vaiku buvau, tad man rū- 
Įiejo tik po laukus bėginėti, o ne apie kolerą tyrinėti. ’ 
Dabar Visai kas kita: žmogus netik vien apie save rūpi
nies, bet štai ir žmona ir vaikai.... Na, pasakyk-gi Jo
nai, kas ta pereiga? ar ją kada pats savo akimis matei?

— ;Qj?>mačiau, mačiau! Ir ligi mirsiu neužmiršiu! 
motiną, du brolius ir seserį, o kaip aš jos

.‘itsigyiijaų ir palikau gyvu, tai nei pats nesuprantu... |
- Ko j ieškot e, Jonai? vandens ir muilo? Ar jųą 

totoriūšj žydSk; kad' pribš Valgi rankas norite'plauti?
— -Ne, Mateušai. Ąš ne žydas ir ne totorius, bet 

aš taiįjjš seniai esu pajįi-atęs, tai savo jiapratimą ir pil
dau; dar iš tų laikų, kada paskutihį Šykį kolerą viešpa- 
tavo, ^Staij* papr^ąu prieš valgymą rankas mazgoti, tai 
ii’ dabar^iiors'dąr paž inūs koleros nėra, savo raukas 
plaujų, nes kada ji ateis, tai gal ir tada neužmiršiu. Ne
sijuokite, bet paklausykite! Dar jauni esate; tai gal ne
atsimenate, kaip 1852 metuose ta žmonių pjovike ant 
mus užpuolė; žmonės krito kai musės rudenyje, o labjau 
miestuose,onors ir kaimuose ji mėgdavo pasiviešėti. Kar
tais kas' išeidavo į miestą, tai nė negrįždavo, o kas pa
norėdavo nuo koleros išbėgti, tai dar blogiau padaryda
vo : nes ir pats neišsigelbėdavo, ir kur nubėgdavo, ten 
nuveždavo kolerą ir kitus, sveikus, užkrėsdavo. O čia, 
ypač kaime, nėr kur gauti pagclba; daktarai daugiau 
miestuose ir tie pats užimti, bėgioja nuo Vieno ligonio 
pas kitĄ; pasiekti ir gauti daktaras begalo sunku. Žmo
nės bandė pats šiaip-taip gydytis, bet be naudos. Tiktai 
viena,Spatėmytinas dalykas, tai išsykio buvo matyti: 
kas degtinės tik daug gėrė, tas tuo pavirto į numirėlį, ly
giai ir toki, kurie nešvariai užsilaikydami, po pasmir
dusi purvyną vaikščiodami, dar persivalgydavo.

Ir meldėsi tada žmonės, ir su iškilmingoms proeesi- 
jdmis\yaikščiojo, ir pasninkavo, ir mėšlą degindami rū- 
kino gatves, ir su uksusu rūkino savo grinčias; bet tas 
viskaš tiek gelbėjo, kaip numirėliui rūkinimas kodylo; 
—nie^ot o nieko negelbėjo. Vienas ir kitas, kas buvo iš 
prigiiūimo tvirtesnis, o nebijojo, ant vietos sėdėjo, su 
tvarkai gyveno,—toki žmonės negavo ligos; kiti—-nors 
gavo,i'bėtlengvai persirgo ir išgijo. Tiktai maždaug di
desnė pusė žmonių išmirė.... Taip tęsėsi ligi žiemos šal
čių. 0/tada, kaip ji nežinia iš kur atėjo, taip ir vėl ne
žinia kur, nuėjo. Ir niekas nesuprato ir nežinojo, dėlko 
kolerą ątėjo, ir dėlei ko vėl sau išėjo...

Ž^iįinės tamsus, nieko nemokyti, paiki, žiuri į pasau
linį visą svietą ir i visą tą, kas aplinkui dedasi, bet nie
ko n«su|jranta ir neatmena, ir nieko neišsimokina. Žmo
gus išnųntingas, nors išsykio ko ir nesupranta, bet sten
giasi suprasti, stengiasi išmokti, o iš kasdieninio prity
rimo naudojasi ateityje. Bet beveik visada ir visur kvai
lių yra daugiau,—na, o lietuvis, tankiausia įgauna tada 
dangau šproto, kada nelaimė atsitinka, kada per savo 
tamsumį ir apsileidimą skaudžiai nukenčia.

