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v V' a > VZinia is R. Karužos.
ŽINIA IŠ R. KARUŽOS.

Ponas R. Karuža, kuri- 
sai išvažiavo nesenai Eu
ropon, p. S. P. Tamulevi
čiui, . “Kataliko” redakto
riui ir budėjui, mušė se
kančią žinią iš Londono 
(vertime):

“Nukeliavau i Londoną 
iš Stockhoimo tyčia, kad 
patikus Yčą. Jisai dabar 
keliauja po Vakarinę Euro
pą kaipo specialės rusą Par
lamento delegacijos narys.

Pildydamas šias priedermes, 
jisai atlieka stebėtiną darbą 
lietuviams, visur garsinda
mas musu reikalą. Męs ke
liaujame drauge Paryžiun 
ir Ryman. Turėsime au- 
dilenciją pas Popiežių dėlei 
Lietuvi ii Dienos. Paskui 
grįžtame Stockholman da
lyvauti atidėtoje konferen
cijoje. Ir paskui su švedu 
komitetu aš traukiu Lietu
von. Geriausiu linkėjimu. .

ROMANAS KARUŽA.”

Iš kares laukų Europoje
POPIEŽIUS RAGINA 
PERTRAUKTI KARĘ.
Vienas laikraštis Muni- 

che, Vokietijoj, paskelbė be
vieliu telelgrafu gautą pra
nešimą, kad Šventas Tėvas.

DANŲ LAIVAS 
NUSKANDINTAS.

Prie Švedijos kranto Bal
tike jūrėse danu garlaivis 
užšoko ant minos ir nusken
do. Visa įgula liko išgel- —Williams in Indianapolis News.

Ispanijos karalius Alfonsas 
ir Suv. Valstijų prezidentas 
Wilsonas tariasi tarp savęs 
apie karės sulaikymą, kad 
kariaujantieji pradėtų de
rybas. dėlei susitaikimo.

bėta.

PROTESTUOJA PRIEŠ . 
ANGLIJĄ.

Suv. Vąlstaijų preziden
tas Wilsonas parengė stiprų 
protestą prieš Angliją už 
Suv. Valstijos krasos (pač- 
tos) trukdymą bei sulaiky
mą. Protestas šią savaitę 
vra Šiuiičiamaš Anglijai.

— ■   ■■■■ ■■■ '■ l

DIDELIS PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAS.

Prancūzai vėl užėmė for
tą Doųauinont prie Verdu
no. Vokiečiai laikė jįjį ke
turis mėnesius užėmę. Drau
ge su fortu franeuzai ūžė’ 
mė suvirš mylią apkasų. 
Apkasai prie ‘‘Negyvo Žmo
gaus Kalvos” vėl atgal pa
teko franeuzams. Vokiečiai 
tuos apkasus'laikė nuo ge
gužio 18 d. Frąncuzai įgi
jo laimėjimų taipogi kelio
se kitose vietose.

Šis franeuzų laimėjimas 
yra dideliu siuugiu vokie
čiams, kurie tūkstančius sa
vo kareivių paaukavo prie 
Verduno. Visi vokiečių lai
mėjimai šioje vietoje pra
deda sprūsti iš jųjų rankų.

NUSTŪMĖ ANGLUS 
ATGAL. i

Iš Berlino pranešama, kad 
vokiečiai atstūmė anglus 
Franciizijoje atgal ir užėmė 
suvirš mylią jųjų apkasų.

AMERIKONAS NUTEIS
TAS Už AIRIŲ 

SUKILIMĄ.
J. C. LynČh, haturalizuo- 

tas Suv. Valstijų pilietis, li
ko nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo už dalyvavimą ai
riu rbvolieijoje, kurią ang
lai greitai numalšino. Iš- 
pradžių jisai buvo anglų 
karės teismo pasmerktas 
mirtin, vienok, įsimaišius į 
reikalą Suv. Vastijų pre
zidentui Wilsonui, mirties 
bausmė liko pakeista 10-čia 
metų kalėjimo.

SYRIJOS KRANTUS
BOMBARDAVO.

DIENOS KLAUSIMAS.
“Dienos klausimu,” kurdai yra sukėlęs daug ginčų ir 
kivirčų Amerikos spaudaj-a,. yr&- J (preparedness; ” tai 
yra šalies prisiruošimas prie atsiginimo nuo išlauki
nių priešų. Suv. Valstju apsauga karės žvilgsniu iki 
šiolei yra labai menka. Dabar jau ir kongresas po tru
putį pradeda “lopyti skyles.”

Washingtone prasiplatino < 
gandai, kad Rumunija sto-i 
sianti karėn vokiečių ir aus
trų pusėje prieš talkinin
kus. Taip Rumunija pa
darysianti, pasekmėje pa
darytos tarp jos ir Vokieti
jos su Austrija prekybinės 
sutarties. Tie gandai tvir
tina, kad Francuzija net sa
vo ambasadorių atšaukusi 
iš Rumunijos.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad talkininkų lai
vai ir taipogi oralivių pul
kas praeitos savaitės utar- 
ninke bombardavo per dvi 
valandas Syrijos (Turkijo
je) pakraštį prie EI Arish.

AUSTRAMS SEKASI 
PRIEŠ ITALUS.

Juo tolyn, juo austrams 
geriau sekasi prie Italijos 
rubežiaus. Visuotinu užpuo
limu jie išstūmė italus iš 
daugelio pozicijų, kurių užė
mimui italai buvo padėję 
daug laiko ir spėkų. Aus
trai kai-kuriose vietose įsi
veržė į Italiją. Italai ra- 
deda bijoti, kad austrai ne
užeitų jųjų kariuomenei iš 
užpakalio. J

RUMUNIJA SU (TURKAMS SEKĄSI ANT 
VOKIEČIAIS? ? KAUKAZO.

Icgužio 19 d. išleistame 
turkų oficialiame pranešime
sakoma, kid turkai mušą 
rusus ant Kaukazo. Šiems 
turkų paskyrimams vienok 
vargu galina tikėti, nes tu- 
ščių pasig’rimų iš turkų 
pusės iki šiuri dar daug kar-

VOKIETIJOJE MAISTO 
ĮSTATAI AŠTRESNI. 
Pranešimai iš Rotterdam^ 

skelbia, kad Vokietija pra 
dedanti griebtis aštresnii 
priemonių, kad tiktai nepri 
trukus maisto. Nesenai iš 
leista įstatas, kursai kanc 
lelriui paveda visą maisti 
tvarkymą ir taipogi kaim. 
nustatymą.

Kaip galima matyt, Vo 
kietijoje maisto klausima 
darosi vis aštresnis.

ANGLIJOS PAŠELPA 
BELGAMS.

Pranešama, kad Anglijo
je dabar randasi išviso 200,- 
000 belgų, išbėgusių iš savo 
tėvynės, vokiečiams įsiver
žus. Jųjų užlaikymui Ang
lija: kas mėnuo turinti iš
leisti po $5,000,000.

VOKIEČIAI DAR TIKISI 
PAIMTI VERDUNĄ.
Nežiūrint visų nepasiseki

mų prie Verduno tvirto
vės, -kurią jie jau tris mė
nesiai stengiasi paimti, vo
kiečiai dar vis tiki į ga
lutiną tos tvirtovės išverži- 
mą iš franeuzų rankų. Ypa
tingai daug vilties jiems 
pridavė pasisekimai netoli 
“Negyvo Žmogaus” kalne
lio, kame jie senai deda di
deles pastangas. Vokiečiai 
vienok netiki, kąd Verdu
no paėmimas užbaigtų ka
rę,

DVYLIKA ORLAIVIŲ 
ŽUVO.

Paskutines dvi praeitos 
savaitės dienas franeuzų- 
vokįečių karės lauke buvo 
taip smarkus orlaivių mū
šiai, kokių, rodosi, nuo pat 
karės pradžios nebuvo. Mū
šiai atsitiko įvairiose vieto- 

Iš viso žuvo 12 orlai- 
Iš to skaitliaus vokie-

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
LIETUVOJE.

Rusų of sial is pranešimas 
iš gegužio 21 d. sako, kad 
vokiečiai Įivo padarę už
puolimą lakštų apielinkė- 
je, vienok ikę atmušti.

Lietuvoj dabar jokių di
desnių muių nėra. Laikas 
nuo laiko laroma maži už
puolimai, kaip kad prie 
Unkštos, įauginusia šaudo
mas! iš kaiuolių.

se.
vių.
čių orlaivių buvo 7. Talki
ninkai pražudė 5 orlaivius, 
arba dviem mažiau negu vo
kiečiai.

PROF. MEČNIKOFF 
. ARI MIRTIES.

Iš Paryiaus pranešama, 
kad prof, lečnikoff, vienas 
garsiausiųlasaulyje moksli
ninkų gytmąs Paryžiuje, 
dėlei širdį ligos esąs la
bai arti mties. Ligonis jau 
keletas m lesių, kaip ser
ga širdies ga.
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METAI XVIII

Is Amerikos
DIDELĖ NELAIMĖ 

VALGYKLOJE.
Akron, O., vienoje vieti

niu valgyklų-restorantų, ka
me buvo suėjusi didele mi
nia žmonių, staiga sugriuvo 
lubos ir sienos, užmušdamos 
ir sužeisdamos didelį skait
liu žmonių. Nelaimė ištiko 
tuojaus po tam, kai netolie
se pritaisytas dinamitas 
progo kuriuom buvo mo
dama vieta kitam namui 
statyti.

KIEK AUKŲ AMERIKA 
GALI SURINKTI.

Henry. Morgenthau, Ame
rikos ambasadorius Turki
jai, kurisai yra sugrįžęs 
Amerikon, New Yorke lai
kydamas prakalbą, pasakė, 
kad jeigu Amerikos visuo
menė tinkamai susiorgani
zuotų, tai jinai lengvai galė
tų surinkti pusę miliardo do- 
liarių, kad pagelbėjus nu-
kentė j usiems nuo dabarti
nės karės; ■ ■ <

Be abejonės dalis tų kaip 
ir dabar renkamų pinigų ga- 
]"tų tekti Lietuvai ir lietu
viams, jeigu lietuviai tiktai 
inkamai suorganizuotų sa
vo veikimą tarp amerikonų 
landai nukentėjusiųjų dėlei 
tarės lietuvių.

iIUNČIA KARIUOMENĘ 
Į SAN DOMINGO.

Suv. Valstijos siunčia 
arp 7(1(1 ar 800 savo karei- 
dų į mažą republika San 
Domingo, kad dabojus. tenai 
vaiką. San Domingo rd- 
mblikoje pastaruoju laiku 
>uvo neramu.

AUSTRAI SPAUDŽIA 
ITALUS.

Kaip matyt iš ateinančii 
žinių, austrai pradėjo laba 
smarkiai spausti italus ii 
kai-kuriose vietose juos to 
Ii atstūmė atgal. Armen- 
tara kalnyne austrai užgrie- 
bė eilę italų pozicijų. Jie' 
taipogi paėmė nelaisvėn iki 
gegužio 20 d. beveik 13,000 
italų ir užgriebė 68 maši
ninius šautuvus ir 107 ka- 
nuoles, tarp jųjų gan dide 
liu kanuoliu. i. c

į AMERIKOS VĖLIAVOS 
DIRBAMOS VOKIETIJOJ

Jeigu karė dar ilgai 
prasitęs, tai Suv. Valstijos 
gali atsidurti padėjime val
stijos, kuri neturi šilkinių 
vėliavų. Kuomet šios ša 
lies valdžia šįmet pradėjo 
ruoštis apvaikščioti “vėlia
vų dieną,” kuri yra kasniet 
Washing-tone apvaikščioja
ma, tai komitetas, sutver
tas mažų šilkinių vėliavų 
parupinimui, rado, kad tos 
vėliavos iki šiolei dirbta Vo
kietijoje, iš kur jųjų, dėlei 
karės, dabar visai negalima 
atgabenti.

SUV. VALSTIJOS GALI 
ATNEŠTI TAIKĄ.

Iš Berlino vis eina žinios 
apie taiką. Jos rodo, kad 
vokiečiams nusibodo kariau
ti ar jie nesitiki laimėti ir 
bijosi toliaus karei tęsian-
ties netekti to, ką jie da
bar turi iš talkininkų iška
ldavę. Paskutinėmis dieno
mis ateina žinių apie tai, 
kad Berliiie manoma, kad 
dįdelė neutrajė' valstija, 
kaip ,Suy. Valstijos, galėtų 
atnešti taika.

me dabar viešėja buvęs 
Prancūzijos premier minis- 
'teris, ateina visai kitokios 
žinios. Atsakymai! į prane
šimus iš Berlino apie taiką, 
jisai sako, kad talkininkai 
kovosią tol, kol Vokietijos 
galybė nebus galutinai su
trinta.

DIDELIS KOMPANIJOS 
PELNAS.

Metinis Westinghouse E- 
eetrie & Manufacturing 
Companijos raportas, kuri-' 
;ai viešai pagarsinta, paro
ki, kad praėjusiais fiska- 
iais metais, pasibaigusiais 
iraeito kovo 31 d., uždir

bi $50,269,000. Atskaičius 
ūsas išlaidas, Kompanijai 
’ieka suvirš $9,429,000 pa
dalinimui tarp savo šėrhol- 
įlerių. Šioji kompanija, 
Ikaip ir beveik visos kitos 
pramoninės įstaigos,- parodo 
lidelį biznio paaugėjimą, 
•sulyginant su praeitais me
tais.

NORI PALESTINĄ 
PARDUOTI.

Amerikos amdasadorius 
IT. Morgenthau, kurisai ne
senai sugrįžo iš Turkijos 
laikydamas prakabą mieste 
Cincinnati, O., pasakė, kad 
jisai kartą pakėlęs prieš 
turkų valdžią klausimą par
duoti Palestiną, kad papil
džius valstijos iždą. Turkai 
buk labai noriai tą klausi
mą stvėręsi svarstyti.

SUTINKA DIDINTI SUV. 
VALSTIJŲ KARIUOME

NĘ.
Praeita subata Atstovų 

Butas Washington 349 bal
sais prieš 25 sutiko, kad 
Suv. Valstijų kariuomenė 
butų padidinta iki 175,000. 
Tšprądžių buvo paduotas'šii- 
manymas, kad šios šalies 
kariuomenė, kuri dabar ne
siekia nei 90,000 kareivių, 
butų padidinta iki 250,000. 
Šisai pasiūlymas vienok li
ko atmestas.

AUDRA IŠNAIKINO 
MIESTĄ

Praeitą subata baisi au
dra visiškai išnaikino mies
telį Kemp City Oklahoma. 
Tai jau antras panašus at
sitikimas su .šiuoin mieste
liu kelių pastarų metų bė
gyje. Po pirmai nelaimei 
gyventojai atstatė miestą. 
Dabar jie nemano dauginus 
iau savo miestelio atstaty
ti; visiškai jį apleisiu.

NORI PADIDINTI 
LAIVYNĄ '

Rępublikonai Suv. Vals
tijų .kongrese deda savo pas
tangas tam, kad padidinus 
šios šalies laivyną, kurisai 
yra skaitomas svarbiausiu 
ginklu prieš bile kokią val
stiją, kuri norėtų užpulti 
ant šios šalies. Šiek-tiek 
didesnio apsiginklavimo 
priešais iki šiolei yra de
mokratai, kurie kongrese 
sudaro daugumą. Demokra
tų priimtame programe vi’ 
sa'i neskiriama dideliu lai-

V v. ,vų-sarvuocių.
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Iš Užjūrio
• 'PABĖGĖLIAI PAJIEŠKO 
£ GIMINIŲ AMERIKOJE.

Lietuviai išbėgę iš Lietu- 
vos į Rusija, laiškais į “Ka- 
taliko” Redakciją prašo, 
kad męs patalpintume že- 

:ėmiaus sekančius jųjų pa- 
jieškojimus giminių, kurie 

.. gyvena Amerikoje. Rašyki- 
_„te tiesiog pajieškotojams 

tais antrašais, kuriuos jie 
paduoda savo pa j ieškoji
muose.

pav., Kvietkiškio valsč., <'»- 
ležinių sod. prašo atsiliepti 
brolių: Juozo ir Adolfo Ma
kauskų, taip-pat ir pažįsta
mų. Moskva, Srietenka 26, 
Lietuvių Komitetas.

M. N. Martinkaitis, pra
šo atsiliepti dėdės Petro 
M. Kairio, ‘‘Lietuvių Žurna
lo” leidėjo ir brolio Petro, 
gyvenusių prieš karę CHiica- 
goje. Adr.: Maskva, Srie- 
tenka 26, Lietuvių Komite
tas.

