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Iš kares laukų Europoje
VOKIEČIAI NUSKANDI

NO ITALŲ LAIVĄ.
Gegužio ) 25 d. vo.<ie<*i i 

s.'bmarinas nuskambi* • ita
lų aivą, nors Vokietija ne
sena; rašytoje Suv. V alsti
joms. notoje prižade i • ne- 
-icitidinti neutralist--į šalin 
>;n\u. Kuom šisai a'S'tiki '

PRIVERSTINAS TARNA
VIMAS ANGLIJOJE 

UŽTVIRTINTAS.
Anglų karalius Jurgis 

sirašė po bilium, kuriuom 
visi vyrai nuo 18 iki 41 me
tų amžiaus bus priverstinai 
imami kariumenėn. Bilių 
tautos atstovai prieš tai pri
ėmė. Pasirašęs po bilium, 

raas bus užbaigtas—yra gan karalius išleido atsišaukimą 
įdomu. Mat Italija iki šio- į anglų tautą, tarp tik-ko 
lei nekariauja su Vokietija, pranešdamas, kad Britanija 
Kariauja jinai prieš Aus- ikišiolei,bepriverstinotar- 
tro-Vengriją. Gi kaslink Vo- navimo, surinkusi suvirs 5 

milionus vyrų kariumenėn, 
bet, kaip pasirodo, net ir to 
skaitliaus esą mažai ir to
dėl būtinai reikią griebtis 
priverstino tarnavimo.

kieti jos, tai jinai Italijai 
skaitosi neutraie šalim. 
Reiškia, iuai neturi teisės 
skandinti Italijos laivų.

MIRĖ GENEROLAS 
GALIENI.

Praeitą savaitę mirė nuo li
gos vienas įžymiausiu Pran
cūzijos generolų,

DĖLEI LENKIJOS 
MAITINIMO.

Tarp Anglijos ir Vokieti-
Galieni, jos dnbar eina ginčai dėlei 

kurisai sulošė karės pradžio:Lenkijos maitinimo. Angli
ję didele svarbą vokiečių ja? sutikdama praleisti raai- 
atmušime nuo Paryžiaus. į stą Lenkijon, reikalauja, 

'kad jojo išskirstymu rūpin
tųsi ne vokiečiai, bet neutra- 
1ė komisija, kuri veiktų vi
sai neprigulmingai nuo vo
kiečių ir į kurios veikimą 
(visiškai nesimaišytų vokie- 
'čiai. Be tos išlygos Anglija 
nesutinka praleisti maisto 
Lenkijon, paaiškindama, 
kad jei vokiečiai kantroliuo- 
tų maisto dalinimą, tai jie 
galėtų jįjį sau naudoti, vie
ton atidavus visą lenkams, 
nes Vokietijoje dabar jau
čiama maisto stoka, kuri pri 
verstų vokiečius nepaisyti vi 
šų savo prižadų, kad mai
stas eis vien tiktai lenkams, 
o ne vokiečiams.

Kuom šis ginčas užsibaigs 
—sunku pasakyti. Tuom 
tarpu eina gandai, kad Vo
kietija nepriims Anglijos iš
lygų. Jeigu taip atsitiktų, 
tai nebūtų jokio kito budo 
sumažinti badą, kurisai da
bar siaučia Lenkijoje.

Jojo pastangomis tuomet 
pačioje kritiškiausioje va
landoje persvara buvo duo
ta ftaneuzams, kurie vokie
čius tokiu budu atstume. 
Galieni visą savo amžių pra
leido kareiviu. Kilo jisai iš 
kareiviškos žinomos šeimy
nos.

MŪŠIAI PRIE
DRISVIATŲ EŽERO.
Tš Petrogrado pranešama, 

kad vokiečiai, po gan dide
lio artilerijos šaudymo,'bu
vo bandę užpulti rusų lini
jas prie Drisviatų ežero, 
vienok rusai juos atmušė.

pa-

TURKAMS 
NEPASISEKĖ.

Turkai buvo mėginę 
imti atgal iš rusų miestą
Rivandouzą, kurį rusai iš jų
jų nesenai išplėšė. Rusų 
oficialis pranešimas sako, 
kad turkų užpuolimas, pa
darytas tuom tikslu, nepasi
sekęs.

SERBŲ KARIUOMENĖ 
GREKIJOJ.

Pranešama, kad perorga
nizuotoji serbų kariumenė 
dabar yra pervežta į Greki- 
ją. Jos didumas siekia 100,- 
000 vyrų, kuriems pasisekė 
iš vokiečių pasprukti. Ka
rės pradžioje serbų kariu
menė susidėjo iš 200,000 vy
rų. Dabar liko jos tiktai 
pusė. Serbų kariumenė ma
tomai bus panaudota prieš 
bulgarus.

VOKIEČIAI GRŪDASI 
PIRMYN.

Užėmė fortą Douaumont. 
vokiečiai užėmė Haudre- 
mont apkasus ir kitas su
stiprintas vietas iš abiejų 
Douaumonto pusių.
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LAUKIA TOŠ ŽINIOS
Telegrafų violomis (dratais) ūžia tiktai karės praneši nai: apie mušius, užpuoli
mus, atmušimus, sužeistus, užmuštus ir tt. Taikos balandis skraido apie vielas 
ir laukia tos linksimos žinios, kuri praneš ,.api? kraujo praliejimo sustojimą ir 
apie ramybės grįžimą. 

u.je suareštuota daug ypa 
tų, Įtariamų šnipavime ta 
kininkams. Dešimais jų pa 
teista mirtin. Iš nuteistų 
jų tris nužudyta, o septy 
niems mirtis pakeista amzi 
nu kalėjimu. Sakoma, kad 
devyniolika kitų nuteisi:! 
kalėj iman ilgesniam
tru mpesniam laikn i.

ni'

ITALAI SULAIKĄ 
AUSTRUS.

Iš Rymo pranešama, kad 
austrų smelkimasis pirmyn 
prie anstrų-italų rubežiaus 
esąs sualikomas ir kad ita
lai austrus atgal jau atmu
ša. Kaip pranešama, aus
trai laike šio užpuolimo pa
ėmę keletą dešimčių tūk
stančiu italu nelaisvėn ir *• v

NORI VĖL MUŠTIS, (pasiekę Italijos žemės, išvy- 
Pranešama, kad genero- I Qamį italus kiton rubežiaus 

1 as von Kluck, kurisai vedeipUggn> ])a|)ar italaj prane- 
dešini vokiečiu sparna, kuo l.v . , , „? _ I'sa, kad austru ofensyvasmet karės pradžioje vokie 
čiai stengėsi pasiekti Pary
žiaus, pasiprašęs, kad jį vėl 
priimtų tarnauti. Jisai du 
bar yra 71 metų senumo. 
Prie Marne von Klucko ka
riumenė liko smarkiai su
mušta, ir vokiečiai buvo pri 
versti pasitraukti atgalios. 
Mūšyje, von Kluckas, be- 
1 anky damas priešakiu ius 
Apkasus, buvo bombos ske
veldra sužeistas. Dabar ji
sai pasveikęs.

(užpuolimas) esąs jau su
laikomas ir kad kasdien vis 
dauginus ir (langiaus austrų 
nelaisvių patenką į italų 
rankas.

Tš Šveicarijos pranešama, 
kad austro-vokiečiai žadą 
šią savaite vėl pradėti mil
žinišką užpuoimą ant italų 
Austrai renka didelį skait
lių kanuolių ir daug kariu- 
menės.

padėjimas pastaruoju laiku 
pasidarė labai sunkus. Kaip 
šrodo, Grekijai ateina va
landa, kada jinai turės stoti 
karėn vienoj ar kitoj pusėje.

Iš Berlino pranešama, kad 
Italija ir Francuzija atšau
kusios savo pasiuntinius iš 
Grekijos. Tas atšaukimas 
yra aiškinamas kai
po bausmė pasiuntiniams, 
kad jiems nepasisekė gauti 
Grekijos leidimą, kad talki
ninkų kariumenė butų lei
džiama per Grekijos žemę.

Tš kitos pusės, vėl gi pra
nešama, kad grekai labai 
Įširdę ant vokiečių ir bulga
rų. Aut vokiečių jie pyksta 
už nuskandinimą trijų gre- 
kiškų laivų, kurie praeitą 
savaite buvo submarinų pa
siųsti dugnan.

Grekai pyksta ant bulga
rų už tai, kad jie peržengė 
Grekijos rubežių ir užėmė 
tris grekų tvirtoves. Bul
garai tai padare, kad apsi
saugojus nuo užpuolimo iš 
talkininkų, apie kuriuos pa
staruoju laiku buvo praneš
ta, kad jie rengia ofensyvą 
prieš bulgarus iš Salonikų 
miesto, kurį ir kurio 
apielinkes talkininkai laiko 
užėmė (Salonikai priklauso 
Grekijai).

forto Douaumont ir patįs jį 
užėmė. Vienok vokiečiai 
praeitą, savaitę smarkiu už
puolimu franeuzus vėl iš
metė iš to forto ir vėl jį j i 
užėmė. Vokiečiai aplamai 
pradėjo gan smarkiai span 
sti franeuzus Verduno apie 
linkėję ir kai-kuriose vieta 
se privertė juos gan 
pasitraukti atga i ios. 
Berlino pranešama,
franeuzų pastangos atimti, 
iš vokiečių tuos plotus, ku 
riuos pastariems pasiseki 
užimti, nuėjo niekais.

daus 
R 

kad

Is Amerikos.
PREZ. WILSONA NORI KUR GERIAUSI VYRAI? 

EUTI TAIKINTOJU, i Visuotina Moterų Kliubų 
Suv. Valstijų sostinėje!Federacija praeitą nedėblie- 

Washington’e dabar daug ji laikė New Yorke savo 
kalbama apie taiką ir apie seimą, kuriame viena kalbė
tai, kad prezidentas Wilso-doja išsireiškė, kad, girdi, 
nas bene peršasi į taikinto- geriausi vyrai ir šeimynos 
jus. Apie tą Wilsono norą [Amerikoje yra tose vaisti- 
senai jau žinoma. Bet pa-į jose, kurios yra davusios 
storomis dienomis, pasididi
nus kalboms apie taiką, pat
sai prezidentas Wilsonas sa
vo pastabomis išnaujo davė 
keliems savo at-anky to jams 
suprasti, kad jisai norėtų 
būti taikintoju.

Manoma, kad vokiečiai 
mielai priimtų Wilsono tar
pininkavimą, pasibaigus da
bar ginčams tarp Suv. Val
stijų ir Vokietijos dėlei sub
marinų. Vokiečiai dabar yra 
'savo laimėjimų viršūnėje. 
Ateityje jie gali netekti to, 
ką jie dabar turi laimėje. 
Tat jųjų noras taikintis da
bar kiekvienam gali būti pil
nai suprantamas. Vienok 
šios visos kalbos apie taiką 
visai kitaip yra priimamos 
tarp talkininkų. Juos tos 
kalbos tiktai erzina, ką jųjų 
atstovai aiškiai ir sako. Tal
kininkai dabar renka savo 
jiegis ir neužilgo tikisi vie
tai smūgio sutriuškinti Vo 
kieti ją. Tat dabar jie, su
prantama, nenori nei užsi
minti apie kokią nors taiką.

kurios
u’tterims pi įei

i MEXIKONAI TOLIAUS 
' ’ UŽPULDINĖJA.

Iš El Paso, Tex., ateina 
žinių, kad Mexikos plėšikai 
užpuolė nesenai Poole rančą 
ir, išplėšę viską, nusigabeno 
su savim galvijus. Mexi- 
konai matomai nei kiek ne
paiso, kad Suv. Valstijų ka
riumenė dabar beveik visa 
yra Mexikoje arba prie Me
xikos ir kad jųjų pasielgi
mas gali įtraukti abi šalis 
karėn.

Pavojus karės su Mexika 
yra ytin didelis. Pastaruo
ju laiku Mexikos laikinasai 
prezidentas Carrapza pra
deda smarkiai šiauštis prieš 
Suv. Valstijas, nors jisai 
per šios šalies malonę pa
siekė dabartinės savo vie
tos ir nors Suv. Valstijos 
padėjo jam prašalinti di
džiausią jojo priešą—Vilią.

GAUDO ŠNIPUS 
BELGIJOJE.

Iš Rotterdamo, Hollandi- 
joje, pranešama, kad Belgi-

GREKIJA ANT KARĖS 
RUBEŽIAUS.

Kaip galima suprasti iš 
žinių, kurios ateina iš įvai
rių Europos vietų, Grekijos

VOKIEČIAI SPAUDŽIA 
PRANCŪZUS.

Praeitą savaite ir šią savai
tę apie Verduną verda pa
siutę mūšiai, kuriuose viršų 
ima vokiečiai. Prancūzai 
buvo netikėtu užpuolimu iš
mušę vokiečius iš Verduno

TALKININKAI SUSI VIE
NIJĘ ILGAM LAIKUI.
Rusijos užsienio reikalą 

iidnisteris S. Sazanov, kai 
bedamas su vieno Londono 
J -ikraščio bendradarbiu Pet
rograde, išreiškė savo nuo
monę, kad Anglija ir Rusi
ja susijungusios ne tik iki 
karės metui, bet kad tasai 
susijungimas pasitiksiąs ir 
tolimesniam laikui, karei pa 
sibaigns. Mat daug kartų bu 
vo laike dabartinės karės 
pranašaujama, kad karei pa 
sibaigns ir išaugus Rusijos 
įtekmei, Anglija busianti 
priversta susiremti su Rusi 
ja, 1 alpo galingiausia vai 
st ,.i . kurios įtekmė galėt ] 
pakenkti Anglijos reika
lams. Matomai šie Sazono
va žodžiai yra atsakymu Į 
tuos spėliojimus. Sazono
vas dar išsireiškė, kad vo
kiečiai dabartinėje karėje
busią sumušti. P riešo su- dabar yra 71 meto senumo, 
mušimą pranašauja visų

. riaujančių valstijų vadovai, nuo kovo mėnesio 1914 m.

NORI PERMAINYTI 
LAIKA. 4.

Visoje vakarinėje Europo
je gegužio mėnesyje laikro
džiai buvo pastumti vieną 
valandą pirmyn. Tokiu ba
du žmonės turi kelti viena 
valandą anksčiaus, pradėti 
:r baigti darbą irgi viena 
valanda anksčiaus, kas 
'eidžia turėti ilgesni vakn-Į 
ką ir verčia anksčiaus eiti j 
gult. Toksai sutvarkymas' 
•langeliu atžvilgių yra pri
pažintas parankus ir nau
dingas.

Dabar Suv. Valstijose pra 
sideda toksai pat judėjimas, 
kad visi laikrodžiai šioje 
šalyje butų pirmyn pastum- 
iti. Jeigu šisai sumanymas 
įvyktų, tai visoje šalyje bu
tų pradedama viena valan
da anksčiaus dirbti ir vie
na valanda anksčiaus iš 
darbo butų pareita.

SUV. VALSTIJŲ LAIVY
NO PADIDINIMAS.

Dėlei Suv. Valstijų laivy
no padidinimo dabar Wasli- 
ingtone eina dideli ginčai. 
Pirmiaus šios šalies laivy
nas užėmė antrą vietą visa
me pasaulyje. Didesnį lai
vyną turėjo tiktai Anglija. 

į Dabar Suv. Valstijos savo 
laivyno atžvilgiu stovi bene 
'penktoje vietoje. Republiko- 
nai nori spartesniu laivų 
statymu vėl pasiekti antros 

j vietos. Vienok dauguma de
mokratų, kurie dabar val
džią turi savo rankose, prie
šinasi tam. Priešinasi tam 
taipogi ir Suv. Valstijų Val
džia drauge su laivyno mi- 
nisteriu Daniels. Kas iš to 
išeis—pamatysime.

JAPONŲ PREMIER AS 
C-ALI REZIGNUOTI.

Tš Japonijos sostinės, mie
sto Tokio, pranešama, kad 
Japonijos vyriausis minis- 
teris Okuina nesenai laiky
toje savo prakalboje davęs 
klausytojams suprasti, kad 
jisai neužilgo rezignuosiąs 
dėlei savo senatvės- Okuma

UŽMUŠĖ PARODOJE.
! Mieste Dallas, Tex., lai
ke ‘‘preparedness” paro
dos, krito ant gatvės medi
nė pašiūrė ir užmušė ketu
rias ypatas, o daugeli su
žeidė.

Premier miništeriu jisai yra

“VĖLIAVOS' DIENA.“
Prezientas Wilsonas įs

ileido į Suv. Valstijų žmo
nes atsišaukimą, kuriame 
birželio 16 dieną apskelbė 
jšįmet “Včiavos Diena.“

1
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Ž IsŲzjurio
r J i 21' .., SIMFEROPOLIS. J pasiuntė jį sustabdyti, pa-

Senai jau• lankčiu pd^elbols daryti jame rdViziją, komi-
• v 1' 1 • V • 11 • ,V "S -iš savo tautiečiu, bet, nežiū
rint į tai, kad kreipėmės. į 
visas puses, ilgai iš niekur 
nesulaukėm paguodos. Ne
turėjom nė savo niokykos, 
o musų vaikai lankė rusų ii 
lenkų mokyklas, kuriose bū 
vo skriaudžiami. Šeši mėne
siai, kaip negirdėjome baž
nyčioje savo gimtos kalbos. 
Galopu kovo 12 d., sulaukėm 
dijakoną Draugeli, buvusi 
Lietuvių Draugijos Alek- 
sandrovsko skyriaus vedėjų.