Atlankė musų kraštą kolerą dar 1866 m. ir 1872, bet 
jau silpiiesliė, nors ir tuomsyk daugybę žmonių išpjovė.

Kada 1892 metuose vėl pasirodė musų krašte ta ne
kviestoji viešnia, tada aš tarnavau Vilniuje pas vieną 
daktarą vežėju; geras tai buvo amžiną atilsį ponas, 
be\jokios puikybės, išmintingas, šnekus, mėgstąs mokyti 
irpto’tiį&inti. >;■! -> > > r - š'1 '
\ Lail<e koleros. būdavo, kada tik veždavau ji pas 

1 i go.,i i '
(Toliaus’hus;)'
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į PAKVAITĘS? PAILSĘS? j
I Jautiesi noris vemti, išeit1? Ma-I
■ dėmes prieš savo akis? Imk g 
g WAII Pigulkų. Jis išvalys. J 
g tavo kūno vidurius ir tuom pada-1
■ rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. g 
| stampomis, pinigais arba Money I
| Orderiu j |
I Wm. A. Herrick, Ph. G.
110558 Torrence Ave. Chicago, III.!

|
I

I 
■

■
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

fill

Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, III.

Rosidencijos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir ti už labai žemas kainas

Room 207 Home Bank B'dg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Ros. 1431 Holt St Chicago, Iii.
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Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFIS&S-Kam pas 31 jr So. Halsted gal. 
(Gyvenimas Viri aptiekęs) CHICAGO, Hi

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
KEGISTBUOTA

M8S. ANTONINA SHUSBO•
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo, ūždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta gat.. Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

GK83i
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■ Pirmą Didelę Pavasarinę
v

SUN - MON

■

MAY 1916 •
SAT

21
28

13
20
27

1 2 3 4 5
9 10 11 12

|16 17 1d 19
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29 30 31
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Užbaigimui Sezono
RENGIA

■i

■ ■

3

s
g 
i ■

■ 
i

I 
■
« I
f

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlauains 

vaidinimus ui plaiaualaa kai- 
naa.

Ui ie Ha pamatysi graieeaj 
Teatru, kaip vidurmiestyj* ui 
50e.

Medinomis 10c. balkonas, Ifie.
Kainos Mokiomis dienomis tr 

subatomls 5c. balkonas, lOė. *•-

PTMideda 7 vai. kas vakaras. 
Bubatoni ir nedėliotai 3 vai po 

po pietų.
Jei nori linksaai praleisti 

valandą liuoao laike, toj ateik

M1LDOS-TEATRAN

n

Pradžia 8 valandą vakare. Inžanga vyrams 50c., moterims 2 5c

y. •. h,

Chicago Tęldbhone Company 
Bell Tejępfįone Building 

Commercial Department
Official 100

lšsus?me Jums

Pusantro Svąro

KA8AMELKŲ
Tikrų rusiškų karamclkų. Išdirba 
jas tiktai Russian Candy Compa- 

'iiy. Jeigu norite pavaišinti bran
giausia Jums ypatų, tai duokite 
jai dėžutę Rusiškų Karamelkų. 
Saldainiai, kurie yra svarbiausiu 
pritraukimu Europos aristokratų 
namuose.
PUSANTRO SVARŲ GRAŽIOJE 

DĖŽĖJE
tų puikiu saldainių pasiunčiame 
Jums per pact:,, musų apmokėtą, 
už 50c. 1( Pinigus galite prisiųst 
stanipomis arba susukite pusę So
liario į popietą ir 'koperte pri- 
siųskite drauge su šiuom apgar
sinimu, paduodami savo adresą. 
Rašykite tuojaus:

Russian Candy Go.
1845-47 W. GRAND AVE.. Dept. Z. 

