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Rusai Briaufasi vel
■ | Galiciją

UŽGRIEBĖ MILŽINIŠKĄ būti daromas tiktai tuom 
SKAITLIŲ AUSTRŲ. ‘ | tikslu, kad neleidus vokie

čiams pergabenti savo ka
riumenės, esančios Lietuvo
je, į Galiciją pagelbon aus
trams.

Rusams Galicijoje pasise
kė nužengti gan toli. Sako
ma, kad jie nustūmė austrus 
keletą dešimčių verstų at
gal. Kadangi vokiečių lini
jos Lenkijoje yra gan giliai 
įsibrovusios į rytus, tai to
limesnis rusų žengimas pir
myn Galicijoje gali būti la
bai pavojingas rusiško vo
kiečių fronto viduriui, net 
rusai gali užeiti jam iš šo
no. Tat dabar jau pradeda
ma spėlioti, kad jeigu ru
sams pasiseks gilyn Galici
joje varytis, tai vokiečiai bu
sią priversti visu, savo vidu
riu pasitraukti atgal artyn 
prie Varšavos.

Galima manyti, kad jeigu 
rusams ir nepasisektų aus
trų labai toli nuvaryti visai 
jųjų spaudimas turės atsi
liepti kituose karės laukuo
se, kame austro-vokiečiai pa
staruoju laiku yra pradėję 
talkininkus labai smarkiai 
spausti.

Rusų pradėtasai ofensy- 
vas (užpuolimas) Galicijo
je sutiko nepaprastą pasi
sekimą. Kaip pranešimai, 
atėję praeitą panedėlį rodė, 
rusai buvo jau užgriebę 
108,000 austrų nelaisvėn.
Utarninke atėjusios žinios
padaugino belaisvių skait
lių iki 115,000. Tarp
paimtųjų yra vienas
austrų generolas ir suvirš
pusantro tūkstančio aficie-
rių. Taipogi užgriebta mil
žiniškas daugumas amunici
jos, kanuolių, šautuvų, kul- 
kasvaidžių ir visokios kito
kios kariškos medžiagos, ku
rią austrai buvo surinkę sa
vo linijų užpakalyje, mato
mai visai nesitikėdami, kad 
rusai dabartiniu laiku galė
tų ant jųjų taip smarkiai 
užklupti.

Dabar rusai turi vėl at
gal atėmę iš austrų ir vokie
čių trikampį tvirtovių, ku
rios yra skaitomos “raktu” 
į Kievą. Tasai trikampis 
susideda iš tvirtovių Lutsk, 
Dubno ir Rovno. Kaip ga
limą matyt iš atėjusiu’ ži
nių, rusai netiktai smarkiai 
sumušė austrus, bet 
jųjų eilėse pagimdė 
tikrą suirute, kaip ga
lima matyt iš didelio belais
vių skaitliaus ir grobio dau-

i ■ j i ' j j I . igumos. Austrai nešasi at
gal kiek galėdami. Sakoma, 
kad žmonės, pradėję bėgti iš 
tokių Galicijos vietų, kurios 
yra gan toli nuo dabartinių 
mūšio linijų. Eina gandas, 
kad austrai kraustą savo 
sandėlius iš Lembergo, ku
rį jie buvo paėmę atgal iš 
rusų. Viennoje esą daug pa
bėgėlių iš Galicijos, ir gy
ventojų upas dėlei nepasise
kimų kovoje su rusais esąs 
neramus.

Sulyg karės reikalų ži

NUSKANDINO 13 TURKŲ 
r;i LAIVŲ.

Iš Odešsos pranešama, 
kad rusų karės laivai Juo
dose Jūrėse nuskandino pra
eitą savaitę 13 turkų preky
biniu lavų netol nuo Anato
lijos kranto.
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—Hedge in Spokane Spokesman-Review.

METAI XVIII 
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Is Amerikos

JOJO VALANDA.
Kuomet milžinas Marsas, kires dievaitis, bus prisotintas kraujo ir turto begali
niu eikvojimu, ir užmigs, tuomet taikos nykštukui bus laikas traukt kardą iš 
makštų ir padaryti galą tam kraujagerįngam dievaičiui.

SVARBUS IŠRADIMAS, j 
, -------- |

Iš Ann Arbor, Mich., pra
nešama, kad tyrinėtojas 
chemikas Erwin H. Fleck 
išradęs naują būdą pigiai 
padirbti salvarsaną, garsin
gąjį “606” vaistą, kuriuom 
gydoma sifilis. Sakoma, kad 
šis naujas to vaisto iš’dirbi- 
mas kaštuosiąs 40% ma
žiaus negu senasai būdas. 
Fleck dirbo ant to išradimo 
apie metus laiko.

Jeigu šis išradimas yra 
tokiu, kokiu jisai perstato
mas, tai jojo svarba yra la
bai didelė, ypatingai dabar. 
Iki šiolei visas salvarsanas, 
.kurį gydytojai Amerikoje 
vartoja, buvo išdirbamas 
Vokietijoje. Dėlei karės, iš 
fenais dauginus jojo nega
lima gauti, ir tat Ameriko
je jau pradedama jausti di
delė stoka šio vaisto.

SSBKBSSiSSSSSSBSBEBar
KANDIDATAI Į 
PREZIDENTUS.

ITALŲ MINISTERIŲ KA
BINETAS REZIGNAVO.

Pranešama, kad Italijos 
ministerių kabinetas rezig
navo. Rezignavimas buvo 
pasekme to, kad atstovu Im
tas neišreiškė pasitikėjimo 
dabartiniuoju kabinetu. Re
zignavusio kabineto pirmi
ninku buvo premjeras Sa 
landra.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
IKI ŠIOLEI.

Sulyg Anglijos oficiališkų 
i šskaifliavimų, Vokieti j o j e 
nuostoliai karėje vien tiktai 
ant sausžemio iki šiolei sie
kia 2,924,586 vvrus. Tame 
skaitliuje yra 734,412 už
muštu. Į šias skaitlines ne- 
ineina žuvusieji ant jūrių 
ir Vokietijos kolionijose.

VOKIEČIAI UŽGRIEBIA 
LENKŲ MIESTĄ.

P-lė E. A. Napieralskai- 
tė, Chicagos lenku šelpimo 
komiteto sekretorė ir narė 
■Fordo taikos būrio, kurisai 
prieš kiek laiko buvo nuvy
kęs Europon, kad sutaikin
ti kariaujančias vastijąs, 
laikydama prakalbą kongre- 
igacionalu bažnyčioje mieste 
Evanston, Ill., apkaltino vo
kiečius, buk jie užgriebia 
tą maistą, kursai iš kitu ša
lių yra siaučiamas į vokie
čių užimtąją Lenkiją.

NAUJA VOKIETIJOS 
PASKOLA.

ls Berlino pranešama, Vo
kietijos reichstagas (parlia- 
mentas) leido padaryti ka
rės reikalams naują pasko
lą, kuri siekia 12,000,000,- 
000 markiu (apie $3,000,- 
000,000).

ITALAI ATMUŠĖ 
AUSTRUS.

Iš Rymo pranešama, kad 
12,000 austrų užatakavo ita
lų linijas ant kalno Monte 
Lemerle, vienok užpuolikai 
likę atmušti su dideliais 
nuostoliais jiems.

Iš Rymo taipogi prane
šama, kad italai pjradėję 
užpuldinėti austrus Alige, 

1 Jadig upės bei Brenta apie-
vų manymo, rusai pradėję. Unkėse ir kad jiems pasise- 
savo ofensyvą norėdami po
li uosnot i austrų spaudimą 
ant italų ir ypatingai vokie
čių veržimąsi> prie Verduno. 
Kaip matyt, tasai tikslas 
yra atsiekiamas, nes prane
šama, kad vokiečiai siunčią 
daug traukinių savo kariu- 
menės iš Francuzijos į Rusi
ją ir kad austrai taipogi pa
siuntę dalį savo kariumenės, 
kovojusios prieš italus, į 
Galiciją.

Rusai pradėjo taipoc 
ofensyvą ir šiaurinėje savo 
fronto dalyje, bet kaip gali
ma suprasti iš pranešimų, 
šioje dalyje jie nelabai daug 
kariumenės vartoja, ir už
puolimas šioje dalyje gali.

rkę keliose vietose austrus 
atgal atmesti.

f ŠIMTAI TURKŲ 
’ f UŽMUŠTA.
į Iš Petrogrado oficiališkai 
pranešama, kad turkai bu
vo užpuolę rusus Platana 
apielinkėje, ant Kaukazo, ir 
kad laike užpuolimo, kurį 
rusai atmušė, turkai palikę 
prieš rusų pozicijas šimtus 
lavonų. Rusams sekasi ir 
kitose vietose ant Kaukazo 
kovoje prieš turkus.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad turkai sumušę

NAUJA ŠVEICARIJOS 
PASKOLA.

Šveicarija išleidžia naują 
paskolą, kuri sieks $20,000,- 
000. Pridedant šią paskolą 
prie pirmiaus padarytųjų, 
Šveicarijos paskolų didu
mas siekia dabar išviso apie 
$92,440,000.

Tie pinigai yra reikalinga 
užlaikymui Šveicarijos ka- 
riumenės, kuri nuo pat ka
rės pradžios yra sumobili
zuota, kad atsigynus nuo ka
riaujančiųjų valstybių, jei
gu bile kuri jųjų pamėgin- 

j tų sulaužyti Šveicarijos 
neutrališkumą.

SIŪLO GREITĄ SAVY- 
VALDĄ AIRIJAI.

IŠ Londono pranešama, 
kadf Anglijos valdžia siūlo 

“Home

$200,000 BE VIELIU 
TELEGRAFU.

Iš Philadelphijos pasiųsta 
Vokietijon bevieliu telegra
fu $200,000. Tai yra di
džiausia suma, kuomet nors 
pasiųsta per Atlantiką be
vieliu telegrafu. Pinigai pa
siųsta stačiai į Berliną.

Toji didžiulė suma buvo 
surinkta laike fėrų pareng
tų naudai vokiškojo Raudo
no Kryžiaus ir nukentėju
sių dėlei karės Vokietijoje 
ir Austrijoje. Fėrai buvo 
laikyti Philadelphijoje.

rGARINIAI ORLAIVIAI.
Washington e sužinota šio

mis dienomis, • kad daroma 
bandymai vartoti garą or
laiviams, kurie fyartojami 
skraidymui virš jūrių. Iki 
šiojei orlaivių varymui yra 
vartojamas benzinas. Jei
gu pasisektų benziną pakei
sti garu, tai orlaivių varto
jimo išlaidos žymiai susi
mažintų.

VOKIEIČIAI PAĖMĖ 
PRANCŪZŲ FORTĄ. 
Praeitą savaitę Vokiečiai 

milžinišku užpuolimu pa
ėmė fortą Vaux prie Verdu
no ir tuom žymiai prisiarti
no prie 
tvirtovės, 
vokiečiai 
franeuzų
buvo skaitomas tvirčiausiu 
fortu prie Verduno. Jisai 
yra tiktai 6 mylias 
nuo paties Verduno.

pačios Verduno 
Paimdami fortą, 

užgriebė daugelį 
nelaisvėn. Vaux

rusus mūšyje prie Chanįkih, Airijai ? greitą
’ , j," >!• . R{tie!,d” Savivaldos V’įvėdi^-1

.... . ., įgjant Persijos rubežiaūs,' ir 
nuvarę juos toli atgal. ' ‘ ma. :■.> i ai

DVI NELAIMĖS SU
GERA UŽBAIGA.

Mieste New Martinsville, 
W. Va., tula moteris eida
ma .šaligatviu išsinarino sau 
kelią. Jos vyras nešė ją 
namon. Kuomet jisai da-

1 MIRĖ ĮŽYMUS 
MILIONERIUS.

Praeitą nedėldienį Steger, 
HI., buvo rastas milžiniška
me vandens rezervuare kū
nas plačiai žinomo milionie- 

l'riaus J. V. Steger, pianų iš
dirbėjo ir miesto Steger 
įsteigėjo ir išplėtotojo. Ma
noma, kad velionis mirė nuo 
.širdies ligos, kuri jį jau nuo 
senai kankino, ir kad negy
vas jisai įkrito į vandenį, 
prie kurio buvo atėjęs, kad 
papenėti auksines žuvis, ku
rias jisai augino rezervuare.