Kaip smagu buvo mums 
lietuviams, išgirdus pirmą 
kart šioj bažnytėlėj pamiks- 
lą savo kalba. Kai kurie 
vietiniai lietuviai jau 10 — 
20 metų ir daugiau, kaip ne
buvo giedoję savo?kalbos ii' 
vos dabar, kinis metit, tega
lėjo ją. išgirsti'.-

Ncžiūtint do, kad ’liėtitviii 
kalba pamaldos ' buvou pir-iO 
mą kart, žmonių buVo ganą ; 
daug ir kelias gičšnieles gra- i 
žiai pagiedojo. Galima ti- 1 
kčties, kad ilgainiui "stišibr- : 
ganizuos ir choras, .jeigų tik . 
mušti jaunuomenė nepaini-' 
ges mokytios giedoti.
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jg j [ 1' 'Kas nori pasiklausyti puikių končertij, -gėriausrų -daiiftinin- S- 
.V-jlų, 'muzikų, geriausių dekliamacljų, mdnolo’gų; dialogų ir t.t.,11 
jjj-.gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į mušti krautuvę. Męs H 
£ turime visokių .rekordų? lietuviškų, i angliškų, rusiškų ir daugybę g 
g kitoniškų. Jus galifė išgirsti juos grojant ant geriausių-grafo- g 
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i'bTr-'^^e ir> Sp’kans SpsllėėW»awi-,Reėfewj..’.'iL

teto reikalus pavesti kokiai 
kitai organizacijai ir ištirti 
komiteto veikimą nuosto
lius surašinė jaut.

' Gjzerevas sako, kad Gar
dino piliečių komitetas he- 
rėikaljĮigąij aįivvojąs pinigus. 
Tš' tų 320 tūkstančių rub., 
kurie jhm buvo- duoti iš,lei
dęs: 'sau kant-idiarijai ir ,tt. 
laikyti .240' tūkstančių’ rūb.

'• - -A ' •?*•' J.” į .’r, į* 'įi.

ir tiktai':80 tūkstančių, tekę 
pabėgėliams. Įš 80 tųkstąn- 
čių rub'. — ūkininkams te
buvę paskirta tiktai 3 .tūks
tančiai rub., o visi kiti 77 
tukstaųčiąi —.tortingiems, 

. kurie’1 spėję išsivežti savo 

. tu$o..i“U.kurių'; nęSąs 'lėkis 

.'■l)l(.ą»žųj ■padėjįmąsę jmipęūki- 
ininku. o •>-r
i Komitetas-* turėjęs dau 
visokili įgalidtiūių?’- tViši jie 
gaudavę dideles algas, o 
Gardino gub. pabėgėliai-ne- 
žino’dą vę, i ką į kreiptis pa- 
šęlpos, nes negalėdavę su
rasti/ Įgaliotinių., j.

Kilo daug ginčų. Garuse- 
yičiųs, prięšinosi, sako,, jei
gu esą blogų žmonių, tai jie 
veikią ’ pakeisti kitais, o or
ganizacijas ardyti nereikė
tų. ...i

Kredito komisija .nutarė: 
nebeduoti jokių lėšų Gardi
no piliečių komitetui, pra
nešti kitoms organizacijoms, 
kad jam neduotų pinigų, ir 
ladarvti komiteto vdkiino

reviziją.’

ko. lav

nau-

di-
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PETRAPILIS.
Busimi rinkimai Dūmon.

Ateinančiais metais bai
giasi ketvirtosios Vai. Du
rnos darbų laikas. ‘ Vidaus 
reikalų ministerijoje rengia
masi naujiems Vai. Durnos 
rinkimams. Nors šiose die
nose pasklydo gandas apie 
Vai. Durnos Įgaliojimų pail
ginimą vieniems metams, 
vienok, ncpadiškėjuSį šiam 
klausimui) įyyriausVb^ iitM- 
Dūmos t-avpe, vidaus Reikalų 
ministerija rengiasi 
jiems rinkimams.

Nauji pinigai.
Kredito kanceliarijos

rektorius D. Nikiforovas 
pranešė, kad Maskvoje grei
tai busianti Įtaisyta pinigų 
dirbtuvė. ’ ’ '

Petrapilio pinigų dirbtu
vei 1916 metams užsakyta 
padaryti 40,500,000 rublių 
sidabro ir 4,500,000 rub. ya-; 
rio pinigų,. Pinigii kailcėlia- 
rija parengusi naujų nikelio 
ir žalvario pinigų projektą.

Pirmininkaujant tam 
tikroje paliegėlių taryboje 
Plėvei, yėljąu A- Pilcui, bu
vo leidžiainiAlaikraščiu at- 
stovai ne tik Į tarybas.'p.o- 
sčdžiitsĮ bęt ir i komisijų. 
Vidaus, reikalų" niinisterio 
pa dė j ė j ąs V r M.- Volkonskiš, 
pabėgėliui reikalų ąm^iiii- 
m<> ]irižiurėh5irė-. 
beleisti į komisijų' posėdžius 
laikraščių atstovų.

Tam tikroje pabėgėlių 
taryboje.;

Tam tikros pabčgėlii|v'iįa- 
rybos jkredito ht ąiųsijų  j e 
veik per visą balaiĮdžip jĮ'd,. 
posėdį bųVo svarstonialf^ir- 
dino }k)lie^m komiteto’ Są
mata. kimiausiai, si ,są^įą: 
ta. buVo^ svarstoma kųmĮsi- 
jėlė j e, kurie > j e bį^'-VaĮ. Taį. 
rybos n'aąys I^rpavi^tt^, 
Vai. Durnos atstovas Garu’- 
sevičius, Vai. Durnos atsto
vas Krupenskis, pinigyno 
ministerijos atstovas Chris- 
toforovas ir vidaus reikalų 
ministerijos Cizerevas. Dau-

-| -1 i / V, — hO 1guma -balsu komisijele is-
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GIMINĖS1 JIEŠKO 
ŽMONIŲ:

Micevičaitės Teresės, 
viko dūk., Tl m.

Mickaus Jurgio, Jokūbų’'sū
naus 36 m. ''

Mickevičių Anės.
Mickevičiaus Antano,- Juo- 

zo sun., 70 m. .'.4,.;
’Mickevičių Antaninos.
Mi ck c v iči 11 B ron i si a vo s.
Mickevičiaus Bronislavo, 

metų.. . ..
Mickevičių Barboros. ■
„Mickevičių Viktorijos;
M ickcvičiaus Dovydo

' r̂ -

Mickevičiaus Klemenso, Do- 
į vydi)—Juozo sun., 36 ini- . 
Ąlickęvičiaus .Luc„ 40 m.
Mickevičienės :AM4gdalčnos,1 

j\|0iejaus dukgpO m.
Minkėvičiii Marijos.
Mickevičiaus Motfėjaitš. 
Mickevičiaus Mato.
Mickevičiaus Povylo," Mar

tyno.sun., 20 .m..
Mickevičių Stanislovos, Do
vydo-Juozo dūk.
ĮMickevičiaus Stan., 
Mickevičių P,rūpės..

c k a 1 is T on) o, ,, ■ 
Michmo, Andriaus.

• Miciunas Kaz., .Juą aųsę 
lĘįciunu Kazimiei’os, Juozo, 

’dūk., 20 m. . . .
Mičiulių Rrąnės.
iMiškhiiii' Agotoę.
Jjiškiiiaitės Onos, . Antano, 
dūk., .19 m.
Miškinii Aiifano, Vincento 

» Simus 40 m.
Miškinio Vinco, 53 m.
Miškinio Jono, Antano sun.,

22 iii, j- v;- -' ■ : p
Miškiio Igiio.i - ■ ''.M ' , i 
Mivkiniu"' Marijonos, Aly ko-

50 m.

. NETOTI ! namų;
Paveikslas rodo, kad Carranza, Mexikos valdytojas;’ pašiepia S. jyą^stjja^.^ų-. 
rių kariuomene dabar isibįiovusi Mexikon, kad'įgimti Vilią, ip svetimoje, ša-., 
lyje vargti'turi; ’’ ’ \ '

■ irm.

Ajažeikų Onos,. 56 m,
Mažeikų Ver., Mykolo dūk

• . :.“ ? •; '■ a ■■ ■■■ ' ■ V“ ’■

Mažeikos Vinco, Jono sun..
'' ei'"." :t ' J

Mažeikų Elžbietos.' ’ ;
Mažeikos Jono,

34 m. ■ 'r.*
Mažeikos Juozo.
Mažeikos J oifo^ Kaz. 

; _o ^C-
52 m.

Mažeikos -Kazimiero,< Igno
■i- ’SUn.,- IIP . m. j
Mažeikos Motiejaus, Juozo I 

sun., 53 irn-; 'v - -’ 
Mažeikaitės Matildlos, 

gio dūk., 16. m.
Mažeikos Pov., Jurgio i

10 m.
Mažeikos Tomo, 40 m. -

'Mažeikų Uršulės, Myk. dūkį 
i >zuro - Juozo, Kazimiero

sųp.,. 20.’ m. į
Mazuro Jurgio, 38 m.
Maižrimų Onos, Jono dūk. j 
Alakutėno Kastanto, 18 mĮ 
Makutė.no R. 21 m.
Molio Felikso, Juozo 

60 m.
Malakievičienės Mar., 

zo dūk., 52 m.
Maracinskų Onos.
MarkumpOnos, 40 m.
Markūno Juųzo,|2.1 m.
Maiėąmo Prį&fe$Š m.
MątazoH J uo^^’i^y ki >1 o 

niiųs, '45 m^
'Marcinkevičiaus Juozo, Jurų 

, gio s.un., 35 m,;,
Marcinkevičiaus Kazimieroj 

. . Jurgio sun;,- 28 m. į 
Mosteikos 

sun., 32
.Mosteikos 
Mosteikos

-į

visai uždyką. .

f S

J?

l-

sukatomis ikiKrautuve atdara utarninkais, ketvergais. ir 
tl - vai. vali? 'NėdCldieriiiiiš iki 1 vai. dienos.

-Oį kv. 13, paji’ešk-o’<šaW--t®<P 
jjd) brolio'^-k&rišai 
jvaigal

.............. ..... ,... „.. W" ©a
Kun. KiS f
-- - - ' - '■">-*’«>«’*& Kauno

kaunu 11K oiMAčhi.: h rq< l ’I

Mdckaičiė '■ Stetsio; Viiiėo sti- 
■ J nūs, 46‘M'»T’ 7
^ockaičio* B/Kšio',- 50 

Mockevičiaus, J ono,' 50 ,in.'

Jono ;.sum.
■4 itti

Uz'-As'
sun.,’

%

Jur-

suną

sunj

Juo4

1 
j

Mockaus Pranę,-. Praitg^^-, 
‘U naus, 30 m>?; -„.1
Muzuro Andrian^ ;62

*1 ,
Aluziirii MagdhslSnbš, 57i m«ę 
ąĮuIiį ' Tbkię^' Jodomo ’d'ūlč.l 
70 m. t ; ; -'.epo

Muliarskib* ^įtozAV Pėfi’d'^'u-

• nūs 21 m. ,
3|[inkevičiau^^<j,^6^vj 
lĮorausl^

Muralio Auguętmoj 90 ąų,3.
Alurallo Kąjdmiėuė, Augus* 
■tino sun., 40 ite'1’’ >

Mūra skili ^okąlijo1^,'' Jtiožo 
į dūk., 70—80^’ “/

Murzų Julijos,r ‘‘.Į 4\.T.. /
Murzų Onos, Vinco dųk^,.2*0

- m- - T- ’ , ■ ; ' i 
Mutiekaičio1 juozo suii.,,'jb

n • 'L’vi?.-,;
i|m. .
' • P • * '1 i I ' > . i' ■ ? ' ’ * 4 • '

AŲeliausko Petro,. Simono
įi sūnaus,iy iii, , ’ ■ ,s i.,. ./.

Mieškauskų^lyąroliųo^. , 
Kun. Aniceto Mipškųpško, 
Mieškauskd Jono. ' ’ J ... . ".ri ?■ ij/n

SU-;

Prano'

.a ne. amu
fI KATALIKO KRAUTUVE

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas;

3249 So. -CHICAGO, ILL.
. J-----------  .Klt.’Uutl o-...'

^.' ’ ■ sutras - ’t ■ jį
<įš Kauno ?gttb;ę' 

■ ■ ur
__ ____

:o ir svo-4;‘

X ■

pav., prašo;'3yt^i,ifė*i»(i 
.i -• paimki4- įįiuląiuil ^oi°
ge.lo Jono .Tuzf^Y

Kauno
Wa 'Russia, vWdlfrJ’l

-^enskij pr. 

■

Br. A. R. Blumeiitlial
v-K j.’vlrvAiklE zairtenuojame Hki>

- ; i v-'o,
\ Liaudos • # ilViQ Ojyto’

... iĮįi9 vįk9>-o^e«Į9į 
1 jo įmoTJrvto iki 12 vai'

Antano, 
m. 
Antano. 
Juozo. .;

Mosteikos Rapolo, Juozo suj 
naus. _ i

Mbfėko (^Kaziiniero, J its- 
j tino suriaus. ' ;* J.- d i

Matelio'Jtįi^ 
Alatečiąu^^l^^ao, J^no su- 

1 ,'naųs, 36’ynį/ 
Mbtį^imo Juozo.
Męf ie juniciųjsegi neš, Mą- 

to dūk-., 57 m.
Motiejaičio. Jhfio, Mykolo 

šunaus, 43-m. • v j 1’
„ .... 17 •-

Alotiėjasų Julijos. ■ , - 
Mątuzo Antano.
Mjatuzo• Antaną, 50- m. .į,.- 
M’feiūlevičiaūs-'-^" M otiej a us,

r»

"i

Ji

I

■Į:ii»aiiu’iHiiiiiiBuiiiKiiiiinii«iiia...nniiwaiiiMiiHBiiMiniiHfo

I

i
PETER MILLER

^?8 pardavinėja-.
' .šių Laikrodėlius' 

ir į Laikrodžiu?. .’ 
jjf Visi musų tavorai 

. .. me Pastovių Bu- .. 
yra išdirbėjo ir yiust? gvarantuo. ' 
ti’J < |luįį- -klaiAOT'1 j-ra.'- iiebrangidi; * 
Męs pcrKame seni} Auksų ir &i-' !' 
dabrą. ištarpinimui.

Męs taisome Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzamenavo- 
ja Uždyką Specialistas. * • *• ■

Peter A. Miller ĮJ
JUHIL1ERIS g

2256 W. 22ndSk Chicago, III. |

l A P^^/T|L|1rVJviori,/ J ■ 
Generfiis. .Agentes? Clticagai.

Visojo Chieagojftrfižfftšiaeja “Katali- 
į,” priima fp,renuiųeiaįo£ ,pinigais ir 
ipogi aj5gstfšniimi&v‘i “'Katairkij.'” Ji- 
i mus^įgaliptasi pgęjitas, ii: todėl gaf 
e juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
liko ’’ reikaiuoset ‘ O '.<. : >• ' ‘'

Sį ,S. P. Tananevičius, 
, f , . ‘'Kataliko’’' Leidėjas

C I,r

Ii 
I

4649 S. ASHLAND AVENUE 
įtampas 47-tos gat^Eb * » TeĖ Yards '4371 | •

4-----LM
.>.r, ■'d. ■ r5 •cit L ! 1101=?

I
■f,

a

W . - . ’ ■ J . \ J f- , • - Jt 1 ' i
Mieškėnu Ahtoninos, .Silves-] n-

jtro dūk. '
Mieškėnu 'i^lėiibšf' S^itvesf-“
Itro dūk. .,

Mieškėno Silveslrb,*d^o^iihl“!!
Mieškėno Silvestčp,*T) IJoiiu-
■ j , .Rįlilll J-iBftiillipiko sun. v
Mekienes Olios’,' !^'onoK.xmm.1 

į26 m. rr,'>au>
Mekų Daratok''f ‘ ’',u':l!‘
Meko Petro, ’ 7*
Mėklšiū ‘ Aiieiės, 'ji ‘ c ik/'

J 51 m.
Mekuškinų 75

;zo dūk. ..
A|iačąičio Bč'nėd^tb, ^linp-/ 

5U0*WS.įtf;’’t

o
1

i gila’rirf'
PįAJIEŠKO 'IŠ

illartinas' ,
g4>s iš Ka.uifb gutV. j;; ^mių , 
p|c., Varnių' valščV^ f$Aso, 
atsiliepti broilo’OJisia^tiuo'; 
iri seserų, taipogirir 
mh. Antrašąšf liu^šia, f^et- . 
rograd, VozŪešenskij ‘ pr. ■ 
No. 15, kv. 8.- ■ ■\,r ... j.

Juozas Bružas,' ;^yvdV^ n-1 
tip'^ėtrogrB^^lj^SKĮ 
ai|rašu: B.

i

i ■■ ' ■' • A • ** ’ • • • • ' » - * • * ‘ '
’ r

.„.—..„.'M A Z OLA ■
-;mŲį kepimui ir prikimsimui yra padarytais

iš geriausiųikornųĮ koki užauginti. Jis’.yra ekonomiškas-* galibu-
Jisai nepadaro ’dūmų jašų .virtuvėje verda, ptleiilumos,'

.. j įkviesto, prie taukų-šjįumos. Jai'reiškia laiko su<?e0i‘ :

'“5 -..n:';.,.,.,;.. ■.

•"“““'pį-ikitti
. daugiaus lijbmJr.KĄ Kiliojzųia Į»ad 

.SZIĮVO J

H ’ i. /i *'

Viutokitęj'Aliizvki .tęUaVikm*: jiikiw įprikimštiPi /i
Jus galite ,pinoti..iiviknąši'mą; |iąsdięn. . .

SSflVųn“®'® ?YeUĮiųj.^a|iĮįraliejuj ,^ar |; ... ,
•—d', skaųiįusi pi-ikimšiiiia, kokį, jąs kuomet hors ragavote.