Chicago, III.

h

I
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I
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Pirmoj Subatoj po Velykų

Bus šokiai, dainos, užkandžiai ir kiti margumynai. Sve
tainė bus išpuošta žaliumynais. Ateikite visi ir linksmai su
tikite pavasarį. Pageidaujama, kad atsilankytumėte įvai
riuose kostiumuose (rūbuose) apsirėdę. Kviečia

■

BIRUTE”. I

1 Gegužes yra Persikėlimo 
Diena

Pasirūpinkite dabar telefoniniu patarna
vimu naujoje savo gyvenimo vietoje.

Trisdešimties Dienų Pranešimas 

yra meldžiama telefono apmainymams, 
padarytiniems tarpe Bal. (April) 15 ir bir
želio (June) 15d. Šauk Official 100 dykai.

Naujas Vadovas Užsidaro Balandžio 15 d.
Suteik savo išsikelimo orderį veikiai užtikrindamas judėji
mą jūsų pavardes ir naujo adreso į sekantį leidinį Telefo
no Vadovo, Gegužės 15 d: atiduodamasjspaudon.

B 
a 
a

' . Telephones Yards | 5946 ■
Drover | 3582 g

M. J. MANKOWSKI f 
APTIEK A

4593 So. Wood Street, :: Chicago, III. g
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- į 

mė, tai žmogaus nastojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- “ 
nas iš inusų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jausdamas kokį ■ 
oegerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi į 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, * 
ypatingai nelaiminguose atsitikuriuopb^. -Mes gydytojų receptus ispil- B 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap | 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Diu.una-.Ai.uZuMuiiuLUiiKhdmiibBMi'un'kMaiiiirBa'iri'HB'iiiiiM'iitnBB  nntanuiiimiiimtiffllBiiH'a-M
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Chicagos Strytkarią 
Transportacija.

E j Gaznin rečpiis t eraikūmas sr 'Kere ininni Aliejum

ii S''
»

m '
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ŽIŪRĖK NAUJOS TOBULYBES MERGINOS
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virimo, švaresnės, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus djirbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalų geležinėse krau
tuvėse, rakandų ir abelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi
te, tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ. 
Šis NEW PERFECTION, kaip ir gązinis penius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio į valandėlę po tam, kai jus pridedate degtuką prie knato.
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių paprąčių. Jis yra visada geras. Jis dabar aptarnauja du mili
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus* galite' turėti labai žemą, vidutinišką arba augštą 
liepsną—bile kokio didufllo, kurio jus norite, “kaip jjšzasl” Tik pasukite liepsną ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna . paliks pastovi. Ji neišaugs, nei persimainys. Nėra jokių skylėtų de
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų * arba išsiskėstų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių.
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Beliep- 
snj. Virimo ir Kepimo Pečių—viską krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa.
kimas silpnintojo uždaro pečių 
prastu pečium.

Vienas patrau- 
Beliepsniam Kepimui. Mažas pastūmėsimas padaro jįjį vėl pa-

■ i

Męs matėme, kad virš $12,000,(100 yra kas
met Surface Linijų išmokama už darbą ir kad 
motormanai, konduktol’bįi, supervisorial, karų 
stočių darbininkai ir kiti tarnautojai, tiesiogi
niai užimti karų judėjime, gauna suvirš $9,000,- 
000 iš $12,000,000.

Greitas ir saugus vežiojimas milionų, kurie 
vaitoja paviršiaus linijąs, reikalauja rūpestingai 
pastatytų ir labai tvirtų vėžiu; ir tūkstančiai 
mylių plieninio kelio turi būti prižiūrėta, kad 
užtikrinus visuomenei tolimesnį saugumą ir pa- 
rankumą. Darbininkams, užimantiems, prie Sur
face Linijų šių vėžių statymo ir užlaikymo, iš
mokėta praeitais metai? suvirš $1,000,000.