Alfonsas Gilvydis, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Ku
piškio vai., Kikonių sod., jie 
ško giminių ir pažįstamų 
kupiškėnų, ypač kikoniečių.' 
Maskva, Smolenskij b. 57. 

par., Kirdonių sod.,. Antri- Zemledelčeskaja ško. Vos-

Kazimieras Vaitoška, Bim-
• bų, sod., Panemunėlio par.

ir valsč., Zarasų pav., Kau
no gub., jieško tėvelių, bro
lių, giminių, pažįstamų ir 

— Jurgio Šakalio Panedėlio

šas: Russia, Petrograd, 7 
v rota, dom No. 2, kv. 51.
' Boleslovas Kazakas. iš 

Buitinių, pajieško savo dė
dės Jono Petrelio, Vilniaus 
gub., Malėtų par., iš pali
varko Aklapatija. Atsišau- 

;rogra d, A pra ksin 
3, kv. 96.
Leonas Kenstavi- 
Dabšių sod., Piki- 
Telšių pav.), pica-

pitanniku A. Gilvydisu.

per.
Stud.. 

: čius (iš 
; lių par.,

šo atsiliepti savo dėdės Jus
tino Kasperavičiaus (gimi
mu iš Vilkijos), gyvenančio, 
ar bent gyvenusio, Kanka- 
kee„ III., sekančiu antrašu: 

’ Russia, Kazan, Lavrcntiev- 
skaja ui. No. 56.

Petras Norkaitis, pajieš- 
kau pažįstamų ir giminių iš 
Kauno gub., Raseinių pav., 

77 Kleopo Puišio, amžiaus arti 
40 inętų iš Aržvilkid; yąlsč. 
ir Kazimiero Aksamitausko, 
Jurburgo valsč. (gal Jur- 

y barko i), amžiaus arti 20 me- 
tų. Antrašas: Russia, Pet- 
rograd, Moika No. 65 Iva
nu.. Franc. Bastisu, pered. 
Petru Ivanovičiu Nork-aitv- 
su.

Jonas Kvietkauskas, Su- 
-■ valkų gub., Leipalingio par.,

tL,.nos Kvietkauskaitės, anks- 
čiau gyvenusios mieste Ho- 

77. mestead, Pa. ir Julės Kviet- 
-uu kauskaitės, gyvenusios Pitt- 

sburge. Meldžiu atsiliepti
• antrašu: Russia, Deistvuju- 

ščiaja armija, 462 pecliot. 
7„7. Starickij polk, 12 rota. Iv. 
...... Kvietkovkomu.

Kelmentina Šopaitė, Kau- 
r no gub., Pane vėžio pav., Ki- 

burio sod., pa į ieško savo 
■A brolio Juozapo Šopio. Ant- 

rašas: Petrograd,, 
_i(i, naberiežije No. 30,

Stasys Taškunas, 
gub., Zarasų pav., 
par., iš Mikališkės,

•••■ kati savo giminių ir pažįs- 
tanių. Adresas:

... Voznesenskij pr.

.... 8-
v.. Jurgis žilonis, 

miestelio, Trakų
niaus g., pajieško savo bro- 

■ lio Juozo Žilonies. Pirmiau 
gyvenusio Brooklyne, 18 m.

.. kaip Amerikoje. Adr< s.is: 
Rostov N. D., B. Sadovaja 

’ No. 129, Litovskij Komitet.
Juozas Gulbinas, Suvalkų 

" gub., Marijampolės pav., 
Garliavos valsč., G raba vos 
kaimo. Jieško giminių ir 
pažįstamų. Antrašas: Petro- 
grald, Ekateringofski pr.
45., kv.4-7. j . J

Mykolas Makauskas,,,Su- 
’ valku gub., Marijampolės

' ■ No/11
■ į ■ ; : • - ■ . i r. . . r . i ' :”. ^^tSf7^SS!=Sr!== 

lUždyką! Koncertą! Uždyką!!! ■ M ■_ Kas nori pasiklausyti puikių koncertu, geriausių dainiiiin- g 
g kv, muzikų, geriausių deklianiacijų, monologų, dialogų ir t.t., g 
g gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs į 
g turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę J 
|g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo-g 
(fonų visai uždyką. B

tetą ir daug kitų darbų, ne- 2. Bažnytinė a) iki krikš- 
ii

maisto, apsivilkimo bei ava
lynės
vome 
čiaus, 
musų 
gus, studijas gavome atide- ’ 
;i šalin ir pradėjome galvo
ti, kaip čia pagelbėjus ne- 
lamingiems tautiečiams. Tat 
sumanėme prie musų lietu
vių draugijos “Lituanijos” 
(buv. “Rūtos”), kurioje 
tuomet tik mes trys ir bu
vome, įsteigti komitetą, ku
rį pavadinome “Lituanijos 
Komitetas belaisviams šelp
ti.” Komitetą vesti apsiė
mė kun. A. Steponavičius. 
Žinodami, kad nuo čionvk- 
ščių svetimtaučių, suvargin
tų visokiomis rinkliavomis, 
o ypač, kad ir ne tiesiai 
karu, daug tikėties negali
ma, mes kreipėmės į musų 
lietuvių Amerikos ir Angli
jos kolonijas. Šiuo tikslu 
buvo parašytas atsišauki
mas ir nusiųstas anų kolo
nijų lietuviškuosna laikra- 
ščiuosna. Angliją pasiekė 
musų atsišaukimas ir iš ten 
pradėjo pamažu plaukti au
kų; iki šiolei gauta apie 
2000 fr. Už tuos pinigus 
mes pirkome čia duonos, 
drabužių, avalynės ir siun
tėme belaisviams. Iš Ame
rikos veltui laukėme aukų: 
musų atsišaukimas, matyti 
žuvo kelyje. Tuo tarpu 
nuo belaisvių, sužinojusių 
apie musų komitetą, pradė
jome gauti daugybę laiškų 
su įvairiais prašymais. De
ja, gaudami tik nuo Angli
jos nedidelės kolonijos pa
šalpos, mes negalime nė ma
žos dalelės tų prašymų pa
tenkinti. Pagalios, pasita
rę su atvykusiais čia: J. Jo- 
nyla, kuris pats savo akimis 
matė belaisvių didelį vargą, 
ir J. Gabriu, mušėme tele
gramą Amerikon, prašyda
mi 1000 dolerių belaisviams, 
'o taip pat ir Petrapiliu. Da
bar laukiame rezultatų šitų 
telegramų. P. J. Jonyla, 
kuris kaipo Amerikos valdi
nys pareitų metų lapkri
tyje aplankė ir Lietuvą, pa
sakojo, kad nors ir ten ne 
piragai, tečiaus belaisvių li
kimas daug sunkesnis.

Šalip šito grynai lietuvių 
Lituanijos komiteto belais
viams šelpti, yra dar ir ki
tas maišytas iš lietuvių ir 
Lietuvos dvarininkų, kuris 
vadinasi: “Domite General 
de sccours pour les viekti- 
mes de la guerre (m Litinia
me.” Šis antrasis komite
tas, egzistuojąs tik nuo 
gruodžio m. p. m. turi daug 
platesnį tikslą, negu Litua
nijos Komitetas, būtent jis 
renka aukas apskritai vi
sai Lietuvai. Prie jo pri
guli 7 Lietuvos dvarininkai 
(lietuviams gana palankus 
iš Gardino, Minsko ir Viteb
sko gubern.) ir 4 lietuviai, 
mes trys ir dar laikinai čia 
apsigyvenęs kun. Viskantas. 
Norėdami padaryti šitą ko
mitetą lietuviškesnių, mes 
išsiderėjome, kad jo valdy
boje, kuri valdo visą ko
miteto turtą, iš 7 narių bu
tų 4 lietuviai. Tuo budu 
mes visi keturi lietuviai pa
tekome valdybom Eina 
šiam komitetui gana sun
kiai, pirma del to, kad len
kai prieš jį kovojo ir, kur 
tik gali, kiša jam koją (tie
sa nevisi); antra, kad mes, 
turėdami Lituanijos komi-

stokos. Nors visi bu- 
užiniti studijomis, te
sužinoję, taip dideli 
broliu ir seserų var

)

RYGOS LIETUVIŲ 
SVETIMO DRAUGIJA 

“ŽVAIGŽDĖ.”
Šiais mokslo metais (1915 

—1916) “Žvaigždės” laiko
mos 5 mokyklos, t. y. vie
na mažiau, negu metai an
ksčiau. Vaikų, abiejų ly
čių, mokosi daugiau nei 700. 
Mokyklose* darbuojasi 12 
mokytojų. Galima butų dar 
vieną mokyklą atidaryti, 
tiktai nebegalima gauti lie
tuvių mokytojų.

Draugija narių kasinėtai 
vidutiniai turėdavo 500— 
600. Draugijos valdyba jau 
rengia metine draugijos 
apyskaitą ir butu pageidau
jama, kad ir šiais nepapras
tais metais draugijos narių 
skaičius neperdaug sumažė
tų. Nario mokestis ne ma
žiau kaip 1 rublis metams. 
Išvažiavusieji Rusijon ry- 
giečiai gali iš ten atsiųsti 
nario mokestį paštu draugi
jos vardu (Malaja Kuznieč- 
naja g-vė No.10-12, but. 3).

Petrapilyje tuo tarpu ap
sigyvenusių draugijų narių 
kuopelė jau panašiai pasiel
gė, tarp savęs susitarusi, ir 
pasiuntė Rygon 1 rūb. na
rių mokesčių, “žvaigždei” 
per išvažiavusią Rygon su 
reikalais žinomą p. Lynor- 
tienę.

Blandžio 8 dieną sukako 
10 metų nuo “Žvaigždės” 
įkūrimo.

T. Balanda.

Petrog.

Kauno 
Dūkštą 
pajieš-

šgalime dirbti jąine tiek, 
dek reikėtų; pagalios, kad 
dvarininkai komiteto na
riai, nors apskritai sakant 
geri žmonės ir lietuviams 
palankus, kai kurie net ir 
gerokai lietuvių pusėn pa
svirę, vis dėlto dar negali 
pamiršti savo lenkiškų ide
alų ir komiteto veikime no
ri juos kai kada parodyti. 
Žinoma, mes priešinamės 
— iš čia nesusipratimai 
trukdą darbą. Visi, net 
ir tie, kurie iš karto buvo 
šitam komitetui priešingi 
sutinka, kad jis lietuviams 
naudingas, ypač jeigu jį 
dar daugiau sulietuvinus, 
juo labiaus, kad mes gry
nai lietuvių komiteto pla
čiais pamatais suorganizuo
ti negalime, nes šiam daly
kui reikia nemaža 
žmonių su tam tikra 
cija, žinomų plačiai 
titulų, na ir... pinigų.

Be šitų komitetų1 yra dar 
daug kito darbo. Jau nuo 
senai rūpinamės išleisti po
ligrafiją, bei informacijų 
knygą apie Lietuvą. To
kia knyga šiandien be galo 
reikalinga; ją reiktų išleist: 
kuogeriausiai ir įvairiomis 
kalbomis. Bet, deja, ši
tam dalykui reikia ir pi
nigų, ir žmonių, o čia kaip 
tik ir vieno ir kito trūk
sta. Darome, ką galime. 
Knyga jau baigiama rašyti, 
tik dar neturime leidėjo. 
Knygos pieną Tamstoms 
siunčiame.

Toliaus, nutarta leisti už
sienyje lailraštis, pavestas 
Lietuvos reikalams. Čia ir
gi svarbi dirva.

Yra dar ir kitų visuome
ninių darbų, gal net svar
besnių už ąugščiau minė
tus. Taigi kaip matote, 
darbo begales, o darbinin
kų visai niauti.

Jeigu Tanstos pripažįsta- 
( te šituos dirbus reikalin

gais, jei norite, kad jie bu- 
’ tų gerai atloti, tai rūpin

kitės, kad d rbininkų skai
čius čia padidėtų. Tiesa, 
atsiuntėt ddegatą p. St. 
Šalkauskį, Ht vis dėlto jo 
dar toli grižu neužtenka. 
J. Gabrys tyvena Losano- 
je ir dirba skyrium (prie 
poligrafijos ir jis prisidė
jo). Jis leidžia mėnesinį 
laikraštį.

Priimkii, Broliai Tau- 
Į tiečiai, įugštos garbės 

išreiškiu^ ir geriausios 
kloties Tusų darbamsI 
linkėjimt

J. Koribuas Purickis 
Kun. Ant- Steponavičius 
V. DaumDzimidavičius.

Rengiamos ąie Lietuvą po- 
ligrafijs pienas.

Įžanga: rašiiįo tikslas ir p 
dalijimas 
I.

liuosų 
situa- 
vardų

tui, b) iki šios gadynės.
III. Krašto kultūra.

A. Intektualinė ’
1. Švietimas ir mokyklos:

a) valstybės,
b) tautos (švietimo 
draugijos),

2. Literatūra ir tautos po
ezija.

3. Spauda ir laikraščiai
a) iki uždraudimo, b) 
uždraudimo metu c) 
spaudą atgavus.
Dailė: a) žmonių dailė,
b) architektūra,c) skul
ptūra, b) tapymas, e) 
dailės draugijos ir pa
rodos.

5. Muzika ir teatras.
. B. Materialinė kultūra:

1. Agrikultūrą.
2. Pramonė.
3. Prekyba.

IV. Politikos ir socialinis 
stovis:

1. Krašto administracija.
2. Rasių ir politikos par

tijos.
3. Moterų klausimas.
4. Emigracija.

V. Tikyba ir kunigai.
VI. Tautos sveikata, dori 

blaivumas.
VII. Santikiai su kitatau

čiais.
Pabaiga: lietuvių desi

derata!.
(Iš viso 

150 ps. su 
piais).

4.

•a.

nemažiau kaip 
keliais žemėla-

LENTOS
visokios mAies del statymo namo taip

gi visoki medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

Dr, A. R. Blumenthal sakju,
Egzamenuojame Akis 

uždyką
Valandos; n»>o 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną-

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

: KATALIKO KRAUTUVE !
■ X ■M S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas g

■ 3249 So. Morgan St., ■ CHICAGO, ILL. ■

K. J. FILLIPOVICH,
Goneralis Agentas Chicagai.

Visoje Chicago,je užrašinėja “Katali
ką,” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus i “Kataliką.“ Ji
sai musų įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko“ reikaluose.

S. P. Tananevičius,
. , ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Leidėjas

i

PETER MILLER
Męs pard’avirtėja- 

Laikrodėlius 
ir Laikrodžius.

,, /Visi musij ta,v(M!ai 
me'Pastovią Itu-

jį yra išdirbėjo, ir musą-gvarantuo- 
ti. Musą kainos yra nebrangios. 
Męs perkame seną Auksą ir Si
dabrą ištarpinimui.

Męs taisofne Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzamenavo- 
ja Uždyką Specialistas.

Peter A. Miller
JUBILIERIS

2256 W. 22nd St., Chicago, III.
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GERAS virėjas niekuomet nesijaučia gerai, 
jeigu reikia vartoti aliejų ar virinamus taukus, ku

rie patįs nėra geri valgymui.
Pastebėtino MAZ0L0S pasisekimo paslaptis guli jos tyrume. 

Jinai yra padaryta iš komų.
Pyragams Mazola suteikia lukštą, kurisai yra gardus ir su

virškinamas. Štai čia yra mintis šeimininkėms, kurių šeimy
nos ypatingai mėgsta pyragus ir pajus.

LAIŠKAS IŠ 
ŠVEICARIJOS.

Su didedlių Įdomumu ir 
džiaugsmu sekėme mes nors 
iš tolo, iš retkarčiais užklys
tančių čia lietuviškų laikra
ščių, milžiną darbą, kuri Jus 
taip sąmoningai suorganiza
vote musų tautai gelbėti. 
Šiais liūdnais laikais didelis 
džiaugsmas matyti, kad lie
tuviai, sunkiai valandai at
ėjus, parodė tiek apsukru
mo, energijos ir organizaci
nio sumanumo.

Mus tris žemiau pasira
šiusius baisus karas užklupo, 
čionai, svetimame krašte. 
Iš karto baugu buvo ir už 
Tėvynę ir už savuosius, pa
mažėl tečiaus apsipratę su 
ta baime, ėmėmės darbo. 
Pasirodė, kad ir čionai esant 
galima puikiai patarnauti i 
tėvynei ir saviesiems. Štai 
sužinojome, kad Vokietijoj 
ir Austrijoj esama daug be
laisvių, ne tik kareivių, bet 
ir. civilinių,- - senių,- - moterų. 
vaikų; kad tie belaisviai

p . v. Mazola yra skaitoma lygi augštų kainų užsie-
rriKllJlSlindS niniams aliejams prikimšimo tikslams. Jinai 
pasilieka saldi ir gera neapribuolam laikui visose aplinkybėse.