::jąi) k į “ . i . f

■* Mažoki pagamina Inkštą, kuris yra gardusdr 
ioLO . JmsP suvir^kiąąmąį!,. Mazųlą yra nepaprastai pub .;

, .jwjPidyikamiga vartoti tiktyi. labai mažai—daug -mažinus <■
„ uegu. paprastam,apkepiuimui. . ,tunų ,Hn;roi/ėdr<vfeKZT 1 <;L- 1 :i. ■ • -2. •-. .
.MfrioifiySii<4 m-lermillzola yra get-iiuisiu-daiktu pi'ie1 kepimo, l’aeida-

iš valgytniąrįdjilykięj jisai pHiįelbsti.
.P.ilTiP^WnbW'f^kenkia..^ ■. f jd ' ' ..J.’ V • • ’ •»«

.cMazidb y.naitjų/tnras, saldus itn.guMušę k«i>p"it- Uardžiaiisis'.maistas,*
kurisąį^jjwi,l^inMitK ,jpw¥’‘SeiM»ii0hkės;;vLsojd :Amerit|>je wrtoja Mazolą i 

>»rikipišimui,-:;l y,. A. t■ AT i,' j r.d ■ ■■ *:
iš gei?iafiWify: Atiglirtą kortltpli’ U nieko .dąų^iaus. .‘ '

' rareikaĘipkrfė 5|ąi|ola Virimo Knygos—2o praizniia^ nurodymai. ;
’šaVii Ai'oserntiik'o šliiiidien ir’ nusfebiiikjįe 

ž'stiVb'šėnnyūi^itaGitil-iais valgiinš; kuMė yra taip gardus ir 
:YSilattQs,' i5u<^iĮti<'iUfliiiryti su Mazola. • ■ ’ . 4* ?

Cote' Products Refining Co
t’’2s‘-2rWw Y0^K 't' 'ZI.'Kfb • ..Ml "ii’, L'Vol!

r.^ft-ĮULb'.

■s

...r. J Ą 
“/.rfbnpf /feciĄ■' 
..-.p'•,(/' h> mfes.Hfifii;-*scl 'Uidiblfu) 

Jtouq jmtioL irMiLlnD

2
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Amerikos Lietuviai.
' » 4;!) Ji ’’ '' MJ' T "/ ' j Į." ' / ’ j

Pittston, Pa. •
Birželi0 4 d. 1916 m., Šy.

Kazimiero bažnytinis cho
ras rengia didelį koncertą, 
vietines bažnyčios svetainėj.

New Philadelphia, Pa.
Gegužio 14—16 d. atsibu

vo 40 valandų atlaidai.

So. Boston, Mass.
Čia sustreikavo 1000 žmo

nių, kurie dirba prie kasi
mo, tunelio.

Philadelphia, Pa.
13 d. gegužio atsibuvo di

delis tarptaųtiškas koncer
tas Y, M. C. A. svetainėje. 
Jame atstovauta . įvairios 
tautos. Tarpe jųjų lietu
vius atstovavo dainininkė 
p-lė Marė Karųžiutė. Dai- 

Inavo Šimkaus “Plaukia sau 
Laivelis” ir M. Petrausko 
“Dievaičiai, Dievuliai” iš 
,‘‘ Birutės. ’ ’ Akompani j avo 
jos ' sesuo p-lė Lama Karu- 
žiutė.

Kensington, III.
^v. OgOs Draugija paau

kavo $95.00 surinktus per 
balių Visų Šv. parapijai.

■ . t, -

Montreal, Canada.
Čia atsibuvo pašventini

mas lietuviu naujos bažny
čios. r.

Brighton, Mass.
Šv. Jurgio Draugija turė

jo prakalbas.

Nashua, N. H.
Būrelis lietuvių sumanė 

tverti čia naują S. L. A. 
kuopą.

Cleveland, Ohio.
čionai darbai eina gerai, 

Lietuviai gražiai gyvuoja.

Philadelphia, Pa.
Gegužio 21 d. atsibuvo 

Blaivininkų vakaras, ŠV. 
Kazimiero parapijos bažn. 
svetainėje.

Cedar Rapids, Iowa.
13 d. gegužio S. L. A. 230 

'kuopa surengė teatrą; statė 
'scenoje “Iš Karės Lauko.” 
Vietinė S. L. A. kuopa spar
čiai bujoja.

Hartford, Conn.
Šv. Elzbietos Draugija bu

vo parengusi prakalbas ir 
teatrą 14 d. gegužio.

MerilJ, Wis.
8 d. gegužio buvo čia di

delė vėtra, kuri siautė apie 
keturias valandas. Sugrio
vė Keletą tvartų. Ūkinin
kai neatsimena tokios dide
lės vėtros.

Hartford, Conn.
“Lietuvių Šelpimo Fon

de” atsibuvo prakalbos.

ISo. Omaha, Nebr.
* T. M. D. 17 kp. turėjo va
karą su vaidinimu.

Lowell, Mass.
Gegužio 14 d. atsibuvo 

kooperacijos draugijos mė
nesinis susirinkimas ir pra
kalbos;

Chicago, Ill.
T. M. D. 28 kp. 

priešseiminį susirinkimą ir 
(išrinko į delegatus p. Br. 
(Lenkauską. - i'

laikė

Alliance, Ohio.
Gegužio 12 d. mirė a. a, 

Marija Žilinskienė. Prigu
lėjo prie S. L. R, K. A. 90- 
tos kuopos Hazleton, Pa.

Sheboygan, Wis.
Gegužio 14 d. Lietuvos 

Vyčių 51 kuopa sulošė 
atrą.

te-

Manchester, N. H.
“Lietuvių Jaunimo Rate

lis” surengė prakalbas 7 d. 
gegužio. Kalbėjo ‘‘Darbi
ninko”- administratorius p. 
Ramanauskas. Kalbėtojas 
užuojautos visuomenėje ne
gavo, ir niekas neprisirašė 
prie jųjų taip vadinamo 
“Ratelio.” Kalbėtojai pei
kė kitus laikraščius, o tiktai 
ragino skaityti kunigų lei
džiamus. A.

Gardner, Mass.
I T. M. D. 30-ta kuopa tu

rėjo šeimyniškus pietus 14 
d gegužio.

Brigeport, Conn.
14 d. gegužio, ‘‘Lietuvos 

Vyčių” 37-ta kuopa turėjo 
pirmą gegužinį vakarėlį pa
rapijos svetainėje.

Bridgeport, Conn.
S. L. A. kuopa turėjo sa

vo mėnesinį susirinkimą ir 
į 29 seimą išrinko delegatu 
p. R. Adžgauską.

Naugatuck, Conn.
‘‘Liet Politiškas Kliubas” 

turėjo prakalbas ir dekla- 
macijas.

LIETUVIAI BELAISVIAI 
!'- VOKIETIJOJE.

Halbe’s stovykla.
Abromaitis Rom;; paof. 
Adomaičius Jokūbas.
Andrikis Kasparas, paof. 
iApnįskis Antanas.- : 
Armatavičius Ėdduardas.
Aukštikalnis Domiu., paof. 
Ambrozaitis Antanas.
Bočanskis Ignas. - 
Bakšis Jonas. 
Balis Pranas.
Beirieris Stanislovas.
Bilijauskas Petras.
Beliaukauskis Juoz., paof. 
Belskis Kanstantinas. 
Berkis Juozas.
Bernatanis Kazimieras.
Bičelis Jonas, paof. 
Briedis Ignas, paof. 
Brazauskis Juozas. 
Brinšas Stanislovas. 
Budreckis Antanas, 
Budrikas Pranas. 
Belskis Jonas.
Bergmanas Andriejus. 
Balta Kemensas.
Banys Vincentas. 
■Burba Juras, paof. 
Barčas Izidorius. 
Badkevičius Antanas. 
Bočanskis Ignas.
Bruzgalevičius Branislovas, 
Dudėnas Augustas. 
Dambrauskis Antanas. 
Drebinskis Juozas. 
Dumbiauškas Antanas. 
Daunoravičius Grigorius. 
Dirša Juozas.
Duonelaitis Vincentas. 
Debeikis Juozas.
(Gruhgilas Viktoras. 
Dzinkauskis Juras/ 
Dumčius Baltramiejus. 
Galdikas Pranas.
Galdikas Jonas, paof.

paof.

Gedminas ■'Ignas. 
Qerviiius' Jonas. 
Gineika juoz., paof. 
Girdiuš Jonas.. . 
tleršva. Kazimieras. 
Gudavičįa pėtra?. 
Gudauškįs Apta-rias. 
'Gabąlis Juozas// 
G elžinis Juozas, \ 
GęĮaitis Kąstųlis. 
Glušeris Ignas, / 
'Grigorayįčiiis Juozas. 
Gadelis Antanas. _ 
Gruždas Antanas, y • 
IGįmbulavičius; Jonas. 
Jarulaitisj Jurgis, ' • 
Jurkstis Juoz,, pąof. 
Jotaritas; Domininkas, 
Jaričaš Kazimieras; 
Jaršiunąs Juras. 
'Juodelis Juozas. ■ 
Janiisiš Rąniualdas. 
Jovaišą Petras, pąof. 
Jalinskis Ignas.( 
Jaįinskis Jonas. . ' 
Jagėla Tomas..' ’. ' 
Jonaitis Aleksąndraš. 
Kairys Pranas; J 
Kąčiuįis Simonas, 
Kačiušis Primas. 
Keturakis Kazimieras. 
Klimavičius Liudvikas. 
Kantririias Petras? . .
Kavaliauskaš Jonas, paof. 
Kvietkus Juoz.;; ..
Kudukiš Petras? J 
Kuprevičįą. Feliksas. 
Keraševičius, Vineeiitas. 
iKafsokas Vincentas, 
Karsokas Vineentaš, paof. 
Každąilevičįns Antanas. 
'Karklius. Antanas, 
KOpustavįčiuš ^Šimonąs. 
ferunkąųskįs Juozas, paof. 
IKrišęvičiūri Pranus. 
Kadzis Mikalojus; 
Kašalauskąs Ąiįtanas. 
Kurhbrbtas Feliksas. 
Ktilyelis Jonas. . 
Laureikiętis Jonas. 
Laurinavičius Juozas. 

j Leonas Rapolas: • \
. Lindę Juozas.1 ’■.. /.
Labariauskis Petras.

’::1 
Ląy^-is ' ■

^^ ‘̂KašLąTffinąls,1 p^pf.

Ma^®us-Aritanas.' 
jskašj^jubzas?

‘MaftfleyiGiw* Lrikosihs. 
Moelšafiaš Mikas/J r: 
Mpčlcevicius’ Kąz;; paof. 
Miliaųskiš Antanas, 
Miličiuš-yiric.į šęržentąs. 
Mihiatis Jonas,' seržentus. 
'Miškinis Simonas.' 
Mickevičius Jonas. 
Medostavičius Ipolitas. 
VIilaševičius (Vladislovas. 
Mačiuskas Leonardas. 
Mačiūlaitis Antanas. 
Macius Kazimiėrts. 
Marcinioriis Kastantinas. 
Mučius Povilas. 
Mačelinskis Jonas. 
Ma'tušaitis Mot., paof. 
Na'sinavičius Juozas. 
Nasvytis Jonas, paof. 
Noreika Kazimieras. 
Norkūs Martynas. 
Navickis Viktoras. 
Nykaras’ Juozas.
Ošiūriaš? Jonas.' 
Obelėnas 'Antanas. 
Petrošius'Juozas. 
Betrūvičius ■ Kažirn., felčeris. 
(Rinkevičius Aiitanas. 
Puodelis Kazimieras. 
Gairiparas Stanišlovas. 
Gamparas Stanislovas, paof. 
Povilaitis Jonas, 
’ovorotnikas Kazimieras, 
^riširiaritas Jonas. 
Paulauskas t)6iri., seržantas 
Petraitis Jonas. ■ f 
Pocevičiūs Stanislbyas.

Lietuviv/’Laįkraltįį “’Katalikai” 
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ĮJikčiųpag paof.
ViiwentHs.

Petraitis Ajdanas. 
Pranevičius, Motiejus. 
Rasis Juozas. ' . 
Raštaikis Liudvikas. 
(Rązmundas Kasparas, 
Radžįonis. Petras, 
Radzevičius (Vipc., pąof. 
Rimkus Antanas. 
Keptųikas Antanas. 
Rinkevičius Pranas, serž. 
'■Repšius Dominikas. 
IRiųkevičius Stanislovas. 
Sarapąs Antanas, paof.
Surva. Stanislovas. 

Sandėris Antanas. 
IŠėkas Nikodemas. 
IŠelpa Teofilis. 
išimkaitis Antanas. 
IŠįmkonįs. Stanislovas. 
Šimkevičius; Aiitanas. 
Šimkus Pranas.’ 
Šimkus Kasparas. 
Šijnuntas Jonas, 
šišnįauškiš Leonardas. 
Šičkis Jonas, 
šnipas Jonas. 
Šiulis Antanas.; 
Šereikis Feliksas; 
{Sidaravičius Klemensas. 
Žikas Jonas, 
Šileika-Jonas. -1 ' 
Ištašeyičiūš Juozas, serž. 
iSlušnis Vladislovas.
Stanevičius Vincentas, paof. 
Stankevičius Pfanas. 
Stlančikis Kazifnįeras. 
Sfročkiš Mikolas. 
Suhgąila Stanislovas. 
Šmątockis Jonas. 
Sireikis Povilas. 
Škriiodenis Jonas. 
ZakarkaJonas. 
Žiinskis Juozas. 
•Sakalauskfs Kazimieras. 
Šiupis Liudvikas, 
^teihartas Fridfikis. 
Starigvila Jonas. 
Šiupis Jonas. ' 
Šiūpis Liudvikas.
Saburas: Leonas, paof. 
paburtas 'KaMmieras. 
ŠaWra§ AritaĮ^įs, paof.

serž.

8ai^Wįūš:-’^raš, paof.
^ųšįs;’‘PoyM<Ę<'.-':
fefeftk^s^Ojąs.

Loetžen’o apskritis: Į
Aleksynas Juozas/ 
Armonavičius Kazimieras. 
Andrulaitis Jonas.
Bulomas Antanas. i

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus f armas didžiau

sioje Lietuvių - Taimerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais f armėnais. Mg.' 
esame seniausi ir didžiausi farmų -par
davė jai lietuviai Amerikoje. Mę< 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus popelius,- 
Seeds ir čystua Abstraktus be jokių- 

extra mokesčių. Męs -turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir bučiukais. "žemė derlingiausia :■ 

lygi, bu juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neiždirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokion 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miest* 
išmokėti,. įgydamas tokiu budu geriau
sių farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina-, 
me jus, kad surasit £armų 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 paČtayo miesto - -Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko- 
įionijoje farmas, it jums taip pa
tiks ant miisų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite.. Turėsite aut 
Karmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu' laiku f-arma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į- ke
lis metus turtinga’* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaustu -4stovių Kolio- 
ąijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų' del 
pačtos. kaštų. . ' . \

Tikras adresu:

A. KIEDIS&CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOF»

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokie vaistu nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai 
etų ir rasi tikrų palengvinimų ir urnų 
palengvėjimų.

Jaigu jūsų aptlekorlue negali jumii 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite Šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi. 
cago, DI. White Rock kornų gydy
tojas iinaikyo kornus per 3 ar ketu
rias dienae. Vartokite White Rock 
Headache Powders

i PLATINKITE L. L.
• “KATALIKĄ”

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi (Jaugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusiu, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą ..nemalonumą 

'|—jeigu tik urnai pra- 
.. _dėsj vartot musų su-
I taisytus plaukams vais

tus .“Dermafuga.. Geresnių plaukams 
vaistų, už “Dermafūgą” 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 neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats, gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardy'tą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

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

EVESKIOW, 
“nsHOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^g 

Čia gali išmokti angliškai
Heikalaui'- Aprašymo

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BAibSAS rupimui žadinti lietuvių tautos' sųmoitę ir stiprina jų dvasių, 
kai kantriai lauktų karo pabaigos. .. - - , ’ " . .

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo iš- 
' trėmimo metu 'pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir. naudinga, o nesigabenti grįž

tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautų. . f ' ’ ’ .
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy

nės meilės juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį, -kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau, grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, primušta duo
biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti* tėvų 'kapai—aptveriami..

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

• ,. LIETUVIŲ BALSO' kaina: Rusijoje m e t mus 5,rb.; 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 lųėnesipnis 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 feap'.; 1 įnėhėshii 80'kap. Skyrium numeris 

T? centai.
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. ‘Siuntinėti ,į‘Liet. Balsų” į užsienius rusų 

cenzūra nekliudo. . • .......
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto.), eilutė, (.dalinant puslapi i ketflrias 

skiltis) prieš tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantienis giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 

I 25c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.
į Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29.

-■uiffiiir'T-r'wiiKu-K

pAbf.
^^ifefąitįs/ '•
fefiafkuskii Vineeiitąs.
Šerius Jųbzapąs;- ; 
ŪMfyfis Jųlįjohrisj pąof. 
iTnvaląs Bronislovas. 
Čėpkauskis Antanas. 
Čerkas' Pranas.
Tamošaitis Juozapas.
Triška Juozas.
Taryainis Antanas. 
Gėstna Juras..
Tilkevieius Adolfas. 
Ūdra’Jonas.
Unskis Feliksas.
Undžius Zenonas.
Vaiheris Juozas. 
Vaišneris Petras. 
Vaitkus Elijas. 
Valentinavičius Vladislovas. 
Veitas Feliksas, serž. 
Velionas Julozas. 
Vilemaitis Vincentas. 
Vilimas Valerijonas.
Vitkauskis. Jėfitnas, paof. 
Vladička Vincentas. 
Vaidelis Kazimieras. 
Valionis Tamošius.