Elektros. Departamente išlavinti darbinin
kai rupesting'’! daboja galingą ir painią maši
neriją, kuri parūpina jieg'ą karų judėjimui, ir 
prižiūri, kad mylios ir mylios sunkios varinės 
vielos, kuria jiega yra perdtlodama, butų tinka
mai nutiestos ir rūpestingai užlaikytos. Suvirš 
pusė: miliono doliąrįų į metus yra išmokama 
darbininkams šiame departamente.

Ir paskui eina Dirbtuvės, kame karai yra 
perdirbami ir taisomi. Šios užimtos dirbtuvės, 
kuriose dirba žinovai karpenteriai, kalviai, da
žytojai ir elektrikai, išima į metus algų suvirš 
$600,000.

Prie skaitlingų kąi’Įj. stočių, kame, laikoma 
tūkstančiai karu, yra būriai inspektorių, pitmo- 
-ių, valytojų ir paprastų darbininkų, kurie algo
mis gauna suvirš $800;0Q0 į metus.

Įspūdinga abelna metą • skaitlinė $12,000,- 
3 ’ 000 algoms daro Surface Linijas vienu geriausių

Jhicagoje darbdaviu, mokančių geras algas.

M

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi speci- 
ališki 2 ir 4 degėjų pečiai 
su Prietaisa Bcliepsniam 
Kepimui. 1 PEPon 1ON

ES

Parsiduoda geležiuose ir 
abelnosc krautuvėse arba 
kur tik jus pamatote pa
veikslą NAUJOS TOBULY
BĖS MERGINOS.

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų”

S TA N.D A R D O FL C O MIP A N T
(AN INDIANA COREQRATION)

■ 4-. •• • • '

■ __________ O;

t
Musų sekantis straipsnis aprašys pratęsimus.CHICAGO SURFACE LINES.
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Iš Chicago. į■‘■Negavę .laįškty. tajp jau 
bus įleidžiami. Taigi kas tik 
nori prigulėti prie A. L. T. 
S. kuopos, teatsilanko nuir 
tą dieną, apie 8 vai. į Mildos 
svet. ant trečiųjų lubų.

Pakvietimui >se saki >i •
kad busią ir gerų kalbėtojų

na’dalykų apsvarstymui, ypa-lgė Jaunų Liet. Am. riui’di:

PRAKILNUS MOTERIŲ 
DARBAS.

Moterių Sąjungos 3 kuo
pa, Chicago, bal. 9 d, atlaikei 
savo pa] rastą mėnesinį šusi-.
rinkim,-j. Susirinkime nu-1 ATVAŽIŪOJA p. A. M. 
tarta surengti vakarą - su 7 MARTUS 
programų geg. 28 d. Taipgi 
paraginta, kad sąjungiet"s! 
siųstų savo ranku darbus 
parodon, kuri prasidės geg. 
J dieną. Susirinkus’os, są- 
jungietės be to pasižymėjo 
savo jautria nukentėjusiems 
del karo, į taip vadinamą 
šimtą tūkstančių fondą. Au
kavo sekančios:

B. Abromavičiūtė $1.00; 
M. Kupinskaitė 75c; po 50c: 
Z. Bartevičaitė, P. Baleąus- 
kaitė, M. Gavalienė, Preiti- 
kienė, Naųmavičaitė, M. 
Sprindienė, Pr. Maciejaus- 
kaitė, Mankaitė, A. Bagdo
naitė, B. Kuraitė, O. Kiric- 
ląitė, K. Venckaitė, Ruikai- 
tė, M. Benevičiutė, O. Nau- 
rąit:; po 25c: O. Povilaitie- 
iiė, P. Audriulaičiutė. Bėto

•v

Pa.jieškau .Juozapo Juškos, paeina iš 
Suvjtlkij gub.*3 metus gyifėbo Iloosjek 
Fajls,. N. Y.į.Kalba lietuyiškai, lenkiš
kai ir susišneka angliškai. -Dirbo gro- 
sernčjc ir bučernėje. Kas .žino ir .pra-. 
neš tikra jo antrašą, tas 'gaus $10.00. 
Atsiliepkite adresu: - ;■

Antanas Aleknaviučis. * i| 
27 Wall str., Hoosiek Falls, N/Y.’