. , . . Mazola padaro lukštą, kurisai yra gardus ir
ApKepinimaS virškinamas. Mazola yra labai augštos rų- 
šies. Vartoti reikia tiktai labai mažai—daug mažiaus negu Jus 
vartojate paprastam apkepinimui.

v . Mazola atlaiko daug didesnę šilumą negu bile kiti
Ikepiindb virinamieji taukai. Niekuomet nereikalinga deginti 
jąją. Jinai pasiekia virimo šilumos labai greitai. Tai reiškia di
deli sutaupiuimą visame kame ir šeimininkės lėšose.

No. 15 kv.

II.
s.

Stakliškių 
pav., Vil

ir latviai; 
būdas, c) 
tikyba.

Mazola yra taip tyra, saldi ir gardi virinimo priemonė, kaip ir lepiausia 
maistas, keptas joje. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mazola kepini- 
mui, apkepinimui ir prikimšimui.

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų komų ir iš nieko dauginus.

Atsiminkite, kad MAZOLA gali būti vartojama i vietą 
brangių importuotų aliejų su lygiai tokiu užsiganėdinimu ir 
damr ekonomiškiaus.

Šalis ir yventojai.
1. Šalies airašynias:

a) Toporafija, b) kli
matas, cį flora ir fauna.

2. Tautos, I apgyvenusios 
kraštą. į 
a) Lietiniai
a) kalbą b) 
papročiai d)
b) Žydą
c) Guda
d) Lenki.
e) Rusa 

Istorija.
1. Politi nė: a) ikį li
nijos, b)ki pirm, lenk 
liet, vaiybės padalin 
c) po pt alinimo.

Corn Products Refining Co
NEW YORK.
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No. 11 Lietuviu Laikraštis “Katalikas”

Kor espondencij oš.
ROCKFORD, ILL.

Nedėlioję, gegužio 21 d., 
vietinėje Woodman svetai
nėje čionykštė nesenai susi
tvėrusi Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros 14-ta 
kuopa buvo parengusi pra
kalbas, kuriose kalbėjo po
nia DarniJonaitienė, nesenai, 
iš sugrįžęs A. M. Atartus ir 
J. A. Chmieliauskas, visi at’ 
vykę iš Chicagos. Ponia Da- 
mijonaitienė pasakė trum
pą, bet gerą prakalbėlę apie 
moterų reikalus. P-as Mar- 
tus kalbėjo arti valandą 
apie tai, ką jam teko pri
tirti ir matyti Lietuvoje, 
kuomet, karei prasidėjus, 
žmonės- pradėjo bėgti to- 
liaus nuo rubežiaus, Rusijos 
gilumon. Vedęs pats apie 
7,000 lietuvių pabėgėlių apie 
1400 verst, pasakojo, ką pa
keliu sutiko įvairiose vieto
se ir kaip skursti, vargti ir 
badą kentėti reikėjo tiems 
tukstaneams nelaimingų 
musų santautieeių. Pasako
damas, kaip pabėgėliai val
go ir kaip jie šaukėsi pa
gelbės pakelėse į savo su
ims ir dukteris Amerikoje 
(“kad tiktai mano sūnelis 
ar dukrelė žinotų, tikrai pa
gelbėtų,” — pabėgėlių žo
džiai), patsai kalbėtojas 
verkė. Beklausydami, šiuo’ 
stėsi ašaras ir daugelis sve
tainėje.

Paskutiniu kalbėtoju bu
vo J. A. Chmieliauskas. Ji
sai apie valandą laiko kal
bėjo apie Amerikos lietuvių 
uždavinius kultūrinime sa
vęs, apie lietuvių padėjimą 
bei vietą Amerikoje ir apie 
Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sandarą.

Protarpiuose ‘ ‘ Kanklių” 
choras patiekė gražių dainų 
ir pavieniai asmenįs daina
vo ir dekliamavo. Prakal
bas vedė p. Deltuva, vieti
nės A. L. T. S. kuopos pir
mininkas. :

Po p. Martaus prakalbos 
buvo renkamos aukos nu 
kentė jusi ems. Surinkta au
kų svetainėje suvirs $65.00. 
Įžangos mokesties surinkta 
išviso apie $22.00 (po 10c.). 
Išviso aukų ir įžangos mo
kesčių susidarė $88.10. Žmo
nių buvo susirinkusi pilna 
svetainėje, kuri yra gan er
dvinga. Daugeliui reikėjo 
stovėti, kėdžių pritrukus. 
Publika buvo atydi, ir 
už gražų apsiėjimą ver
ta pagirimo. Taipogi pagir
tina jinai už duosnumą sa
vo nukentėjusioms brokams

NEWARK, N. J.
Birželio 17 d. čia rengia

ma didelė iškilmė. Bus ap- 
vaikščiojima 250 metų su
kaktuvės nuo šio miesto 
Įkūrimo. Paminėjimui yra 
rengiama milžiniška paro
da, kurioje dalyvauti yra 
užkviesti visų šiame mies
te gyvenančių tautų žmonės. 
Dalyvausime ir męs lietu
viai. Esame užprašyti da
lyvauti su savo suvienytais 
chorais, kurių skaitlius sie
kia 300. Lietuviai taipo
gi yra kviečiami pasirody
ti su savo tautiškais žais
lais ir šokiais. Paraduojant 
žymiausiomis miesto gatvė
mis, bus sustota viename di
džiausių miesto parkų, ka
me bus atlikta lietuvių žai
slų ir įvairių perstatymų. 
Tą pačią dieną vietos lie
tuviai švęs taip vadinamą 
/•‘Lietuvių Dieną.”

Gegužio 30 d. Šv. Kazi- 
liniero Draugija šventins sa
vo vėiavą. Taipogi tikimasi 
i einažoš iškilmės. Vėliava 
uis tautiška-mėlynos ir bal
tos spalvų, su žirgvaikiu 
vienoje pusėje ir su Šv. Ka 
zimiero paveikslu kitoje pu
sėje. Bus ir paroda. Iškil- 
mėn yra kviečiami visi lie
tuviai.
Oras as mus gražus, šilta, 
dažnai alilja. Medžiai jau 
yisur žaliuoja.

Darbai eina gerai. Gele
žies dirbtuvėse dirbama ii 
naktį. Dauguma dirba prie 
amunicijos. Užmokestis ge
ra: $2.50 iki $4.00 už dic- 
ąn; mokantis šiek-tiek dar
bą gali uždirbti- iki $5.00 i 
dieną. Tiktai dabar kelio
se dirbtuvėse eina streikas. 
Ypat in ga i stroikuo j ama
gretimame m iestel y j e
Harrison, N. J. Kompanijos 
turi didelių užsakymų, ir tat 
manoma, kad jos nenorėda
mos paleisti pelną iš savo 
rankų, sutiks su streikinin
kų reikalavimais. Streik 
laužiu nėra, nes dlabar j u 
negalina gauti.

Senas Newarkietis

HARRISON, N. J.
Šioje kolonijoje yra susi

tvėrusi draugija “Birutė.’' 
Prie jos priklauso apie 36 
nariai. Nors tai nedidelis 
būrelis, vienok jisai apreiš
kia gražaus veikimo. Šioji 
draugija, nors tiktai da? 
vieni metai, kaip susitvė
rusi, vienok spėjo jau ge
rai pasidarbuoti ir pasižy
mėti tarp vietos lietuvių 
Susispietę prie draugi jos 
jaunuoliai yra dideleis my-

yvumą koncerte ėmė Šv. 
Cecilijos ir Vyčių choras, 
iš Newark, N. J. — dirigen
tas A. Radzevičius, “Siety
no” choras iš Newark, N. 
J. — vedėjas P. Tndanas, 
Lietuvių choras iš Paterson, 
N. J. — vedėjas —J. Ba 
nis.

Visi chorai padainavo po 
’dvi dainas, kurių atlikimas 
visiems pasisekė labai gra
žiai. Ponas Butonas, iš 
Broklyn, N. Y., Harmoni
jos” choristas, gražiai su
dainavo solo “Temsta Die
nelė,” kompozicija Maniuš- 
kos, ir “Ant Marių Krante
lio,” kompozicija p. Stasio 
Šimkaus. Jam akompona- 
vo ant piano pats kompozi
torius Stasys Šimkus. Pas
kui sudėtinas Harrisono ir 
Newarko choras, susidėjęs 
iš apie 150 dainininkų su
dainavo St. Šimkaus ‘‘Vai 
Žydėk Žydėk” ir M. Petrau
sko “Jievužę.” Dirigavo p. 
Šimkus, kuriam p-lė U. Sa- 
lascvičiutė, “Birutės” cho
ro vardu suteikė gėlių bu
kietą. “Jievužė” buvo pa
kartota.

Ponas Šimkus paskambi
no ant piano savo veikalų ir 
pasakė prakalbą, kurioje 
pasakojo apie dainos gro
žės ir apie tėvynės Lietu
vos vargus.

Publika, kaip galima bu
vo spręsti iš gausaus delnų 
plojimo, vakaru liko užganė
dinta. Gaila tiktai, kad į 
koncertą atsilankė neramių 
žmonių, kurie po tokiam 
gražiam vakarui pradėjo 
vadžiotis už krutu, kuomet 
ėjo namon. Atsilankė kon
certą apie 500 žmonių. Gry- 
nas< vakaį^pęĮnas bus ski
riamas “Muzikos” parėmi
mui.

Iš to aiškiausiai matyt, 
kad musų choristai supran
ta reikalą ir svarbą tokio 
laikraščio, kokiu yra “Mu
zika.” Apskaitliuojama, kad 
dabar išviso gyvuoja apie 
3,000 lietuviškų muzikos or- 
ganizacijų grupių. Jeigu jos 
visos pasirodytų savo rei
kalus surantančios, tai už
plikyti muzikos laikraštį bu
tų visai lengva. Galima butu 
jįjį net pastatyti ant gan 
augšto tobulumo laipsnio.

Vietinis.

New Haven, Conn.
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atsibuvo 40 valandų at

laidai, gegužio 14—16 d.

New York, N. Y.
S. L. R. K. Moksleivių 

Amerikoje 9 kuopa parengė 
gražų balių.

Lorain, Ohio.
Lietuvių randasi mažas 

būrelis. Darbai eina pusėti
nai Daugumas lietuvių tu
ri savo namus. Gyvuoja dvi 
'kuopos S. L. A. ir T. M. D.

Hartford, Conn.
Balandžio 30 d. prasidėjo 

misijos Šv. Traicčs lietuvių 
bažnyčioje ir pasibaigė ge
gužio 9 d. Misijas laikė kun. 
Kudirka.

Bronx, N. Y.
S L. R. K. M. A. turėjo 

paslinksminimo v:ikarą.

Youngstown, Ohio.
Šv. Juozapo Draugija pa

rengė vakarą su prakalbo
mis, dainomis ir šokiais. 
Tiktai kallbėtojai nepribu
vo.

Shenandoah, Pa.
i Susitvėrė nauja pašelpinė 
draugija “Trijų Karalių.”

Mount Carmel, Pa.
. .Motiejų Pažangą sužeidė 
nežinomi žmonės, ir jis ran
dasi ligonbntyj.

Athol, Mass.
Čia atsibuvo A. Bulotos 

prakalbos. Surinkta $52.75.

Gilberton, Pa/
Petras Kronikas, septintų 

metų vaikas, Įgriuvo niai- 
nosna ir pražuvo.

Cincinnati, Ohio.
Čia nešimai susitvėrė S. 

L. A. 50 kuopa, kuri turė
jo prakalbas 30 d. balandžio. 
Daugiausia skaitoma čia 
tautiškieji laikraščiai.

Cincinnati, Ohio.
S. L. A. 50 kp. buvo pa

bengus balių su prakalbo
mis ir dainomis. Vakaras 
I lavyko.

Grand Rapids, Mich.
Joną Siratavičių patiko 

nelaimė dirbtuvėje. Jis mi
rė. Velionis buvo durstos 
vyrukas S. L. A. 60 kp., 
ir prigulėjo prie kitų trijų 
draugijų.

Brooklyn, N. Y.
Balandžio 14 d. atsibuvo 

“Lietuvių Šelpimo Fondo” 
komiteto konfirencija. Nu
taria pasiųsti $10,000 nu
kentėjusi ems.

Sioux City, Iowa.
T. M. D. statė scenoje 

dramą “Pirmi. Žingsniai.” 
Brooklyn, N. Y.

P-nas J. O. Širvydas ap
leidžia “Vienybės Lietuv
ninkų” redaktorystę, ir jo 
vietą užimą buvęs “V. L.” 
redaktorium p. J. Gedmi
nas. Pirmuoju redaktorium 
pasilieka p. P. Norkus, pa- 
gelbininku p. J. Gedminas.

P-nas J. O. Širvydas bus 
posenovei T. M. D. nuka
lu ir A. L. T. S. skvriii 4. t t
redaktorium.
So. Moston, Mass.
P-as Pranas Gudas, buvęs 
“Kataliko” redakcijoje, ve
da panelę Uršulę Gurkliutę 
iš Hartford, Conn. Dabar
ties p. P. Gudas yra vienas 
“Darbininko” redaktorių.

i Birželio 30 d. vietinis 
klebonas kun. J. Ambotas 
jauną porą suriš neatmez- 
gamu ryšiu.
Jaunai porai velijame link- 

'smiausio gyvenimo ir dar
buotis tautos labui.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugų” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk l()c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 6
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

išrausta
WHITE ROCK

SKAITYKITE IR PLATIMKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąpionę ir stiprina jų dvasių, 
La.l kantriai lauktų karo pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulini ios; jis ragina tautiečius šiuo iš
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškiams sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, primušta duo
biu ir griovių, L.ukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

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

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

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

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

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuoso, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurinį 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblždlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Margumynai.
» I

Collinsville, Ill.
Lietuvių randasi pasėti 

nas būrelis. Yra 4 anglių ka
lyklos. Tuom tarpu dirba 
tiktai 2 anglių kasyklos, dvi 
-tris dienas į savaitę.

■Jan Francisco, Cal,
Šios prakalbos buvo pir

mutinėmis, kurias parengė 
vietinė Sandaros kuopa. Jos 
pasisekė taip, kad geresnio 
pasisekimo vargu galima ti
kėtis. Senesnieji miesto 
gyventojai sakė, kad “nuo 
Gabrio atsilankymo į Rock- 
fordą nebuvo prakalbų, į 
kurias butų žmonių tiek su
sirinkę.” Šis pasisekimas, 

be abejonės, priduos dau- 
giaus noro ir dvasios viiti- 
niems sandariečiams dirbti. 
Jųjų darbui Rockfordo vi
suomenė užjaučia. Tat iš 
pačių sandariečių priklauso, 
kad toji prie jauta buvo pa
naudota didesniam lietuvių 
visuomenės ir Sandaros la
bui. Dalyvas.

lėtojais muzikos, į kurią at
kreipta didžiausia jųjų vei
kimo dalis. Draugija, kaip 
matyt, gerai gyvuoja ir au
ga. Nelieto, kad nepasitai
kytų nesusijpratlėlių, kurie 
stengiasi sutrukdyti drau
gijos veikimą. Vienok to- 
kiii nesusipratėlių pastan
gos mažai ką reiškia.

Gegužio 13 d. “Birutė” 
surengė koncertą L. Haut- 
mano svetainėje. Vadovais 
buvo p. Stasys Šimkus ir 
A. Kaminskas, lietuviai 
kompozitoriai. Koncerte da
lyvavo išviso 6 chorai ir 
visi chorai, vedant p. Šim
kui, sudainavo lietuvių 
tautinį hymną. Apart pa
čios “Birutės” choro, da-

Lietnviai išsiblaškę po į- 
vairius miestus. Los An
geles lietuvių randasi į tris 
įimtus. Gyvena vienybė
je ir žada budavoti Tautiš
ką Namą. Čia gražiai gy- 
uoja S. L'. JA. 106 kuopa.

Burlington, N. J.
Gegužio 7 d. šv. Kazi

miero Draugija turėjo pra
kalbas. Aukų surinkta $3.04 
ir pasiųsta į Tautos Fondą.

Cleveland, Ohio.
7 d. gegužio Aušros Vartų 

Panelės Šv. Motorų Draugi
ja turėjo 10 metinį apvaik- 
ščiojimą savo gyvavimo ju- 
bilėjaus šutam tikrai pa- 
argintu programų.

GA8L & AX

NAVY

$

DYKAI
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

d ......

Prašyk savo pardavėjo dykai duoda
mos Knygelės rūkomos popieros. kuri 
duodama su kožnu 5c pakeliu NAVY

NAVY taipgi duoda vėsų 
pypkes rūkymą ir skanų čiul
pimą — jums patiks visaip, 
kaip tik jus mėginsite.