, ĮVilčiijškis^ Kazimieras. 
Vasiliauskis Leonas. 
Vaičius Kazimieras. 
Varnas Juozas.
Vaičiūnas Petras.
Vaičiūnas Juozfts.
Valiūnas Ambrazas. 
Vasrliunąš Petras. 
(Vaičius Pranas.

Vilinąs Kazimieras, paof. 
dantis Kaziriiietas.

Tiesog j Tik
rąją Vieta

.7.:. . .7.7 /?■ .u g. i - •.7-”' T--*'’7-7
- . /. Svėikv veikiąs vĮyrąi, kurie vartoja Š|aVY-- Ilgai Su- 

pjaiistytą;Taįiąkąv (Įsą‘ūi^ną, žino, kad/isaiftyitas; mink
štas; sveikas- tabakas .pataiko visada tiesiog į' tikrąją 
vietą. Ji^ niėgsfa jojo jurtingą, gardą skonį. Jie žino, 
kad jisai yra rahiijiahtis ii\ atgaivinantis—jisai didelį 
darbą padaro išrodančiu mažu ir ilgas valandas trum
pomis. i ■

GAIL & AX

Long Cut Tobacco
"Geriausis Tabakas Geriausiame pakelyje

I NAVY padaro saldų, pilno skonio cigaretą. Jisai 
drūčiai susikemša pypkėje ir suteikia Jums vėsų, sma
gų rūkymą. Jisai turi skonį ir gausius, saldžius sy
vus, ko Jus norite kremtamajame tabake.

Jokis kitas tabakas neturi stebėtino NAVY skonio. 
Taip yra todėl, kad NAVY padarytas iš minkšto, tyro

Burley lakšto, rūpestingai 
nunokinto ir sumaišyto. 
Paskui jisai yra sudeda
mas į garsingąjį pakelį, 
su keturiais viršeliais, kad „ 
užlaikius tabake jojo ‘ sko
nį ir gardumą. **

Pamėgink NAVY7 vie
ną savaitę ir jį rūkysi 52 R 
savaites į metus. ■

pmiQ
n n n

n

WT ‘■V’g Tgy ■ Reikalaukite iš savo krautuvninko už- I 1X1 1 y IZ dyką knygelės “Popierėlių,” kurios BJ Į JĮ. eina us kiekvienu 5-eentų NAVY pa-

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

Redakcijos 
Straipsniai.

MUSŲ ATEITIS.

Pažvelgus į musų, lietu
vių išeivių, gyvenimą, grau
du ir skaudu darosi. Daug 
musų yra suvažiavę šion ša
lin- Keli šimtai tūkstančiu 
musų brolių apleido savo 
tėvyne, savo tėvus, savo gi
mines, prigimtus kaimelius 
ir atvyko per platųjį vande
nyną nežinomon, svetimoji 
šalin geresnio gyvenimo, 1 
šviesesnio rytojaus jieškoti.

Atvykome męs į šalį, kuri 
laisva, kuri suteikia dauge
lį progų, giedrios ateities 
viltį kaipo užmokesnį už 
sanžiningą ir atkaklų dar
bą. Radome šioje šalyje ' 
tokių dalykų, apie kokius 
senoje savo tėvynėje nei ne 
sapnavome, nesvajojome. 1

Tiesa, sunku mums pasi
naudoti visu tuom, ką šioji 
šalis siūlo savo gyvento
jams, savo piliečiams. Mu-' 
su dauguma atvykome visiš
kais bemoksliais, rašto ne 
pažindami. Tenai tolimoje 
gimtinėje, būdami tėvų skur 
džių vaikais, mes neturėjo
me progos pasiekti mokslo 
taurės. Vargas ir skurdas 
niums buvo lemta kentėti.

Prie tokių išlygų nelabai 
su kokiu dvasiniu bagažu 
tegalėjome atvykti šion ša- , 
lin. Viskas, ką męs turėjo
me, tai troškimas teisingu 
ir sanžiningu keliu užsidirb
ti sau duonos kąsnį ir aprū
pinti savo rytojų.

Turėdami mažai mokslo, 
męs turėjome čia pradėti iš 
pat apačios. Turėjome dirb
ti sunkiausius ir blogiausius 
sveikatos, saugumo ir už- 
mokesties atžvilgiu darbus. 
Męs turėjome apsigyventi 
nesveik iausiose, negražiau
siose vietose. Anksčiaus už 
mus į šią šalį atvykę žiurėjo 
į mus kaipo į žemesnius, 
antros rūšies žmones. Jeigu 
męs norime kuomet nors 
pakilti augštyn, užsitarnau
ti kitų tautų pagarbą ir 
taipogi geresnes gyvenimo 
bei darbo išlygas, tai vienin
teliu pasekmingu keliu buvo 
(ir yra) susidėti visiems 
krūvon, bendromis jiegomis, 
truputį labjaus žinančiam 
broliui vedant mažiaus ži
nantį, vienas kitam broliš
kai ranką paduodant, iškop
ti augštesnėn gyvenimo ly
gumom

Tiktai tokiu budu atei
viams galima tikėtis ko nors 
pasiekti. Vienok ar taip męs 
pradėjome naudotis šios ša
lies suteikta mums laisve?

Anaiptol. Labjaus moky
ti iš musų tarpo, kuriems 
buvo lemta musų vadais 
tapti, vieton į pilkąjį, kas
dieninį gyvenimą įsigilinus, 
pajutę, kad silpnesnieji bro
liai į juos žiuri kaipo į sa
vo vadovus ir tiki jiems, už
sikrėtė didybės Įsivaisdini- 
mo liga ir svajoti, padangė
mis skrajoti pradėjo. Užsi
geidė jie, tie pakviestieji į 
vadovus, įgyti sau įtekinę,

valdžią ant lietuvių minių. 
O kadangi ne vienas tų “pa
kviestųjų” buvo ir kiekvie
nas iš jųjų norėjo tapti pil
nu ir vieninteliu visų išeivių 
lietuvių vadovu, tai “pa
kviestieji” pradėjo “gerinti 
<avo brolių būvį” tuom, kad 
pradėjo peštis, ėstis tarp sa
vęs.

Nebe plačios lietuvių mi
nios gerovė rūpėjo ir rupi 
jiems, bet “musų sriovė ga
lingiausia ir stipriausia 
tarp Amerikos lietuvių.” Ir 
prasidėjusios kartą pešty
nės jau nebepasiliovė. Iki 
šiądien jos tęsiasi ir jau pa
siekė tokio laipsnio, kad 
koksai nors bendras darbas 
savo brolių naudai yra ne
galimas.

O musų silpnesnieji bro
liai kai skurdo varge, tai 
taip ir iki šiolei skursta. 
Kaip bemoksliais buvo, taip 
ir pasilieka. Kaip dirbo sun
kų darbą, be rytojaus aprū
pinimo, taip ir dirba.

Musų “vadovams” tai ne
rupi. Karei prasidėjus, be
miegis, tiesiog pasibaisėtinas 
musų padėjimas, visiška vi
suomeniško subrendimo sto
ka mumyse pasirodė visa
me savo nuogume. Bet 
tai “vadovų” nepamokino. 
Kokiais tie buvo egoistiškais 
kovotojais už siaurą “įtek
mę,” tokiais jie ir pasiliko. 
Dejuoja nuteriota Lietuva, 
skursta musų žmonelių mi
nios Amerikoje, o “vadovai,” 
tartum apsvaigę, toliaus pe
šasi dėlei tuščios garbės ir 
įaikili svajonių.

Juoda ateitis riogso mums 
ateityje, jei ir toliaus tuom 
keliu eisime, kaip dabar. 
Bet ar “vadovai” tai pama
tys? Vargu.

tai aplamai labai naudingu 
darbu, bet jisai galėtų būti 
taipogi ir dideliu paskaitini- 
mo akstinu SLA. augime.

Delegatai turėtų važiuoti 
Seiman ne politikų, varinėti, 
bet tiktai SLA. reikalams 
svarstyti. Tuom butų pa
rodytas tikras noras tarnau
ti pačiam susivienijimui ir 
taipogi plačiai visai musų 
visuomenei, kurios gerbūvis 
yra ankštai surištas su su
sivienijimu.

ŽODIS “DARBININKUI.”

Kun. Kemėšio organas 
“Darbininkas” nepaliauja 
kandžiojęs “Kataliką” Po
lemizuoti su tuom laikraš
čiu neužsimoka, nes tai nė
ra laikraštis, kurisai logi
kos ir padorumo balso klau
sytų.

Mes tiktai norime pasaky
ti vieną dalyką “Darbinin
kui” ir jojo redaktoriams: 
Jeigu tie šmeižimai, netei
singi prasimanymai ir kan
džiojimai, kuriuos “Darbi
ninkas” praktikuoja link 
“Kataliko,” nepasiliaus, tai 
mes busime priversti labai 
trumpu laiku griebtis kito
kių priemonių, be kurių pa- 
uostymo tūli žmonės ir laik
raščiai negali suprasti, kas 
yra leistina ir kas ne.

TarpLaikraščių

PRIEŠ SLA. SEIMĄ.

Birželio 4 d. prasideda j 
SLA. 29-tas seimas Pitts 
burge. Jeigu karštumas tos 
kovos, kuri virė prieš seimą 
dėlei centro valdybos, gali 
būti paskaityta ženklu įdo 
mavimo šia organizacija, tai 
šiais metais galima tikėtis 
skaitlingo seimo.

Norėtųsi tikėti, kad šisai 
seimas bus taip pat pasek 
mingas, kaip išrodo galimas 
jojo skaitlingumas. Smar
kioje priešrinkiminėje kovo
je “temperatūra” pakilo. 
Butų labai apgailestautina 
jei tas “karštis” pasirodytų 
seime, delegatams pradėjus 
svarstyti susivienijimo rei
kalus.

SLA. yra bepartyvė, gry
nai pašelpinė organizacija. 
•Ton gali priklausyti visi lie
tuviai ir visos lietuvaitės, 
be skirtumo tikėjimo, poli
tiškų pažvalgų. Jeigu galė
tų kilti koki nors ginčai, tai 
jie turėtų būti tiktai dėlei 
geresnio šios organizacijos 
reikalų sutvarkymo. Kokio 
nors kito elemento įmaišy
mas reikštų iškrypimą iš 
teisingojo kelio—iškrypimą, 

; kurisai galėtų būti susivie- 
i nijimui nuostolingas, neat- 

nešdamas visai jokios nau- 
, dos.

Labai svarbus klausimas 
—tai Prieglaudos Namų su-

■ manymas, kurisai jau kele- 
• tas metų kaip užmegstas, ir 
- iki šiolei nieko apčiuopiamo
■ su juom nenuveikta. Tinka- 
i mai sutvarkytas, šisai su- 
, manymas galėtų būti ne tik-
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Senovės Vilnius
ku budu nužudytas. Keis
tučio kūnas buvo parvežtas 
Vilniun • ir Šventragio slėny
je iškįhnirigai ? sudegintas. 
Džiaugėsi Vilnius bent tuo, 
kad galįs priglausti pelenus 
daug Lietuvai užsitarnavu
sio vyro!

Laikui bėgant Vilnius vis 
augo, plėtėsi ir įgavo tikrą 
miesto išvaizdą. Apie pilis 
pradėjo kilti turtingųjų Lie
tuvoj piliečių rūmai; dievų 
žinyčios išsišovė savo augš- 
tais bokštais; viskas tūnojo 
įskendę šlamėjančių medžių 
ir rymoj ančių pilių tarpuo
se. Šventragio slėnyje dunk
snojo Perkūno žinyčia; ant 
Antkainio žėrėjo, Mildos ži
nyčia; ten, kur šiandien sto
vi šv. Jono, šv. Martyno 
bažnyčios ir stačiatikių cer
kvė Piatniska — andai sto
vėjo lietuvių stabmeldžių ži
nyčios. Tokiuo budu, Vil
nius tuo metu buvo svar
biausias Lietuvos centras, 
buvo rišami ne tik politiki- 
niai, bet ir dvasiniai-tiky- 
biniai lietuvių reikalai. Ve
dus Jagailai lenkų karalai
tę Jadvygą, jau Lietuvoje 
buvo daug krikščionių. Pa
čiame Vilniuje buvo be sta
čiatikių cerkvių kelios ka
talikų bažnyčios. Jagailai 
ypač rūpėjo kuo veikiausia 
sukrikščionyti Vilnių. Stab
meldžių palaikai: žinyčios, 
šventieji miškai, stabai 
griauta; šventoji, nuolat ku- 
rianama dievams ugnis —

Perkūno auku
ro vietoje pastatyta šv. Sta
nislovo bažnyčia. 1387 me- ■ 
tais Jagaila Vilniaus pilie
čiams suteikę magdeburgi- , 
nes teises, sulyg kurių pi
liečiai liuosai galėdavo su
daryti sau valdžią, K. L. iš
rinkti miesto galvą, teisėjus 
ir kitokius valdininkus. Ja
gaila prasišalindamas iš Vil
niaus valdžią perleido savo 
brolio Sirgailos rankosna. « 
Tuojaus Vilniui teko pergy
venti karčių dienų. Net du 
kartu žiaurieji kryžiokai bu
vo užpuolę Vilnių ir baisiai 
jį nuteriojo. Iš pražydėju- 
sio ir puikaus miesto paliko i 
griuvėsiai ir styrinčios pi
lįs. Tame kritiškame vil
niečiams ir visai Lietuvai 
momente Vilniaus sostas 
atiteko į rankas garbingiau
sio Lietuvos kunigaikščio—

Vytauto globoje 
Vilnius pradėjo kilti ne tik 
gerovės, bet ir garbėse žvilg
sniais. Vytautas užvedė 
plačius ryšius su Rusija, 
Lenkija ir kitomis valstybė
mis; prieš Vytautą lenkė 
galvas totorių, kryžiokų va
dai ir nuolatos apsilanky
davo Vilniun maldauti jo 
užuojautos arba malonės. 
Matė Vilnius garbę savo 
valdovo ir visos Lietuvos ir 
pats kilo visos Europos aky
se. Vytautas taip-pat di
džiai pamylėjo savo sostapi- 
lį ir už nieką pasaulyje ne
norėjo su juo persiskirt;. 
,Čekai, girdėdami apie šito 
lietuvių didvyrio garbę ir 
gabumus, net tris kartus 
mėgino jį parsikviesti sau 
■siūlydami karaliaus sostą. 
Vytautas jiems pasiūlė savo 
broliavaikį Zimmantą Kori- 
butą.

Po Vytauto Vilnius vėl

Vilnius—yra Lietuvos so
stapilis. Svarbiausieji mu
sų historijos nuotikiai su
rišti su Vilniumi.

Vilniaus miestas guli ap
link susiėjimą Vilijos su jos 
prieplauka Vilne. Toji vie
ta yra puikus slėnis iš Gi
jų pusių apjuostas kalnais, 
tik į šiaurę už Vilijos ilga 
ir plati lyguma.

Vilniaus pradžia siekia 
gilios senovės. Dokumentai 
parodo, kad 1129 metais Vil
nių valdęs nekuris kuni
gaikštis—Povilis. 1272 me
tais Vilniuje buvo pastaty 
tas aukuras deginimui die
vams aukų. Jį pastatęs ku
nigaikštis Šventragis ąžuo
lų ir kalnų apsiaustame slė
nyje, kuris ir likosi pava
dintas jo vardu—Šventra
gio slėnis.

Neužilgo prasideda aiš
kesnė Vilniaus historija. 
1320 m. D. L. K. Gediminas 
pastatė pilį, kuri ir po šiai 
dienai dar tebestovi ir liudi
ja apie garsią savo praeitį. 
Žiuri jos amžių nagais ap
draskytos sienos į rami; ir 
tylų Nerio vandenį, o Ne
ris, kaip kitados, taip ir 
šiandien banguodamas neša 
vandenį į numylėtą Nemuną. 
Nebylės sienos ir griuvėsiai 
alsuoja praeities dvasia ir 
primena garbingą savo įkū
rėją kunig. Gediminą.

Netrukus po įkūrimo pi
lies Gediminas tą vietą pa
vadino Vilniumi ir perkėlė užgesinta, 
čion iš Trakų savo sostą. 
Gediminui pradėjus užmez- 
ginėti ryšius su svetimomis 
valstybėmis, pradėjus kvie
sti amatu inkus, pirklius — 
Vilnius pradėjo smarkiai 
augti, plėtotis ir -pagarsėti. 
Gedimino įpėdinis kunig. 
Algirdas, taip-pat daug rū
pinosi sostapiliu. Jis taip- 
pat viliojo iš Vokietijos ir 
Rusijos pirklius, kuriuos 
gausiai apdovanodavo. Prie 
Algirdo Vilniuje buvo įkur
tas krikščionių franciškonų 
vienulynas. Kartą kunig. 
Algirdui nebesant namieje, 
vilniečiai stabmeldžiai už
puolę vienui yną išžudė vie
nuolius; septyni vienuoliai 
buvo nukryžiavoti ant Pil
kalnio ir iš ten sumesti upėn. 
Tas kalnas po to pavadinta 
Kryžkalniu, nes paminėji
mui tų septyių kankinių Vytauto, 
mirties — krikščionįs ten 
pastatė tris kryžius ir nuo
lat juos atnaujindavo.