Velionis gimė Vokietijoje 
1854 metais ir Amerikon at
vyko jaunu vyru. Išsėdės 
New Yorke iš laivo 1871 me
tais, jisai turėjo savo kiše
nių je tiktai 12 centų. Bū
damas labai taupiu ir darb
ščiu vyru, jisai ilgainiu 
siekė tą svarbią vietą, 
rią laikydamas mirė.

Praeitą savaitę Chicagoje 
užsibaigė republikonų ir 
progresistų konvencijos. Re- 
publikonai nominavo Suv. 
aisti jų prezidento vietai 
Supreme Court’o teisėją Ch. 
E. Hughes, o vice preziden
to vietai—Ch. Marshall, ku
risai buvo vice-prezidentu 
laike Roosevelto preziden
tavimo. Abu nominuotieji 
priėmė nominacijas. Hughes 
rezignavo iš teisėjo vietos. . >

Rooseveltas buvo nomi
nuotas prezidentystei prog
resistų konvencijoje. Vie
nok jisai tuom tarpu atsisa
kė nuo tos garbės, laukda
mas sužinoti, kokią politi
kos programą pasistatys 
Hughes. Jeigu republikonų 
kandidato programa bus už
tektina, tai manoma, kad 
Roosevelt visai atsisakys 
nuo kandidatūros. Hughes’o 
paskelbtoji programa, kaip 
manoma, privers Rooseveltą 
visai atsisakyti. -m*"

Šią savaitę demokratai 
laiko savo, konvenciją mies-i 
te St. Louis, Mo. Politic 
kieriai neabejoja, kad de
mokratai beveik vienbalsiai 
lišnominuos dabartinį pre-i 
'zidentą W. Wilsona į savo 
partijos kandidatą prezi
dentystei. Kandidatu į vi- 
ce-prezidento vietą norimą 
palikti dabartinis vice-pre4 
zidentas Marshall. Vienok, 
apart Marshall’o yra dar 
eilė kitų tai garbei.

KLAUSO KONCERTĄ 
PER BEVIELĮ TELE

GRAFĄ.

pa
ka

PABĖGĖLIAI IŠ 
MEXIKOS.

Pastarais keliais mene-
nešė savo moterį iki savo'siais mexikonai pradėjo ne- 
namų durų, tai parpuolė. ■ išpasakytai bėgti iš savo 
Parpuolant jam, moters ke
lias buvo vėl užgautas, ir 
puolimo trenksmas atstūmė 
kelio sunarį vėl į savo vietą.

'gimtinės per rubežių į Suv.
Vaistijas. Apskaitliuojama, 
kad per paskutinius metus 
Suv. Valstijosna atvyko 
mažių mažiausia 100,00 me- 
xikonu pabėgėlių. Bėga jie 
su visomis savo šeimynomis. 
Bėgimas per rubežių yra at
liekamas naktimis, nes ru- 
bežius yra saugojamas, ir 
dienos laiku pereiti nepa
stebėtam per jįjį yra nega
lima. Svarbiausiomis prie
žastimis, kurios mexikonus 

džiai peržiūrėkite pąjieš-jgena yra savo'tėvynės, yra

EXTRA!
Šiame ‘‘Kataliko” nume

ryje ant 2-ro ir 7-to pusla
pių telpa daugybė pajieško- 
jimų prisiųstų iš lietuvių, 
pabėgusių Rusijon. Aty-

t tu'kpjimus. Gal Į Jus kreipia- valdžios suirutė ir badas 
•si svarbiu reikalu. . JMexikoje.

Netoli nuo New Yorko 
buvo padalytas įdomus ban
dymas klausyti 60 myliu to
lyje koncertą per bevielį te
duotas stotyje Aldine, N. J., 
ant sausžemio. Koncertui 
buvo pavartotas fonografas. 
Jojo grojimas galima buvo 
per bevielį telegrafą visiš
kai aiškiai girdėti ant laivo, 
kurisai buvo 60 myliu nuo 
tos vietos, kame fonografas 
grojo.

KANARKOS 
LAIDOTUVĖS.

Tula moteris mieste St. 
Louis, Mo., palaidojo savo 
nugaišiusią numylėtą ka
li arką su pilnomis ceremoni
jomis, įdėjo ją į ąžuolinį 
karstą (grabą), šilku ap
muštą, palaidojo kapinėse 
savo šeimynos “lote.” Lai
dojimas atsibuvo su pamal
domis.

1
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| Lietuvių Pabėgėlių Pajieškojimai į
Lietuviai pabėgę iš Lietu

vos į Rusiją, laiškais į 
tuliko Redakciją prašo, kad 
męs patalpintume žemiaus 
Sekančius jųjų pajieškoji- 
mus giminių, kurie gyvena 
Amerikoje. Rašykite tie
siog pa j ieškotojams tais
antrašais, kuriuos jie paduo
da savo pa j ieškojimuose.
. » *
Antonina Galiuniutė, Kau

no gub., Šiaulių pav., Šiau
lėnų vals., Spičių sod., pa
jieško savo sesers Onos ir 
brolio Pranciškaus. Adre
sas toks: G. Moskva, Mala
ju Gruzinskaja, Tišinskij- 
Gruzinskij per., d. No. 5 kv. 
14. Antonina Galinis.
. .Jonas Josevičius, pajieško 
Jono Mikolo Josevišio', sū
naus Leono iš palivarko ir 
Plytnyčios Uželinio, Vaškų

luzebija ir Jurgis Pral- 
Ka- 'gauskai pajieško savo brolio 

Boleslovo, Kelmės miestelio, 
Raseinių pav., Kauno gub., 
Atsišaukti šiuo adresu: g. 
'Jaroslavl, Dvorianskaja ui.,

Stanislovas Jukna, Kauno 
no gub., Novo-Aleksandrov- 
sko pav., Pandėlio vals. ir 
'parapijos, Gineišių sod., pa
jieško savo dukterų Pauli
nos ir Zosios Juknaičių. (Zo- 
sios Tindžiulienės). Adre
sas: Russia, g. Moskva, Sre- 
tenka Prosvirin per., d. No. 
'4, kv. 7, Stanislovu Juchno.

Onytė Giedrytė, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., 

‘Anykščių vals., Svėdasų 
miestelio, pajieško savo bro
lio Petro Giedrio, Antano 
Žeknio, Kauno gub., buvu
sio Kriaunų vargonininku,

parap., Panevėžio pa v., gy-f giminaitės Onytės Mateiky-
veno Chicagoj. Adresas: 
Russia, M. Ligovo Petro- 
gradskago ujezda, Stepano
va ui.. No. 81, kv. 3, Ivanu 
Petrovičiu Josevičiu.

Jonas Valiulis, pajieško 
savo giminių ir pažįstamų 
Jono Rimkaus ir Tad. Maž
rimo. Adresas: Russia, g. 
Moskva, Gorodskaja Zasta- 
va, Starobredinskaja ui., d. 
13, kv. 7 Ivanu Valiulisu.

Anupras Stanislovo sūnūs 
Zabarauskas, pajieško savo 
'brolėnų Antano ir Admu- 
sio Nalivaikų, Vilniaus gub., 
Švenčionių pav.,. Adresas: 
Russia, St. Ivaščenkovo, Sa- 
marskoi gub., Onufriiu St. 
Zaborovskonm do vostrebo- 
vania.

Moksleivis Pr. Būdvytis. t 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Naumiesčio vai.. Kalniškių 
kaimo, Tenenų parap., pa
jieško savo dėdžių Grikių 
ii'kitų giminių ir pažįstamų; 
reikalinga pašelpa. Adresas: 
Russia, g. Moskva, selo Bo- 
gorodskoje, Andrėj Zabel 
ui., d. 10, kv. L

Barbora Šaulievičienė iš 
Kauno miesto, pajieško savo 
sunaus Jono Šaulevičiaus ir 
savo dėdės. Brolis jau apie 
15 metų kaip Amerikoje. 
Mano adresas: Russia, g. 
Petrograd, Smolenskaja ui.. 
No. 11 Litovskij Komitet 
biežencam, Barbara Šauktis.

Juozas Petravičius iš Šil- 
viečio, Zyplių vals., Nau
miesčio pav. Russia, Selo 
Staro-Jurjevo; Kazlovskij 
ujezd, Tambovskaja gub., 
dom Z. I. Luganovoi. j

Petras 1

‘tės. Vilkmesrgės pav. Pet
rograd, 1-ja Rota d. No. 14, 
k v. 14.

Augustina Paškevičienė, 
Kauno gub., Raseinių mies
to, pa j ieško savo brolio Sta

Mikol .Kuprevičius, Kau-|‘ Juozas Juška, Bernato- 
faių sod., Pniovo vals., Pa
nevėžio pav., Kauno gub., 
pajieško savo brolių Jono ir 
Motiejaus Juškų ir giminių 
bei pažįstamų; broliai gyve
no Philadelphijoj. Adre
sas: Russia, Deistuvujuščei 
Armii, 121 železnodorožna- 
ja Rabočaja Rota, Osipu 
Juško.

jiMMMMpaMia..m*. ...

'gub., Surviliškio parap., pa
jieško savo brolio Juozo, 
Juozapo Zakarkos, Petronė
lės ir Juozapo Grigaliunai- 
čįų. , Adresas: Russia, Pet
rograd, Petr. Stor., Pesoč- 
naja ui., o. 23.

Vincas Juozupaitis, pa- 
jieško savo brolio Zuozoį, 
Jono sunaus, sesers Pauli
nos ir švogerio Aleksandro 
Dauikšio, visi iš Kuprių 
sod., švogerio dukterįs Ma
rijona ir Aleksandra ir ma
mytė gyvos, reikalauja pa
šalpos. Adresas rusiškoms 
raidėmis: Rostov N.-D., 
Cementu ij Zavod. Sojuz. Vi- 
kentiju Jozupaitisu.

Kazimieras Žironas, pa
brolių Felikso 

Antano su
yra Chicagoje 

Kazimiero 
Antano šulu.

Kas nori pasiklausyki puikių koncertų, geriausių daininin- I 
kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir 1.1., 3 
gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite j musų krautuvę. Męs J 
turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 3 
fonų visai uždyką. ' ' • - |

Jeronimas Kibilda, Su
valkų glib., Svetušino vals., 
įPiesčių kaimo, pajieško sa
vo giminių Juozo ir Vikto
rijos Bakienės iš ŠėtyČių 
kaimo, Dobro volės vals.; 
'Prano ir Kanstantino Rim
kevičių iš Piesčių kaimo, 
Svetušino vals.,; Juozo Za- 
belskio gyvenuso Ž. Pane
munės (Žano) dvare ir An
tano Stankaičio iš Tirvydo- 
nių kaimo, Svetušino vals. 
Adresas: g. Čeliabinsk, 
Orenburgskoj gub., Inž. K. 
P. Puido. Peredat J. Ki- 
bildo.

Elzbieta Šakalytė, Kaur 
. no gub., Zarasų pav., Pan- 
'dėlio parap., Kirdonių sod., 
pajieško savo brolio Juoza
po Šakalio ir seselės Vero
nikos bei pažįstamų. Adre
sas: Petrograd, Zarotnaja 
ui., d. No. 30 tkv. 11 Eliza- 
vieta Žakalis.

Olga Čemauskytė, Kauno 
gub., Panevėžio pav., gyve
nusi Brunavos miestelyje, 
pajieško savo
Petro Vėgės ir kitų savo 

. Adresas: Petro- 
Petrogradskaja St.

Ona Balytienė, pajieško 
,'savo motinos Onos Adomai
tienės ir brolių Pijušo, Kas
tanto ir Juozo Adominų, 
įgyveno Westville j, III., pa
eina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo 
’par., Želsvos kaimo. Adre
sas: g. Kozlov, Tambovskoi 
Igub., Sobornaja ui. No. 20, 
•Anna Balinta.

giminaičio

nislovo Čižo ir pažįstamų, pažįstamų
Adresas: Petrograd, 1-ja grad, T
Rota, No. 14, kv. 13, Bron. Malij pr. No?42, kv/14., 01- 

i ii., * i_ ■_* y.