Šis ilgai supjaustytas Bur
ley yra lengviausias tabakas 
pasaulyj suvynioti į atsakan
tį cigaretą. Nenusimeta ir 
nenupučiama šalin.

VY 
ir i 
dalyti 
siu

Visai Dienai
Tabakas
del tvirtų, širdingų ir darbščių vyrų yra NA- 

ilgai supjaustytas tabakas. Jis suramina 
žganėdina juos, ko kitas tabakas negali pa- 

Jis padaro juos smagiais ir jie dirba 
<ų dienos darbą bejuokaudami.

Cnt Tobacco
** (iriausias Tabakas Geriausiuose Pakeliuose”

Atsargus išauginimas ir pagaminimas priaugu- 
silšvelnaus Kentucky Burley lapų, yra sekretas to 
tujtingo, saldaus skonio, kurisai randasi NAVY. 
NĮVY pakeliai su keturiais apdarais, neleidžia iš
garinti kvapsniui—užlaiko NAVY gryną ir švie
žiu

:Ęžt G. W. 0A1L & AX.
BALTI MORE, MD.

Kuomet jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stų ir rasi tikrų palengvinimų ir urnų 
palengvėjimų.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Parmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus 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 smielžeme. 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 lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž- 
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite .musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaur o -istuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras adnwas:

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.
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Prisiuneiant 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, prisiijsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Redakcijos
Straipsniai

SLA. VALDYBOS 
RINKIMAI.

Kaip mums iš patikėtinu 
Šaltinių pranešta, į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
centro valdybą išrinkta se 
kančios ypatos: p. St. Gegu
žis—prez., Dr. J. Baltrušai 
tienė—vice-prez., p. A. B. 
Srimaitis—rašt.. p. T. Pauk
štis—ižd. pp. Astramskas ir 
Varašius — iždo globėjais. 
Dr. J. Šliupas—daktaru 
-kvotėju.
k Iš šio surašo matyt, kad. 
sulyginant su senąją valdy
ba, nauji žmonės pateko tik
tai į prezidento ir vice-prez. 
vietas. Visi kiti palikti se
nieji.

Galima manyti, kad šio 
rinkimų pasekme bus užga 
nėdinti taip tautininkai, 
taip socialistai. Nors SLA. 
ir yra grynai pašelpinė or
ganizacija, kurios viršinin
kai privalėtų būti renkami 
vien sulyg jų tinkamumo ap 
draudos organizacijai vesti, 
o ncsulyg jųjų politiškos 
prigulmybės, vienok šiais 
metais politiška kova dėlei 
viršininkų rinkimo buvo ga
na smarki tarp tautininką 
ir socialistų.

Tautininkai rinkimus lai
mėjo. Iš viso socialistų pą- 
št’atyfo :‘tikieto” į valdybą 
pateko tiktai Dr. Baltrušai 
tienė. Jos išrinkimas gali 
ma skaityti pasekme lenk
tynių, kurios kilo tarp seno
jo viceprezidento p. Miko 
lainio ir p. P. Kiborto, ku
riuodu ne-socialistų balsus 
išsklaidė tarp savęs.

Iki šiolei socialistai ne
turėjo valdyboje nei vieno 
tikrai “savo žmogaus.” Dr. 
Baltrušaitienės išrinkimas 
todėl jųjų bus paskaitytas 
žingsniu pirmyn prie šios or
ganizacijos reikalų apvaidy 
mo.
Vienok norėtųsi tikėti, kad 

politiška kova, kuri šįmet 
apsireiškė viršininkų rinki
me, dauginus nepasikartos. 
SLA. yra bepartyviška or
ganizacija, kuriai pirmiau
siai ir svarbiausiai apeina 
apdraudos reikalas, nepai
sant, kokią politiškų pa žiu 
rų organizacijos nariai ir 
viršininkai butų. Dėjimas 
ko nors kito pirmoji vieton 
yra apdraudos reikalo siu 
mimas atgal ir, reiškia, žing
snis Susivienijimo labui pa
vojingoji linkmėm

ganu, stengiasi juokais visą 
reikalą paversti ir išdalies 
teisinasi, kad jisai “Katali
ko” teisioginiu budu nevadi
nęs laisvamanišku laikraš
čiu.

Taigi, kun. Kemėšis nei 
nebando prirodyti tai, ką ji
sai ir jojo laikraščiai nuoki 
tos užmėtinėja mums. Gi 
nebando prirodyti, nes jisai 
neturi jokių prirodymą. 
•Jeigu gi jis neturi jokią 
prirodymu, o vienok taip 
nuolatos kalba, tai reiškia, 
kad jisai sukiniai kalba ne
teisybę ir stengiasi “Kata 
liką” perstatyti tuom, kuom 
'“Katalikas” visai nėra. Da
roma tai ne su kokiu nors 
kitu tikslu, kaip tiktai pa
kenkti “Katalikui,” nes iš 
laikraščių, einančių katali
kiškoje dvasioje lietuvių kai 
ba, “Katalikas” bene yra 
vieninteliu, kurisai Bever
gauju kini. Ktmėšio politi
kai. ‘‘Katalikas” tai daro, 
nes mato, kad kun. Kemešio 
politika yra netikusi ir k-mk 
sminga patiems Amerikos 
lietuviams katalikams. Šiose 
špaitose nevieną sykį buvo 
prirodinėjama, kokiais pa 
rojais gresia mums ateitis, 
jeigu męs eisime tais kebais, 
kuriais kun. Kemėšis nori 
mus vesti.

Neturėdamas nieko rimto 
atsakyti, kun. Kemėšis ir 
jojo leitenantai griebėsi tak
tikos , kurios kiekvienas do
ras žmogus, ypač krikščio
nis katalikas, jokiu budu ne
turėtą prisileisti: šmeižti 
nesutinkantį ir stengtis jį 
apšaukti laisvamanišku, kad 
iatėmus lietuvių katalikų pa- 
Isitikėjimą juom.

Tokia politika negali pa
sisekti. Ir kum Kemėšis su 
'savo gizeliais Jai nešioja var
dą, kokio jų pasielgimas už
sitarnavo.

SAKO ŽINIA 
NETESINGA.

Kun. Krušas, Dievo Ap
vaizdos klebonas Chicago jo, 
'per telefoną mums pranešė, 
kad žinia, kuria remdamiesi 
męs patalpinome praeitame 
numeryje straipsnį apie su
manymą įvesti vien tiktai 
anglą kalbą į visas Chicagos 
parapijines mokyklas, esan
ti neteisinga. Jeigu toji ži
nia butų neteisinga, tai 
prantama, musų aštrus 
Ižiai, mesti tariamojo 
manymo sugalvotojams
niitarėjams, butą be pama
to. Ta šinia tilpo dienrašty
je ‘‘Chicago Daily News,” iš 
kur męs ją paėmėme, nuro
dydami vardu laikraštį ir 
taipogi tos žinios tilpimo 
dieną. Jeigu žinia yra netei
singa, tai ją atšaukti turė- 
Itą laikraštis, iš kurio męs 
žinią paėmėme. Kiek mums 
žinoma, toji žinia iki šiolei 
neatšaukta.

Sll-

so
ar

TarpLalkraščių!
“Draugas,” No. 44, štai 

ką rašo:
“Iš So. Bostono, Mass., 

mums praneša, kad ‘‘Ko
vos” spaustuvėj sustreika
vę zeceriai. Pranešime pa
sakyta: “Dabar tokie lai
kai, kad ir “Kovoje” ko
vojama.” Jei tiesa, tai dar
bininkai streikuoja nebe įt
inate. Socialistai tik kitus 
moka intarti darbininką 
skriaudime. O patįs dar ar
šiau už kapitalistus dažnai 
pasielgia su savaisiais dar
bininkais—draugais.”

KUR ARTIMO MEILĖ?

NETURI PRIRODYMŲ.
Kaip skaitytojai atsime

na, mes buvome pasiūlę kun. 
Kemešiui $500, jeigu jisai 
pri rodys, kad “K AT ALI- 
KAS” yra laisvamani sėu 
laikraščiu. Męs tai turėjo
me padaryti atsakymai! į 
nuolatinius kun. Kemėšio ir 
jojo pėdomis sekančiųjų Įnik 
raščių užsipuldinėjimus am 
musu, buk “Katalikas’’ ei- 
nąs drauge su laisvamaniais 
ir jiems prijaučiąs.

“Darbininkas,” kuris yra 
kun. Kemėšio tiesioginiu or-

NE MUSŲ KOMPANIJA.
Vienas laikraštis, kalbė

damas apie Amerikos lietu
viu laikraščius, padalina 
juos į dvi grupes. “Katali
ką” jis stato vienoj grupoj 
su “Laisve,” “Keleiviu,” 
“Lietuva,” ‘‘Vienybe Lie
tuvninką” ir kitais. “Lai
svė” ir “Keleivis” yra vi
sai ne musą “kompanijos.” 
Veltui anas redaktorius mus 
stengiasi sulipinti vienon 
krūvon.

Žmonių gyvenime yra vi- 
surcikalingiausia a r t i m o 
meilė. Be jos tiesiog ne
galima gyventi. Kas gi bu
tų, jei žmogus žmogų, ne
lyginant kaip žuvis žuvį 
stengtųsi suėsti?

Musų laikais mokslas pa
kilo ir pragarsėjo visokiais 
savo išradimais. Žmogus 
užkariavo vandenį: jisai 
panko ant vandens viršaus 
ir savo pavandeninėmis val
timis narstos kaip žuvis jū
rių gilumoje. Apgalėjęs 
juros, užkariavo ir orą: ji
sai skraido kaip paukštis 1 
padebesyse. O kiek dar kito- i 
.kili visokią išradimu! Nors , 
ir tos dideliausios vokiečių 
anuotos, nuo kurią šūvio 
kalnai dreba ir stipriausią 
tvirtovių sienos griūva! 1

Tai vis žmogaus, mokslo " 
išradimai. Tie išradimai 
brangiai atsiėjo mokslo vy- i 
rams, ne vienas ją ir savo 
gyvybę atidavė. Ypač daug 
mokytų vyrų nustojo gy
vybės betyrinėjant ir mėgi
nant lastytuvus po orą. Per 
keletą paskutinių metų daž
nai mums laikraščiai pra
nešdavo apie žuvusius lak
si y tojus po orą. Vienok 
žmogus nuveikė orą, išto
bulindamas lakstytuvą ir 
dabar karo laiku jįjį sunau
dojo savo priešo naikini
mui.

i
Taip, moksas pragarsėjo 

musų laikais savo išradi
mais. Bet kokiam tikslui 
tie išradimai suvartojami, 
gal žmonių gerovei ir lai
mei? Dabartinis karas mums 
parodo, kam tie mokslo iš
radimai sunaudojami: juos 
vartoja žmonių žudymui ir 
žmonijos nelaimių padidini
mui. Kiek turėjo mokslo 
vyrai galvos sukimo, pakol 
ištobulino pavandeniuos vai 
tis, o kiek jos kaštuoja val
stijai ir iš kur tos dideliau
sios pinigų sumos surenka
mos? Iš mokesčių, uždėtą 
ant ramių gyventojų. O 
^povandeninių valčių nauda 
tokia, kad jos jūrių gilumo
je benarstydamos, kitus lai
vus skandina ir žmones žu
do. . O kokia žmonijai nau
da iš tų dideliausių vokie
čių armotų, kurių tiktai vie
nas šūvis (iššoviinas) kaš
tuoja 10 tūkstančių rub.?

1 Gal tokia, kad jos išgriovė 
ir sunaikino gražius mies
tus, sunaikino brangias mo- 

■ kslui biblijotekas (knygy- 
’ nūs), išardė gražiausias am- 
; 'žius ‘stovėjusias bažnyčias, 
i kurias anais laikais pastatė 

dievoti žmonės.

LIETUVAITŠS-GIMNAZISTĖS.
Būrelis lietuvaičių-gimnazisčių pabėgėliu gimnazijoje 
Tambove, žemaus sekanti ištrauka paimta iš laiško, 
vienos šio būrelio gimnazisčių rašyto.

LAIŠKAS IŠ PABĖ
GĖLĖS.

Viena lietuvaitė, besimo
kinanti lietuviu gimnazijoje, 
Tambove, savo laiške broliui 
Amerikoje tarp kit-ko rašo:

Šiuosmet kvotiniu pas mus 
nebus. Pas mus didelė dis
ciplina, bet jai labai užganė
dinti ir su laikui busiu labai 
dėkinga savo auklėtojams, 
globėjams. Pas mus kun. 
Gustaičio nebėra; jis Jero- 
slavlej prie komiteto. O prie 
Tambovo komiteto kun. 
Tautkevičius.

Mes turim sutaisę kuo
pelę ateitininką; išeina laik-

raštelis “Skamb. Stygos.

kias dešimttūkstantinė se
kundos dalis, sprogstant 
vienam kilogramui. Tai
gi dynamitas ir kitos to
kios, kaip jis, sprogstamos 
medžiagos įlakdina šovinį 
daug greičiau ir smarkiau. 
Vienas kilogramas parako 
išduoda kaitros 2450 laips
nių, šaujamos mcdžvilnės 
išduoda 2bG0 laipsnių, nit
roglycerines 3150, dynami- 
ias 3200, o sproginamasis 
gyvasis sidabras 3450 laips
nių. Žinia, kad nuo 
luinos visa kas didinasi: 
gi tikras daiktas, kad 
sprogimą pasidariusieji
rai juo labiau išsiplečia, juo

si- 
tai- 
per

Ir aš pradėjau kaip ką nors didesne kaitra jie išsprogs-
rašyti, bet kartais medžia
gos stingsta, nesu dar gerai 
Įpratus. Susirinkimams bu
vo referatu prisiųsta nuo 
ateitininku Voronežo, iš Pol
tavos, taipo-gi iš Maskvos 
nuo studentų. Buvo gan įdo
mu. O šiaip kurs nors į te
atrus tai neleidžia. Gyveni
mas pas mus toks: kuriuos 
gudresnės, moka apsisukti 
apie mokytojus, tai visko tu
ri ir gauna. O kurios ne, 
priperka margu drobių, ne
šiok, kad nori.

Pirmą syk pamatę skrai
dančius ore l.ikstytuvus, vi
si stebėjosi, kaip iš kokių 
stebuklą. Dabar gi karo 
metu visi jų bijosi ir sle
piasi. Loiidone, Anglijos 
sostapilėje, naktimis ir mie
sto neapšviečia bijodami, 
kad neatlėkVų vokiečiu lak- ' 11 1 ' *■ 
stytuvai ir atimtą mėtyti 
bombą į valstybinius rumus 
ir karo sandėlius.

Kaip matome, vienas mo
kslas su tobulinusiais savo 
išradimai^ da? neatneša

ramaus 
Priešingai, pasi

naudodami tais: mokslo iš
radimais, žmoiės dar la
biau save žudo; Senovės 
carai, kuomet iebuvo šitų 
išradimą, nebūvi) taip bai- 
lišradimais žmogį kaip žvė- 
bartinis karas.

Kare žmogaus gyvybė be
veik neturi jokios vertės: 
jį medžioja liaukis mokslo 
išradimais, kaip j kokį žvė
rį. Pamąstykime sau vie
ni, kaip brangutį yra žmo-

Armetų SoviniŲ 
Smarkumas.

žmonijai laimės 
gyveninio.

užugdo ir

į: jaunas

gus! Kiek su ju turi var
go tėvai, pakol j
išauklėja! O kiče jis kaš
tuoja, pakol išeina ir už
baigia mokslus! Įsivaizdin
kime sau paveiki
vyrukas pasimokinęs 12 — 
15 metu užbaigi
su viltimi stoti į " suomenės 
darbą. O čia kiras — jį 
stato į mūšio pozi: ijas ir ne
užilgo išgirstami, 
jo nebėra...

Žmonių gyveiine neuž
tenka vieno mokiSo, dar rei- 

širdies išlavinimo.

mokslus

kad jau

kia ir 
Mokslas tik apš 
žmogaus protą, ! et jo šir
dies gerą jausim 
lavinti. Žmog us 
je yra sudėti jau mai ir pa 
linkimai, 
kiti bogi. 
mus 
rus išauklėti 
kad jisai butą i 
suomeiiei.

ečia šalty

negali iš-
širdy-

Vieil j ii geri, 
Blojjs palinki- 

reikia išifikinti, ge- 
išlavinti, 

alingas vi-
■ B.

. ta. Dabar aišku, kad di
dis dabartiniu paraką karš
tis labai padidina šovinio 
smarkumą.