Apari to programai! įeina 
dar. paminėjimas 
speare’o, žodis antras apie 
Višinską. ir keletas taip gra- praeitus metus, tai ateikite 
žiu kalbų. įasiimti ir kurie norite šių

■ metų knygas, tai galėsite už
sisakyti. Malonėsite atšilau-Ih’s sistemą. Prelekeija visi 

('kyli į susirinkimą ir prisi-į užganėdinti.
' lasyti iirię’TMD/' N'auji na-1 ■

■lai užsiiųakėję už 1^15 j,:atĮ klausytojų prisįrin-
tus gaus knygas, “Širdį” ir
“Motyna.”

Su pagarba,
A. Stankauskas.

Shake- tingai prieš seimą. Kurie 
nariai negavote knygų už

į Rengėjai mano kartu su 
•'tuo įvesti lietuvių papro.tyn, 
• paminėjimą atgijaučio pava

sario—Pavasario šventę,
j prie tos šventes bus yp|i- 
itingai ir prisirengta: svetai- 

Sužinojome, kad pabaigoj nė bus iškaišyta medžių ša-

kas KI i ubas.
Prolekcija tęs"si apios 

landą suviršum. Prelegen
tas per tą trumpą laiką gan 
daug suteikė žinių apie sau-

Vienas dalykas patėmyti-

GIMĘS.
Taip peiliai’ Andy -SoliUAi

jaučiasi po vartojimui Tri- 
nerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro. Perskaityl^

šios savaitės atvažiuoja į 
Chicag.i p. A. M. Marius, 
paskiausiai atvykęs iš Ru
sijos. Visose dalyse Chica
gos laikys prakalbas.

PIRMOS KRIKŠTYNOS.
Z. Tananevičiaus, brolis 

'bankierio, pereitoje nedėlio
ję kėlė savo pirmas krikšty
nas. Taigi Tananevičių šei
myna dar vienu asmeniu pa 
didėjo. Laimingo jam gy
venimo.

komis, gėlėmis ir- kitokiais 
puošalais. Tą daroma dėlto, 
kad ištikro kiekvienas pa
justų, bent kas jam primintų 
pavasarį—Gamtos atgijimą.

■ Kita svetainė bus del šo
kių. Žinoma ir toje bus kas- 
-nors padaryta, kad žai
džiant ar šokant’ vis-gi at
mintų gražų pavasarį, atsi
mintų apsitaisę nauja žalu
ma medžiai...

Čia męs. tokio , grą žą us

ko labai mažai. Matyt lietu
viai vis dar prie rinito lavi
nimosi nepriaugę. Kor.

“BIRUTĖ” RENGIA
PAVASARIO ŠVENTĘ.
Balandžio 29 d. Mildos 

svetainėje pripuola rengia
ma “Birutės” dr-jos dide

' ■ . i’ .v ■ .

dar surinkta smulkesnių au-’lė Pavasario šventė. Tai dar 
kų. Išviso pasidarė $10.00. j naujiena pas mus.
Gražus ir sektinas pavyzdi š'
kitoms moterims. B. A.

Šitas apvaikčiojimas su
puola kartu su užbaigimu 
žieminio teatralių sezono. 
Todėl birutiečiai žada pasa
kyti, ką jie šį sezoną atli
ko, pasidalinti su visais 
įspūdžiais, atsisveikinti ant 
kelių vasaros mėnesių su 

'savaisiais, kad nebeužįsimirš-

vasario nematom. Lietuvoj 
atėjus pavasariui parlekia 
Dievo muzikantai ir link
smina artoją, darželio dabin- 
toja, savo malonia dainele. 
Todėl “Birutės” šiam kart 
Įves i tą žalumą, kurio bus 
pilna svetainė, puikios mu
zikos akordus, jos choras 
padainuos linksmių, pava
sariui tinkančiu dainelių.

Rep.