Adresas; Petrograd,

'Paškevič.
Vincenta Jovarauskaitė,

Kaunogub., Jurbarko mies- prių sod., pajieško savo su- 
'to, pajieško savo giminaites 
'Onos Gelumbauskaitės, Ra
seinių pav., Vadžgirio pa
rapijos. Adresas: Petro
grad, 1-ja Rota d. 14, kv. 13.

Marytė . Balytė, Kauno 
'gub., Vilkmergės pav., Ku
piškio para])., pajieško sa
vo giminių Stanislovo ir Jo
no Balčiūnų, iš Kupiškio, 
'Onos Juknevičienės, Mari
jonos Bukoįrienės, abi Šimo-: 
nių parap., Adresas: Petro-j 
grad, 1-ja Rota, d. No. 14,

ga Petrovna Černovskaja.
Ona Juozupaitienė iš Ku-

nans Juozo Juozupaičio ir 
laukia iš jo pagelbos. Adre
sas rusų raidėmis: Rostov 
N.-D. Litovskoje Obščestvo,

Antonina Žironaitė, pa
jieško savo dėdės Felikso 
Juozupaičio, kuris .gyveno 
Chicagoje aptiekoriumi ir 
Kazimiero Juozupaičio, blo
gam padėjime. Adresas: 
Rostov N.-D., Glinovskaja 
stanica dom 488.

Juozas Lietuvaitis pajieš
ko Vinco Beržinsko, Suval
kų gub., Marijampolės pav., 
Antanavo gm. Adresas: g. 
Moskva, 1-ja Moščanskaja 
Grocholskij per., d. No. 31, 
kv. 8,

Juozas Jocis, kareivis, 
'Praminu sod., Kvedanos 
vals., Raseinių pav., Kauno 
gub., pajieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: g. Vi
tebsk, Vilenskaja Karaulna-

Mečislovas Vasiliauskas, 
Skrebotiškio liaudies moky
tojas, Panevėžio pav., Kau
no gub., paeinąs i-’ Liudvi
navo, pajieško sdvo brolio 
Juozapo Vasiliausko A. L. 
K. D. Banko sekretoriaus 
Baltimorėje ir kitų giminių. 
Adresas: Moskva, Kosoi 
per., d. No. 8, kv. 27.

Vladislovas Silvėnis, Ra
seinių miesto, Kauno gub., ja Komanda, 1-ja Rota, 
pajieško Stanislovo Olbiko.
Adresas: Petrograd, Troc- 
kaja ui., No. 19, kv. 41.

Adomas Lisauskis, Rasei
nių miesto, Kauno gub., pa
jieško Stanislavos Juzės 

į'Dabkus. Adresas: Petro-
Ugintas pajieško Srad’ Nikolajevskij Vojen- 

savo brolio Izidoriaus ir se- Gospital 1-ja Komanda 
sers Viktorijos Bajorinų, 
Kauno gub., Raseinių vals., 
Burgaičių kaimo'. Adresas: 
g. Vuronež, SI. T’ridača, 
dom Anui Ivanovui Popo- 
voi, No. 5. . .

Jonas Urbanavičius iš 
Rudmenos, Rumškių par., 
Kauno gub.. įieško savo gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Ekaterinaslavskoi gub., 
Jurovskoi Zavod, d. Troic- 
kogo.

Kazimieras Tumšis, ka
reivis, pajieško savo brolių 
Vincento ir Mikolo, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Rami- 
galos'vals., Milešiškių sod., 
Adresas: Russia, g. Mos
kva. Suščevskaja ui. 27, In- 
1 euda nska j a O bmundirpval- 
naja Masterskaja, 3 Rota.

. .Juozapas Urbis, kareivis. 
Sodalio sod., Kvedenos vals., 
Raseinių pav., Kauno gub., 

.pajieško giminių ir pažįsta
mų. Adresas: g. Vitebsk, 
Vilenskaja Karaulnaja Ko
manda, 1-ja Rota.

Juozapas Pelikis, karti- 
vis, Žvirblių sod., Kveda
nos vals., Raseinių p„ Kau
no gub., pajieško giminių. 
Adresas: g. Vitebsk, Vilen
skaja Karaulnaja Komanda, 
1-ja Rota.

Petras Seunus, kareivis, 
Grimzdų sod., Kvedanos 
vals., Raseinių pav., Kau
no gub., pajieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: g. Vi
tebsk, Vilenskaja Karaul
naja Komanda, 1-ja Rota.

Darata Burduliutė, Suval-

feldšerskomu učeniku, A. A.
Bičiūnas - Bicziumavičia - 

'Bičiūnas Vytautas, Jono sū
nus iš Šaulių praneša Pran
ciškui Adomavičiui ir ki
tiems giminėms, jog tėvai 
liko po vokiečiu. Jų ad
resas: Šiauliai, Didžioji gat- 
!vė. savo namuose. Alano ad
resas: Dailės mokykla, Rus
sia, Kazan. Tėvams reika
linga pagelba.

I Kazys, Juozo sūnūs, Ma-
'šanauskas, mokinys Mari-jkų gub., Punsko parap. Mi- 
jampolčs gimnazijos, pajieš-į klausės k., pajieško savo se- 
"ko savo dėdės Jono sunaus j sers Teresės Bliudienės su 
Mašanausko iš Dievogalos į švogeriu iš tos pačios vietos, 
k., Veiverių vals., Marijam- jr tolimesnio brolio Jurgio

Lukoševičiaus, to paties kai
mo. Adresas: g. Voroniež,

’poles pav., . Suvalkų gub. 
‘Adresas: Russia, Jaroslavl,

j ieško savo 
Juozupaičio 
naus, kuris 
aptiekorium. 
Juozupaičio
Vyresnysis sunns Mikolas 
41 mėnesių kaip karėje, da
bar jau ligonbutyje. Adre
sas: Rostov N.-D. Cement
ui j Zavod, Kazimiru Žiro- 
Inasu.

Antanas Danevičius, ka
reivis, pajieško savo švoge
rio A. Godleusko su jo žmo
na Viktorija, brolio A. Ba
nevičiaus, sesers Mortos su 
švogeriu, Juozo Griestavi- 

‘čio ir draugų A. Žar- 
inackio ir A. Rankos, vi- 
,si Suvalkų gub.,ETAOlfoč 
jos pav. Adr. V Dieistvuju- 
čiuju Armijų, 1 Legkij Park 
5 Strelkavoi Artillerijskoi 
parkovoi Divizii, Antonu 
Danevičiu.
Viktoras Mikolauskas, lai

kinai paliuošuotas iš karės, 
Kauno gub.p Velionos par., 
'Raudonėnų kaimo nori su
sižinoti su giminėmis ir pa
žįstamais. Adresas: g. Pet
rograd, Lermontov prosp., 
10, 9. Red. “Vadas.”

Karolina Kazlauskienė, 
pajieško savo vyro Kon
stantino, brolių Juozupo ir 
'Povilo, Kauno gub., Vilk
mergės. pav., Anykščių vals., 

’Tamošiumi vienasėdžio, še
iniau buvo Chicagoje. Ad
resas: Russia, Selo Nikols- 
Ikoe, toiže volosti, Tambov
skoi gub., togo že ujezda, 1 
zoniškoje učilišče, beženkie 
iKaralinie Kazlovskoi.

Pranciškus Jurkšaitis, 
Lukšių kaimo ir par., Su- 
'valkų gub., pajieško savo 
brolių Juozo ir Jono, gy
venusių Wilkes-Barre, Pa. 
Adresas: g. Revel, Oskar- 
,skaja ui., No. 17, kv. 8 F. 
iJurkšaitis.

Emilija Remeikiutė, pa
bėgėlė nuo karės, iš Vil
niaus gub., Dangų parap., 
Trakų pav., pajieško savo 
seserų Kristinos Zaleskio- 
nes ir Mihalinos Savickic- 
Ines, abi gyveno Rockforde, 
III. Adresas: Petrograd, 
Serpuchovskaja ui., d. 5, 
k v. 15, A. Petranis, peredat 
’E. Remeikis.

Adomas Baiyta, Suvalkų 
gub., Seinų pav., Pusko pa
rapijos, Krasnavo km., Bu
rokų kaimo, pajieško savo 
brolvaikio Juozo Balytes 
IJurgio sunaus. Adresas: g. 
Kozlov, Tambovskoi gub., 
Sobornaja ui., No. 20.

Jonas Laurynaitis, Kau
no gub., Nemakščių mieste- 
lioį pajieško savo giminių ir 
'pažįstamų. Adresas: Rus
sia. g. Egorjevsk, Riazan-

Anelė Stariečia, Kauno 
gub. ir pav., Krakių vals., 
Vantainių kaimo, pajieško 
Antano Staro, Petro sunaus 
ir Armato Leono, Franciš- 
'kaus sunaus iš Vantainių, 
‘buvo Chicagoj. Adresas ma
no toks: Petrograd, 16 Va- 
siljevskij Ostrov, 16 Linija 
d. No. 65.

Jonas Čibiras, .pajieško 
savo brolio Andriaus Čibi
ro ir draugų Mikolo Matu
laičio,. abu Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Veive
rių vals.', Kazliškių kaimo, 
M. Matulaitis gyveno Pitt- 
stone, Pa. Adresas g. Mos
kva, selo Bogorodskoe, 
atralnij proezd darą Kra
savina d. No. 8, kv. 1 Iva
nu Čibiru.

(Užbaiga ant pusi. 7-to)
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« KATALIKO KRAUTUVE J 
I S. P. T AN ANE VIČIUS, Savininkas

CHICAGO, ILL. I’ Te- a; 3249 So. Morgan St 
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! “KATALIKO” GENERALE
J AGENTŪRA
ę Chicagos 18-tos gatvės apskričiui.
f M. J. Tauanevičius,
| 670 W. 18tli St., Chicago, 111. 
i Čia galite užsirašyti “Katali- 
j k:),” užsimokėti prenumerata, 
I paduoti apgarsinimus ir t.t... Iy- 
a giai kaip pačioje “ Kataliko-T 
j išleistu vėje.

S. P. Tananevieius, 
“Kataliko” Leidėjas.

k
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Telefonas CANAL 3737

1739 S. Halsted St., Chicago

Baigusi akušerijos kolęgi.jij; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitak'se ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. liždyką duoda rodij moterims viso 
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

AKUSERKA
M RS. A. vidikAs

MAZOLA
Ą/TOTERĮS, kurios vartoja Mazolą, žino, kad 
-L’-L nėra reikalo daugiaus turėti dumingą, kvepiančią 
virtuvę.

Pavyzdžiui, kepant kukulaičius, nėra jokio budo pasakyti, 
kad kepimas yra varomas, isškiriant mažą burbuliavimą, kuomet 
kukulaitis ineipa į aliejų. Ir jie iššaukia apetitą, kuomet išeina 
švieži, trupus ir durpiniai.

. Mazola yra skaitoma lygi augsią kainų užsie-
i riKimimaS niniams aliejams prikimšimo tikslams. Jinai 
pasilieka saldi ir gera neapribuotam laikui visose aplinkybėse.

; Kuomet Mazola yra vartojama sviesto ir buk. ■:
Apkepinimas raus apkepinimųi arba aptraukiinui grietine,
tai pilnos penkios minutos yra sutaupinamos. Pajaus lukštas, ap
kepintas Mazola, j»a gardus ir suvirškinamas.

Mazola atlaiko daug didesnę šilumą negu bile kiti 
Kepimas viramieji taukai. Niekuomet nereikalinga deginti 
jąją. Jinai pasiekia virimo šilumos labai greitai. Tai reiškia dį- 
delį taupinimą lėšose ir šeimininkės laike.
Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausias maistas, 

kurisai yra kepamas jame. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mazolą 
virimui, apkepimui ir prikimšimui.