Čia reikia pridurti, kad 
dabar taipojau daug dau
giau garu išeina iš sprogs
tamosios medžiagos, negu 
kitados. Vienas kilogramas 
juodojo parako išduoda 280 
lit erių garo (dują), o. pau
jamosios mcdžvilnės 860 li- 
teriu. Sulyginę šitas skait
ines, nesistebėsime, kad 
šiandien t'okis anuotą šo
viniu smarkumas, kokio pir
ma niekas nė nesapnavo. 
Bet šitam smarkumui pa
didinti derėjo ir paujamąją 
prietaisą patobulinimas. Da
bar visur vartoja vamzdžius 
su “graižais,” kurie yra 
įgręžti vamzdyje taip-pat 
kaip aplinkui šriubą. Šovi
nys, dują stumiamas šitais 
suktais graižais, išlekia suk- 
damosis kaip anas vaiku 
žaislas, “vilku” vadinamas. 
Mokslas yra susekęs, kad, | 
jei šovinys lėkdamas suka- | 
si panašiai į aną “vilką,” 
Jai jis ncsklysta į šalį, le
kia tiesiai’ ir greičiau pa
taiko tikslam Ir juo grei
čiau sukasi, juo tiesiau le
kia. Kokiu greitumu tok
sai šovinys sukasi, galima 
lengvai apskaitliuoti. Pės
tininką šautuvų vamzdžiu , 
graižai per mtterįo ilgį 
vamzdyje, apsisuka tris kar
tus. Šito šautuvo šovinys 
išlekia iš vamzdžio smarku
mu 600 meterių per sekun
dą. Taigi per sekundą jisai 
apsisuka 1800 kartų. To 
smarkumo musų protas ne
gali įsivaizdinti. Norėda
mi padidinti armotų šoviniu 
veikimo smarkumą, dar su
manė ypatingu budu pa
dirbti ir patį šovinį.

Dabar dažniausiai vartoja 
granatas. Tai išdabinti šo
viniai, kurių viduje vien 
tik sprogstamoji medžiaga. 
Kada šovinys atsitrenkia, 
tam tikra granatos prietai
są padega'sproginamąją me
džiagą, ir granatos kevalas 
sutrūksta į daugybę smul
kių skeveldrą, kurios di
džiu smarkumu išlakioj a į 
šalis ir skaudžiai užgaulia, 
ką tik pataiko. Seniau gra
natas dirbavo iš ketaus 

, (špižo). Dabar jas dirba iš 
plieno. Plieninės granatos

1803 matais. Šrapnelis tai- 
pojaU išdubintas, bet drau
ge su sprogstamąja medžia
ga, į jį pripilta smulkią šo
vinių kulkų. Šituo šoviniu 
taipojau netaiko stačiai į 
kokį tikslą; jis taip-pat su
sprogsta užsidegęs nuo deg
tuko, oru belėkdamas, ir 
taikomąjį daiktą apiberia 
smarkiai lekiančiomis kul
komis. Šrapneliu galima 
apiberti daug didesnį plotą, 
negu granata. Granatomis 
šaudo dažniausiai į tvirto
ves, nes jos didžiai ardo, o 
šrapneliais šaudo. į judan
čius daiktus, pavyzdžiui, į 
kareivių būrius. Mažesniuo- 
siuose šrapneliuose yra 300 
kulkų, o didesnių j ii armotų 
šrapneliuose telpa jų lyg 
600. Tolumo neša nelygiai. 
Šautuvas sauja aplamai lygi 
400 meterių, bet nuo šitaip 
;oli niekados nešauja, ka
dangi negalima pataikyti.

Mažesnėmis anuotomis 
gali šauti bent 500 iki 8000 
meterių tolio, gi didžiosios 
apgulamosios anuotos neša 
iki 12—14 kilometerių. Vo
kiečiai, šaudydami į Dun- 
iirchen’ą anot franeuzu 
aikraščių, turėjo armotų, 

kurios nešusias ir pataikiu
sios per 38 kilometrus to
limo. (Iš “D.”)

NEIŠIS-NEI-TAS

Šitame kare visulabiau- 
siai nustebino neapsakomas 
dabartinių armotų šovinių 
smarkumas, kurie, šaudant 
į Luttich’ą, Namur’ą ir tt. 
yra suardę ir šarvuotas tvir
toves. Gerai įsivaizdinti ši
tų šovinių jėgai nėra geres
nės priemonės, kaip palygi- ' 
nūs ją su geležinkelio trau
kinių smarkumu. Parako 
•sprogimas, destis, kiek jo 
dėta ir kokiu greitumu ji
sai sprogsta, duoda šoviniui 
atitinkamo, greitumo, kursai 
galima tikrai apskaitliuoti 
ir kuris vadinasi “gyva jė
ga.” Ta gyvoji šovinio jė
ga, iš 35’5 (trisdešimt pus
šešto) centimetro storio ar- 
motos, kuris sveria 620 ki
logramų ir išlekia iš anuo
tos vamzdžio greitumu 800 
metrų į sekundą, yra 2,9 
(beveik tris) sykius dides
nė už gyvąją jėgą greitojo 
traukinio, kuris sveria 300 
tonų ir susidaręs iš garvežio, 
anglių vagono, bagažo va
gono ir keturių važiuojamų 
vagonų žmonėms. Taigi, 
atsimušus tokiam šoviniui į 
šarvuotą tvirtovę, įvyksta 
tai-pat, lyg visu smarkumu 
atsimušus trims tokiems 
greitiems traukiniams.

Kad šiandien vokiečiai 
turi tokio smarkumo armo
tų šovinių, tatai yra įvykę 
per armotų patobulinimą, 
o taip-pat ir pertai, kad jie 
yra susekę, kaip galima pa
didinti parako sproglumaš. 
Juo parako sprogimas stai
gesnis, juo daugiau pasida- pridirba daug daugiau jei- 
ro garų, juo tie garai karš-

• tesni, juo smarkiau jie iš- 
svies iš vamzdžio šovinį, 
juo didesnė “gyva jėga” jis 
įlėks senoviškojo juodojo pa
rako šproglumas šimtinė se
kundos dalis, o dynamito 
sproglumas tėra tik pen

P-nia Bulotienė nori Bu
si jos nacijonalistus prily
ginti prie Amerikos lietu
vių tautininkų. Mat grino- 
Irius vis grinorus— nežino 
|nei to, kad Rusijos ir Ame- 
Irikos niekur viena miera ne- 
Imieruoja.

* *
“Santaika” rodo “filolo

gą.” Per klaidą nabagė ne
žiūrėjo , kad tai skerdžius, 

o ne ‘‘filologas.
* *

“Filologas” liepia prisi- 
aikyti rašyboje vienodumo 

įsu “Santaika.” Dutkus pa
tartų “filologui” grįžti at
gal Valparaisan. Kaip gir
dėti, ten bulvių skutėjų sto
ka.

bin už ketines, kadangi plie
no skeveldrų labai aštrus 
kraštai. Kita šovinių rūšis 
— tai šrapneliai, kurie pra
minti 1825 metais mirusiojo 
jų išradėjo generolo Shrap
nel’o vardu. Jisai šitų šo
vinių pirmą kartą vartojo

* *
Fabijonas ant “Kataliko“ 

pasiulijimo, kaip matyt, lai
mės tiek, kiek Zablockis 
ant muilo.

* *
Butkaus pranašystė maž

daug išsipildė: Gegužis pa
teko S. L. A. prezidentu.

* *
Jogu socialise! yra inter- 

nacijonalistais, tai kain-gi 
jie leidžia laikraščius lietu
vių kalboje?

* *
Drg. Petriką apgailestau

ja “Laisvėje,” kad perdaug 
yra išleidžiama pinigu: gė
rimams, tabakui ir t.t. Sako: 
“kad sumažinus 10% tai 
liktą daug pinigą.” Bet ne
pasako, kur tuos likusius pi
nigus padėtume.

& *
Drg. Dovydaitis Velykų 

rytą, atsikėlęs iš lovos, tuoj 
stvėrėsi skaityti “Laisvę.” 
Gal tiktai sapnavo.

Dutkus.

Skaitykit ir Platinkit 
L. L.“kataliką.”
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kas
Kurį 

visus 
Fon-

išrenka 
valdybą.

TAUTOS FONDO 
SEIMAS.

Tautos F. Seimas įvyks 
Philadelphia, Pa. Šv Kazi
miero parapijos s/etninėje, 
326 Wharton St., Birželio 9 
d., 1916 m.

Pagal T. F. konstitucijos, 
lės dalyvauti ir Tautos Lon- 
K om i si j a s u važi u o j a 
met birželio mėn. per 
suvažiavimą aą.svarsto 
svarbesnius Tautos 
do” reikalus ir 
“Tautos Fondo”
Kadangi S LNK A. seimas į- 
v\ks Phk to Jį.I.i.., Pa., bir
žijo mėn. 6, 7. 8, ir T. F. 
Seimas biri 9 d. tai didu
ma T. F. k misijos narni, 
atlikę Sl.RKA Seime, ga
lės dalyvauti ir Tautos Fon
do Seime be speciali'ką lė
šų kelionės į T. F. Seimą. 
Visi Tautos Fondo Komisi
jos nariai atvažiuokite į T. 
F. Seimą. —Gerb. T. F. sky
riai kurie dar neišrinko sa
vo įgaliotiniu į Tautos Fon
do Komisiją, sušaukite “ex
tra” susirinkimus ir tuojau 
išpildikyte T. F. konstituci
jos reikalavimus.

Siąskite laiškus, įnešimus, 
telegramas, aukas, ir it. į 
“Tautos Fondo” Seimą ant 
vardol,--

: Kuli.. Ignacas Zhiiblys, 
324 Wharton St.

Philadelphia, Pa...
Visi T. F. Komisijos na

riai atvaž nokite ant “Tau 
tos Fondo’’ Seimo.

Tautos Fondo Valdyba.

ŠVEICARIJOS KOMITE
TO ATSIŠAUKIMAS.

Broliai Tautiečiai!
Jus žinote gerai, kokion 

vargą bedugnėn nugrimzdo 
musą tėvynė. Tildai kitas 
Jeremijas galėją išvokuoti 
ir apraudoti visas Lietuvos 
nelaimes. Nevertas butu lie
tuvio vardo, kas šiandien 
nesiskubinta jos gelbėti, kas 
ramiai žiūrėtą, kaip merdi 
tūkstančiai musą broliu bei 
seserų.

Jus tautiečiai, pirmi ’stie- 
sėte. suvargusiai tėvynei 
geibstančią ranką. Jus paro
dėte, jog, kad ir toli esate 
nuo Lietuvos, tečiaus jusą 
širdis plaka del jos. Skait
lingos, energingos ir veik
lios jusą organizacijos daug 
Lietuvai padarė, dar dau
giau, tikimės, padarys. Gar
bė Jums, Tautiečiai, kad ne
pamiršote savo motinos — 
Tėvynės.

Mes gyvenantieji Šveica
rijoje lietuviai pasekėme 
jusą pavyzdį. Tiesa, vos 
dabar tepradedame darbą, 
[vairios klintis, o ypač men
kas musą skaičius, trukdė

pradėti anksčiau platesnį 
veikimą. Tik gruodyje pa
reitą metu įsteigėme Gene
rali Komitetą nukentė  j il
siems del karės Lietuvoje 
šelpti. Komitetai! priim
ta iki šiolei 12 sąnariu, jo 
valdyba sudaro žeminus pa
sirašiusieji.

Kaip visur taip ir čia pra
džia sunki, ypač dėlto, kad 
karė visus labai įvargino, o 
prašančią didelė daugybė iš
sėmė visuomenės duosnumą. 
Bet nenustojame vilties. Su
stiprinę Komiteto centrą, 
bandome steigti jo skyrius 
kituose Europos miestuose. 
Jau įsteigta toks skyrius 
Bazilejoje. Be to, ketina
me agituoti spaudoje, gar
sindami atsišaukimus, strai
psnius, ruošti paskaitas apie 
Lietuvą, leisti atvirukus su 
Lk tavos reginiais ir kitais 
įmanomais budais rinkti au
kas. Šalip to, gyvendami 
Europos centre, neutraliame 
krašte, stengsimės tarpinin- 
kaut iišsiblaškusiems tautie
čiams.

O dabar kreipiamėsi prie 
dusu, Broliai Tautiečiai, pra 
šydami prisidėti prie to dar
bo ir pavaduoti mus Ameri
koje. Nuo Europos sunku 
daug tikėties, nes ji kibai 
karės suvarginta, taigi rei
kia stengtis sunaudoti tur
tingą amerikiečiu duosnu- 
nią. Šiuo tikslu būtinai rei
kėtų pristeigti musą Ko
miteto skyrių Amerikos 
miestuose ir tuosna sky- 
riuosna pritraukti kuodau- 
giausiai pačią amerikiečiu 
(o ne vien lietuvią). Ko
kiu budu šitai įvykdinti, jus 
geriau išmanote. Mums ro
dos, jog reikėtų, kad vienas 
koks nors centras paimtą 
visą darbą savo rankosna.

Mes net dei Europos tu
rime permažai darbininku, 
tatai Amerikon nieko nusiu
sti negalime, tečiaus neabe
jojame. kad Jus ten puikiai 
mus pavė luosite...

Bendras darbas, 
tikslas mus jungia,
minėjome, kad mums stinga 
darbininką. Centralis Pe
trogrado Komitetas atsiun
tė Šveicarijon savo atstovą 
ir įgaliotinį, advokatą P. 
Šalkauskį. Jis dirba su mu
mis. Butą gerai, jeigu ir 
Jus atsiąstumėte vieną ar
ba ir daugiau savo atstovu, 
darbo butą užtektinai, o ta
da galėtume geriau vieni ki
tus pažinti, susiartinti ir 
pagalinus suvienyti musu 
veikimą.

Generalio Komiteto nu
kentėjusioms del karės I.1. - 
tavoje šelpti valdyba:

Lietuvi ą Laikraštis “Katalikas”

Originale pasirašę:
Pirmininkas: B. Ginet—-

Pilsudzki
Vice-pirmininkai: St. ba

ronas Brunnow ir D-ras An
tanas Viskantas.

Sekretorius: Vladislovas 
Daumantas - Dzimidavisius.

Sąnariai: Kunigaikštis
Juozapas Puzynas, Juoza
pas Korybutas-Purickis 
Antanas Steponavičius

ir

vienas
Jau

POVILAS VIŠINSKIS.
(1906—1916).

Kaip senovėj, taip ir da
bar retkarčiais atsiranda * 
žmonių, kurie esti tautu pra
našai. Jie ir numirę ilgai ( 
dar pasilieka žmonių vai- . 
dytojai. Tokiu žmonių ei- , 
lesę stovi P. Višinskis. .

Neturėdamas rankose tik- < 
resnos medžiagos, toli be
būdamas nuo Lietuvos, šiuo 
žygiu nors iš atminties no
rėčiau kelius faktus apie jį 
pasakyti.

Višinskis-prigimtininkas. 
Beeidamas prigimties sky
rių Petrogrado universitete, 
jisai parašė studentu darbą 
konkursui antropologinį 
Kauno gubernijos (nežinau, 
kokios dalies) lietuviu tyri
nėjimą. Tai rašyta buvo, 
žinoma, rusu kalba. Už 
tai, rodos, gauta fakulteto 
pagirimas, nes aukso medalį 
laimėjo koksai kitas konku
rentas. To veikalo juod
raštis bene bus Vilniuje Lie
tuviu Mokslo Draugijos ar
chive. (Višinskio žmona tą 
veikalą paėmė iš Mokslo 
Draugijos ir davė J. Eliso
nui išversti lietuviu kalbom 
Jau išversta.)

Antras Višinskio darbas 
toj pačioj srityj — keliu 
šimtu botanikos vardą rin
kinys, kame buvo surašyta 
žolių vardai lietuvią ir lo
tinu kalbomis. Patsai, be
rinkdamas botanikos pava
dinimus lietuvią kalba, ro
dos, 1903 m., naudojausi tuo 
gektografuotu Višinskio 
veikalu, kurį jisai parašė 
drauge su a. a. Dransuta- 
vičiu. Kur dingo tasai bo
tanikos darbelis, nežinau.

Kaipo ‘‘Varpo” ir Ūki
ninko” bendradarbis ir re
daktorius, Višinskis jau pir
miau, rodos, kitu aprašy
tas ir man nedaug kas tenka 
pridurti. Pirmą kartą su 
juo pasipažinau “varpinin
ką” suvažiavime apie Dabi
kinę bene 1902 m. Kaip bu
vo jau tuomet Višinskis ger
biamas, numanau iš to, kad 
jis buvo išrinktas šito susi
rinkimo pirmininku, taipo
gi ir į “varpininką” Koini-

tetą. Jau tuomet nemaža 
jo straipsnių, ir korespon
denciją pasitaikydavo rasti 
tuod vie juose laikraščiuose. 
Paskutiniais “Varpo” ir 
“Ūkininko” metais Višins
kis buvo tikruoju ją re
daktorių.