TAUTOS FONDO RAŠTI
NINKO PRANEŠIMAS.

m.:, -'.-"T '
Per “Kataliko Į’ red. gau

ta: ■ ■ J ■■
I. Balandžio 1 d. nuo

p. Pažėros iš Gary, 
Ind. . ...’....$83.05
ir Kareivos iš. Detroit,

3.75
II. Balandžio 5 d. i 28.20
III. Balandžio 21 d. 3.00

, ■ Išviso . .$118.00

...... PRANEŠIMAS.
TMD. 28 kuopos atsibus 

priešmėtihjs susirinkimas 
])ėtnyčioję; balandžio 28 d. 
7 vai. vnk. M. Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd pi. 
Daugelis yra svarbių reika
lų kas link atsibusiančio 
TMD; Seimo .8 ir 9 d. birže
lio.

pinigus išsiunčia!] 
Fondo iždininkui,
Tautos Fondo išta-

Visus
Tautos
Vardan
riu visiems aukotojams šir
dingą ačiū už duosnumą Tė
vynei nukentė j usiems unu

TVERIASI A. L. T. S.
KUOPA CHICAGOJ.

Šiomis dienomis daug k;ifs 
chicagiečių gavo pakvieti
mus i rengiamą tverti Chica- 
goj “Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros” kuopą 
Įsteigiamasis susirinkimas j kaci jas, jie pasistengs su-Įpo pietų “Aušros”

TMD. SUSIRINKIMAS.

Su pagarba,
A. A. Šlakis,
Tautos Fondo rast.

TMD. 22 kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus ne- 
dėlioj balandžio 30 d. 2 vai. 

svetai- 
įvyksiąs balandžio 28 d. t. y.'.teikti niekuomet: neužmirš-'nėj 3001 So. Halsted St. 

v.-—tv, v. T,r.,T L_..-.._ j t i gražni-gra- Gerbiamieji nariai ir narės
puikių malonėkite ■ pribūti į susi

rinkimą. Bus daug svarbių

V ----------------7---------------------------- --------------------

i, tume birutiečių per šias Va-

ateinahčią pėtnyčią Mildos (tarnų dalykų: 
svetainėje, 3142 So.Halsted žiausių dainelių ir 
st.. . č— j solo muzikos. č

PRELEKCIJA IŠ Xl
astM’anomijos.?

Mark White Square sve
tainėje pereitą nedėldičnį p. 
J. A. Chmieliauskas skaitė 
prelekciją temojti;™“,.Saules 
sistema.’'-’--P4’elekeiją pareh-

. r-f.

ką rašo: “Brangus Pone 
. Trineri: Pereitą mėnesį aš 

rašiau tamistai, kad aš pra-. 
nešiu apie pasekmes varto
jimo jūsų vaisto. Taigi dar 
aš rašau kelis žodžius, pra
nešdamas, kad jūsų Ameri
kinis Karčiojo Vyno Eliksy
ras buvo labai pagelbingas 
mair ir mana žmonai ir mes 
esanje įsitikinę, kad jis yra 
labai geras. Mes abudu jau- 
čiahiėsi kaip ir kad išnauja 
atgimę ir norime išreikšti 
savo padėką. Dėkodami 
jums labai, pasiliekame su 
pagarba Andy ir Rose Sol
tis, Rogers Mine, Iron River, 
Mich.” Trinerid. Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksyras vi-

Geistiną kad kiekvienas suomet atnaujina visa or ga
atsįlankytumet į ši susirin
kimą, nes bus daromi nuta
rimai seimui ir rinkimas de
legatų i seimą. Kurie esate 
dar neųžsimokčję už 1915— 
1917 metus, būtinai ateikite 
ir užsimokėkite ir atsiimkite 
knygą “Motyna.”

Kurie norėsite šių metų 
leidžiamų raštų (net pen
kios knygos) su kietais ap
darais, ant šio susirinkimo 
dar galima užsisakyti.

Taipgi primename, kad 
yra rengiamas draugiškas 
vakarėlis, kuris atsibus -ge-; 
gūžės 13 d. Meldąžio - svę-' 
taineje, kuris bps vienas iš 
Įvairiausių ir linksmiausių^ 
Pasižadėjimus galima bus 
paduoti čia pat ant susirin
kimo. - Valdyba.