Mazola yra padarytą iš geriausių augintų kornų ir iš nieki) diiugiaus.
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—25 praiziniai nurodymai'. Gau

kite MazolOs iš savo groserninko šiandien ir nustebinkite ; 1
savo šeimyną kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gardus ir r ‘ 
skanus, kuomet padaryti su Mazola. į

Corn Products Refining Co
NEW YORK

10'

(Marjampolskaja mužskaja SUrb^Maskovskaja ui.. No.
‘gimnazija, K. Mašanovskiįj. ii»|skoi gub., p.-t. Kantora.t ■

2
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Lietuvių Laikraštis “Katalikais”

I Amerikos Lietuviai. I
H 
i

SHEBOYGAN, WIS.

ve

Šv. 
ba-

Birželio 4 d. Dr-stė Šv. 
surišta amžinu ryšiu p-lė 
Ona Markevičiūtė su p. Pr. 
Makarevičia. J aunavedžiai 
iškėlė blaivias vestuves. 
Sheboygan’e tai pirmos 
stovės be svaigalų.

Birželio 4 d. Dr-stė 
Kazimiero turėjo puikų
lių. Žmonių buvo. Tikima
si gero pelno iš baliaus.

Šiomis dienomis susitvėrė 
“Jaunuomenės Dramos Dr- 
-stė,” kuri jau pradėjo reng
ti šokius saliune.

Sheboygan’e rengiama šio 
mėnesio 18 d. vakaras, ku
riame žada būti ponia Nau- 
siedienė iš Chicagos, kaipo 
kalbėtoja. Vakaras žada 
boti be svaigalų. Šį vakarą 
rengia Sąjungos Moterų ir 
Mergaičių kuopelė.

Shckoyginictis.

varą, skaitlius mašinų fab
rikų ir daugybė kitoniškų 
dirbtuvių. Darbai taip ge
rai eina, kad trūksta darbi
ninkų.

Nors šis miestelis turi su- 
virš šešiolika tūkstančių 
gyventojų, vienok lietuvių. 
tik dvi šeimynos ir keletas 
pavienių. Visi sutikime gy
vena. Abidvi šeimynos ir 
vienas pavienis yra įsitaisę 
nuosavus namus ir turi ke
letą lotų. Viena šeimyna iš 
viso apie penkiolika metų 
čionai gyvena. Ateina apie 
šeši lietuviški laikraščiai.

Keturios mylios tolumo 
nuo šito miestelio yra mie
stas South Bend, Ind. Ten 
yra daugiau lietuvių. Tame 
mieste yra ir lietuvis kuni
gas klebonu lenkiškoje pa
rapijoje. Tenai mūsiškiai 
lietuviai prie išpažinties pri
eina. Rasciuietis.

sudainavo solo. Vyčių ma
žutis choras sudainavo tris 
daineles. Paskutinė išėj 
silpniau, bet pirmos dvi ga
na gerai skambėjo. Vyčių 
kvartetas irgi puikiai sudai
navo porą dainelių. Aplr 
mai imant, visas programas 
buvo užimantis ir publikai 
labai patiko. Be abejonės, 
L. Vyčių 25 kuopa užsipelno 
pagyrimą už tokį gražų va
karą. g?

“Kataliko” Skaitytojas.

SANDAROS SUVAŽIA
VIMAS.

Greta SLA. ir TMD. sei
mų atsibuvo Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros su
važiavimas. Suvažiavimas 
buvo nereguliaria, ir tat nie
ko svarbaus šiame suvažia
vime nebuvo. Sandaros įsta
tai šiek-tiek tvarkyta ir 
svarstyta (šiaip bėgantieji 
reikalai. /

bulius ir, atėjus, laikui, bū
riais, linksmai dainuojant, 
grįžti savo tėvynėn- prie sa
viškių.

r

RACINE, WIS.
Birželio 4 d. atsibuvo pa

šventinimas naujos karūnos 
Šv. Kazimiero Dr-stės. Buvo 
pakviesta ir Moterių Ražan- 
cavos Draugystė. Po pa
maldų vietinis klebonas kun. 
Vaitekūnas pasakė gražų 
pamokslą. Paskui iš bažny
čios ėjo į parką su muzika.

Tą pačią dieną atsibuvo 
piknikas Draugystės Šv. 
Kazimiero.

Pašventintoji karūna yra 
su paveikslu Šv. Kazimiero 
ir Šv. Panos Marijos, kaš
tuoja $150.00. Draugija iš 
savo iždo- taipogi paaukavo 
parapijai $100.00.

Petras Juška.

BALTIMORE. MD.
Teatrališkoji Draugija 

“Varpas” scenoje statė “Už
burtas Kunigalikštis,” Šv. 
Jono parp. svetainėje. Lo
šė neblogiausiai, bet galėjo 
ir geriaus atlikti. Žmonių 
susirinko apie 150. Pelnas 
—nukentėjusiems nuo ka
rės. X.

HARRISON, N. J.
Atsibuvo Gabijos Br. Sės. 

Dr-jos gegužio 30 d. pirmas 
balius. S. Hantmano svetai
nėje. Ši draugija yra pa- 
šelpinė, naujai suorgani
zuota, susideda iš moterų 
bei vyrų ir nors nauja, bet 
skaitlingesnė už kitas vieti
nes draugijas. Pradžioj sa
vo gyvavimo parengė pra
kalbas, o dabar balius atsi
buvo. Visi gabijiečiai turė
jo maršą, kurio vaikščioji
mo papuošimui visi turėjo 
vėliavukes ant nendrelių su 
Gabijos Dr-jos parašu.

ŲAšią drųą“"susirašė visas 
gabiausias jaunimas, iš ku
rio reikėtų laukti prakilnių 
darbų, nevien balių rengi
mo.

SCRANTON, PA.
Gegužio 30 d. Providence 

Auditorium buvo perstaty
ta dvi operetės: “Consilium 
Facultatis” ir “Lietuviškas 
Milionierius.” Muzika gerb. 
M. Petrausko.

Lošė artistai mėgėjai pa
rinkti iš keturiu bažnvtiniu *. «/ v
chorų: Scranton’o Pitts- 
ton’o, Wilkes-Barre’s ir 
Kingston’©. Artistai savo 
roles atliko gerai. Publikos 
susirinko daugiau penkių 
šimtų. Kaip buvo girdėt, 
perstatymas visiems patiko. 
Lošimas prasidėjo 8:30 vai. 
ir traukėsi biskį po 11:00. 
Dėlei ilgumo, iš jaunimo ne- 
kurie pradėjo nerimaut. 
Mat po teatrui buvo šokiai 
—jaunimui norisi šokti.

Vakaras pavyko.
J. B.

Iš Pabėgėliu 
Gyvenimo.
SMOLENSKAS.

Lictuviiį Prekybos ir 
Pramonės Darkai.

l

Vietinis.

MEŠKIO M- 
SOTOm; 
3106 So.Halsted St.,Chic?$L« 

Čia gali išmokti angliškaiBEER

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

Męs turime šimtus

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus .fartnas didžiau

sioje Lietuvių Farmcrių Kolionijojo 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męn 
parduodamo teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus popurius, 
Deeds ir žystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių.
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Goriausia žeme 
del visokių javų, daržovių, sodų, pio 
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės noišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akoris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šių 'farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina braugyu. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa 
vo norų, ir už kų busite mums dū

da r- 
gra- 
yra 

baž-

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 27 d. Šv. Jurgio 

K. Draugija lošė veikalą 
“Išgrovimas Kauno Pi
lies.” i ' ’

Veikalas yra didelis ir 
sunkus. Vienok lošėjai kuone 
visi gerai atliko savo roles. 
Pastebėtina, kad beveik vi
si pirmu sykiu lošė. Sma
gu, kad Rochesterio lietu
viai kas karį pirmyn žengia 
kultuirškai.

A. Zimnickas.

NEW HAVEN, CONN.
Birželio 4 d. vietinė Lie

tuvos Vyčių kuopa parengė 
prakalbas. Kalbėjo p. A. 
Kneižis iš So. Boston, Mass, 
ir p. Šaliunas, apie organi
zacijas ir jųjįi vertę; taipgi 
ragino sutverti blaivininkų 
kopą. Svetainė buvo pilną 
žmonių, ir visi regimai liko 
užganėdinti. Ten Buvęs.

Delivered promptly to you in 
any part of the city, from one 
of our 22 distributing stations.

il

MISHAWAKA, IND.
Šis miestelis atsižymi ne 

tik savo gražumu, bet ir 
daugumu dirbtuvių. Aplink 
ūkės, kalneliai ir miškeliai. 
Vasarą visur viskas žaliuo
ja. Per vidurį miestelio bė
ga nemenka upė. Joje plan 
kinėja linksmai laiveliai. Ji 
taipgi duoda jiegą daugybei 
dirbtuvių, kurios randasi an 
jos krantų, čia yra daugybė 
įvairių dirbtuvių. Tarp jų
jų: dvi guminės (viena at
sikraustė iš Akron, O., ir 
prisikergė prie vienos čio- 
naitinės); dvi ar daugiau 
liejyklų (foundries); po 
viena vilnoninę, automobili
nę dirbtuvę, skerdyklą, bra-

CLEVELAND, OHIO.
Gegužio 21 d. L. Vyčių 25 

kuopa buvo surengusi iškil
mingą vakarą su plačiu ir 
įvairiu programų. Pirmiau
sia p. M. Rnseckas gražiai 
prakalbėjo, nurodinėdamas 
svarbumą L. Vyčių organi
zacijos, ir podrauge kvietė, 
jaunimą rašytis prie L. V. 
25 kuopos. Tolinus sekė per
statymas “Grafas bernu 
pas kaimietį,” šešių aktų 
komedija. Artistai mėgėjai 
suvaidino veikalą gana ge
rai. Kai]) didėsės, taip ma
žesnės rolės buvo atlikta ge
rai, nors kai-kurie artistai 
rodėsi scenoje pirmą sykį.

Vaidinimo tarpuose buvo 
eilučių, kurios patiekė: p-lė 
V. Z vingiliu tė—“Ūžia Giru
žė,” p-lė J. Skupkauskaitė— 
“Pasikalbėjimas su Upeliu,” 
p-lė M. Močiotutė—“Vystan
ti Rožė” ir p. J. Brazauskas 
—“Praeitis.”

Po vaidinimui gražiai pa
skambinta ant balalaikų. 
Ponia S. Greičienė puikiai

IŠ SLA. SEIMO.
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje seime, kurisai at
sibuvo praeitą,savate mie
ste Pittsburg, Pa., buvo pa
aukauta nukentėjusiems dė
lei karės Lietuvoje $2,000, 
kurie buvo paimti iš Susi
vienijimo “Expensu Fondo. ”

Tautiškieji centai” buvo 
paskirstyti sekančiai: Ame
rikos lietuvių moksleiviams 
—$200, literatūros reika
lams—$120, imigracijos tik
slams—$500, Prieglaudos 
Namams—$217.80, Lietuvos 
Autonomijos Fondui—$500, 
“Žiburėlio” Draugijai Lie
tuvos moksleiviams šelpti— 
$259.

Nutarta organą “Tėvynę 
padidinti, pridedant prie 
jos reguliariškai kas mėnuo 
leidžiant tam tikrą predą, 
paskrtą moterų ir vaikų 
reikalams.

V. K. Račkauskas, dėlei 
kurio neva prašalinimo iš 
“Tėvynės” redakcijos buvo 
pakeltas toksai triukšmas 
'socialistų 
vienbalsiai 
torium.

Sekantis
aikyti 1918 metais mieste 

I Philadelphia, Pa.
Seimas pakėlė algas orga 

nizacijos valdininkams 
darbininkams.

spaudoje, liko 
užgirtas redak-

seimas nutarta

bei

IŠ TMD. SEIMO.
Tėvynės Mylėtojų Draugi

jos Seimas, kurisai atsibuvo 
Pittsburge greta SLA. Sei
mo, paskyrė $500 iš savo 
Geležinio Fondo Lietuvos 
Autonomijos Fondui.

Nutarta leisti knygas, 
kiek tai bus galima, vieno
kio formato.

Valdybon išrinkta sekan
tieji: Dr. J. Zimontas—pre
zidentu (senasai), Dr. K. 
Draugelis— vice-prezidentu, 
P. Norkus—sekretorium, p. 
Liutkauskas—iždininku.