“Vilniaus Žiniose” VišiiT- 
skis neilgai tedirbo ir del 
programiniu bei asmeninių 
nesutikimą po kelią mėne
siu pasitraukė iš redakcijos 
ir užsiėmė
‘“Šviesos ’ draugijos leidi
niais, kurie pusėtinai ėjo ir 
dauginosi, 
juos varė.
ir “Šviesa”

Kartu su 
dūliais 1905 
šinskis tvarkė ir J. Zavad
skio lietuviu leidinius. Ji
sai sutaisė ir pirmutinį 
“Vilniaus Kalendorią” 
metams.

Apie kitus Višinskio 
bus tik paminėsiu, nes 
jie mažiau yra žinoti, 
sai pasirodė puikus lietuvią 
idėją agitatorius, laikraščiu 
ir knygą platintojas, lietu
vią vakarą rengėjas (Šiau- 
lią gegužinės), rašytoją or
ganizatorius (Jis surado, 
pasakysim, išmokino rašyti 
Žemaitę, Šatrijos Raganą ir 
kit.), žinią populerizatorius, 
knygučių rašytojas, paga
lios kaipo vienos bylos su 
valdžia už lietuvią raides 
laimėtojas.

Jam galima sakyti, vis
kas sekėsi, nes jisai turėjo 
tam tinkamą ypatybią — 
šviesaus proto, gero noro sa
vo darbo žmonėms tarnauti, 
tvirtos vilios ir darbštumo. 
Višinskis nežinojo, kas tai 
yra tinginys, jisai turėjo iš
sirinkęs sau kelią, kuriuo 
patsai ėjo ir kitus traukte 
trauki. Del to 
gai gyveno, bet 
padare.

Višinskio liga, 
btudeiitudanias jisai buvo 
gavęM plaučią džiovą, kuri, 
rodosj ir universiteto nelei
do pabaigti, nes valstybės 
ckzaniną jis buvo nelaikęs. 
Sveiiatą. taisyti važinėjo 

yliau, gyveno dvare pri 
vačiiu vaikus bemokinda
mas! bet darbštumo aksti
nas neleido jam ilgai kaimo 
oru gaivintis. Kai tik lie
tuvi} spauda buvo leista, 

. Višhskis neiškentė nestojęs 
i į “Vilniaus Žinią” bendra- 

dariią eilę ir persikėlė Vii-

kol Višinskis
Jam numirus 

ėmė merdėti. 
“Šviesos” lei- 
ir 1906 m. Vi

1906

dar
niau

Ji-

nors neil- 
taip daug

Dar be-

kalbos, dulkią, durnu ryji- 
mas, nemiega, nuvargimas, 
miesto oras — visa tai per 
kokius dvejus metus pakir
to Višinskio pajėgas ir pri
varė prie katastrofos.

Bene 1906 m. vasario mėn. 
’gydytojai rado abidvi plan
etą viršūnes džiovos apim
tas. Atsimenu, Šnipyškyj 
prie Kalvarijos gatvės gy
vendamas man tuomet pasa
kojo, jog iškošė j ęs kaž ko
kią plėvių su kraujais...

Bet kad tai žmogus svei
katai taisyti tuojaiis galėtu- 
nii ištrukti iš gyvenimo ver- 
petu ir nukeliauti kur tin
kama! Žiūrėk, tai skatiko, 
tai laiko nėra. Pagalios iš
sikraustyta Višinskio pie
tą link per Tilžę ir Berly
ną. Tilžėj dar pusėtinai 
apsistota, nuvežta “Var
pui” ir “Ūkininkui” už
baigta medžiaga, Lietuvos 
Demokratą Partijos 1906 m. 
programos rankraštį spauz- 
dinti, žinoma, be to dar pa
dirbėta, po mūrą aukštus 
palaipiota, na... ir Berlyne 
plaučią kraujo plūdiniu sa
vo dienos užbaigta...

Džiova baigia mūsą did
vyrius — Kudirką, Vaičai
tį, Macį, Višinskį. Kodėl 
juos ta liga ima? Ar ne
eina ją gabumai nuo tos 
ligos veikimo? Kodėl ne
maža gal gabiausiąją žmo
nių džiova žūsta? 
gabiausieji žmonės 
džiovai pasiduoda,
rambosnicj? Ar nenaudinga 
žmonijai džiova, jei sutei
kia. geresniąją žmonių? Bet 
tai bergždi, neišrišami klau
si ai. Pamokymas iš to vi
sa tbksai: mes nemokame 
savo didvyrią branginti. 
Kad laiku butą buvusi duo
ta pagalba Kudirkai, Vai
čaičiu, Mačiui, Višinskiu! 
— tikrai jie butą nevienus 
metus dar gyvenę ir nemaža 
butą gera tautai dar pada
rę. Dabar, kada turime ypa
tingai savo darbininką pa
jėgas branginti, turėkime 
tai omenyje.

D-ras K. Grinius.

Kode] 
labiau 

negu

(la jis pakliuvo į tikrą su
kini. Darbininku maža, dar
bo 
tyt 
čiajįvairiu įvairiausi posė- 
dži i, važinėjimai, mitingai,

iegalčs, darbo nenusta- 
, naujo. Čia dienraštis,

Pavasario Atidarymo Piknikas 

 

NATIONAL GROVE Dajrže 
RIVERSIDE, ILL. Kampas 29th & Desplaines Ejts.

Nedėlioję, gegužio 28,1916.

National grove yra aprūpintas Bowling alleys ir daugybeikitokių žaismių, 
kurios pagelbės smagiai laiką praleisti.

Imkite 22-nd street karus į vakarus iki linijos galui. Tenai paimkite užniestinius Lagrange 
karus, kurie privež prie pat daržo.

Įžanga į Pikniką UždĮyką

r >5

užkietėjimas, skilvio 

i Nevirškinimas, sios kepenįs ir toki 
simptomai, kaip lie* 

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

SEVERA’S
Balsam of Life

(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti ? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab- 
daringa Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 

fįf vidurius regui?aviškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
M gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami- 
iri nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
į B karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
jj^jj tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką. 
Hu Pilvo Skaudėjimas. w(f,M-weosbtv?n(jakT)S:
■ ■ paraše mums: “Mano pati tarėjo pilvo skaudėjimą. Pa-
MN ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

BS Pirkdami vaistus. praSykite Severas vaistu ir būtinai reikalaukite, kad 
: B duotų,.Turns tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. 
Įh Jeigu’jusų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- 
j|į kito jų tiesiog iš musų.

W, F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

BlHilifflĖn

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuviu Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti ši puiku daržą savo piknikams ir išvažia- 
v’eiams už prieinamą kainą, liandavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikčdiams ir išvažiavimams. Daržas yrą dide
lis, gražus, daug žaliumynu ir prieina prie pat Desplaines 
upės. Jeigu jieškotc geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės Į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonas YARDS <1870 ChicilgO, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts. Telefonas Riverside 56 Riverside, III-

»s

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

cork tip’CIGARETTES
T““<NEBO ’T)

Kodėl? ®

"** CORK W

Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas šiaunus 
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename 

pakelyje.
£. Geri del pinigų arba

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Rašykite prašydami dovanų kataliogo 

|Fnebo Department 
,95 First St.; Jersey Sity, N. J.

P. Lorillard Co. Inc. 'Established įsa,»

Ilahway. Automatic 
Lighter. 75wbole.coupon^

į Aco Eight-day Alarm 
« Clock. 275 whole coupon^

5
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Papasakoj imas
APIE

K0LERĄ
Lietuviškai Perpasakojo, S.KAIMIETIS

(Tąsa.)
— O be galutinio reikalo i miesteli ir kitus kai

mus nevažiuokite ir iš kitur bereikalo į savo kai
mą neįsileiskite. Kada jau būtinai i ei kia kur keliauti, 
tai pasiimkite svaruose induose su savim valgio ant 
keliones.. Degtinės suvisai nebegerkite ir pypkio ne
berūkykite, nes tie daiktai silpnina žmogaus sveikatą, 
kas kolerąi. labai naudinga, nes ji silpnus pirmiau 
griebia, negu stiprius, o ypač girtuoklius ji mėgsta pir
miau smagti. Ir neužmrškite: nepalieskite valgio nė 
savo ar kito budaos, gerai 
lu nenumazgoję. Anksti 
valgę neišeikite, tiktai ką 
lera nieko nevalgiusi bei 
bia, negu pavalgiusi bei
netoli kiekvenų namų būtinai turi būti išėjimui lauk 
vieta, tai reikia už kokio 50 žingsnių nuo namų iš
kasti sieksnio gilumo duobe, perdėti porą stiprių len- 
rų, dar geriau aptverti, ot ir bus lauk išėjimui vieta, 
kurią kiekvienas, reikalui atėjus, būtinai turi lanky
ti.

rankas su vandeniu ir įmū
rytų prie darbo nieko ne- 
nors šilto suvalgę, nes ko- 
alkaną daug greičiau grie- 
sotų. Reikia atminti, kad

Netik laike koleros, bet ir paprastame laike la- 
bjauru aplink trobas ir tvoras matyti apvadžio- 

smirdančius apuošalėlius, o laike koleros, tai ne
šlykšti!, bet ir pavojinga. Žmogus naujai susir-

ta 
tik 
gęs, jeigu stiprus, dar nepargriuva į lovą, bet turė
damas palaidus vidurius, draugi“ su išmatomis, išme
ta ir koleros daiktus, kurie paskui visai netyčiomis ga
li sveikiems žmonėms patekti. O jeigu išmatos bus 
paprastai išmetamos Į tam tikrą duobe, tai jos neuž
terš pašalinių daiktų, ir jas ten užliejant kalkių pie
nu, lengvai galima užmušti.

Lai kiekvienas ūkininkas prižiūri, kad butų šva
ra ir tvarka grinčioje, kieme ir aplink triobas; geriau 
but, kad išrinktumėte iš savo tarpo šviesiesnius žmo
nes ir pastatytnmėte tvarkos ir švaros prižiūrėti, ku
rie už neklausymą apie švarą ir tvarką, nutarimų, vi
sų paskirtą bausme turėtų mokėti.

Jeigu kas iš susirgusių atsiras tokių, kuris nepil
dys šių nurodymų, bet statys save išmintingesnių bei 
kytresniu, negu visi daktarai drauge, arba per tingi
nystę bei apsileidimą nenorės šių pamokinimų pildyti, 
tai tokį ligonį reka geru prkalbėti švelniai prirodant 
jo paklydimus, o jei ir tada neklausys, tai prikrauti 
vežimą šiaudų ir ligonį ant jų paguldžius nuvežti į li- 
gonbntį ir tuos šiaudus paskui sudeginti. Jeigu na
muose, suserga kolera žmogus, tada būtinai jį reikia 
nuo sveikųjų atskirti ir paguldyti atskirame kamba
ryje, kad prie ligonio noks negyventų, nevalgytų ir 

.nemiegotų, o jojo prižiūrėjimui reikia pastatyt vieną 
ypatų, kuri nieku daugiau nebeužsiiintų, tik ligonio pri
žiūrėjimu; kaime visada atsiras kokia našlė ar netur- 
tinga kampininkė, kuri apsims prižiūrėti, tik ją rei
kia išmokyti atsargumo. O jeigu ir tai]) negalima, tai 
tegul-gi žmonės nors nevalgo prie kolera sergančio ar 
sirgusio, bet gali išeiti į prieškambarį, į virtuvę ar i 
kokią kamarą, bet visados su nuplautoms rankoms, o 
tie ypač kurie apie ligoni trasias, tai po kiekvieno li- 

. gonio palietimo turi rankas gerai numazgoti. Kada 
ligonis guli vsai silpnas, turi būtinai turėti netoli lo- 

; vos tam tikrą indelį spjauti ir lauk išeiti, tik tą in- 
, delį reikia tanka kalkių pienu užpilinėti ir paskui su 
. pagaliuku išmaišius Į mėšladuobę išpilti. Kai ligonis 
; išgyja, arba numušta, tai tą indą, išmatoms vartotą, 

reikia būtinai sudeginti. Ligonio baltinius reikia 
išvirinti aštriame šarme o šiaudus iš lovos sudeginti: 
lovą, suolus, stalus, kėdės — po ligonio, reikia ge
rai karštu vandenų nuplikyti ir pilkuoju ar žaliuoju 
muilu nušiuruoti bei numazgoti.

Bereikalo ligonio nelankyti, nes ir ligoniui sun 
kada pilna grinčia žmonių, ir sveikiems pavo 

nes per neatsargumą gali limpančią ligi
kiau, 
jbiga, 
pats apsirgti ir pagrįžęs į namus, užkrėsti visus na
raiškius taja baisia liga kolera. •

O kada jau, 
ros numirs, 
giedoti,

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50e ■ ir ši iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsimo persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžiu laukia gatavai su- 
pokuotu. Męs gvarant.uojamc. kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip .Jus Lietuvoje valgėto. 
Taipgi gvarantuojame, kad .Jus lik
site šiomis kcndčmis užganėdinti: 

ragavo musų kariunelkas, o 
Kataliko” skaitytojų tokių 

yra labai daug, tie patvirtins musu 
sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau. svečiams ir visokiuose atsitiki 
muoso. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY GO.
I845 W. Grc nl Avė. C h i c igo, 111.

Kuris

MILDA “I 

TEATRAS 
3EJ8-42 So. Halsted St

Turi geriausią posisekisaą. Ką* 
nąkt pilna* imoaių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriaunUu 

vaidinimu* ui pigiau*!** kal-

vidurMiestyj* ui

10c. balkoBM, 15c.

vi Se «ią
Teatrą, kaip 
60c.

KedMiomi*
Kainos Kokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, lOe. io-

Pr~i*ided* 7 v*l. kas vakarą* 
Bubatomi ir nedėliojai 2 vai pa 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kainpas 31 jr So. Hatsled gat. 
(Gyvenimas virš aptiekus) CHICAGO, UI

Prie išsinarinimo ir įsipjoviinui
Tuojau įtrink D-ro SicLtcr'io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptielroso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

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

Tel. Yards 5194. Phone Yards 2063

ant nelaimės, kas nors nuo kole
tai tada nelaikąs prie numirėlio budėti, 

gerti ir valgyt; taip darant nevienų gyvąjį ne
gyvasis drauge su savim nusiveda į šaltus kapus, kas
gyviems žmonėms labai nemalonu; numirusįjį reikia 
kuogreičiaus į grabą įdėti, visai neverta nė nurėdyti, 
nė prausti, nes ką beveiksi su tuo nupraustu vande
nin, pilnu koleros daigų? Grabą užvožti, ir užkituo- 
ti plyšiukus, kad nė kvapas nebeišditų. 
jotės, kad kvaili žmonės neplepėtų, Imk 
ir po sniertės rūbų pavydėjote, kas norite, 
bą paskirtus numirėliui įkapius įdėti, tas 
kenks.

O jeigu bi- 
nabašninkui 
galite i gra- 
niekam ne

(Toliaus bus.)

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo- 

Teisingai patarnauju prio 
duodu rodą li- 
merginoms.

se.
gimdymo. Uždyką 
goję moterims ir

Chicago, III. 
arti kodzie avė.

3136 W. 39-la gat.,

B
B
S
B

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wboelcr & Wilson, Whi
te, Now Home ir kitas geriausias 
siuvamas maginas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mažinąs.

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

a

■MBaw'WiiwiTmi■ waiiiaiini*:»iiai9iiiKwaori!ai■«««amaiii'i■nniwina
■ . ‘ ' ...... ....... •-Telephones'Yards | 5940 ■
3 Drover | 3582 g

■ g M. J. MANKOWSKI ■
« APT1EKA t
| 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. g

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai-
B mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- ■
B nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save, .lauždamas kokį i

negerunuj, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi
B gydytojai, kuriuos galima ęašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, B 
g ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- H 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- _ 

tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
■ a.:i:i■ su ■ i ■ ■ wxa r ®«■ 3s'M!mw®B;iiiiimiiiiiihihii ■ n b*■iimmumr■uiii.bia■

Rezidencijos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Bidg.
N. E.-Cor. Ashland 8c Milwaukee avė.
Res.1431 Holt St. Chicago, III.

H

31 (
N '

B

DIDELIS .

SUVALKIJOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

JUS GALETE ISAUGITIPLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 

y gydymas dykai 
DEL VYRU IR JSKSf MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakai? -
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iŠ aukščiau pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtų kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,--sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi. 
^-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Ujį 10 centu arba krasos 
markoms prisiųstus sykiu su J usu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
sta kuponą ir siuskite šianden.
finion Laboratory, Box 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu .lel apmo

kėjimo kaštu persiusimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolirine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
i Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). 
kalboje 
bažnytkaimius, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, ritbežii.t tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliško, kslbo. 

Lietuviško, kslboi 
Aritmetikoa 
KnygvedystS, 
Stenografijos 
Typewriting - • 
Pirklyboa teisią 
Abeluoa Hiatorijoa 
Suv. Vulgt. Hiatorijoa 
Geografijos 
Piliety,ti. 
Politiškos Ekonomijos 
Dailarašystėa

Mokinimo Valandos;
8 RYTO IKI S VAL. PO PIET. .NUO 

VAKARE NUO 7130 IKI 9130.
3360 Emerald Ave., Chicago.

| mf DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
5.000,000 pėdų i 
rinių stulpų, gi 
byklų, klozetų, 
mui už pinigus 
lietuviai paiilav

iujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo
tų, durių, rūmų, akmens, maudomųjų kubilu, skal- 
įirausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty- 
aupinančias kainas.. Kreipkitės anksti. Mandagus 
Iii patarnaus jums.WESTERN WRECKING & LUMBER CO.
tu 00 iki 3400 Wentworth Ave.

Gizmo rėčiaus raunkumas su Kerosininiu įliejum

■OOK-

Beliep- 
patrau-

ŽIŪRĖK NAUJOS TO BU! Y BES MERGINOS
prie geresnio virimo, svaresnes,Jinai yra visos šeimynos drauge—vadov 

vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.

Parsiduoda geležinėse ir 
abelnose krautuvėse arba 
kur tik jus pamatote pa
veikslų NAUJOS TOBULY
BĖS MERGINOS.

augščiaus parodytas, 
riskų krūvoje, ruiminga 
Beliepsniam Kepimui.

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de
gėjų didumų; taipgi speci
aliai 2 ir 4 degėjų pečiai 
su Prietaisa Beliepsniam 
Kepimui.

tuvėse; rakandų ir abelnose krautuvėse, 
te, tai ten rasite NEW PERFECTION 
Šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, 
pasiekia pilno karščio i valandėlę po tam, kai jus 
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. Ji 
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, k-ad 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus 
liepsnų—bile kokio didumo, kurio jus norite, “kaip ga: 
jamain laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišaugs, 
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba išs 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra 
NEW PERFECTION Pečius, kaip 
snj, Virimo ir Kepimo Pečių— 
kimas silpnintojo uždaro pečių 
prastu pečium.

‘Dabar Ap arna įja 2,00(000 Namų’

STANDARD OII C
(AN INDIANA CORPOR. ION)

Jus rasite josios paveikslų visur languos! ir ant stalų geležinėse kran- 
r kur tiktai jus ja ja pamatvsi- 

. LIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ, 
šutei i užtektinai šilumos—kiekvienas degė jas 

pi (date degtukų prie knato.
vis a geras, .lis dabar aptarnauja du mrli- 

si ilkmenose jis yra moksliškai teisingas, 
galite ti Mi labai žemų, vidutiniškų arba augštų 

Tik pasukite liepsnų ligi pageidau- 
ici persimainys. Nėra jokių skylėtų dė

ti kęstų arba užsikimštų suodžiais. 
J <ių durnų arba kvapsnių.

, uri savyje keturių degėjų pečių, 
i pilna virimui prietaisa. Vienas 

dažas pastumėjimas padaro jįjį

Q AV0 rėmėju parankumui telefono kompanija 
užlaiko visose miesto dalyse viešas apmokamas 

stotis, iš kur vietiniai ir tolimesnieji šaukimai ga
li būti daromi.

Jei Jums tenka būti nepažįstamoje vietoje ir no
rite telefonuoti, tai dairykites aplinkui mėlyno 
varpo ženklo. Kame yra toksai ženklas, tenai Jus 
arti savęs rasite apmokamą stoti.

Kiekvienas Bell Telefonas yra Tolimosios Distancijos Telefonu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Chicagos Strytkarią 
Transportacija.

Ti

i

Didelis miestas toliaus auga. Vyrai, ku
riems yra pavesta atsakomybė tvarkyti milži
nišką strytkarių transportacijos reikalą, niekuo
met negali pasiekti atsilsėjimo laipsnio ir tarti: 
“Pabaigta.” Jie turi pildyti dabarties reikala
vimus ir permatyti tai, ko reikalaus ateitis. 
Kad galėjus tai daryti, jie turi būti galėję gau
ti daug kapitalo, metai po metų. : • ■

Pirma didžioji užduotis tat yra pasirūpinti, 
kad reikalingasai kapitalas butų galima gauti.

Kapitalas gali būti gaunamas tiktai tada, 
kai iiivestoriai yra užganėdinti išlygomis ir 
apystovomis—saugumas turi Imti užtektinas ir 
kad grįstų užtektinai pelno.

Tai reiškia, kad strytkarių transportacijos 
kompanijos turi eiti i šalies piniginę rinką ir iš
gauti kapitalą, lenktynėse su kitomis didelėmis 
piniginėmis įstaigomis.

Jeigu jos negali pasiūlyti tokių gerų išly
gų ir tai]) pat gero užtikrinimo, kai]) ir kitos 
įstaigos, konkuruojančios dėlei investorių ma-

1<», ir tolimesnis išsivystymas sustos.
Jeigu dėlei kokios nors priežasties Kompa

nijos negali gauti laikas nuo laiko priedinio ka
pitalo, kad išpildžius reikalavimus pratęsimų, 
(langiaus karų ir jiegos teikimo įrengimų nor
maliam jųjų nuosavybės išsiplėtojiinui, tai Mie
sto augimas hutų sulaikytas. Transportacija 
yra būtinai reikalinga progresui.

Tat aišku, kad kapitalo paskatinimas yra 
tiesioginiai ir labai svarbus strytkariais besi
naudojančiai visuomenei, kaipo užtektino ap
tarnavimo užtikrinimas.

Musų sekantis straipsnis svarstys kitus 
svarbius klausimus.

CHICAGO SURFACE LINES.

fl

I Apskelbimai “KATALIKE” atneša ger? pelne.
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Ko. 11 Lietuvių Laikraštis “Katalikas” '*■YWWVWIWOEW

ĮSTATAI.
Generalio Komiteto nuken- ] 
tėjusiems del karės Lietu- , 

voje šelpti.
1. Draugija vadinama 

“Generalis Komitetas nu
kentėjusioms del karės Lie
tuvoje šelpti” ir, būdama 
teisėta vienata, gyvuoja su
lig §60 ir k. Šveicarijos Ci
vilio Kodekso.

2. Komitetas turi savo 
buveinę Friburge.

3. Komitetas stato tikslu 
organizuoti tarptautinę pa
šalpą imkentėjusiems del 
karės Lietuvoje.

4. Tam tikslui Komitetas 
leidžia į visas kultūringą
sias tautas atsišaukimus, 
renka aukas pinigais ir dai
ktais ir tveria visose šalyse 
vietinius komitetus.

5. Surinktos aukos dali
namos yra per vietinius ko
mitetus tarp nukentėjusių 
del karės Lietuvos gyvento
jų be skirtumo tikybos, et
niškos kilmės arba paval
dinystės.

6. Komitetai yra organi-; 
zacija išskirtinai labdarin
ga, ir todėl jo veikime po
litika yra vengtina.

7. Komiteto organais esti:
1) Visuotinasis susirinkimas.
2) Valdyba ir 3) Revizijos 
komisija.

8. Visuotinasis susirinki
mas turi teisę kiekvienu lai
ku priimti naujus sąnarius.

9. Prie Draugijos priguli 
vien tik tas, kas, išreiškęs 
laišku į valdybą tam tikrą 
norą, buvo visuotinojo susi
rinkimo priimtas į komite-

?;'įto sąnarius, pirm pasižadė- 
i.ijęs mokėti kasinėtai mažiau

siai po dešimtį frankų arba 
išmokėti vienkart šimtą 
frankų.

10. Valdyba susideda iš 
septynių sąnarių, kurių dau
guma laiko lietuvių kalbą 
sava j a kalba.

11. Valdyba renkama vie
niems metams. Metams pa
sibaigus tie patįs sąnariai

j vėl gali būti renkami.
12. Visuotinasis susirin- 

kimas renka pirmininką, du 
vice-pirmininku, sekretorių 
ir tris paprastuosius sąna
rius.

13. Iždininką vaidyba 
į renka iš savo tarpo.

14. Valdyba atlieka te
kančius Draugijos reikalus

■ ir veda šiaip-jau reikalus, 
i Tik valdyba teturi teisę 

spręsti apie Draugijos tur
to suvartojimą, tečiau su są- 

> lyga davinėtįi apyskaitą 
kiekvienam paprastam vi- 

i suotinajam susirinkimui.
15. Valdybos posėdis y- 

ra teisėtas dalyvaujant
■me bent penkiems jos 
nariams.

’■ 16. Kaip valdybos taip ir
visuotinojo susirinkimo nu
tarimai daromi yra papras
ta balsų dauguma. Balsams 
lygiai pasidalinus pirminin
ko balsas persveria.

17. Visuotinieji susirinki
mą daromi esti kas du mė
nesiu, o reikalui esant ir. 
dažninus, sulig 
nuožiūros arba 
kiems Komiteto 
to pareikalavus, 
irieji susirinkimai 
tieji dažninus, kaip kar
tą į du mėnesiu, laikomi y- 
ra nepaprastais susirinki-

' mais, .j' Ibi
18. Pakvietimuose į vi

suotinąjį susirinkimą turi

ja-
Sfį-

būti pažymėta susirinkimo 
vieta, diena ir valanda, tai- 
po-gi kiekvieno susirinkimo , 
dienot varkė. Pakvietimai 
siuntinėjami visiems Komi
teto sąnariams bent per sa
vaitę prieš susirinkimą.

79. Norėdamas iš Komi
teto išstoti, sąnarys turi a- 
pie tai raštu valdybai pra
nešti.

20. Iš Komiteto išstojęs 
' arba pasimiręs sąnarys nu- 
; stoja visų teisių link Drau-
■ gijos turto.

21. Visokios Komiteto su>- 
tartįs su trečiaisiais asmeni-

■ mis teisėtumo dėlei privalo 
turėti trijų valdlybos sąna-

■ rių parašą, tarp kurių būti
nas yra parašas pirmininko

“ arba vieno iš vice-pirmi- 
ninkų.

22. Komiteto sąnariai ne
neša asmeniškai jokios ura- 
terijalės atsakomybės delei 
komiteto sutarčių su trečiai
siais asmenimis.

23. Visuotinasis susirinki
mas turi teisę pakelti į Ko
miteto garbės sąnarius as
menis, kuriuos pripažįs už
sitarnavusiais Draugijai 
ba šelpiamajam kraštui.

24. Revizijos komisija 
sideda iš trijų sąnarių 
išimtinojo sulsirinkimo ren
kamų .vieniems ..metams; ji
nai pido savo priedermes 
■kiekvienam pusmečiui bai
giantis.

25. Draugijai likviduo
jantis, apie jos turtų šunau
joj imą sprendžia paskuti
nysis visuotinas susirinki
mas.

26. 1 O-to j o paragrafo, jau
jų įstatų parėdymas link 
sąlygos apie daugumos val
dybos sąnarių santikius su 
lietuvių kalba, lygiai kaip 
visi 14-tojo paragrafo pa
rėdymai yra laikomi orga
niškais ir todėl jokiame at
sitikime nemainytinais.

27. Valdybon įeina: pir
mininkas Bronislovas Ginet- 
Pilsudzkis; vice-pirminin.: 
Stanisolvas baronas Brun- 
nov ir. D-ras Antanas Vis
kantas; sekretorius: Vladis
lovas Daumantas-Dziunėla- 
vičius, Valdybos sąnariai: 
kunigaikštis Juozupas Pu- 
zyna, Juozupas Koyybutas- 
Purickis ir Antanas Stepo
navičius, — visi Rusijos pa
valdiniai, gyveną Friburge.

Šitie įstatai priimti ir pa
rašais patvirtinti visuotina
jame susirinkime, gruodžio 
12 dieną, 1915 m., Friburge.

Seka septyni parašai.
Žemiaus pasirašęs notaras 

liudija šičia padėtų parašų 
tikrumą ponų (augščiau į- 
vardytųjų), Rusijos paval- 
linią, gyvenančiu Friburge. 
(Friburgas, 
12 gruod., 1915.)
L. S. Paul Draut.

Not.

ar

su- 
vi-

Musų So. Bostonietės Se
sutės rodo savo svetingumą: 
pasižada per seimą duoti 
gerbiamosioms delegatėms 
uždyka butą ir valgį. Tai ' 
gi daug iškaščių nebus ir 
visos kuopos lai pasirūpina 
atsiųsti savas delegates. Per 
šiuos metus musų organiza
cija žymiai apkilo, padidėjo 
skaičius narių ir kuopų, at
sirado naujų reikalu ir su
manymų. Tad ir šis antras 
seimas turės būti naudin
gesnių organizacijai, negu 
pernykščių metų. Tarp ki
tų svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti prama- 
tomi yra šie:

1. Pagilinimas ir prapla
tinimas apšvietus darbo, ku
ri taip gražiai pradėjo va
ryti musų sąjunga;

2. Galutinas sutvarkymas 
musų pašelpinio skyriaus.

3. Padidinimas agitacijos 
Sąjungos naudai.

4. Atsiliepimas į Tėvynės 
Lietuvos nelaimes ir reika
lus ir

5. Moterių laikraščio įstei
gimo klausimas.

Pasiteikiu sulaukti di
džiausio skaičiaus delega
čių, kurias trokštu pasvei
kinti seime.

Su pagarba
Cen. pirm. P. Juškienė.

Jogailos Lietuva buvusi 
"ikrai gudiška valstybė, nes 
gyventojų dauguma buvę 
gudai ir jai darę daug įta
kos. Diduomenė ir bajorai 
kalbėję gudiškai, patsai Jo
gaila motinos, Tverės kuni
gaikštystės, buvęs išauklė
tas gudas. Esą, visos rytų 
ypatybės. O Lenkai? Len
kai tuomet jau siekę valsty
bės augščiausio laipsnio lino 
sybės. Lietuva tai buvusi 
“klasinis despotizmas.”

I PLUNKSNOS

n

i

Kad būti užimtais per vasaros ' 
sezonų, męs esame numušę savo | 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik | 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St.,
Arti Halsted

Atdara Nedėliomis

Į J*""*'”1*'"!* JVFSnR •» "

PLUNKSNOS Iii
B I

Chicago, III.
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IRBADAS LIETUVOJE 
LENKIJOJE.

Į Bostoną šiomis dienomis 
atvažiavo iš Lenkijos ir Lie
tuvos atstovas Rockfellero 
fondo Fredric C. Walcoff. 
Šių kraštų žmonės, sako 
Walcoff, 10 kartų labiau 
kenčia negu Belgija. Ru
sai/ atsitraukdami viską lie
pė išnaikinti. Šimtai so
džių ir miestų išdeginta. Mi- 
'ionai žmonių, delei šio ru
sų valdžios įsakymo liko 
be pastogės, kenčia didžiau
si skurdą. Štai Walcoffo 
žodžiai:

“Aš keliavau šviežiomis 
pėdomis baisiausios skerdy
nės, aš mačiau reginius, ku
rių negalima apsakyti. Šim
tus žmonių radau badu mir
štančius. Mirštantieji kūdi
kiai gulėjo po šiaudais ir iš
balę laukė paskutinės valan
dos. Radau moterį, kurios 
devyni vaikai mirė iš bado 
vienas po kitam. Paskuti 
nį jos kūdikį norėjau išgel
bėti maitindamas žolėmis.”

| 
H 
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F. A. POSŽKOS APTIEK A
3101 S. Morgan St., - CHICAGO, ILL.

SPECIALIsKOS GYDUOLĖS. ?

Dr. Lung’s Kartus Vynus. Geriausia gyduole dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 
kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Boiikn ..................................................................................................................$1.00

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

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

Kainu ..............................   15C ir 25c
Ant prisiimtimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčiu viso

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.
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(Užbaiga sekančiame num.)|
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Skaitykite L. L. “KatalikąDOVANŲl
PLATINKITE L. L. 