Laike Algirdo viešpatavi
mo Vilnius pergyveno rim
tų ir rūsčių dienų. 1362 
metais Vilnių aplankė žiau
rus badas; apie tą patį lai
kotarpį užpuolė kryžiuočiai 
ir išdegino pusę miesto. Pa
silikus sostapilio valdovu 
Tagailai — Vilnius pergyve
no labai tragingą ir skaudų 
momentą. Jis buvo liudi
ninku Lietuvos kunig. Ja- 
gailos ir Keistučio vaidų. 
Didelis Lietuvos apginėjas, 
Keistutis, buvo pergalėjęs 
Jagailą —lengvapėdį kuni
gaikštį — ir prašalinęs jį 
iš Vilniaus. Kerštingas Ja-, 
gaila tuomet susinešė su 
kryžiokais ir su jų pagel
ba atsigriebė Lietuvos sos
tinę—Vilnių, o Keistutį nu
siuntė Krėvos pilių, kur su
lyg įsakymo' likos nežmoniš susilaukė'juodų dienų. Lie-

•is-

tuvos kunigaikščiai, patekę 
lenkų intekmėn, mažai rū
pindavosi sostapilio ir abel- 
liai Lietuvos garbe. ' 1478 
metais Vilnius pateko Kaži- 

’ mierui Jagailaičiui, kuris už 
savo prakilnų ir dorų gyve
nimų vėliau likosi priskan. 
tytas prie šventųjų. Nors 

' mažai šis kunigaikštis rūpi
nosi pasauliniais reikalais 
vis-gi prie jo Vilnius gero2 
kai paūgėjo.

Apie 1522 m. Vilnius 
silaukė pirmų j ų mokslo 
dinių. Prie katedros, o 
liau ir prie kitų bažnyčių 
įkurta mokyklos. Zigman
tui Augustui viešpataujant. 
Vilniuje susidūrė smarkiau
sias reformatų mokslų išsi
vystymas. Gi 1572 metais, 
pasimirus paskutiniam Ja- 
gailų šeimynos kunig., Vil
nius neteko sostapilio var
do. Dabar Vilniui šypsojos 
tai smagios dienos, tai- suvis 
liūdnos. Jo šeiminiftkfeiš 
daugiausia buvo egoistiški 
žmonės, kurie apart savo 
garbės nieko daugiau iieiha- 
tydavo. Po 1610 metais iš
tikusios ugnelės iš 100,000 
gyventoji; pasiliko tik apie 
trečdalis. Miestas ir gyven
tojai be rūpestingų Valdonų 
pasinėrė varguosna ir neda- 
tekliuosna. Tame tarpe tik 
1604 metais Vilnius prare
gėjo džiaugsmo dienų —- su
silaukęs nepaprastos iškil
mės — kanonizavimo į šven
tuosius šv. Kazimiero ka
ralaičio. Vilnius, globoda
mas šventojo palaikus, mi
nėjo laimingas ir garsias sa
vo dienas. -t,

1654 metais Vilniui te
ko nukentėti nuo rusų: žu
vo tada apie 25,000 gyvento
jų. 1661 metais ląpįuvos 
etmonas Mykolas Pac rusus 
išvijo iš Vilniaus, bet jo 
vargų atitaisyti nebegalėjo. 
Ugnis, badas ir kitokios ne
laimės sekė viena paskui ki
tų, bet jom apsistojus Vil
nius, kaip bematant, vėl pa
kildavo iš pelenų ir griuvė
sių; žmonės, kurie užnykus 
nelaimėms pabėgdavo iš 
miesto, grįždavo atgal ir iš* 
naujo tvarkydavo Sau gy
venimų.
( Tai tokia, trumpais ruo
žais nupiešta, Vilniaus toli
mos praeities istorija. Dau
guma čia privestų nuotikių 
yra surištų su visos Lietu
vos likimu. Musų kraštui ii 
musų tautai brangus yra 
Vilnius, kaipo širdis anų Įtai
kų lietuvių valstybės, kaipo 
sostapilis garsių Lietuvos 
kunigaikščių. Užtad ir bran
gios jo liekanos —■ pilįs i ir 
jų griuvėsiai, nuo kurių 
dvelkia musų dvasių gaivi-

• nantis vėjelis. Ir šiandien, 
■ kada Vilnių apgyveno kitos 

tautos: lenkai, žydai, rusai 
ir kiti, atgimusi jaunubji 
Lietuva atkreipė savo akis 
ir domų ir prisiekė sau jįj 
atgriebti. Jautę lenkai '.lie
tuvių užmačias, piktai su? 
zurzėjo.ir nutarė neužleisti 
geruoju su visomis > bran
giausiomis lietuviams relik- 
vijomis miesto, neatsižvelg
dami į lietuvių teises, Vil
nių savinasi sau. Laikas te- 
čiaus daro stebuklus. Jis su
geba keisalioti aplinkybes, 
Lietuviai, turėdami gilių vil
tį, Vilnių atsigriebs, o tuo
met pasistengs tinkamai pa
gerbti ir senovės relikvijų^.

su- 
žy- 
vė-

NEI-SIS-NEI-TAS
♦. . > 11 T

Draugas Prūseika pasa
koja, kad L. Š.- F. pinigai 
privalo būti palaikomi re
voliucijos laikapis. Kažin, 
ar drįs jie tą padaryti.

* *
Dutkus pajieško sau pa- 

gelbininko. Gabiam vyrui 
vieta ant visados.

* *
Kunigų leidžiamas “Drau

gas” pamatė, kad “Naujie
noms” sekasi geąri biznį va
ryti iš daktarų hūmbugiškų 
apskelbimų, tai ir jis pra
dėjo priiminėti tuos apgar
sinimus. Pažanga pirmyn.

♦ ♦
“Lietuva” irgi drūčiai su- 

sifaitavo, su Fabijonu.
♦ «'

Fabijono organo kores
pondentas “Z.” apkvaitęs 
fanatikas ir Fabijono ber
nas, užsipuola ant “Katali
ko,” už nebūtus dalykus. 
Tam pakvaišėluii reikėtų 
kreiptis pas gydytoją išeg
zaminuoti savo makaulę.

Dutkus.

DVINSKAS
Dvinske iš viso pabėgėliu 

apie 15,000. Lietuvių tiktai 
2,600. Griežtas nutarimas 
išgabenti visus pabėgėlius 
iš Dvinsko buvo galu gale 
Suminkštintas ir pritaikin
tas daugiau prie vietos rei
kalų ir gyvenimo. Jungti
nis komitetas, kuris susida
vė iš vietos tautų ir rusų 
visuomenės organizacijų, 
kreipėsi į vyriausybę, pra
šydamas palikti Dvinske 
tuos pabėgėlius, kurie laiko 
gyvulius, arklį, karvę ir tt. 
Vyriausybė sutiko palikti 
šituos pabėgėlius. Skaičiui 
sužinoti, kiek pabėgėlių pa
liečia nutarimas gabenti iš 
Dvinsko, Lietuvių Draugi
jos Dvinsko skyrius padarė 
tam tikrų anketų. Ji paro- 
idė, kad tokių pabėgėtų tėra 
įtik apie 150.
į Šitas skaitlius yra tuo 
■įdomus, kad aiškiai rodo, 
jog kaltinimas pabėgėlių, 
kad esu tinginiai ir nieko 
nenori dirbti, yra neparem
tas faktais, ypač jei atkreip
sime domų ir į tai, jog tarp 
iminėtųjų 150 žmonių, kurie 
turės išvažiuoti, negalėjo 
nebūti ligpnių ir laikinai 
netekusių darbo.

Sulyginant, didesnis pro
centas išgabenta bus žydų. 
Iš viso p abėgėlių žydų 
Dvinske apie 7,000 — 8,000. 
Pusė šitų žmonių turės iš- 
'važiuoti į Orio gubernijų. 
Kitų tautų procentas, lat- 

. yių, lenkų, sentikių, gabena- 
L mų į Rusijos centro guber- 
. hijas, irgi labai nedidelis.

Pagelba belaisviams.
Miesto belaisvių pagelbos 

komitetas paskyrė belais
viams 40,000 rublių. 20,000 
rub. jau išsiųsta į Kopenha- 
gų belaisviams reikalin
giems daiktams pirkt, o 20-, 
000 rub. skiriami jiems kny
goms.

Vai. Durnos dešimties metų 
sukaktuvės.

Šių metų balandžio 27 d. 
buvo lygiai dešimtis metų 
Valstybės Dūmos darbavi
mosi. Šių sukaktuvių atmi
nimui, <> taip-pat atminimui 
caro apsilankymo Vai. Du
rnoje manoma padaryti tam 
tikri atstovams ženkleliai.
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■ LENKAI;IR RUSAI.
(Antano CRlodniewskio

. i Knygelė : ■įstota Walki t 

Polsko:Rosyjskiej;’ ?)
(Užbaiga iš ’’praeito1 niiiii.) '' 

' i ' i 1
Didysis kunigaikštis bu

vęs visos kunigaikštijos vieš
pačiu ir darydavęs su savo 
valdiniais, ką norėdavęs, 
nieko nevaržomas. Bajoras 
—belaisvis. Nei vesti, nei ( 

savo šeimynos, nei turto 
tvarkyti, nei savo žemės sie
nų apleisti, be kunigaikščio 

. sutikimo negalėjęs. Horod
lės unijos aktai plaštingai 

' tat skelbią: “nelaisvės jun
gas, kuriame buvo ligi šiol 
užbraklįnti, užraišioti, nuo 
jo kaklo, nuimamas ir atriša- 
mas.” Vienok skirtumas 
pade  j ęs susi j migti. Lenkų 
liuosybės bajorus lietuvius 
viliojusios.

Daugiau fai-dų: franeuzai 
ir apgląį, lenkai ir vokiečiai 
—nors vienos civilizacijos 
tautos, anąžįais kovojusios; 
rusai ir franeuzai skirtingi] 
kultūrų—sėbraują; bulgarai 
su turkais prieš serbus.

Rusų ir lenkų kovos pa
slaptis visai kita kame esan
ti. Kova turinti politikos 
motyvų. Ir lenkai ir rusai 
kovoją tarp savęs, norėdami 
savo valstybės sienas pra
plėsti, būtent—del Gudų ir 
Lietuvos.

16 amžiuje ir rusai ir len
kai apsireiškė stiprus esą 
organizmai. Abu norį pra
plėsti savo sienas. O jų 
tarpe šalįs, kurių gyventojai 
nesugebėję išdirbti savitam 
gyvenimui tam tikrų formų. 
Jie kulturos srytyj e greičiau 
atgal šliaužę. Tos šalįs: Lie
tuvos Gudai, Ukrainai, Gu- 

1 dai, Raudonoji Rusė. Ukrai- 
' ’ iiiėčiamš ” ii’ ^'tfda’mk, ifittžtV 

’ kuo'( a^šireiškusioms iha- 
' sęins, viešpatavę lenkai ir 
rusai.

(jįedimino ir Algirdo Lie
tuvi nugalėjusi mažrusius 
ir gudus. Vienok Maskva 
išsiliiiosavusi iš totorių jun
go ir šiaip jau besitvarkanti, 
pradėjusi derybas su Lietu
va delbi tų “nuo amžių ru
sų” žemių. Lietuvai padarę 
su lenkais uniją, ir tuomet 
rusai užpuolę Rzeczpospoli
ta. Vienok Rzeczpospolita 
ginantis, stiprėjanti. Tuo
met prasidedanti ilgą kova 
del tų žeinių—Smolensku, 
Kievu apsienotų.

Iš Riurikų gimines pasku
tinieji valdovai nors nepa- 
veržę tų plotų, vadiną save 
“visos Rusės carais,” lenkai 
gi per diplomatijos derybas 
patariu vadinties “savo Ru
sės” carais, kadangi kitos 
“Rusės” esančios lenkų 
nuosavybė.

Ilgainiui įsistiprėję rusai 
Gudus ir Ukrainą prikergia 
prie savo valstybės kūno, 
kaip vienos. rusų tautos at- 
skali. . .

Lenkai kuo galėję priešta
rauti, priešintięs? Tegalėję 
pradėti kolo.nįzuoti, o kolo
nizavimas turėtų siekti gi
liai, lig pašaknų. Tikslingu 
ir tankiu lenkų gaivalo iš
sklaidymu privalėję sujung
ti tuos plotus į vieną valsty
bės ir tautos' organizmą. 
Ant, kaip vokiečiai sujungę 
slavus ir prusus. Vienok 
asimiliacija ėjusi palengva, 
ir šalies būdas neatsimainęs. 
Lenkai gynę tas šalis, įsta
biai ir gausingai jų gyveni
mo laisvumui apsireiškiant.

Rusai ■ gi:-einą prie tų šalių 
organizuota valstybės iįgga: 

: Tųdviejų • tautų, Slenku ir 
ijrusų, kovos ipniežąstis tai 
•esąs noras paveldėti tai-p ju
dviejų esančias, žemes, o‘kul
tūros motyvai—dalykas ant
rinis. Lenkmečiai buvę ne 
dek to, kad blogiausia buvę 
lėnkams gyventi: gyventi 
tais metais buvę gana gera. 
Ginčiai ir kova esanti vien 
tik del Lietuvos ir Gudų. 
Lenkai, ir dabar, senai jau 
Rzeęzpospolitos. netekę; var- 
žąsi del t.ų tradicinių sieki
mų, į rytus. Jų priešininkas 
kas kartas stiprėjęs, bet len
kų mintįes. niekas, i ne'Siil^i- 
kysįąs. .Rusuose del 'šito 
klausimo esanti vįena ncįiėr- 
.galima pažvalga: jie nesu
tiksią amžiais.

Muravjovas baudęs Lietu
vą skaudžiai. Muravjovas 
dekabristas, dekabristų var
du delegatams.jęnkains atsa
kęs: “Tai kas, kad lenkams 
atimtos tos gubernijos? Gu-

dai, Juodgudžiai, Kievas, 
Voline, Podolija—musų išsi- 
vystimo vieta, vėliau iš mu
sų lietuvių ir lenkų atimta. 
Mes norime nepriklausomy
bės lenkams, vienok tegu jie 
negręžia akies į musų že
mes.” Čia visi—kairiausie
ji ir dešiniausieji—solidariii- 
gai šaukią: “Čia kompromi
so nėra!” , ‘

Rusai giną savo ‘‘nuo am
žių tėvynės” Dniepro ir 
Dauguvos paupius. Vienok 
jautri leiikų tautos siela, dar 
tebegyvendama vakarykščio 
didumo ir puikumo atsimini
mais, kiek kartų išgirdusi 
didį obdlsį, niekados nesvy
ravusi, kiek kartų tik su- 
bliksnojusi Viltis, kad tos 
žemės, “svetimų pajiegų at
imtos,” busiančios vėl at
griebtos—nuo Dniepro lig 
lauguvos.

Lenkų restauracijos prog
rama— neišsižadė j imas nei

(Iš “L. B.”).

JŪREIVIS.
—Jurė! Puik io j i, m člyna 

jure! Kiek tavyje to ne
išpasakyto puikumo, kokio 
neaprašys gabiausis pasau
lyj nei poetą, nei prozaiką. 
Petštatau sau, kaip puiku 
yra siūbuotis ant tavo aukš
tai banguojančios krutinės, 
kada visur ir visur aplink 
Imatai tiktai klijavai-raus- 
vą gorizontą ir vistu’ tik 
tu, tamsus, ža^svai-mėly- 
noji... Nevaržo liiėkįs tavęs
— jure. Nieks Bebildi, ne
verda .gatvės nuo tūkstan
čiu praeivių, netrata veži
mai ir tramvajai, nėra ir 
raštjjiyčių, ikuę am^įiiaįii, Liei?-- 
Zina , ir ; užsikrųgždamas 
kosti perdėtinis prisi
kišęs . prie tavo, ausies sų 
pluokštu papierų lankoje; 

, nebarška skaitliavimu . ra
tukai... Taip' puiku, taip 
varnu ant jūrės,;..’ Tik ant 
jūrės, tik su jrnlei gyventi..;

— Ne jau nemegštu pa
sigiriančių ir svajojančių,
— atsiliepė ' antrame kani- 
Ipe kambario apysenis Bal
tazaras, klausydamas kaip 
jo jaunas darbo sądraUgas 
gražiai piešia jurę • sa
vo gyvenime jos nematęs 
ir gal dar nei karto upė
je nesimaudęs. Kaip vie
nas, taip ir kitas turėjo iš 
dalies tiesą.

Jaunas Bliudas, kaip jį 
visi’ vadino, nuo pat ma
žens buvo svajotoju, o kad 
iš dalies jo svajonės išsi- 
ipildė, tai kodėl jam nesva
joti. Jis, vaikinas, nebai
gęs net pradinės mokyklos 
šiandien yra knygvedžio 
pagelbininku, paliko so
džių ir štai apskričio mies
te tarnauja raštinyčioj už
imdamas geresnę' vietą ne
tik tie,, kurie baigė ir 

> aukštesnį mokslą. Ir del- 
. to jis svajojo, svajojo nors 

apie jurę gal ją mylėdamas, 
o gal ir iš nežinos neturė
damas apie ką daugiau; 
svajoti.

Baltazaras-gi turėjo tie
są prieš svajojimus Bliu- 
do, iš to atžvilgio, kad jis 
jeigu kada ir svajojo apie 
ką, bet kaip buvo, taip ir 
paliko perrašinėtoju šiokių- 
tokių popiergalių, ir nors 
tarnauja jau toje pat raš
tinyčioj c apie septyniolika

metų, nedasitarnavo net iki 
pusės tiek, kiek Bliudas.

Taip jie vienas su kitu 
nesutiko ir nuomonėmis ne- 
sidalino.

’’ — Ar tu plaukiai kada 
jure, ar kovojai su bango
mis, kokios, kaip dažnai 
atšitinka girdėti, kalbant, 
iškila aukštesnės už keturių 
lubų namą? —po geros va
landos tylėjimo užklausė vėl 
Bliudas.

1 —Kas man galvoje, ar 
teii juos iškila arba ne!... 
Man rodos, kad tas ir tau 
tiek teturi rūpėti, — atsakė 
B’altazitčdš ‘ Tfcni/rėdamas vi
sgi pasakyti ar taip,' ar ne.

Kodėl-gi negali rūpėti? 
'Kiek juroje puikumo, kiek 
joje paslapčių... Viršus, ban
gos, niekur šmotelio žemės 
nematyti, o pažiūrėk, tamis
ta, į vandenį, į jurų dugną, 
kas ten...