' Apie Smolenską ir 
apielinkėse nemažus darbus 
varo musų tautiečiai pabė
gėliai .

Br. Braždys tapo Smolen
sko ir Vitebsko gubernijų 
valstybės girių valdybos 
kontragentu malkoms ir 
špaloms (šliperiams) kirsti 
ir statyti geležinkelius ir 
miestams. Ši operacija kai- 
ninama apie 2^ mil. rub. 
Br. Braždys apsiėmė pristai 
tyti 60,000 ašių malkų. 
Dniepru važinės tam tikras 
garlaivis, miškuose ir Smo
lenske darbuosis tam tinka
mos mašinos ir šimtas viso
kios rųšies ir lyties darbi
ninkų.

“Vilijos” fabriką, pernai 
rudenį įsikūrusi Smolenske, 
dabar įsigalėjo ir išaugo di
dele fabriką. Ji iš geležies 
ir medžio dirba kariumenei 
ir žemės ūkini visokius pa
dargus. Jos apyvarta auga 
ir greitai ir tvirtai. Dabar 
ten prisidėjo inž. Graurokas 
ir darbuojasi plačiai žino
mas buchalteris J. Milius.

J. Sabalis (Sabaliauskis) 
pasamdė didelį dvarą, var
du Kučerovą arti D obromi
ne stoties, tarp Jelnios ir 
Smolensko. Dvare gerai pa
statytas pienininkavimo 
ūkis, yra daugybė pievų ir 
miškų. Kučerove jau su
skambėjo lietuvių kalba ir 
pragydo, pritariama atskri
dusių varnėnų, strazdų, cy
rulių (vyturių).

Inž. J. Skripkus vakarų 
fronto gidrotechnikų parti
joje šulinius grąžo, kelius 
veda, kalnus rausia, vande
nis iš vietos į vietą griuve
na varo—su dideliais darbi
ninkų būriais.

Pirklys Masiulis iš Pane
vėžio vykusiai suspietė pir
kėjų burius, parsivežęs ir 
pradėjęs tik su keliomis de
šimtimis pudii prekių, iš
trauktų iš degančio Panevė
žio. Dabar jo krautuvėlė iš
augo didelė krautuve.

Upytės dvarininkas Kaz. 
Bistromas yra įgaliotas Že
mės ūkio ministerijos telkti 
daugybės darbininkų žemei 
dirbti, bergždynėms apsėti 
ir javams bei šienui auginti.

Tokiu budu ne vien Smo
lensko lietuviai pabėgėliai, 
bet ir iš kitų kraštų darbo 
žmonės visur galės rasti sa
vo tautiečių globą, savųjų

jo
kingi. Kviečiamo visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyfiiij, geležinkelių ir gorų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville "es ir pačtavo miesto Lu 
dington, Mieli. Nusipirkite musų ko 
lionijoje faunas, ir jums taip pa 
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
fanuos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite j ke
lis metus turtinga!) fermeriais. Jta 
šykite tuoj, gau»- . .untuvių Kolio 
nijos mapų ir farmų katalogų dova 
uai.
pačtos

Tik įdekite už 4c. štampų del 
kaštų.
Tikras autasis:

A. KIEDIS & GO
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Dr, A. R. Blumenthal
Egzaniemiojanio Akis 

UžDYKĄ
Vai atidos; nno 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo Ory t o iki 12 vai. 

dieną*

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

K A M
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

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

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”. . 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo ’ 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der-‘ 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytų: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., i

Dept. 6 . t
P. O. Box 37, Philadelphia, Par

SKAITYKITE IR PLflTIHXlTE“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi Judinti lietuvių tautos samrfnę ir stiprina jų dvasių, 

knd kantriai lauktų karo pabaigos. .. . . isLIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulmties; Jis ragina tautiečius šiuo iš
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kns tik dora ir naudinga, o ncsigabonti grįž
tant tėvynėn nieko, kns žemina musų tauta. ...._

LIETUVIŲ BALSO didžiu ilsina troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvienų lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynes žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, primušta duo- - 

}biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriant .
LIETUVIU BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiatisia karna skelhimus-jieSKOJi- - 

mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tūvils, • padeda surasti .nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir pažįstamus. _ . „ Q . r

LIETUVIU BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 inenoftiams o ro. yu Kap., b 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. G0 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30, kap.; vienam menesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 menesiams (pusme
čiui) 4 rb. G0 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 menesiui 80 kap. Skyrium numeris *

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į‘Liet. Balsų I užsienius rusų 
cenzūra nekliudo. ’ , , : i * •SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant P'isl.ipt t keturias 
skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams jmsknn ems giminių 
nrbn darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikoje prieš tekstu .>» centų, po teksto 
25c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų

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

THE AMERIC4N TOBACCO CO.

“Štai .I ūsų
‘Piešinys’”

Jus nepadarysite klaidos jeigu 
seksite pavyzdžui tūkstančių ga
bių, protingų vyrų, kurie rūke ir 
kramtė NAVY tabaką nuo dienos, 
jie griebėsi suaugusio vyro darbo.
Jie yra vyrais, kurie išsimuša 
priekin — NAVY yra geriausiu 
smarkaus vyra draugu.

&AIL a ax

WGAIL&m

Long Ciaž Tobacco
“Geriausis Tabakas Geriausiame Pakelyjetl

NAVY yra skanus, nes jis yra ty
ru, pribrendusiu, sumaišytu Burley ta
baku, nokintu tris metus, kad pa
darius jįjį turtingu ir saldžiu.

NAVY užganėdina jus ir neša jums 
naudą, nes jis yra mėsingu, pilua- 
kuniu ir maloniu— jis parems tave 
ištisai visą dieną.

Pabandykite NAVY pypkėj ilgam, 
vėsiam, užganėdinančiam parūkymui. 
Užsikimškite jo daug už lupos kram
tymui ir pamatykite, kaip syvin- 
gas ir saldus ir ilgai tęsiantis jisai 
yra. Pasidarykite iš jo skanų ci
garetę — jis yra ilgas bei šukuo
tas ir lengvas susukti, ir 
keturi viršeliai laiko ji 
šviežiu ir kvapiu.

■ /*(i reikti) a ūkite iš xav<> krau-
;(į J į lAf į/ M t u v n iii ko veltui kniiliclčit
a 9 I 0 ra f w ‘'1‘oiiiei ėliii,'' l.m iox eina xu 
VJo. MSaXTSL A'.li r r>-eentinin pa- 

™ keliu,
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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, prisiąsti be autoriaus

vard<į pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Redakcijos 
Straipsniai.!

jisai palieka savo partiją be 
vado paskutinėje valandėlė
je. Atsisakydamas nuo kan
didatūros, Rooseveltas ap
vylė progresistų partiją ir 
neteko ar netenka milžiniš
ko pasitikėjimo, kurį jisai 
turėjo toje partijoje. Jisai 
susilauks karčių priekaištą. 
Jau dabar laikraščiuose 
daug kalbama apie Roos 
velto “viliugystę.”

Žingsnis, kurį
PAVYZDIS.

Praeitą savaitę republiko- 
nų konvencija nominavo į 
kandidatu S. Valstijų pre
zidentystei Supreme Court’o 
teisėją Hughes. Buvęs pre 

~ zidentas Roosevelt, kurisai 
norėjo būti kandidatu nuo 
republikonų, buvo sumuš
tas, gaudamas vos tiktai ne
pilnai 20 balsų. Jįjį vienok 
išrinko progresistų konven
cija.

Tas suteikė Rooseveltui 
progą “runyti” į preziden
tus. Vienok jisai atsisakė. 
Nors jojo atsisakymas pri
klauso nuo tūlų išlygų, vie
nok mažai kas Suv. Valsti
jose abejoja, kad jojo atsi
sakymas nebūtų galutinas.

Mažai yra abejonės, kad 
jeigu Rooseveltas butų pri
ėmęs kandidatūrą ir varęs 
trečios partijos tikietą, tai 
laimėtoju pasiliktų dabarti
nis prezidentas demokratas 
Wilsonas. Wilsono politika 
taip republikonams, taip 
progresistams nepatinka. Jie 
kaltina dabartinį preziden
tą svyravime, drąsos ir per- 
matymo stokoje. Jie mano, 
kad jeigu Wilsonas pasilik
tų sekantiems keturiems 

—.. metams šios šalies valdyto-
— jum, tai Suv. Valstijos atsi- 
—■ durtų labai blogame padėji

me, nes “gerus laikus” yra 
pagaminusios nepaprastos 
dabartinės karės išlygos, ir 
kaip tiktai karė sustos, tai 
Suv. Valstijų “geri laikai” 
tuojaus pasiliaus ir jųjų vie
ton ateis toki “blogi laikai,” 
kokių retai yra. Taip ma-

4 no Rooseveltas, taip mano 
ir kiti progresistai bei re

— publikonai.
Kad užbėgus už kelio tai 

nelaimei, kuri ateityje lau
kia šios šalies, reikalinga 
sulyg republikonų ir pro- 
gresistų manymo neleisti 
demokratams pasilikti ša
lies valdžioje. Kad turėjus 

~ progą tai padaryti, reika
linga, kad abi šiodvi parti
jos susivienytų prieš demo- 

J kratus.
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Roose
veltas padarė, yra jam pa
čiam daugeliu atžvilgių la
bai nuostolingas kaipo po
litiškam veikėjui. Tasai 
žingsnis yra politiškoji 
Roosevelto mirtis. Padarė 
jį Rooseveltas ne lengva 
širdim. Vienok jisai gerai 
suprato, kad jeigu jisai pri
ims nominaciją, tai demo
kratų kandidatas laimės, 
kame jisai matė didžiausiai 
nelaimę savo šaliai. Roose-’ 
veltas yra labai ambitiškas. 
Vienok jisai padėjo savo 
ambiciją į šalį ir tiesiog pa
aukavo save tam, kame jisai 
mato savo šalies gerovę.

Šis pavyzdis turėtų sto
vėti prieš akis musų “vei
kėjams,” musu “politi
kams.” Yra tokių pas mus 
reikalų, kurie yra kruvinai 
reikalingi, kurie liečia mu
sų žmonių, lietuvių tautos 
gerovę ir ateitį. Tie darbai 
reikalauja sutartino veiki
mo, prie kurio reikalinga 
nusileidimo šiek-tiek iš visų. 
Nereikalaujama tokio dide
lio pasiaukavimo, kokį pa
darė Rooseveltas. Nereika
linga pasiaukauti savo prin
cipais, savo politiškąją atei
tim. Reikalinga tiktai šiek- 
-tiek nuolaidumo. Vienok 
ar moka nors kas pas mus 
tai padaryti? Vargu. Iki 
šiolei matyt, kad musų “vei
kėjai” visą savo žmonių 
ateitį paaukautų tani, kac. 
tiktai atsiekus savų dažnai 
menkų ir sėklių tikslelių, už 
ganėdinus savo ambicijėles.

Kuomet prieina kokio 
nors sutartino darbo valan
da, lai lietuviai turi prieš 
akis tokius pavyzdžius, kaip 
kad Rooseveltas.

sų nuomone, Sandarai nau- 
dingiausis.

Jeigu Amerikos lietuviai 
nori pasiekti plataus ir są
moningo visuomeniškumo, 
;ai pirmiausia ir neatbuti- 
niausia išlyga yra, kad lie
tuviai vienas kitą ir vienos 
kito įsitikinimus ne tiktai 
'“toleruotų,” bet ir gerbtų. 
‘Toleravimas’ (pakentimas) 
yra neužtektinas. Visuome
nė kaipo tam tikra vienutė 
stovi ant tvirto pamato tik
tai tuomet, kai tarpsavi- 
niuose santikiuose yra ne 
tiktai “toleravimas,” bet ir 
pagarba.

ATKREIPKITE ATYDĄ.