“KATALIKĄ”

“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

Chieagos 18-tos gatves apskričiui.
M. J. Tananevičius,

G70 W. 18th St., Chicago. Ill.
Čia galite užsirašyti “Katali

ką,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t., ly
giai kaip pačioje “Kataliko'' 
išleistuvėjc.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antru Rankų Medžio :
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stog, popietos,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

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

ŠITOKIA
3108 So.Halstsd St.,Chicc$i 

Čia gali išmokti angliškai

JONAS KULIS
Kėliau j antis ‘ ‘ Kataliko 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.
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DOVANŲ!
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Nepamigsi
Jis

Pasiimk šitą Laikrodėlį
SUK

valdybos 
bent pen- 
sąnariams

Visuoti- 
sušauk-

PAKVIETIMAS IN II-JI 
SEIMĄ.

II-as L. R. K. Moterų Są
jungos seimas bus So. Bo
ston, Mass ir 6 liepos šių 
1916 metų. Paskirdama II- 
.m seimui laiką aš kviečiu 

visas musų sąjungos kuopas 
dalyvauti tame seime, at- 
siunčiant savo delegates 
nuo 20 narių po vieną. Kuo
pos turinčios mąžiau, kaip 
20 narių taip-pat galės at
siųsti po vieną delegatę.

LENKAI IR RUSAI.
(Antano Ghlodniewskio 

Knygelė: “įstota Walki
Polsko—Rosyjskie j. ”)
Šitoje žinomo publicisto 

A. Cholodnicwckio knygelė
je gvildomos rusų ir lenkų 
antagonizmo priežastis.

Pasak autoriaus, visi ma
ną, kad antagonizmas bei 
kova tarp lenkų ir rusų kįlą 
delei kultūrų skirtumo. Čia 
vakarai—katalikų bažnyčia, 
lotynai, ten rytai—Bizantai, 
stačiatikybė. Taip maną 
veik visi, taip vadovavęsis 
savo ideologijai Vyriausiasis 
Komitetas (Naczelny Komi- 
tet).

Iš tiesų, visai netaip esą. 
Negalima visa ko, esą, aiš
kinti kultūros skirtumų. Is
torija rodanti ką kitą. Daž
nai atsitinka, kad artimos 
kultūros valstybės tarp sa
vęs nesutinkančios, o toli
mos priešingai, sutinkančios. 
Aiškiausias pavyzdys — Jo-,1 J į. 
gailos Lietuva ir Lenkai. [įbĮ^
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K AT ALi KO” 
DOVANA 

324-9-53 So. Mcrgan St

Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningas siųskite registruotame laiške arba Money Or- 
* ■, deriu sekančiu adresu: . ; 1 *a •

S. P. Tananeviešus
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street ... Chicago, Ill
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Iš Chicago.
PAVASARIO ATIDARY

MO PIKNIKAS
Ateinantį, nedėldienį -Na

tional drove Darže rengia
ma didelis “pavasario ati
darymo” piknikas. Natio
nal (irove daržas randasi 
Riverside, Ill. Nuo 22 ros 
gatvės ir Cicero Avė. prie 
jojo važiuojama Lagrange 
karais, kurie priveža prie 
pat daržo. Jeigu oras bus 
tinkamas, tai tikimasi dide
lio žmonių suplaukime. Na
tional Drove Daržas lietu
viams yra gerai pažįstamas, 
kadangi tai yra nuolatine 
lietuviškų piknikų vieta. 
Daržas šįmet yra žymiai pa
gerintas. Įvesta įvairių liau
ju dalykų, kurie prigelbės 
laiką smagiai ir sveikatai 
naudingai praleisti. Patsai 
daržas šįmet daug rupestn- 
giaus yra prižiūrimas. Prie 
pat daržo teka Desplaines 
upė, kuri kiekvienam yra 
smagių pramogų šaltiniu. 
Piknikas prasidės iš ryto 
1 vai. Įžanga i pikniką už- 
dyką.

Važiuojantis į Pikniką.

ANTRAS DIDELIS 
KONCERTAS.

Praeitą nedvldieni šm it-.) 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo antras koncertas, kuri 
parengė Progresyvė Mwi~ 
kantu Federacija susidedan
ti iš lietuviu. Ši kartą pro
gramas nusisekė dar gerinus 
negu praeitą nedėldieiiĮ. 
Žmonių buvo pilnai pi (gres
ia svetainė. Visas pelnas 
likęs nuo šių koncertų, kai]), 
jau anksčiau buvo pranešta, 
eina naudai lietuvių, nuken
tėjusiųjų dėlei dabartinės 
karės Lietuvoje.

Tenai Buvęs.

SANDAROS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Šią pėtnyčią, gegužio 26 
d., 8 vai. vak., Mark White 
Square Parkučio svet., kam
pas 29 ir S. Ilalsted gaviu, 
šaukiama Amerikos Lie
tusių Tautinės Sandaros 
vietinės kuopos susirinki
mas. Pakvietimai nariams 
yra siuntinėjami atvirutė
mis. Šisai susirinkimas ža
da būti svarbus tuom, kad 
jame bus renkami delegatai 
j Sandaros visuotiną susi
rinkimą, kurisai atsibus 
Pittsburge birželio pradžio
je.

jo, nes nebuvo ir nėra tinka-pasauliu.' Dabar anglų ka-jdė švedų prekybą ir 
mos organizacijos. Kadangi '.rėš prekybos ministeris Lor-Į tingai krosą. Vckis:; 
Chicagos' liet.
se atsitikimuose pasirodė vi
suomet duosningais, tai ma
noma, kad šiame reikale, 
kurisai savo svarbumu vir
simi visus buvusius reikalus, 
chicagiečiai, turėdami teka
mą organizaciją, neatsiliks.

Kokiomis iš- 
piimesniuo-Idas Robert Cevil praneša,;lygomis susitaikyta — ne- 

kad Anglija ir toliaus vary
sianti savo blokadą, kurios 
tikslu yra sunaikinti Vok i e-*3įpratimų dėlei tų pačių da- 

lylkų su Suv. Valstijomis. 
Tuom tarpu tarp šios šalies 
ir Anglijos eina susirašinė
jimai. Kuom jie užsibaigs — 
nežinia.

pranešama.
Anglija turi taipogi nesu-

SURINKO JAU $700.
S. L. A. Antrasis Apskri

tis, prigelbstiut p. Martai, 
kaip mums pranešama su
rinki iki šiolei nukentėju
sioms dėl karės' lietuviams 
$700. Ik šios .savaitės pa
baigos tikimasi turėti su
rinkus $1,000.

tiją ekonomiškai ir priversti 
jąją pasiduoti iš bado.

Tas pranešimas gali rei
kšti, kad vokiečiai gali at
šaukti savo prižadus, duo
tus Amerikai, ir vėl. pradėti 
savo senąją visų sutinkamų 
laivų skandinimo taktiką.

sunkenvbe, bet smagumu; 
yąlgis bus gardus? ir pasil
sėjime rasi smagumą. Gau
namas aptiekose. Kaina 
$1.00. Jos Triner, išdirbę- 
jas, 1333-1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

Skaudėjimas strėnose, 
nariuose, raumenyse ir 
tur tuojaus pranyks, jei

Įbraukysi Trinerio Linimen- 
tu. Aptiekose 25c ir 50c; 
krasa 35c ir 60c.

Parsiduoda:—Duonkepykla už pusę pre
kės; priežastis pardavįmo: savininkas 
įturi ;dtl duonkep/kles. Meldžiu' atsi 
saukti sekančiu antrašu:

Petrauski Bros.
3548 Emerald Ave. Chicago, Til.

ki-
sn-

METINIS DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių N. Kliubo, atsibus nedėlioj, 

birželio (.Tune) 4 <1. 1916 m. Geo. 
Chernauekio darže, Lyons. UI.

l'žkv.icčiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti visuomenę, senus ir jaunus, pra
leisti puiku laiką ant švėžio oro.

Rengimo Komitetas.

RUSAI SU ANGLAIS 
SUSIJUNGĖ TURKIJOJ.

Londono žinios praneša, \ 
kad rusų kariuomenė susič- i 
jo su anglų kariuomene, ku
li veikia Mesopotamijoje i 
priešais turkus. Šių susijun-KARĖS ŽINIOS 

(Užbaiga nuo 1-mo pusi.) senai norėjo atsiekti

‘‘PREPA REDNESS”
L.Chicaga rengiasi prie di
delės “preparedness” paro
dos, kuri rengiama birželio 
3 d. Įvairios amerikoniškos 
draugijos stropiai rengiasi 
tą, parodą padaryti viena di
džiausiu < 
iškilmių.

SKAITYK! SVARBU!

Gegužinis Balius
Šventos Petronėlės Draugija

RENGIA
. jJCĄjiJ.CvJ- y vi V iVllCv M.1” g— «•

Chicagoje buvusią PUIKU GegUŽfflį BalllĮ

Parsiduola:—bučernė ir grosernė tarp 
lietuvių, lenku ir visokią kitokių tau
tų; biznis išdirbtas per daugelį metų; 
pardavimo ;>riėžastis: savininkas turi 
<hi bizniu. Atsišaukti adresu:

M. R. Narvid,
732 W. 19th St., Chicago, Til.

Parsiduoda:—mūrinis bizniavas na
mas, tik pusė bloko nuo lietuviškos šv. 
lurgio bažnyčios. Turi būti parduotas 
į trumpą laiką, nes savininkas nusipir
ko kitą didesnį namą, Atsišaukit pas-: 

M. J. Tananevičia.
670 W. 18th St., Kampas Union Aye..

Chicago,. III.
13 3 J

RUSAI IR AUSTRAI 
MUŠASI PO ŽEME.

Iš Petrogrado oficialiai 
strai netoli Kremeneco, i 
pranešama, kad rusai ir au- 
pietus nuo Povuos, susiti
kę po žeme ir radėję mū
šį minų galerijoje. Austrai 
likį paveikti ir turėję pa
bėgti.

5 NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS.

Šią savaitę p. B. K. Ba
lutis, ‘• Lietuvos” redakcijos 
narys, baigia teisių mokslą. 
Tokiu budu prie Chicagos 
lietuvių advokatų skaitliąus 
prisideda dar vienas. Po
nas Balutis, sulyg jojo žo
džių, manąs ir toliaus užsi
imti laikraštininkystę, .....

ŽADA ŠAUKTI VISAS 
DRAUGIJAS KRŪVON.

Tarp kai-kurių Chicagos 
neturiu draugijų kįla su
manymas susidėti . visoms 

.draugijoms tarp savęs ir 
bendromis jiegomis pradėti 
varyti rinkimą aukų nuken
tėjusioms dėlei karės Lietu
voje. Iki šiolei Chicagos 
lietuviai dar nepasirodė šia
ure reikale, kaip tai privalė-

ANGLAI IR TOLIAUS 
BLOKUOS VOKIETIJĄ.

Kaip jau žinoma, Vokieti
ja atsakydama į Suv. Val
stijų reikalavimą, kad vo
kiečių submarinai neskan
dintų ramiųjų laivų, savo 
atsakyme sutiko išpildyti 
tą reikalavimą, bet drauge 
išreiškė pageidavimą, ar iš
lygą, anglai paliautų blo-

kaip kad keletas menesių turėjo, tarp 
ir leistų vokie- savęs didelių nėsusiįiratimų 

čiams susinešti su išlaukiniu dėlei to, ..kad anglai truk-

taip viena, taip antra pusė. 
Tasai sujungimas ypač pa
geidaujamas buvo anglams, 
kuriuos tui'kai gan smarkiai 
nesenai spaudė. Rusų anglų 
susijungiiųas reiškia, kad 
turkams gali būti dar striu- 
kiaus negu ikišiolei.

Žinia, atėjusi iš Konstan
tinopolio per Šveicariją sa
ko, kad turtai ruošiasi spir
tis prieš rusus iš visų jie- 
gų. Tuoin tikslu feldmarša
las Liman von Sanders ren
kąs prie Sivas, azijinėje 
Turkijoje, skaitlingą ka
riuomenę.

ANGLIJA IR ŠVEDIJA 
SUSITAIKĖ. ,

Žinios praneša, kad Ang
lija ir Švedija susitaikė tarp 
savęs. Šios abi valstijos jau

kavę Vokietiją, 
iki šioei

PASIGĖRĖJIMAS 
GYVENIMU.

Gyvenimas yra per trum
pas, kad jį dar trumpinus 
rupestimis. Bet negalima 
išgauti iš gyvenimo to, kas 
jame yra geriausio, jei virš
kinimo aparatas neveikia 
kaip reikiant ir viduriai to
lydžio primena, kad kažkas 
yra negera, kad jie negali 
aprūpinti kūno reikalauja- 
ima apšthni energijos ir sti
prumo; neleidžia atsisėsti 
prie stalo su geru noru val
gyti; sugadina pasilsi vers
damas jausti nesmagumą. 
Bet nėra reikalo šitaip ken
tėti, kuomet yra suteikiama 
ištikimas vaistas. Paimk 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno EI ix iro tūlą laiką 
sykis į sykį pagal nurody
mus ir tuojaus jausiesi vėl 
kaip kitas žmogus. Kasdie
niniai užsiėmimai nebus

Ned., Gegužio 28d. 1916m.
Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje, 
Kampas Auburn avė. ir 32ro Piace

“ vak. Įžanga 25c porai

TAI bus geriansis balius, kokį Chi
cagos lietuviai kuomet turėjo ar 

turės. Kiekvienas ir kiekviena tu 
rėš čia progą prisišokti tiek, kiek 
tiktai norės. šv. Petronėlės Drau
gijos nares pasirūpins, kad atsilankę 
svečiai butų kuopuikiausiai užganė
dinti.

Tai paskutinis šiame sezone Balius 
Svetaine Sus Gražiai Papuošta Medžiais. ■
Todėl atsilankykite visi: jauni, se 

ui. vaikinai, merginos, vyrai, nio
• kuproti. Vi- 

visiems proga 
t i vakarą. ; 
visus ........... '.

Komitetas.

sirms bus vi 
kuosmaųiausiai

Pajieškau savo draiigu Aleksandro 
Morirkares ir Kazimiero Dirįngio, paej-> 
na iŠ Kauno gub., Šiaulių - pa v.. Lukes 
vol., Užišginteno kaimo. Jie patįs al
kas, kitas, meldžiu atsišaukti sekančiu 
antrašu: ~*s :

Tebfil Jvibart. - ■
520 So. Bjornsen Avė. ................ .

Minneapolis. Minn.

l’ajicškau pusseserų Barboros ir Mo 
nikes Lotužaičių, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pa v.. Pavandenės parap., Mik. 
sodžiaus-kaimos. Meldžiu atsišaukti ad-
rosu:

Juozapas Lotužis,
84 Graham Ave. Detroit, Mieli.

Reikalauju darbininko ’ ant farniif j 
Minnesota valstiją; mokestis gėraš) 
jeigu kas nori dirbti ant lamui, tai aV 
sišaukit šituom adresu: , ;

B. A. Kukta,
R. R. 1. A>-gyl“. Minn,

CAMBRIDGE, MASS., LIETUVIAMS.
£įiubm pranešame..' kad P. Bartkevį- 

čia, 877 Cambridge, st,,' . Cambridge, 
Mass., yra inusų įgaliotas agentas. Pas 
jį galite užsirašyti “Kataliką” ir už
simokėti pinigus. ,

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

REIKALAUJAMA vai
kino, kurisai pažintų gerai 
lietuvių kalbą, rašybą ir ga
lėtų skaityti korektas. 
sišaukti tuoj aus (tiktai 
laišką):

S. P. Tananevičius, 
3249 So. Morgan Siį;,”

Chicago, iii'*

At-
per

-

BUČERNĖ IR GROSERNĖ PIGIAI.
Parsiduoda:—bučernė ir grosernė lie

tuvių apielinkyje, biznis gerai išdirbtas 
ir pelningas; biznis vertas $2,700, par
siduoda tiktai' už. $1,900. • Pardavimo 
priežastis: savininkas. eina • į kitą, biz
nį. Puiki proga. Atsišaukite adresu: 
3329 So. ilalsted st., .. Chicago, Ill.

. Telefonas Drover 4066.

Reikalinga:—mergina prie namų dar
bo, prie mažos familijos, gera mokestis, 
dąrbas ant visados. .Ątsišaujjit pas:

-M. J. Tananevicia-, -.... -
4570- VV.18tU.St„ .Kajnpaa Uni/in. Ave„

Chicago, III.

TANANEVICZ SAVINGS BANK

CHICAGO. ILLINOIS

lllllllllllllllll liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiil

JONAS M. TANANEVICZ Sav
5249-55 SO. MORGAN ST

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |lillllllllllllllllllllllllllllllllll!|||llllli|!l[llilllllllllllllllllillllll|l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergis ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vak. Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety

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- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

IŠMAINO ruskus pinigus ant ameriko
niškų ir amerikoniškus ant rųs- 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rusiją ir 
visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Box
es) saugiausiai įrengtoje Bankoje, 
prie kurios ne vagis, nė 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.
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