■ ------------------ '■-n- ........

niziną, prašalina silpnybę? 
priduoda naujo stiprumo; 
jis nenaikina organizmo, tik 
sustiprina ir paskatina jį 
prie iiaturalio veikimo. Kai
na $1.01). Gaunamas aptie- 
kose; Jos. Triner, išdirbėjas. 
1333—1339 S. Ashland Avė. 
Chicago.

Jei kuomet reikalausi ge
ro linimento nuo suputimų, 
raumenų pavargimo, skau
smų sunariuose ir tt., klausk 
Trincriu Linimento. Kaina 
25ė ir 50c. Krasa 35c ir 60c.

(Advt.)
PafEidhoda saliunas:—labai puikioje 

viftoje.pili’p didelio “ Mildos'’ teatro ir- 
LiotnHųi’.'teatro. biznis išdirbtas per 39 
inėtų’ir nėjo per ranku-tankiai; yra-'du 
storai dąikte, kitame’galima taryt lęa-į 
barčtą, eafe arba svetainę,’ kas g.'rialf 
tinkama prie sabinio; priežastis parda
vimo: turiu patentą ir noriu. pradėt 
darbą-kaip gajima arrksčisnis.,; Npriiiti 
paimt -šita 'vietą, pasiskubinkite.... .

’3260 So. Halstcd St.

imi?
cele-• ■ .1
įgyti

DĖLEI ŪKIŲ LIETUVIŠKOS 
kolio’nijos Arkansas ir Louisia?] 

i:a valstijose kreipties į 
gracijos Biurą Bock Island
Cinkelio. Yra daug progų 
geros žėinės 'už* irirtžą kainą. Mes

•* i 
gąliinę suteikti jums bešališkų 
teisingų žinių apie ukininka'vį- 
mą » žemės plotuose, kuriuos mes 

... — ' 1
teikiame. Rašykite savo kalboje 
prie L. M. Allen, Passenger Traf
fic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Ųliį- 
cago, Ill----------• (1)’

Parsiduoda:—1914 m. T?oq automobi
lius, puikiame stovyje, olektrikos ži
burys ir starteris, 5 pasa&ięriams, gry 
nais pinigais $700.00.

Savininkas..
3320 Lowe avė.. Chicago.'.111.
1-mas augštas, Telefonas Drover 7351.

Parsiduoda:—karčiam.!, lietuvių’ ap
gyventoje vietojo Melrose. Vark, (111.': 
sopas.-gerai išdirbtas biznis; Ipznis ga
rai ciną; turit bįiti jVarduota’greitu laj- 
ku; gera proga lietuviui;.. Atsišaukite 
Box 1109. , Alelrąso Park,- Ilk

Chicago. Til, Box 1160.

Parsiduoda:— puikus galiūnas lietoji 
nuo Cltioagos. nedūliomis neuždarytai, 
puiki svetaine del teatro ir šokiu, toj 
pačioj- vietoj. 15 metą, atsigaukit' per 
laiškiįf / j. r * y . .
.’ ? ... —. W. Babicz. ../...J

Melrof.c Park, III.

"H"

R

VICZ SAVINGS BANKTANAN
<i

4
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JONAS M. TANANEVICZ
CHICAGO, ILLINOIS

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

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če- 

* 

kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

5249-53 SO. MORGAN ST

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

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir 
, visas dalis svieto ir parduoda šif- 

kortes ant visų linijų.
"l

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

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

PERKA ir PARDUODA morgičius su
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

BANKOS VALANDOS: Utarnlnkals, Ketvergis ir Subatomls nuo iki 9 tak. -• Paneriais, Seredomls ir 'PčtnyOioiitis niro 8 ryto iki 6 vat1 Nedėliomls nuo 9 ryto ikiįl vii; po piety. ?
.. \ ' ; ■ : ■ ' ... ' V:’aire
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