Šiame “Kataliko” nume
ryje telpa daugybė pajieš- 
kojimų, kuriuos mums pri
siuntė iš Rusijos lietuviai 
pabėgėliai, jieškanti savo 
giminių ir pažįstamų Ame
rikoj. Atkreipiame gerb. 
Skaitytojų atydą į tuos pa- 
jieškojimus ir patariame 
juos atydžiai peržiūrėti. Jei 
ne Jus patįs esate pajieška- 
mi. gal but, kad Jūsų drau
gas ar nepažįstamas nori
ma pasiekti tais pajieškoji- 
mais. Pabėgėliams yra bai
sus vargas ir skurdas, taipgi 
sielvarta. Nevienas per tuos 
pajieškojimus susiras savo 
gimines, apie kuriuos jau 
senai nieko negirdėjo ir ku
rių gal kitokiais budais j ieš
kojo.

Tarp Laikraščių
“Lietuvos’’ numeryje 23, 

p. M. J. Domijonaitis, 
ką rašo apie socialistų 
tiką:

štai 
tak-

Atsiradimas Amerikos 
tuviu Tautinės Sandaros 
tai kaulas gerklėje musų so
cialistams. j 
alistai taip 
nesisp,įaudė 
kaip dabar, 
taip daro.

Iki šiolei

Lie-

Niekad dar soci- 
neužsipuldinėjo ir 

ant tautiečių, 
Nedyvai, kad jie

ŽINGSNIS Į ŠALĮ.

priežasties galvomis vaikščio- Veikalo neužsipuole. Jam 
išgelbėti” kaipo tautininkui.

Jeigu Rooseveltas butų 
priėmęs kandidatūrą, tai ji
sai tuom butų sustiprinęs 
demokratus, kurių viešpata
vime jisai mato nelaimę šiai 
šaliai. Jeigu Rooseveltas 
atsisako nuo nominacijos, 
kurią suteikė jam jojo ve
stoji partija, tai tuom jisai 
užbaigia savo karjerą kaipo 
politikierius. Progresistų 
partijai Roosevelto atsisa
kymas užduoda sunkų, gal 
mirtiną smūgį, taipgi ir po
litiškai Roosevelto ateičiai. 
Rooseveltas keturi metai at
galios atskilo nuo republiko- 
nų ir sutvėrė savą progre
sistų partiją, kuomet repub- 
likonai nenominavo jojo į 
kandidatus prezidentystei. 
Šiądien, atsisakydamas nuo 
progresistų kandidatūros,

Apie Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros suvažia
vimą, kurisai atsibuvo Pitts- 
burge greta S. L. A. seimo, 
pranešama, kad tas suva
žiavimas priėmęs Dr. Šliu
po rezoliuciją, kurioje pasa
kyta, kad Sandara “tole
ruos” tikėjimą. Pranešama, 
kad buvo pakelta kalba, 
kad Sandara privalanti 
“gerbti” tikėjimą, pati kai
po tokia pasilikdama neut- 
rale tikybos klausime, vie
nok galutinai ir, kaip sa
koma, vienbalsiai išnešta 
rezoliucija, kad reikią tikė
jimą ‘‘toleruoti,” o ne ger
bti.

Šis Sandaros suvažiavi
mas, ar tiktai pasitarimas, 
nieko galutino negalėjo nu
tarti, ir visos jojo priimtos 
rezoliucijos yra ne kas kita, 
kaip tiktai patarimai San
daros seimui, kurisai turi 
atsibūti dar ateityje.

Vienok reikalinga paste
bėti, kad šia rezoliucija 
krypstama iš kelio, ku- 
riuom Sandara buvo pradė
jusi eiti ir kuris butų, mu

taip priprato 
to šeimininkavimo ir 
tautiečių nuolaidumo, 

jie išpradžių nei nedė- 
didelės svarbos, kuomet

tautininkai bu- 
’ bo nesusiorganizavę; jie ma

nė, kad viešuose reikaluose 
galima su kitais susieiti, kai
po su lietuviais ir galima susi
tarti kaipo su broliais,—todėl 
jįe ir neorganizavosi. Socialis
tai darė kitaip: jie visados bu
vo susiorganizavę ir todėl, nors 
jų buvo mažuma, jie per sa
vo pjolitiką kitus už nosies 
vedžiojo. Netrukus jie išdi
džiai pasiskelbė net Ameri
kos lietuvių “vadais.”

Socialistai
prie 
prie 
kad 
jo

sutverta tautininkų Sandara. 
Jie iš jos juokėsi, šidijosi, pas
kui keikė ir pravardžiavo. 
Pagalios, pamatę, kad tauti
ninkai toliaus nemano baikų 
krėsti, kad jie organizuojasi, 
kad jų kuopos auga ir narių 
skaitlius didinasi — tuomet 
musų socialistai pradėjo tie
siog siusti. Kas tik tautiška, 
tai ant visko spjaudo, kas 
tik sandarietis, tautininkas — 
tas negeras, tas niekšas.

Tautininkai, girdi, intrigan
tai, mano viską kojomis į 
viršų perversti, mano Įįlusiv. 
Liet. Amreikoj apvaldyti, ma
no “Tėvynės” redaktorių iš
mesti, — žodžiu 
rikoj baisiausių 
dirbti.

Labjausiai gi
parupo, kad tautininkai suma
nė laikyti savo suvažiavimą 
sykiu su SLA. suvažiavimu. 
Kilo baisus lerinas. “Nau
jienos” ir “Laisvė” dėlei tos

mano Ame- 
dalykų pri-

socialistams

ja — nori SLA. “i 
iš tautininkų nagų... Nabagai! 
Nei “Naujienų” nei “Lais
vės” redaktoriai nei jų šta
bai nei nepriklauso prie SLA., 
— o žiūrėkit, kaip jis jiems 
parupo.

Tįe aikraščiai rėkia gvoltu, 
kad tautininkai, girdi, intri
gas varinėja politikauja prieš 
seimą, o patįs socialistai iš
siuntė visą armiją savo “šu
lų,” kad seimo priengiuose 
vesti intrigas ir seime betvar
kes daryti.

Štai nuvažiavo iš Chicagos 
Jurgelionis, sumuštas kandi
datas, kuris nei savo locnoj 
kuopoj mandato negavo, nu
važiavo (?) tas “Antanėlis” 
Žymontas, neva savo motinos 
pasitikti, Pruseika nuo kelių 
savaičių sukasi aplink Pitts- 
burgą ir savuosius “instruk- 
tina. ’ ’

Tie visi socialistų “bosai” 
ir “boseliai” intriguos seime, 
gaudys ir organizuos delega
tus seimo priengiuose. Ar dėl 
SLA. gerovės? Kaipgi! Juk 
patįs tie “boseliai” prie jo 
nepriklauso.

“Naujienos” kelia baisų 
gvoltą, kad SLA. išrinkti de
legatai nekurtose 
gavo mandatus ir 
suvažiavimą. -Esą 
SLA., jo pinigais 
daron važiuoja...

Baisus prasižengimas! Tau
tiečiai važiuoja į tautiškos or
ganizacijos seimą ir kartu į 
atsibusiančius tenai vakarais 
TMD. ir ALTS, posėdžius. 
Sulyg “Naujienų” ir “Lais
vės” tai baisus prasižengimas, 
kad tautiečiai atlieka savo 
tautos tautiškus reikalus. Jie 
nori, kad SLA. nepavelytų sa
vo delegatams būti delegatais 
kitų kultūriškų organizacijų 
posėdžiuose, o iš kitos pusės 
rėkauja, kad “ALA. yra Jr 
turi būti laisva organizacija
— graži liogika.

Bet jiems ne SLA. rupi. 
Jiems rupi štai kas: sulyg jų 
manymo, Tautinė Sandara dar 
nėra stipri pinigiškai ir pati 
negalėtų gal surengti savo su
važiavimų ; jeigu socialistams 
pasisektų taip padaryti, kad 
sandariečiai negalėtų laikyti 
savo suVažiavimų sykiu su S. 
L. A. seimais, tai užsikirstų 
kelias ir visos Sandaros augi
mui, — tautininkai negalėtų 
tuomet stiprėti. Tai toks jų 
išrokavinias. Bet iš to niekas 
neišeis!

Nei TMD., nei Tautininkų 
Sandara nepadarė ir nepada
rys nieko blogo lietuvių tau
tai. Atpcnč, ir viena ir ki
ta rūpinasi lietuvių tautos rei
kalais. SLA. konstitucijoje 
yra aiškiai pasakyta, kad to
kius tautiškus darbus SLA., 
kaipo 
privalo 
kenkti, 
tų net 
rą.

Vienok tautininkai to nerei
kalauja ir nereikalaus iš •SLA.
— jie nėra papratę misti iš 
kitų. O kad seimai yra lai
komi sykiu, tai todėl, kad 
užčėdyti bereikalinkus iška- 
ščius ir bereikalingą laiko gai
šinimą — tas juk taipgi 
LIETUVIŲ turtas, kurio 
tininkai privalo gailėtis.

. Seimų nebus krūvoj 
met, kada SLA. kuopos 
rinks tautininkų į savo 
mą, o kad kuopos renka 
tininkus, o ne socialistus de
legatais, tai tas parodo, kad 
socialistai yra “baisiai daug” 
SLA. pasidarbavę.

Rūpinkitės jus, ponuliai, sa
vo socialistų Sąjunga, o dėl 
tautiškų organizacijų tegul 
jums neskauda galvos!

Susivienijimo, TMD. ir San
daros narys,

pirmoj 
'vietoj rupi lietuvystė, o 
(ne mūsiškių socialistų 
internacijonalizmas. Ištik
tųjų pasakius, p. M. J. Do- 
Imijonaitis savo striapsnyje 
(išrėžė tiesos žodį musų so
cialistams.
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atsakydamos į tą straipsnį 
ir mėgindamos sukritikuoti 
aną straipsnį štai ką pasa
ko:

“Iš
verksmo matyt, kad 
yra blogas patarėjas 
nims. ”
“Naujienos” tiktai

šito p. Damijonaičio 
ašaros 
smegė-

moka 
lužgaulioti arba įgelti pa
našiais išsireiškimais. “N.” 
redaktoriui laikas butų su
siprasti ir nesileisti į tokius 
(neetiškus išsireiškimus. Ar 
'diebutų miela, kad musų lie
tuvių spauda prisilaikytų 
'laikraštinės etikos?

Netikras švarkas.

kuopose 
i Sandaros 

išnaudoja 
savo San-

—Aldute, aš neatbūtinai 
turiu šiandien 
mano draugą.

Nevažiuok 
nevažiuok, — 
noronų ištarė

važiuoti pas

tautiška organizacija, 
net remti, o ne jiems

Todėl SLA. privalė-
paremti tokią Sanda-

yra 
tau-

tuo-
ne- 

Sei- 
tau-

P-as M. J. Domijonaitis 
yra senas veikėjas lietuvių 
dirvoje. Jis niekuomet be-

Antanai, 
kaip tai ne- 
Aldutė, bet 

balse jos skambėjo visai kas 
kitas...

— Nepyk Aldute, aš grei
tai, kuogreičiausiai pasi
stengsiu sugrįsti.....

— Tau visada visokie rei
kalai, o aš vis viena turiu 
sėdėti.

Tai buvo pora vos tik ar 
(trečias mėnuo gyvenanti 
ženybiniame gyvenime. Su
tiko jie, klausė vienas ki
to, bet kad Antanas dar iš 
'jaunų dienų turėjo daug 
(draugų, tai priverstas buvo 
laikas nuo laiko juos aplan
kyti. Tą žinojo gerai Al
dutė, dėlto niekados net ir 
nepaklausiusi kur ir kokis 
yra reikalas tau išeiti. Žino
jo, kad jis važiuos pas vieną 
ar kitą draugą ir tenai loš 
kortomis iki

Toks jau 
silpnumas, 
(gana šalta, 
paskutinės žarijos geso, ir 
šviesa dar buvo nedegta, 
kuomet Antanas apsisiautęs 
lengvu švarku ir užsime
tęs vasarinę skribelaitę iš- 
'ėjo per duris.

Aldutė sėdėjo prie pe
čiaus.
šoko ji prie veidrodžio, su 
taisė plaukus, patrynė žan
dus
vaikščioti po kambarį, lai
kas nuo laiko prieidama 
tai prie vieno, tai prie kito 
lango.