— Ka... ka.. ka... Tai apie 
ką išsikalbėjo, — garsiai

juokdanias, ištarė Baltaza
ras, — nuo gorizonto, pa
viršiaus, bangu net lik dug
no daėjo,—ir vėl užvertęs 
galvą garsiai juokiasi.

— Na ko, tamista, taip 
juokiesi? Ar-gi taip jau rū
gti visą gyvenimą tojo raš- 
tinyčioje... Svietas platus, 
bet visur pilna raštinyčių, 
kur neatsidursi ir vėl į raš- 
Itinyčią, o vanduo, plačios 
jūrės, ten nors vieną valan
dą jausi savę dagoje. Ne
sijuok, tamista, iš jūrės.... 
Ar mažai keliauninku pali
ko garsiais atradę žemes, 
įvairiausius juru gyvūnus 
ir...

— Paliauk, Blindai,—per
traukė Baltazaras, — aš ma
niau mažiausiai: jeigu ne 
kokiu mokslininku, tai nors 
ministeriu būti....

‘ Bliudas pradėjo juoktis.
— Dabar tu nesijuok. 

Taip maniau. Bet aš jau pa
senau, ir jeigu tu taip tai 
svajoji, tai aš tau duosiu ge
ri ausį patarimą.

— Klausau!—pašokęs nuo 
kėdės ir įsmeigęs pilnas žin
geidumo akis, į Baltazarą 
kuo ne šuktelėjo, Bliudas.

— Pasiduok į jūreivius, 
'o ten toliau —ir kapitonas! 
Gal ir toks kaip kapitonas

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

STi'JflLTB’HlilS 'lliil

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezoną, męs esamo numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H, Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., 
Arti Haleted

Atdara Nedaliomis

Chicago, ill.
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“KATALIKO” CEKERALE 
AfiENTURA

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

670 W. 18th St., Chicago, Ill.
čia galite užsirašyti “Katali

ką,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t... ly
giai kaip pačioje “Kataliko”' 
iš leistu ve jo.

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

užkietėjimas, skilvio 
i nemalimas, sustiro- 
į sios kepenįs ir toki 

simptomai, kaip lie
žuvio, aptraukimas, apetito netekimas, ubeluas neveiklumas, 

tė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

M Nevirškinimas
M . .zuvio aptrauh 
jiHi mažakraujyste 
SS ffančin

EVERA’S
Balsam of Life

«*
S M

R
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A
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(Severos Gyvybės Bahamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa Jisai yra atstataneios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro ji puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ją sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvo Skaudėjimas.
paraše mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Sevcros Gyvybes Balzamo, skaudėjimas sustojo.’*

Pirkdami vaistus, prašykite Sevoros vaistu ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Antiekos pardavinėja Sevcros Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

Wo F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

HBSSSSIbSH

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

— Tiesa!!,— pilnu entu
ziazmo balsu sušuko Bliudas 

’ir puolęs prie Baltazaro il
gai ir širdingai kratė jam 
ranką.

— Bet kaip tą padaryti?, 
— užklausė Bliudas patari
mo Baltaza'ro, nes jam rodė
si, kad tas viskas turi būti 
teunkiai padaromu.

— Pasilitiosuok nuo da
bartinės tarnystės, paduok 
prašymą. į“ bendrovę pre
kiniu bei pasažieriniu laivu 
ir plauk jure... Vakarykš
čiame laikraštyje mačiau 
net apgarsinimą...

Taręs tuos žodžius sujieš- 
kojo Baltazaras minėtą nu
merį laikraščio ir čia pat 
surašyta prašymas buvo iš
siųstas. Praėjus porai są-

uit 7-to pusi)

.... B/ ss inuatill.. ■HMiiin MiiiiM
Telephones Yards | 5916 

Drover j 3582

B M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar Jus žinote, ku» kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į savo. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagėlbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap- 
tiekos. i Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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Sąžiningai padaryta degtinė reto ir pui. 
kaus skonio.

. ąžuolo
X pirm

“Geriau- 
šia ant £
Barų?’ v
Kompetentiški 
geros degtinės žino
vai orderiuoja S-O-L-O 
Rye Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Karštamose. Tai yra ’X 
gėrimas suprantantiems gė
ralus. Jinai užganėdina, aš
triausią kritiką stovį.

| Būtinai Reikalauk S-O-L-O >
STRAUS BROS. CO. Distillers - Chicago

Pasendinta baltuose 
bertainiuose ištisais metais, 
jos pasiūlymo visuomene’.

Jos gardžios lengvos ir 
malonios ypatybės pa- 

jok. daro S-O-L-O idea- 
X. l'šku akstinu šei

mynos vartoji- 
. . tnuį.
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Lieluvią Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti šį puikų daržą, savo piknikams ir išvažia
vimams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėliains ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliumyną ir prieina prie pat Desplaincs 
upės. • Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan SI. Telefonas YARDS 6870 CllicagO, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National (arove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sis. Telefonas Riverside .-.g Riverside, III-

JONAS KULIS
Kėliau j antis ‘ ‘ Kataliko ’ ’

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

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

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORCAN STREET

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

7 iki 9 vakare

uiisas ant i. KARA Aptieks 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

cork . tip CIG A RETTES
' PR, \“‘\NEBO

Kodėl? ■

IGARĖTTES
* CORK Tip7

Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimasšiaunus 
Padarymas — Tobulas

PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename 

pakelyje. Ą
.Geri del pinigų arba 
įj. puikių dovanų.

, Rašykite prašydami dovanų kataliogo

Fnebo Department!
95 First St, Jersey City, N. J.

P. Lorillazd Co. ■-•‘•s-dp ‘Established 185

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Hahway Automatic 
Ligbter.75wholecoupona

//< wL ■ Z k

v .5

-
Acc Eieht-day Alarm 

Clock. 27S whole coupeua

i
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: Papasakojimas
- APIE

KOLERĄ
Lietuviškai Perpasakojo, S.KAIMIETIS

(Tąsa.)
-- Kas nori numirėli palydėti, lai palydi, tiktai lai jo 

lavonu ar grabu nesipeekioja ir bereikalingai į sirgusio 
ir mirusio kambarį teneina.

Po kolera mirusio palaidojimui, tą grinčią, kur jis 
gulėjo ir mirė, reikia gerai išvėdinti, su saulės spindu
liais išdžiovinti, ir naujai kalkėmis išbaltinti; visus daik
tus, ką tik ligonis palietė, gerai šarmu nuplikinti, ne
brangius daiktus geriau yra sudeginti, kad ligos daigus 
sunaikinti, grindis su karštu vandeniu ir pilkuoju muilu 
gerai išmazgoti, o jeigu grindų nėra, tai aslą su kal
kių pienų gerai išlaistyti, aslos paviršių su špatu iš- 
gręsti ir tuos paviršius į mėšladuobę išmesti, o aslą 
naujai moliu išplūkti.

Tai taip tas mano daktaras pasakojo, atkeliavu
siems iš kaimo, klausti patarmės, vyrams.

— Na gerai! O kaip, Jonai, ar jiems ką tas pa
gelbėjo? Ar nebuvo ligos tame kaime?

— Iš ko ten bus! Daktaras juos dar pamokino, 
kaip gydyti susirgusius kolera ligonius. Sugrįžę jie 
namon viską paeiliui išpildė, tai kiti į tą kaimą žiurė
jui tik stebėjosi. Ir malonu buvo žiūrėti: kituose 
aplinkiniuose kaimuose daug žmonių sirgo, daug iš
mirė, o tam kaime, vos vienas girtuoklis įsigėręs iš 
jomarko parvažiuodamas 
giriodamas numirė, šiaip 
nemirė. Bet ir kaimas 
stiklinė, ką tik išplauta,
ru pravažiuodami gėrėjovos ir labai gėrėjovos....

— Ee! Gal but tai puikus ir naudingas daik- 
ne- 
bi- 
bet 
aš

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

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

RUSSIAN GARDY GO.
1845 W, Granl Avė. Chio ago, III.

Tel. Yards 5194. Ei
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AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prio 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta Rat.. Chicago, III 
arti Kedžie avė.

ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

K

ES

Nauda iš to yra abipusiška. Laiku padarytas pašauki
mas gali būti budu išpildyti skubų reikalavimą ir tuom 
pačiu laiku gauti pageidaujamą orderi.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

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

Monroe .j622 Tel HaymnrKot 102i

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Ebdg.
N. E.-Cor. Ashland Sc Milwaukee avė.
Res:1431 Holt St. Chicaso, Iii.
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JUS GSlETt Bison PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

S DELIS

SUVALKIJOS

Reikalaukit pas

3249 So. Morgan St.,
CHICAGO. ILL,

........................................ ■ B
Phone Yards 2063

K
Mes parduodamo ir mainome gj 

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

THE BREMER COMPANY 
5345 S. Halsted St. Chicago, III.
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I MILDA 
[TEATRAS 

313S42SO. Halsted SL

Makt puna* žmoaių.
Kodėl?

Todal, kad duoda ewiauata* 
valdintentu ui piglauaiM kai-

Pagelbiniiikas Pelningiems 
Biznio Santikiams

parsivežė kolerą ir išsipa- 
daugiau niekas nesirgo ir 
išrodė čystas-švarus, kaip 

net mudu kartą, su dakta-

Ui ■« čia panutyai graieaa] 
Teatrą, kaip vidujauestyje už 
60c.

Medinomis 10c. balkonu, Ifie.
Kainos Šiokiomis dienomis te 

subatomls 5c. balkonas, 10a. Ae-

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (Kolio-' 
rųose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežiij tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge
li kitų dalykų.

CĮUGEBŲS pardavėjai įsteigia ir palai- 
M ko pelningus biznio santikius su esamais 
ir pasitikimais kostumeriais, dažnai juos 
šaukdami per telefoną.

PTMided* 7 vai. kas vakaras. 
Bubatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleieti 

valandą liuoM laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN
tas tokią tvarką kaime užvesti, bet man rodos 
lengva!... Dabar jau ir aš suprantu, kad kolera 
jo šviesos ir proto galvoje, nors tai ir nelengva, 
verta pamėginti. Pasilikite, Jonai, ligi rytojui; 
sukviesiu musų kaimo ūkininkus, o kaip jiems vis
ką šitaip aiškiai išpasakosi, kaip man dabar, tai jie 
gal ir supras, juk ir jie gerai žino, kad nelaikąs 
šunis lakinti, kada reikia į medžioklę joti, tad mums 
dabar reiktų susitarus švarumo tvarką užvesti, nes 
kai kolera ateis, tada jau ištikro, anot tavęs, ne
laikąs. Žinoma, viens kitą turime prižiūrėti, kad pas 
įAMie fS^as mano kaimyną ir pas kaimyno kaimy
nų butų tvarka ir švara. O dabar, mielasis Joneli, pa
pasakokite, kaip daktars liepė gydyti, kaip kas ko- 
lęra suserga ?

«■ — Daktaras sakė taip: Jeigu kas laike kole- 
rps pajus po krutino nesmagumą, piktinimą, ar pa
leidimą vidurių, tai toks negali, kaip ramiame lai
ke, manyti sau: “Et, niekis, pereis! Tai ne pirmas 
sykis!” Tada reikia būtinai į kiekvieną vidurių li
gą atkreipti didžią atydą. Jeigu ką tokio pajutai, 
jvi pilvą skaudą, išpustas, kreipkis prie daktaro; 
daktaro nesant imk, brolau, ar sesuo, šauktą ri
cinos į vidurius, jei vaikui taip atsitinka, duok pu
sę šaukšto, o visai mažiukui—arbatinį šaukštuką. 
Atsigulk tuojaus į lovą, o pilvą šiltai užklok; vai 
gyk lengvą valgį, geriau nuo vištos nuvirtą skysti
mą (rašalą), į kurį gerai yra nevirto kiaušinio gel- 
tontrynį įplakti; valgyk sriubą miežinių kruopų, per
sijotų per rėtį, su sviestu, o daugiau nieko. Kada 
jau įgerta ricina išvalys vidurius, gali gerti jau ar
batą iš džiovintų mėlynių uogų, į sklėnyčią virinto 
vandens užtenka poros šaukštuką sausų uogų; kiek 
palaikęs per švarų skudurėlį perkošk, trupučiu cuk
raus pasaldyk ir gerk šiltą sau į sveikatą, nors ir ke
letą' stiklinių per dieną. Mažas vidurių sugedimas 
pereis greitai. Bet jeigu bus jau kolera, tai prie 
vįdurių liuosumo dar prisidės vėmimas, tada tai li
gonis tegul gena karštai užšutintas pipirmėtes, du 
šaukštuku dėti į stiklinę vandens; nors ir ligonis 
tų, tai nuolat reikia duoti tą gėrimą gerti, 
pilvo padėti maišelį su karštoms avižoms arba 
tais, pelenais, o jeigu kojos šaltos, tai reikia
kas su karštu vandeniu pridėti, tiktai reikia žiūrėti, 
kad ne nudeginti, į skudurus suvynioti, taip-pat ir 
avižas bei karštus pelenus dedant, reikia labai at
sargiu būti, kad nepradeginti odos, nes tuosyk dar 
labjau ligonio padėjimą apsunkintum.

Kada žmogus pamėlynuoja, palieka be jausmo, 
šaltu prakaitu apsipila ir gauna mėšlungius į ko
jas, tada jį reikia trinti gabalėliu milo ar gelumbės 
pašlapinto į kamparspiritį. Tik trinti reikia žmo
niškai, kad odą nepratrinti, bet ligonį apšildyti; taip- 
pat gera yra duoti nors kas valandą po kokia 30 
lašų to paties kamparspiričio į vidurius ligoniui, įla
šinant į šaukštuką šilto pipirmėčių vandenio, arba 
duoti tokiu pat budu po 15 lašų anodijos į šaukš
tuką vyno. '

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISiS-Kampas 31 jr So. Halstad gat 
(Gytesimas virš aptiekus) CHICAGO, Ui
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Ar slinka jums plunkei? -
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 prigemtą. 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 penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
i-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kilotu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą, 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba kraso's 
markėms prisiųstus sykiu sir Jusu antrašu. 
Męs išsiuėeme kiekvienam dolerine dėžute 
Calvacura—os N. 1 ir knygine “Teisybę 
Apie Plaukus.” Išpiaukete žemiau atspaus 
stą kuponą, ir siuskete šianden.
flnion Laboratory, Box 544, Urion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dėdamas 10 centu Jei apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžute Caivacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
il'asiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

S. P. TANANEVICIUS,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliško* kalboa

„ Lietuviško* ktibo*
, „ Aritmetikos

,, KnygvedystSs
„ Stenografijos

Typewritiug
„ Pirklybos teisią
„ Abelzioi Hist'orijos
„ Suv. Vsfst. Historijos

. ' „ Geografijos
„ Pilietystčs
„ Pcliti&kos Ekonomijos
„ Dailarašystūs

Mokinimo Valandos;
NUO C RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7J3O IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

| e®- GABAU SALITE STATYTI PIGIAI y - - . . -- - - -- - - -

Juozapas B. David gimė mieste 
Louisville, Kentucky, spalio 27 d. 
1863 m. Jisai atvyko i Chicago 
1881 metais, pradėjo mokintis tei
sių 1883 metais buvusio teisėjo 
Philip Stein ofise, buvo prileistas 
prie baro kovo mėnesyje 1885 m. 
ir nuo to laiko nuolatai užsiėmė 
advokatavimu Chicagoje. Dabar 
jisai yra vyresniuoju nariu fir
moje David & Zillman, kuri susi
deda iš p. David ir Christian C. 
H. Zillman. Bėgyje trisdešim
ties vieno meto praktikos p. Da
vid "o prityrimas padengė teisi
mą ir apieliavimą drauge civilis 
koše ir kriininalėsc bylose, Vals 
tūbiniuose ir Federaliuose Teis
muose. Jisai buvo advokatu ei-, 
Įėji įdimiu bylu ir kaikuriosc by
lose, kuriose buvo nuspręsti svar
bus Įstatu klausimai. (Tarp to 
kių yra Burlington Straiko by
la, kiaip žinoma kaipo “Q” I.-i-j 
numitinęs- • Konspiracijos Byla, 
1888—1889 m.; People ex rd Boe- 
nęr v. Barret, 202 111. 187; 63 
L. R. A.' 82—95 Am. St. Rep.— 
230, kaine stojus trims prieš 
tris delei išdavijno “writ of ha
beas corpus,“' Supreme Court’as 
vienbalsiai sutiki, kad “writ,” tu 
ri : būti išduotas, ir ga 
lop . išdavė nuosprendi, kad 
Cook Pavieto Kriminalio Teisino 
sprendimas, Įtrauktas dviemi ir 
puse metų po apkaltinančio ver
dikto, buvo bereikšmis, ir palei 
do prašyaoją; Anderson v. Schu
bert, 158. 111., 75 kame Supre
me Courtas pripažino, kad ypata, 
kurią Taikos Teisėjas apkaltino 
miesto taisyklių peržingime ir 
kuri maldavo apeliacijos, neturi 
mokėti “docket” mokesties; Chi- 
eagos Miestas v. Hanreddy, 211 
111., 24, kame Teismas pripažino, 
kad : miestas neturi teisės daryti 
jokio viešo darbo, kurisai kaš
tuoja suvirs penkis šimtus do 
liarin, neleisdamas jojo paimti 
žemiausią pasiūlymą da vusiam; 
Larkin v. Suvienytos Valstijos. 
107 Fed. Rep. 697, pirmutinė krr 
minulė byla, kurį buvo su pagal
ba “writ of error” pavesta Cir
cuit Court’ui of Appeals Septin
tam Apskričiui, ir kurioje ap- 
įkaltiniino nusprendis būvi ap
mainytas; Suv. Valstijis v. Cham
pion, 96 Fed. 1006, šaka gar
sių ‘/Loterijos Bylų;” Champion 
V. Aines, - 23 Sup. Ct., Rep. 321 
{‘Loterijos Bylos,” kuriose Suv. 
Valstijų SupremeToTfri ’as nuta
rimų penkių balsų prieš keturis 
palaikė, kad Utopijos tikietas yra

prekybos daiktų; Foreman v. Mc
Ewen, 209 111., 567, kame buvo 
nutaria, kokią algą turi gauti 
(look Pavieto teisėjas, kurisai už
ėmė neišsibaigusią tarnybą. Man
ning v. Mercantile Securities- Co., 
242 111., 582, kame pasidalinęs 
teismas palaikė pirmu kartu Illi
nois valstijoje, kad korporacijos 
valdininkas negalėjo atsisakyti 
perduoti korporacijis knygas re
ceiver’ui todėl, kad tokiose kny
gose gali būti’ prirodymų jojo 
inkriminavimui. People ex. rel. 
v. Superior Court Cook Paviete, 
234, 11., 186, 14 Am. & Eng. Ann. 
Bylos, 753 nutarimas, kurisai žy
miai ir griežtai permainė tei
ses link “habeas corpus.” O’Mal
ley v. Illinois Publishing & Prin
ting Company (dar neraportuota/ 
byla), kurioje Illinois Pirnluojf 
Distrikto Apeliacijos Teismas pu 
Jąjkė uu-osĮireudį,‘ ‘ libel-’ ’ t bf l/jp, 
už $7,500 ir kurioje Illinois Supe
rior Teismas atsisakė išduoti 
“certiorari.”)