— Kur jis?.. Kur jis taip 
(ilgai neateina?... Žino, kad 
aš viena, ir žino, kad aš jo 
laukiu, — šnibždėjo Aldutė 
’vis tankiau ir vis ilgiau žiū
rėdama į šoninį langą.

Joj vis nebuvo...
— Nenaudėlis, — šuktelė

jo ji triptelėjusi koja į 
(žemę.
i Laikrodis išmušė aštuo- 
nes, o Aldutė vis dar ner
viškai vaikščiojo, vis tan
kiau ir tankiau žiurėjo į 
langą, vis tankiau mušė su 
savo mažute šilkine kum- 
ščia į stalą, ir trriič mažytė 
koja iš piktumo, laukdama 

‘jo, o jis vis dar neėjo, jo 
i vis dar nebuvo.
i Visupirmiausiai užsuko 

Antanas pas savo seną ka-

marotą Petrą, dar draugą 
iš mokyklos, su kuriuo ge
riausiai sugyveno, nuo pat 
jaunų dienų. Sugyveno ne dėl 
to tik, kad lankė vieną mo
kyklą, kad jau senai pasi- 
'pažįno, bet likimas kaip tai 
surišo jų gyvenimą. Patar
davo vienas antram atsiti
kus kokiam nesmagumui, 
Skolindavo vienas antram 
pinigus, visados poroje loš
davo kortomis; vienu žo
džiu Antanas tai Petras, o 
Petras tai Antanas.

Dabar nors Antanas jau 
’ir apsivedė, bet draugišku - 
Inas jų nei kiek neprigeso, 
ir jie liko tokiais 
kokiais ir buvo.

' — Gerą vakarą
— Gerą vakarą
— Ko-gi tu Petrai šian

dien lyg neramus?
— Et, niekis. Galvą tru

putį skauda,... nenoroms at
sakė Petras.

— Ar tik nepagiringas, 
— juokdamas užklausė An
tanas.

— Visai ne....
Kaip ten nebūtų, bet ma

tyt galėjo but, jog Petras 
tarp

išauštant.
buvo Antano
Lauke buvo
Pečiuje jau

draugais,

Petrai.
Antanai.

kaip

pati Al-

prie lan-

pradaryti

Išėjus Antanui pri-

ir neramiai pradėjo

Priėjo Antanas prie Al
dutės, pakėlė jų ir rainiu 
balsu tarė jai:

— Aldute, ne tu čia kal
tą, čia kalti paskolinti kai
liniai. O dabar! — sušuko,

- eik prie Petro.
Su tais žodžiais išstūmė 

Aldutę per duris ant šal
čio. Br. Vargšas.

KRYŽIUS BAISOGALOS 
MIESTELYJE.

Daug Lietuvoje esama 
Įvairaus išdirbinio kryžių. 
Nėra sodžiaus, nėra kaimo, 
kad neatrastumei gražių 
kryžių. Šiuose ženkluose 
išsireiškia musų tautos gi
lus tikėjimas.

Baisogalos miestelio kry
žius yra labai senas ir turi 
nemenką vertę archiologi- 
jos žvilgsniu. Jį pastatė len
kų karalius ir Lietuvos di
dysis kunigaikštis Vladisjo- 
’vas II-sis 1413 metais at
minčiai lietuvių priėmimo 
'katalikų tikėjimo. Vai daug 
sis kryžius apsakytų, jei 
galėtų kalbėti! Apsakytų, 
'kiek pas jį žemaičiai Aug- 
ščiausiam garbės sudėjo, 
dek Jam skundų nusiun

tė; apsakytų šis kryžius, 
dek ir kokius vargus 
įėjo, kokias nelaimes 
tas kampelis!

Ilgai šis kryžius
puošiamas skarda, ant ku
rios buvo padėtas lenkiškas 

!parašas. Nors jis ten ne
tiko, mat, vietiniai gyven
tojai tyri lietuviai, retai 
turis suprasdavo, ką išrei- 
kia tas parašas, bet ponai 
jį uždėjo, nes tokį mėgo, 
saikui bėgant toji skarda 

su užrašu kažkur dingo; 
pasakojama, kad ji iškritus 
ir patekus į moterėlių ran
kas, kurios pasidirbę iš jos 
reikalingą dengtuką. 1901 
metais kryžius buvo atnau
jintas. Ar pridėta tinka
mas parašas — nežinoma.

M.

ken- 
nešė

buvo

nesveikauja, ir kalba 
’jų dviejų nesiriša.

— Žinai ką Petrai?
' — Kadangi lauke
matosi pradėjo ne ant juo
ko šaltį, laikas jau vėlus ir 
aš kaip matai be ploščiaus, 
duok tu man savo kailinius, 
b aš tau juos nuo ry
to per tarną prisiųsiu. Bi
jausi persišaldyti. Paskui 
’ir aš dar galiu susirgti.

— Imk, Antanai, argi aš 
tau galiu atsakyti. Imk ir 
’šiltą kepurę, geriau! išro- 
'dis. i ...t <.

1 Apsivilko Antanas ilgą, 
su karakulio kailio kalnie- 
riumi ploščiii, užsimovė še
škinę kepurę ir širdingai at
sisveikinęs su Petru išėjo.

Apsižvalgęs ant gatvės ir 
patėmijęs ant laikrodžio, jog 
laikas nėra ankstyvas, susi
suko tiesiog ant namų, kur 
laukė jo visados gera ir my
linti jį jo jauna 
diitė.

Aldutė stovėjo 
go.

Vos tik spėjo
Antanas duris, kaip Aldutė 
krūptelėjusi puolė jam ant 
kaklo ir veidą jo apipylė 
šimtais karštų bučkių.

Antanas tylėjo. Ar ty
lėjo nusistebėjęs tokiuo pa
čios malonumu, ar tylėjo 
’tik todėl, kad neturėjo ką 
kalbėti, tegul tą žino jis.

— Brangusis mano Pet- 
'rai,—balsu, išraustu iš pat 
'gilumos širdies, tarė Aldu
tė, — ko tu nusiminęs sto- 
\vi. Antano nėra namie... 
Kodėl tu nebučiuoji manęs... 
Padėk kailinius.

— Uždegk šviesą, — už- 
'grabiniu, drebančiu balsu 
suurzgė Antanas negalėda
mas iš vietos pasijudinti.

Aldutė greit užžiebė ži
burį, pritraukė uždangalus 
ant langų ir vėl su tuo pa
čiu linksmumu puolė prie 
durų.

Antanas stovėjo nusiėmęs 
. kepurę ir pakabinęs ant 
į vieno pečio Petro kaili- 

’nius...
» —An..ta...nai,... tu... čia,

sudejavo Aldutė ir lyg sta
bo nutrenkta puolė aut grin
dų.

U NEI TAS
Pašventinime tautiškų ka

pinių, laike “pamaldų,” dau
gumas “inteligentų” ir vie
nas senyvas baltas pusiau- 
plikas “superinteligentas” 
klaupė ir mušėsi krūtinėn.

* *
Gegužis buvo išrinktas 

gegužio mėnesyje.

Kuomet kandidatas į SLA. 
prezidentus yra sumuštas, 
tai jojo, kaipo “specialio 
korespondento,” pranešimai 
iš SLA. 
tulžies 
džiais.

seimo yra puikiais 
išsiliejimo pavyz-

* »
Lietuva turėtų sa-Jeigu 

vyvaldą, tai ištikrųjų tarpe 
mūsiškių butų amžinas Ver- 
dunas. *

Greičius kuogreičiausia 
išrunijo iš 
Greičiau, 
tai padaryti.

“Santaikos.” 
greičiau reikėjo

Rimka peikia Karužą ir 
Yčą. Ką Yčas nuveikė tik
tai laike karės, to p. Rimka 
nenuveiks, kad ir gyventų 
šimtą metų.

• * *
“Ateitis” visus tautiškus 

'reikalus pradeda bombar
duoti. Dutkus.

i
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Vokiečių‘Katekizmas’ 1813 Metais

Buvo tai laikuose, kada 
garsusis Napoleonas, po iš
tisai eilei skaisčių pergalių, 
patenkintas, rašė sultanui: 
“Vokiečiai pražuvo.”

Net patsai Gentz, aky- 
vaizdoje skaudžių smūgių 
ir pralaimėjimų, lėmė: “Bu
tų juokinga, jeigu mąsty
tume apie vokiečių atgiji
mą.”, Iš 5,700 kv. mylių, 
kurias valstybė turėjo pirm 
karės, paliko tik 280; gy
ventojų skaitlinė iš 9 ir ket
virtadalio nupuolė iki 4 ir 
ir pusės miliono. Frydriko 
Didžiojo veikimas išrodė 
dar liūdniau ir bergždžias. 
Valstybė išrodė dar liūd
niau, negu 1740 metais, jau 
nekalbant apie vystymosi 
sąlygas. Franeuzų kardo 
ašmenys išrodė, vienu ypu 
atkirs paskutinę gyvybės 
gįslelę.

Upas tarpe žmonių už
viešpatavo toks, kad nesto- 
kavo nuolankiai pasirengu
sių vergauti galingam per
galėtojui. Daugumai išro
dė ,kad jokios 'pastangos 
nepadės išsigelbėti iš nuo
puolio dugno.

Tokioje valandoje nupuo
lusią vokiečių dvasią įsten
gė prikelti ir sustiprinti 
garbingas vokiečių rašyto
jas Henrikas Kleist’as, se
kančiu ‘‘Vokiečio Katekiz
mu.”

— Myli savo tėvynę, taip, 
mano sunau?

— Taip, tėve, myliu ją.
— Kodėl?
— Juk jinai'yra mano tė

vynė. i
— Tai reiškia dėlto, kad 

Viešpats ją apteikė ištek
liais; dėlto, kad jinai iš
puošta augštos dailės vei
kalais, išgirta poetų, pa
gerbta didvyrių ir galvo
čių, kurių nepritinka nei iš- 
vardinėti?

— Ne, tėve, gal tik ty
čiomis vilioji į pakliadą.

— Aš?
— J uk 

Egyptas, 
n ai, turi 
vyzdžių,
už vokiečių, tečiaus, jeigu 
likimas užmestų ten tavo 
sūnų ilgesniam pagyveni
mui, liūdna jam butų, skur
stų ir nyktų, o niekuomet 
nepamylėtų ano krašto, 
kaip jis numylėjo Vokieti
ją

— Ką manai apie Napole
oną Karsikietį, garsiausią 
franeuzų ciesorių?

— Skaitau jį už žmogų, 
vertą didžiausio pasibjaurė
jimo, už šaknį visokio pik
to ir už galą visokio gero, 
už nusidėjėlį, kurio ap- 
sprendimui permažai žmo
nių kalboje išsireiškimų.

. —Matei jį kada-nors?
— Ne, mano tėve.
— Kaip jį sau įsivaizdi

ni?
— Kaipo tėvažudį, kuris 

išlindo iš pragaro gelmių ir 
trankosi po gamtos švente- 
nyčią, mėgindamas išgriau
ti visus stulpus, ant kurių 
ji pastatyta.

— Kuomet šitai viens sau 
patylomis pasakei?

— Vakar vakare eidamas (Napoleonas, bet atkeršinto- 
gultų ir šiandien anksti 
kuomet kėliausi.

— Kuomet atkartosi tų 
patį?

— Šiandien vakare vėl 
'eidamas gulti, o rytoj anks- 
Iti, kaip tik akis praversiu!

— Beje, pasakojama, kad 
'jame ir skaisčių dorybių 
'butą: mokėjo žemę dirbti ir 
'garbingai kariuomenę ves- 
fti, ypatingai svarbiuose ka- 
(rių momentuose.

— Taip, tėve, pasakoja
ma.

— Ar neateina mintin, 
kad už tokias ypatybes jis 
(bus pagerbtas ir pagarsės?

— Tyčiojiesi, tėve, iš ma
ne.

— Butų lygiai taip begė
diška, jeigu kas augštintų 
nutrenktų purvuosna žmo
gų ir kojos tremptų jo vei- 

!dų.
— Kas iš vokiečių gali jį 

(aukštinti?
— Nebent tik šiurkštieji 

vadai bei dailės žinovai.
— Pasakyk, sunau, kame 

randasi tas, kuris myli? 
Danguje ar pragare?