Ponas David tarnavo, kaipo spe 
cialis Prokuroras (State’s Attor
ney), paprašius buvusiam guber
natoriui Denėcn, kuomet pasta- 
rasai buvo Cook Pavicti Prokuro
ru, ir jisai buvo palaikytas kai
lio spccialis Chieagos Miesto ad
vokatas eilėje bylų teismuose ir 
Apeliacijos Teismuose. Jisai su
taisė ir išgavo ‘užtikrinimą da
bartinio Illinois valstijos vedimo 
įstato, kuriuom uždraudžiama be- 
šliubinis sugyvenimas, ir jisai pa
gamino įstatų projektą, kurisai 
buvo užtvirtintas į dabartinį 
įstatą apie parankos leidimą Ape
liacijos ir Supreme Teismuose 
ypatoms, apkaltintoms teismuose. 
Pastarais dvejais metais jisai 
skaitė lekcijas apie kriminalas tei
ses ir kriminalius teisimus Loyola 
Universiteto teisių departamente.

Ponas David apsivedė 1888 me
lais, turi keturis kudikius ir gy 
vena antrašu 4359 Grand Boule
ward. Jisai yra nariu Iroquois 
Club, Illinois Athletic Club, Ro
yal Arcanum, Royal League, Na
tional Union, I. O. B’nai Britb 
ir Covenast Club of Chicago. Per 
daug metų jisai buvo nariu Ame 
riean Bar Association, Illinois 
Bar Associatiin, Chicago Bar As
sociation ir American Institute 
of Criminal Law & Criminology. 
Jisai tarnavo Chicago Bar As
sociation Public Service Komisi- 
jije, buvo nariu nominavįmo ko
misijoje, kuri nominavo dabar
tinius tos draugijos narius.

5:000,000 pėdų jinujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, teo
rimų stulpų, gintų, kiurių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilu, skal
byklų, klozetų, prauhynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus taupiriančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai parda^jai patarnaus jums.

WES^RN WRECKING & LUMBER CO
3300 iki 3400 Wentworth Ave.

Prie išsinarinimo ir isipjovimul
Tuojau įtrink D-ro ilichter’io

PAIM-EXPiLLEil
Nuo 50 metų, nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba, 

stačiai nuo
F. AD. RICHT2R & CO.

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

Beliepsnis Kepimas Tiesiog Pečiuje
TEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė prie
taisą su atskirtu pečium, kurisai gali būti vartojamas 
Beliepsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto- 
ją, uždarykit liepsną, ir turit “Pečiu Beliepsniam Kepimui.”

Jus pamatysite, kad jie visi yra at- 
sidėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Degčjai uždegami vie- 
„ —. nu briožuko palytėjimu ir tuo- 

i:1,ls reguliuojami. NEW PER- 
Sv/l u EECTION yra pastovių papro- 

S čių aliejiniu pečium—užtekti
nai šilumos—visuomet 
kaip gazas.

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų”
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležinėse, rakandų, dopartamentinese ir abelnosc 

vėse, arba kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGINĄ (New Perfection

Pamatykite šį stebėtiną NEW 
PERFECTION Pečių pas sa
vo krautuvninką. Jis tu
ri jįjį dviejuose didumuo
se kaip ir daugeli kitu 
NEW PERFECTION Ke
pamųjų Pečių.

PERoii^eooKs gatavas

krautu- 
Girl).

i

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

3
1

Demokratų Kandidatą ant

TEISĖJO SUPERIOR TEISMO
Cook Paviete Del Išpildymo Vietos

Rinkimai atsibus Panedelyje, Birželio-June S d.
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto iki 4 po piet

Balsuokite už

xj Joseph B. David

6
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JŪREIVIS.
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

vaičių laiko Bliudas jau ren
gėsi į tą kelionę, kurią taip 
jau senai apdainavo Savo 
širdyje. Palikęs ant galo tą 
menką žemę, kurioje, dėl 
B,liūdo, turi vietą tiktai raš
tinyčios, jis ėjo vedamas ne
žinomo vadovo, kaip veda 
kiekvieną tos nežinos vado
vas, jeigu jis ištikro neži
no kur keliaująs.

Ant stoties susirinko bū
rys sądraugų raštinyčios, 
idant palydėti buvusį knyg
vedžio pagelbininką, kuris 
nei iš šio, nei iš to eina į 
jūreivius, sirgti jūrine liga, 
daužytis po juras, būti vi
sados kelyje.

— Parašyk, kaip tau ten 
eisis, — juokdams tarė vie
nas.

Antras nusisukęs gardžiai 
juokės.

— Ar-gi ir vandeniu kra- 
sa eina? — užklausė trečias.

— Na, tai sugrįžk, Bliu- 
de, kapitonu, jeigu tavo lai
vas nesusikuls į povande
nines uolas, drauge su ta
vo svajonėmis, — padavęs 
ranką ir atsisveikindamas 
tarė Baltazaras.

Apvilktas jūreiviškais ru
bais, po atlikimo visokių už
rašų, Bliudas pirmu kartu 
užžengė ant laivo, o už po
ros valandą, pakėlus inka
rą, suposi ant apdainuotų
jų jau bangų.

Tapti atradėju naujos že-, 
mės, naujų salų, būti pa-j 
galiaus kapitonu....

Viskas apsivertė augštyn 
kojom, kada pirmas papuo
lęs oficierius paliepė maz
goti indus dėl spjaudimo, 
grindis ir, vienu žodžiu, 
dirbti tokį darbą kokio Se
nieji jūreiviai jau nebedir
bo. Vėliau nuvarė Bliudą 
prie pečkurio ir ten, pana
šus į patį šėtoną, apsipylęs 
prakiatu nuo karščio, kokis, 
buvo apačioje laivo, dirbo, 
Bliudas, neturėdamas nei 
vyresniojo pečkurio.
minutės laiko pasigerėti pla
tumu ir puikumu jūrės.

— Ar tai taip ir bus ? —1 
klausė pats savės Bliudas, 
vis badomas į pašonę nuo 
vyresnio pečkurio.

“Viena bėda ne bėda” — 
sako patarlė, taip atsitiko 
ir su Bliudu.

Nagi jūrinė liga, per die
nas badavimas, vėmimas ir 
neperstojantis sopėjimas 
galvos galutinai suvargino 
jį ir jau, rodos jam, ati
duotų viską, kad tik pa
siekus šventąją žemelę 
ir kartą persiskyrus si 
tuo prakeiktu laivu ir toir 
pilnomis nuodų jo sveikata’ 
bangomis.

Paguldė kapitonas Bliu
dą ir formališkai sirgino 
nes panašiai sergantį prie 
jokio darbo siųsti negalėjo.

Turėjo laiko gulėdamas 
apmąstyti apie seną Balta
zarą, kurį iš visos širdies 
keikė dabar, už tokį pata
rimų, apie raštinyčią, kurio
je da si varė iki knygvedžio 
pagelbihinko, apie tą šva
rų ir ramų darbą, kokį jis 
sveikas dirbo, kuomet čia 
laike dviejų sąvaičių jis tu
rėjo dirbti sunkiausius ir

to, visur ir visur tas pats 
vanduo.
r Viskam yra galas, atėjo 
pagaliau galas ir kančioms 
Bliudo — laivas įplaukė į 
prieplauką!

Pageltusį, suvargintą ir 
išbadėjusį išnešė jūreiviai 
jį'ant viršaus ir kada ka
pitonas priėjęs prie jo no
rėjo pasijuokti, su prideran
čiu sau rūstumu atsakė 
Bliudas: —

— Aš esu knygvedžio pa- 
gelbininku ii* nereikalauju 
būti jums kokiu žemiausiu

, tarnu...
— Šia ir eik, raštinyčios 

žiurke! — sušuko kapitonas 
'ir metęs du sidabriniu liepė 
oficieriui Bliudą nuo laivo 
pavaryti.

Štai tau ir gyvenimo prie
tikiai!...

Bė brangios raštinyčios. 
išmestas nuo laivo, vienas 
lieka Bliudas, be draugų, be 
pinigų, be viso to, apie ką 
jis svajojo visą savo gyve
nimą.

— Kur dabar dil gei?
Tai buvo vienas iš tų 

klausimų, kurie labiausiai 
dabar jį vargino.

Čia Vokietija, kalba nepa
žįstama, žmonės nematyti, 
o ii* tų pačių raštiuyčių ga 
būti čia visai nėra.

Bet, o laimė!
Atranda Bliudas žmones, 

su kuriais susikalba ir ku
rie apsiima parvežti jį at
gal už labai prieinamą pre- 
viresniojo pečkurio.. , 
kę.

Gerai. Duoda jis vežėjui 
rankpinigius ir jau važiuo
ja atgal.

Raštinyčioje kaip ir visa
da visi rašė, bėgiojo iš ga
lo į galą su pluokštais po- 
pieros rankose, kaip ir vi
sada tratėjo skaitliu vimo 
rateliai, čirškė surūdijusio? 
plunksnos po rankomis raš- 
tininkėlių-ponaičių.

Štai, atsidaro durįs, pre 
otrias išlengvo, nuleidęs gal
vą, lyg Napoleonas pralo
šęs karę, įslenka Bliudas. 

; Pirmas nusijuokė Balta
zaras, ir visa raštinyčia kuo
ne pusbalsiai pradėjo kva
toti, pmačiusi stovintį prie 
durų Bliudą.

! —Ko tamistai? — kaip ir 
visada rūsčiai, užklausė per- 
idėtinis.
į —Aš,... aš, tamstele tar
nystės,... — mikčiojo Bliu
mas.
! —Kokios tarnystės?!
, —Aš,.... čia tarnavau pa- 
gelbininku knygvedžio.. 
Jus manę pažįstate...
I —Turiu jau kitą. Nerei 
(kalauju!

dalyvavo kelių draugijų at
stovai, nutarėme kreipties į 
Tamistų Draugystę sekan
čiame reikale:

“Kilus karei Europoj, ži
nome, kad musų Tėvynė ta
po vieta didžiausių ir kruvi- 
nijausių musių. Musų tė
vai, broliai, seseris ir gi
minės tuojaus išvydo prie 
šais save ir vargų, nelaimių 
ir kančių dauguma pajuto 
(ant savęs baisią karės šmėk
lą. Lietuvos gyventojai, kas 
galėjo, bėgo į Rusijos gilu- 
'mą ir kelionėje nuo šalčio, 
bado, alkio ir perilsimo mi
rė šimtais. Bet laikui bė
gant, Rusija šiaip-taip juos 
(aprūpino, ir dabar pabėgė
liai, nors jųjų padėjimas yra 
sunkus ir apgailestautinas, 
jau nebemirš iš bado.

“Didžioje nelaimėje vie
nok yra musų broliai, ku
lne nebėgo iš Lietuvos, pa
silikdami ant vietos, ir pa
kliuvo po vokiečiu. Jeigu 
męs, amerikiečiai negelbėsi- 
me, tai jie visi išmirs badu, 
'nes Vokietijoje ištikro yra 
badas. Vokietija džiaug
sis, jei galės savo žmones 
išlaikyti nuo mirties, o apie 
užimtuosius kraštus jinai 
negalės nei pamanyti.

i “Todėl męs, Amerikos lie
tuviai, viską pametę turime 
gelbėti musų brolius, mirš
tančius badu Lietuvoje. 
1905 metais daugelis lietu
vių draugysčių Chicago j e 
aukavo po $25 ir daugiaus 
revoliucijos reikalams. Ne
labai senai męs nemažinus 
aukavome ‘‘Saulės” mokyk
loms ir Tautos Namams. 
Bet nuo pat karės pradžios 
Chicagos lietuviai rinkime 
'aukų nukentėjusioms savo 
broliams užjūryje yra pasi
likę labai toli užpakalyje. 
Tatai chicagiečiai turi ne
atidėliotiną pareigą kaip ga
lint greičiaus visiems susi- 
'spiesti į krūvą ir eiwciauslu 
laiku sudėti bent keliolika 
tūkstančių doliarių, kad pa
gelbėjus musų broliams iš
bristi gyviems iš dabartinio 
(kančių, vargų ir bado sūku
rio.

(Užbaiga sekančiam num.)

Iš Chicagos.
LAIŠKAS CHICAGOS 

DRAUGIJOMS.

j Šiomis dienomis visoms 
Chicagos draugijoms ■'išsiun
tinėta sekančio turipio' laiš
kas: ’ 1 • 1
“GERBIAMIEJI:-- .

žemiaus pasirašę,' 
savo laikytame susirinkime, 
kuris atsibuvo pėtnyčioj,' ge
gužio 19 d. 1916 in., T. Ra-

biauriausius darbus ir uat “Męs, 
galo atgulti patalan.

■Brangi jam. dabar liko
raštinyčia, bet kur jį? Nie- gūžio i'J ei. 191.0 m., ±. ±ta-
kūr.1 sklypelio žmės nešima- (Savičiaus svetainėj, kaine

(Užbaiga ant 8-to pusi.)

Naujas Gazinio Pečiaus Pigumynas
‘490” Acorn Composite Pečius už $29.25—

Nuleista nuo Katalogo 
Kainos $33.00

3101 S. Morgan St, , . . CHICAGO, ILL. I

| 
Ovri.iUMB įėl IjuduiiphĮ ir išlaukinių ligų, ®
. ...... Sl '- ... “ ■

I

Dr. Lung’s Kartu£ ,Vyna£ vLy....__ ,__ ......................  r "°”
kaip tai: nevalumo vidurių, sjHiugų;anr/įviršaus, galfos yKatumų ir kitokių nė
gei urnų. Bunka ...... .......... .,.......................   $1.00

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

Vaistas dėl.plaukų nup lunkų galvoje.. Kaina ............................................ 50c
Magic Corn Cure. Geriausia gyduole dėl nuospaudų, uninkštų ar kietų. 

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

kias gyduole?:. Taipgi užlaiko visokias.ioles ir Trejankas.

Kadangi labai reikalaujama pilno didumo, 18 — 
colių Gazinio Pečiaus — už pigią kainą — tai męs 
padarėme su išdirbėju kontraktą padarymui dide
lio skaitliaus populiariškų No. 490 Acorn Composi
te pečių.
Tai yra vienas patogiausiu ir pilniausiai' užbaigtu gražių pe

čių, kuris randasi musų sandėliuose ■— balto pareelano 
emaliuotis durjs —. balto' pareelano užpakalis ir šonai —' 
lentyna ant viršaus — pili as pritaisyinas “milžiniškų,” 
“vidutiniškų” ir “mažučių” degėjų — visi aprūpinti vė
liausiomis pat-užsidegančiomis prietaisomis. ..

“490” Acorn Composite Pečius
Šiam Išpardavimui Tiktai $29.25

$3.25 Įmokėti—Likusi Dalis po $2.C0 i Menesi su Gazo Bilomis 
NULEISTA NUO KATALOGO KAINOS—$33.00

■ Jus galite peržiūrėti sampelius musų parodos kambariuose — 
bile kuriame musų skyrių sandėlių, arba musų didžioje 
pardavyklije Gas Buildinge, didmiestyje.

Reikalaukite musų naujos, ušdoką knygos 
“Cooking Wrinkles of Two Generations”

The Peoples Gas Light & Coke Company
Peoples Gas Building Telefonas Wabash (itIOU.

i Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Ant ų Panku Meožio |
f Durų, lentų, lentelių, renių, švinakalvių daigių ir stog * popierius, >z,
t MUSU ČIENtOS YRA ŽEMIAUSIOS t

/ Kiekvienas Stiklas 
Rieškutė Sveikatos ■

Kiekvienas auksinis lašas budweiseiito ■ 
yra gyvas ir blizgą gyvybės energija Šiaurės

’ Miežių ant š'us|ij)rinaneiu žavėsiu Laager .. 
Apynių. Dėlei savo malonumo ir puikaus kvapsnio, 
jisai stovi vienas šau;—nėpcrgalėtas karalius bonkiniij 
alų. Vis auganti' jpjb populiliriškumas yra pripa- 
rodytas išpardavimais? kurie inilionais bonku viršina 
bile kuri kitų alui ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U S. A.

Atsilnnkitieji jSt Lodi* yin nuoširdžiai kviočinmi apžiūrėti 
musų dirbtuvę -r- užima 142akicriq*

ęl V O __■.__

Means Moderation
I CARR BROS. WRECKING CO. |i 

f 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. J

PUIKIAUSI VAKARAI 
OPERETTA ‘ ‘ ŠIEN APIJUTĖ ’ ’

Bus lošiama Nedalioje. 4 <1. Biržo 
lio 1916 m. šv. Kazimiero bažnyti
nėje svetanėje. o Birželio 6 <1., Vtar- 
ninko vakare I.ietuvŲ Tautiškoje sve 
tainėje, kur randasi tarne Chr;stia-i 
ir Carpender St. ant Miyaamens{n» 
Avė., Phladelphia. Pa. Abieju va
karų pradžia nuo 8:15 P. M.

Tie puikus vakarai yra surengti 
del pagerbimo delegatų ir svečiu su 
sivažavusiu ant 31-mo Seimo SJ/RKA. 
Sgimo sesijos atsibus 6. 7 ir 8 Bir
želio (June) 1916 m. Lietuvių Tau
tiškoje svetainėje, tarpo Christian ir 
Carpender gatv. ant Moymaainensing 
Ave., Philadelphia. Pa.

Seredos vak., Bi-’žolio 7 d., bus 
didelis kincertas ir įvairus šokiai 
(dreels). šv. Kazimiero bažn. svetai
nei.

Ketverge, 8 d. Birželio. Lietuviu 
Tautiškoje svet.. Bus sulošta 2 ak
tuose Operetta “Nastuto” su gra- 
Aižiausiomis danomis. Iš gerbiamų 
svečių delegatų. b-»s prakalbos, pa- 
aiškynimas apie įvairus dalykus, bei 
atsitikymus. Malonėkite nepamiršt 
brolai tautiečiai, kad bus gražiausi 
vakarai kokių dar Philadelphijos 
lietuviai nėra matę. Ant tu vakarų 
bus puiki orkestrą prof. Grįgaičio. 
taipgi dalyvaus visi Vyčių ir bažni- 
tynio choro giedoriai vadovaujant 
varg. J. J. Hodell. Operetta “šiena
pjūtė” yra taip graži, kad kas tik 
gaus ją pamatyti jausis esąs ant Lie
tuvos pievų, prie grėbio ir dalgio, 
kas gaus ją pamatyti jausis esąs 
kas jums primins laimingas dienas 
mus brangioje tėvynėje-Lietnvoje- 
Apysaka yra imta kap viena karalai
tė gedo būti Ūkininku, o kito ūki- , 
ninko duktė norėjo but augšta po
ne, kas paskui nepavyki mainant kar 
tu lomą, savo lomomis ir vaikinais. 
Ir tas viskas yra atsitjkę laike lin
ksmos šienapjūtės.

Nepamirškite tikėtus užlaiko nu
sipirkti kuruos galėsite gauti pas 
.lošėjus, nes kad nebūtumėt apvilti 
atėję vakare del stokos vietos. Kai
na ant tok'ų vakarų laba žema, »gs 
mums neupeina uždarbis, bet tik su- 
pažindinmas must; brolių su puikiu 
lošimu. Inžanga 50e. 35c ir 25c.

Su augšta pagarba.
Vakaro Rengėjai. 1

NĖRA niekur duodami. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie- 
. kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista . f * >

HARMONY
panašios mašinos Jus 

parduodame.

Kaina Tiktai
$12.75

niekur nepirksite už tokią kainą, ko-Męs Jums gvarantuojame, kad
kia unę® Betrubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00;

Betriubinc “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra ( 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma- (j 
šiuos išvaizdą. . ,į

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

Betriubinc “Harmony” groja visokių padirbimų ir visokio didumo rekorduos.
Betrubinė “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nenori išleisti daug pinigų ir nori įgyti gerą gramofoną, kųrisai'. butų gražus, drūtas,; . 

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

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir augštos rūšies mašiną..
■ -k. - ' . ' ' ' ’ • > .

Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimus siųsikte adresu:

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

7
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“Męs manome, kad prie 
šio darbo prisidėti j;rą_kįęk-. 
vįei io lieti A; ių pari^jai-iKf ąt. 
jeigu kuri draugyste atsi- 
sa kytų pri sidėti prie 1 šj$ 
darbo, tai męs nutar .ne vie
šai laikraščiuose apskelbti 

■mingesniam auku .rinktam,!«k.W įtaikiusią draugiją 
-visos Chicagos lietuviu dr-ivardus- C,a ^a.vlsŲ 
stos ir kliubni turi iSvi,.n?vių reikalas, u- jeigu kuri- 
pradėti ši prakilnų 
Chicagos liet. 
5r kliubai turi sueiti krūvon 
ar dirbti -tol, kol Chicagoje' 
liks nors vienas lietuvis, ku
lisai nebūtų atlikęs savo 
priedermės link savo brolių 
užjūryje, tai yra kol kiek
vienas iš musų nebus paau
kavęs šjam tikslui, kiek iš
galės leidžia.

“Idant ši darba nuoše- 
kliaus ir pasekmingiaus pra
dėti, męs žemiaus pasira
šę, prašome, kad Tamistps 
sušauktute savo draugystės 
nepaprastą (extra) susirin
kimą ir, jame išrinkę dele
gatus, prisiųstute juos į su
sirinkimą. kurisai atsibus 
Birželio-June 27 d., 8 va
landą vakare, Aušros sve
tainėje, 3001 So. Ualsted sC, 
kur bus svarstoma minėtojo 
darbo pradėjimas. Jei Ta- 
mistos norėtute plačiau ži
noti apie šį reikalą, tai at
sišaukite pas p. A. M. Mar
tą, 3246 So. Halsted st., 3 
ąugšto, ir-jisai atvyks į Jū
sų susirinkimą ir viską api
pasakos. Ponas Martus yra 
senas amerikonas, bet ką 
tik iš Lietuvos atvykęs, ir 
jisai tenai patyrė visą da
bartinį Lietuvos padėjimą, 
Ipirį jisai galės užtektinai 
smulkmeniškai paaiškinti.

(Nuo puslapio 7)

3 “Męs, • Černiaus pasirašę, 
Juliaus manome, kad pasek-

V. N. Žaliauskas, TMD.
Rast. ______

P. Laka-rafezZ. L. ^. Pręz.
J. Kazauskas, S. D T.

. Prėz.1 ( C’- - - y-', (i
J. Kazlauskas, G. K. M.

Prez.

• NAUJAS LIETUVIS
z ADV0KTAS. ’

. , p ■ ’■•.-•• — ♦J 4-in • ’»iį. ■ ' *' '

Pereitą necfcjią p. Pranąs 
Kibaętašj^Ne^-C.iiįy Savings

AO V IV-II • 1 j .

darba isa^ ^e^uvis atsisakytų remti 
draugystės'^ reikalab tai Hięs-skąi^nei

savo priederme viešai Paįsa-|j5ank” vedėjas, užbaigė tei- 
kyt, kas yra nelaimingus1^ mo)jS)a< Naujasis advo- 
Lietuvos ir lietuvių prieįte-' ' ■ i-
liais ir kas ant Lietuvos var
gų spjauna. .

‘‘ Męs tikrai tikime,: ko 1 
Irasime Tamistose ir Tamis- 
tų dr-stėje karštą parėmi
mą šiam darbui ir todėl, 
laukdami Tamistų Draugys
tės atstovų į minėtą susi
rinkimą, pasiliekame. ’ i 

Su tikra pagarba. J
F. P. Bradchulis, nuo 36- 

tos kuopos SLA. Iždį
Dr. A. L. Graičiunas, lįuo 

36-tos kp. SLA. Priez.
A. Stąn-kauskas, nuo 22- 

ros kp. TMD. Rrež. ■
J. Šūkis, nuo Dr-stės lie

tuvių Vėliava Ameriko
je, Rast. .

J. Jozaitis, nuo Dr-stės 
Šv. Kazimiero Karalai
čio. į

Dr. A. Zimontas, Centro 
Prezidentas TMD. į

P. Kenutis, Draugystes 
Simono Daukanto, Sejkr.

1

Dr. K. Draugelis, Birutės 
Choro Prez.

S. Kvietkauskas, Birutės 
Choro.

P. Kibortas, Il-ro Ap
skričio SLA., Prez.

A. Bieržinskas, ILjo Ap
skričio SLA., Ižd.

katas p. Kibartas pasilieka 
po senovei bąnkoS vedėju.

i.»\ ■ t? į.

■ GAD&ŽA'f
■ f MOK'

LENKŲ ŠVENTĖ.
Praeitą nedėldien Į Chica-

lenkai buvo parengę nu.
Šios savąites pabaigoje iš- tini milžinišką apvaikščioji- 

yažiU^ft ,i§Į{?hi^gokid)delis mą Humboldt Parke, kame 
būtys deegątų į įvairius sei- yra Kosciuszkos pamink!as. 
mus. Pittšljiii’ięiiė bus S. L. Apvaikščiojime dalyvavo 
A., T. M., -tį, A)h. tįet. Taut, apie 20,000 lenkų, 
seimai. Plliladėlphijoje šį- A „ „ ,
m.et 
gapizjiciją|Mn įaįiu Uiftti, ctiCAGa/
’ką h* anų-^>rgąnizacijų-Pjtt 
sbiirgliė.

MUZIKAS P. A. ALEK
SANDRAVIČIUS APLEI-

Visimes lietuviams žino
mas muzikas p. A. Aleksan
dravičius, Dievo Apveizdos 
parapijos vargonininkas, ap- 
leiždią Chicagą ir išvažiuo- 
^^Brbsklyn’an, užimti var-vcii- 

vietą lietuvių pa- 

ff i 
iių konvėhcį|ą, 

lis J. Ogden Aruioiti’, “stGck-įpUIą-oj^ btĮk^^nktas repūli- 
----’’ -paąukavoi i- x- •

lapijoje. - jC
“Lietuvos Vyčių” 4 kuopa 

rehgia iškilmingas išleistu- 
yesj ketverge, birželio 1 d.

Kep.

. . x ųp S
i Žinomas CliiciĮ5gQS turtuor.^- r^pubj^

^nupa^&ndiitaas į 
$500,000 Arnįmir Technolė-1 į ;,; u . ,, M.. >

• t - j.x' u •WS- u. . ; . zi 'SUv.-.Valstijųl >pre?jdėntus. gijos Įstitutpi,| Kįi^į; įsmigę. ■-
aukotojo tėvas. ‘ Tasai insti: Chicagon suplauks repub.i 
tūtas randasį^iea^dj'e. -kanų atst(|vį' visų šiosrša.

KuoiiėPHė^i^iw‘g|^^au;^fiefe įlidĮuJ h i 1 k , 
kauti* tlidespęs: ąiimąs; pini j -. ’ Ž' i „, i, -j ■
gų sagoms^lūpky’lJmns? Ikj t - ę- 1 ,L1
šiolei lietuviai^sąyp mokslai-J’’111*1 svetąinėje progresistų 
nėms labai inažaiiaukauja. jĮ^tįj a) j kurią* keturi metu i |

Uj.' 5 /atgal 'su^vii’ė^M-prezident.--1
. -X— - -,J. 'į:, a rx,i MllVV- Oil"

) .^oo^ęveltą^ikitomet regulm-linkta $534,000, taigi į dvi
■ •■■■ “E? : riškuoju rdpuhlikonų kandi-'savaii

Keletą dienų atgal S. Pc datų 'buvo dštfnktas TafĮ-as, —1 ~ ™:"" "
Tananevičius ąplaikė laišką^ jpOgi laidys savo k on ven
inio p. Romano Karužos, dar•: *, : T. , . , ’ ‘ <iją. Politiškame pasaulyje nuo laivo Frederick VIII. ... ; ’
Štai ką jis rašo : ; idomiausiy (jabąr. .kjaus.nn;
Gerbiamas Tamista1!' ar rępublikonpi

Viso labo iš x^tlantiko^van- tars su jirogrešistd is ir iš 
denyno! Lig šiol viskas se- rinks vieną- bendra kandiją 
kasi gerai, submarina nepa- ;tą ar atg^5g ^ga Ku

v
J
KAIP ŽYDAI RENKA 

' AUKAS. .
Apie porą savaičių atgal 

į.,d Chicagos žydai pradėjo rink- 
iti aukas. savo santautie- 
čiams, nukėntęjusienis dėlei

* T p ' ~ — r* •’ *
.dabartinės karės. Iki pra- 
eitam panedėliui buvo su

savaites sųvirš pusė milįono 
vienoje Chicagoje.

SUSI

• Gegužės 7 d. buvo rasti 
'pinigai. Kas pametė, atsi
šaukite į Amerikos Lietuvių 
Mokyklą: -3360 Emerald avė. 
J. P. Olekas.

ir -pasinaudoti kiekviena 
progą, kur- tik-ji pasitaiko. 

. Tam ti&dui- yra svarbu už
laikyti kūną ir protą pride-

■ ramainė- stovyje. Kaio tik 
. kūno veikimai yra kliudo- 
> mi kokios nors negalės, ne 

tinkamu sąlygų, neužtenka
mo maitinimo ir tt., protas 
yra priverčiamas pastatyti 
augiaus energijos pergalėji
mui sunkenybių ir būdamas 
apsunkintas gali neatlaiky
ti to spaudimo ir visiškas 
suirimas kūno ir dvasios pa
seks ir nepasisekimas vieto
je pageidauto pasisekimo 
įvyks. Kaip tik pastebėsi 
kad ir mažiausius neregu
liarumus savo organizme 
imk Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą. Jis 
'tave Sutaisys ir palaikys 
sveiku. Šitas ištikimas vais
tas padeda suvirškinti, ne
leidžia viduriams užkietėti, 
prašalina galvos skaudėji
mą, svaigimą, išpūtimą, ne
smagumą; sutaiso virškina
mojo aparato darbą švelniu 
gamtiniu budi!/ Laikyk po 
ranka ir buk prisirengęs 
prie greito reikalo. Gauna
mas aptiekose. Kaina $1.00. 
Jos; Triner, išdirbėjus, 1333 

1—1339 So. Ashland Avė... 
Chicago, Ill.

Buk prisirengęs ir turėk 
Trinerio Linimentą po ran
ka, tinka nuo visokių oruti- 
iiių skausmų. Jis užvaduos 
tau daug skausmų ir kančių. 
Aptiekose 25c. ir 50c. Kra- 
sa. 35e. ir 60c.

Reikalaujama: — dvi merginos 
dirbti namu darbą hotelyje mies- 
tb''Gėdar ;Į?apids, Ta.; Inokeslis: 
$20 ant inenesio ir ruimas su 
burdu;. kelionė bus apmokėta; 
darbas nuolatos. Atsišaukite tuo 
jaus:

“Kataliko” Administracija, 
3249 S. Morgan St., Chicago, 111.

metinis DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių N. Kliubo, atsibus neih'lioj, 

birželio (.Tune) 4 <1. 1916 m. Geo. 
Chernauckio darže, Lyons. III.

Užkviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti visuomenę, senus ir jaunus, pra
leisti puiku laiką ant švėžio oro.

Rengimo Komitetas.

Parsiduola:—bueernė ir grosernė tarp 
lietuviu, lenku ir visokių kitokių tau
tų; biznis išdirbtas per daugeli inųtų; 
pardavimo priežastis: savininkas turi 
du bizniu. Atsišaukti adresu:

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

Parsiduoda:—mūrinis bizniavus na
mas, tik pusė bloko nuo lietuviškos šv. 
Jurgio bažnyčios. Turi būti parduotas 
į trumpą laiką, nes savininkas nusipir
ko kitą, didesnį.namą. Atsi '.aukit pas:

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

Chicago, III.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
įįiuom. pra'nešame. Kad P. Bartkevi- 

čia, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų 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. At
sišaukti tuojaus (tiktai per 
laišką):

S. P. Tananevičius, 
3249 So. Morgan St.,

Chicago. Ill.

BUČERNĖ IR GROSERNŠ PIGIAI.
Parsiduoda:—bučernč ir groscrnč lie

tuviu apielinkėjc, biznis gerai išdirbtas 
ir pelningas; biznis vertas $2,700, par
siduoda tiktai už $1,900. Pardavimo 
priežastis: savininkas eina Į kitą, biz
ni. Puiki proga. Atsišaukite adresu: 
3329 So. Halsted st.. Chicago, 111.

Telefonas Drover 4066.

gavo, sveikata* irisu ja-—■ • :
upas - pusėtinai
taip kad “cannot ėonipain.”: t-— kudo Wilsoinii įsiln-iau- 

Rohianas Karuža. ti -į prezidentystę. ‘ \

AR ESI PRISIRENGUS?
. Pasisekimo paslaptis, yra 

tame, ka reikia aryti tiiika- 
mas alykas tinkamu laiku

Reikalauju darbininko ant farmų į 
Minnesota valstiją; mokestis geras: 
jeigu, kas nori dirbti ant farmų, tai at- 
sišatękit šituom adresu:

B. A. Kukta,
R. R. 1. . Argyle, Minn.

Reikalinga:—mergina prie namu ilar- 
bo, prie mažos taniilijbs, gera mokestis, 
darbas ant visados. Atsišaukit pas: .

M. J. Tananevičia,
670 \V. IRth St., Kampas Union Avė., 

Chicago, Ill.

į|[»niDniiMiwi|[niiim'

NGS
...................... .

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilaš 
ir visokias kitas išmokestiš. 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 rus- 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

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

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

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

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

...................... llllllllll

JONAS M. T AN ANEVICZ, Sa v
5249-55 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS

BANKUS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 lyto iki 9 vak. Panedallais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vok. Nerišliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po ploty.
, ■ .c • • - r , > ■ ’’ ■. . . .......................... v >" t.y , i • i-’ ‘' 1 . ' . ’. - I I*1* t7" * " ■; • ,’ • ..
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