— Danguje.
— O tas, kuris neapken

čia?
— Pragare.
— Gi tokis, kuris nei my

li, nei neapkenčia?
_ ??

! —Ar-gi užmiršai tų pui
kių pasakaitę?

— Ne, tėve.
— Tai kur-gi?
— Septintame, giliausia

me pragare... ant paties 
dugno!

Kas-žin, bene vėl su tyra 
'sąžine mokintų vokiečių 
'vaikus skaityti jį už tėva
žudį, išlindusį iš pragaro: 
'gelmių, griaunantį gamtos, 
’šventenyčios stulpus?

Mat.

antai ir Rymas ir 
kaip inane moki- 
svarbių dailės pa- 
kur-kas puikesnių

Tokiu tvirtu ir galingu bal
su Kleist’as stiprino vien
taučius; tokiuo neapykan
tos žodžiu mokino vokiečių 
vaikus patriotizmo ir prisi
rišimo prie savo tėvynės. 
Sėkla greit primygu. Napo
leonas sugrįžo iš Maskvos 
praradęs ten skaisčiąją per
galių ir garbės žvaigždę, o 
po dviejų metų talkininkų 
kariuomenės galutinai su
naikino Napoleono galybę. 
'Į keliasdešimts metų “Vo
kiečio Katekizmas” priren
gė Sedan’ą; vokiečiai leng
vai atsvėrė franeuzų pajit- 
gas ir pasiekė Fraucijos 
širdį — Paryžių. Napoleo
no dvasia su pasibaisėjimu 
prisižiūrėjo, kaip vokiečiai 
bnaršavo Fraucijos sostinės 
'gatvėmis, o franeuzų tauta 
liūdėjo godulių apimta.

Keistai skamba minėtas, 
Kleist’o sudarytas, “Vokie
čio Katekizmas.” Jau 103 
metai praslinko nuo tos va
landos, kuomet Kleist’as 
kad tas, kuris ištremia žino
sies iš gimtinės žemės, tas, 
kuris prie skydo prikalė ge
ležinę “Ausrotten,” yra tė- 
(važudis, išlindęs iš pragaro 
gelmių ir tt. Tečiaus šian
dien supratimas savos ir 
'svetimos gimtinės persimai
nęs suvis kitaip. “Deutsch
land, Deutschland ueber 

. alles” ir ‘‘Was ist des 
ADeutschen Vaterland?” 
kirto šindieninio vokiečio 
'katekizmu ir nuvedė toli į 
'kaimynų rubežius.

Ką pasakytų ateities 
i Kleist’as, jeigu, sakysime, 
'Lietuvoje apsireikštų no

ėjas visokių skriaudų, užduo
tų žiauria j nukero ranka ?

Ii. Sasaausko palikimas 
—lietaviiĮ rankose.

Skaitančiajam musų visuo
menei jau žinoma, kad tam 
tikras C. Sasnaųskio vardo 
būrelis buvo pasiryžęs, tarp 
kita ko, įgyti visą vėlionies 
muzikos palikimą. Mums 
rūpėjo, kad visas šis muzi
kos turtas liktų kokios nors 
ietuvių draugijos nuosavy

bė, ir kad tas turtas neišsi
blaškytų. Įgyti savininko 
teises naudinga buvo lietu
viams jau nors ir tam, kad 
dtataučiai išsižadėtų svajo
nės—pasisavinti didžiausįjį 
musų kompozitorių. Gi viso 
palikimo sukoncentravimas 
buvo reikalingas, kad patik
rinus pamatą busimam pir- 
mųjų lietuvių muzikos pio
nierių muziejui, kur a. a. 
Česlovui bus lemta užimti 
garbinga vieta.

Minėtojo turto įgijimas iš 
pirmo atrodė vargiai atsie
kiamas. Vėlionies testamen
tu—pastatytoji įpėdinė bu
vo nelietu ve ir buvo girdė- 
ties gandų, kad ji esanti 
priešinga lietuvių norams ir 
kad iš šalies jai nestingą 
patarimų, nepalankių mums. 
Labiausiai kebli buvo finan
sinė pusė. Iš Sasnauskio 
turto paveldėtojos ilgiai ne
galėjome sužinoti, ar neper- 
daug pareikalaus iš musų 
už rupimus mums dalykus. 
Ogi būrelio kasa buvo (de
ja, ir tebėra) kaip ir tušti: 
liuosiųjų aukų dar nė tiek 
nesuplaukė, kad padengus 
vėlionies laidotuvių išlaidas. 
Betgi galų gale, pasigau- 
nant tinkamos diplomatijos 
derybose ir pasinaudojant 
gerumu kai kurių tautiečių, 
būreliui pasisekė įveikti rū
pinamasis reikalas.

Iki Č. S-kio būrelis virs 
formate draugija, dalinin
kai . pasitikėjimo principu 
pavedė vienam asmeniui, ra 
Šančiam šituos žodžius, ga
limai sulygti su vėilonies 
įpėdine ir savo vardu pirk
ti jojo muzikalinį palikimą. 
Šiuo pranešu visuomenei, 
(sulygtas ir nupirktas 
kad tat jau padaryta. Rū
pimasis mums turtas 
u ž 2,800 rub. Pirkimo ak
tas padarytas pas Petrapi
lio notarą D. Klimenko šio 
mėnesio 16 dieną. 1,800 rub. 
įmokėta tuoj aus, gi lieka
moji tūkstantis reikia įneš
ti ne vėliaus, kaip šių metų 
gegužės pabaigoje. Kas su
pranta šio dalyko svarbą, 
privalo susirūpinti reikia
momis lėšomis. Nei pas ma
ne, nei būrelio kasoje nėra 
tokių pinigų. Teko versties 
skolomis. 400 rub. pasisko
linome iš t. v. “S-kio fon
do” (t. y. viską, kas ten tuo 
tarpu buvo). Kitus 400 i*, 
maloniai paskolino gerbia- 

, masis musii tautietis An
drius Dubinskis, kurs nese
nai ir šiaip yra paaukojęs 
anam fondui visą šimtinę. 
Gi reikiamą dar tuoj aus 

' 1000 r. laikinai pasiskolino-

me iš “Lietuvių Balso” re
dakcijos.

Bet laikas jau pasakyti 
: įdomiausi j į punktą, būtent 
: —ką męs tuo aktu įgijome.
Štai ką: 1-mo, autoriaus 
teises visiems—ir išleistiems 
ir neišleistiems—vėlionies 
tvariniams, 2-o, visus jo 
rankraščius, o su jais krūvą 
metalinių graviruotų tobly- 
čių su gaidomis (stereoti
pų) ir bemaž visą muzikali- 
nę jo biblioteką (kita dalis 
buvo jau parduota); 3-o, vi
sus egzempliorius paskuti
nių lotyniškų jo leidinių 
(Requiem, Salve Regina, O 
Salutaris), sukrautų “Kata
likų knygyne,” Nevos pros., 
34.—Tarp anų rankraščių 
yra poras dešimčhi tokių da
lykų, kurie dar niekur nebu
vo spausdinta. Daugiausia 
tai bažnyčios muzikos daly
kai, bet yra ir kitokių, kaip 
šit labai originalus dalykas: 
“Šios karės apreiškimo mo
mentas” (lietuviškai) ir k. 
Keli nespausdinti tvariniai 
darklajoja po svetimas ran
kas; męs juos išreikalausi
me. Yra taip pat kai kurie 
spausdintųjų piešų rankraš- 
čiai-originalai, arba vėl— 
musų muzikos meno istori
kams bei kritikams gana 
Įdomių daiktų—pirmieji kai 
kurių “Liet. Muzikos” nu
merių bandymai ir t.t. Ne
gana to, taip rankraščių yra 
storokas pluokštas S-kio 
straipsnių apie muziką, dai
lę ir panašius dalykus. Už
tikta taip pat didoka jo ko
respondencijos dalis, kuri 
turi žymią svarbą jo biogra
fijai. Minėtos metalinės gra
viruotos gaidų toblyčios ar
ba stereotipai apima visą 
“Liet. Muzikos” seriją, blai
vininkų ir ateitininkų hym- 
nus, giesmių leidinį rusams 
katalikams ir tris paskuti
nius augščiausiaus minėtuo
sius lotyniškus leidinius. 
Tos toblyčios velioniui buvo 
atsiėjusios apie porą tūk
stančių. Darant antrą lai
dą, sakysiu, “Liet. Muzikos,” 
tie stereotypai padarys 
mums didžiausią ekonomiją.

Visas archivalinis ir me
džiaginis turtas tuo tarpu 
liko pargabentas pas mane 
ir sukrautas mano bute.

Derybų reikale, o ypač 
palikimui perkratyti ir su
rašyti, labai daug pasidar
bavo kaipo ekspertas, gerb. 
J. Žilevičius, kuriam visuo
menė už tai bus be abejo 
dėkinga. Prof. B. Česnis.

(Iš “L. B.”)
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I PETER MILLER i!H9
Męs pardavingja- 
šią Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
ine Pastovią I?u-

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

Męs taisomo Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzameuavo- 
ja Uždyką. Specialistas.

Peter A. Miller
JUBILIERIS

2256 W. 22nd St., Chicago, III. i

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezoną, męs esame nuinušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H, Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., 
Art! Hoisted

Atdara Nedaliomis

Chicago, ill.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namą taUy 

gi Visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 So. Riolne Aie., Chicago
i Tel.Yards 502

Lietuviu Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti šį puikų daržą savo piknikams ir išvažia
vimams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliuinynu ir prieina prie pat Delaines 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

J. M. Tananevičius, 
3253 S. Morgan St. Telefonas yards mo Chipago, III. 
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

30th & Desplaines Sts. rjefona. Riverside .->6, Riverside, 111-

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko”

,1 Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. ,p. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

e užkietėjimas, skilvio

Nevirškinimas, sios kepenįs ir toki 
simptomai, kaip lie

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

Severas §
Balsam of Life t ira ' gi

■ (Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti įįį 
.......................- •'* . ......................................... ‘A ir lab- H 
uaimga uxnai j' i u aisiaiuuviuo vciico tonikų. Jisai padai’O

!(įh vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ju sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvo Skaudėjimas,
paraftė mums: “Mano pati ’turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų, ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severas Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog Sš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita 
HM daringa Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai ]

H*

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

National Srove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

SSSBSSaESSSSSSSSSSKSSmEKSSaaB

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta ' 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptieks 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki S po plet 

ir vakarais

fSS* BEBJLS
2Zemorlal Belle a Specialty.

Co*. Bal tUaare. HUUTJ

K. J. FILLIPOVICH,
Goneralis Agentas Chicagai.

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

S. P. Tananevičius,
. , “Kataliko” Leidėjas

GARSINKITE A. L. L.
“KATALIKE”

IGARETTES
*CO!WC,W

.. Rašykite prašydami dovanų kataliogo

f Nebo Department i
95 First St, Jersey City, N. J. 

' ’ Acc Eieht-day Mana
P. Loriliard Co. Incu. Established 188 ’ Clock. 275 whofocoupona

coR4įCiG A retTES
T"ttčla,*NEBO

Kodėl?.
Tabakas — Geriausias 
Su j aukim as — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas

PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename, 

pakelyje.
Geri del pinigų arba

Coffee Mill.
J40 whole coupons.

5
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Lietuviu Laikraštis “Katalikas” No. 14

Papasako j imas
APIE ■ U. “

K0LERĄ
Lietuviškai Perpasakoto, S.KAIMIETIS

..........  (Užbaiga)
3) Kokį pluokštą liepų lapų, duoti ligoniui ant 

prakaitavimo.
4) Kokį svarą, kamparspiričio, dėlei trynimo ligo

nio kūno, kad sušiltų ir davimui į vidurius po 30 la
sų. <■

5) Arbatžolių už kokia 20 kap.
■ 6) Raudono krymiško vyno bonką, už kokį rub

lį, dėlei įpylimo į gėrimą po du arbatinius šaukštu
kus į stiklinę'. į

7) Keletą citrinų, dėlei įvarymimo iš jų syvų į gė
limui virintą vandenį.

. 8) Cukraus keletą svarų.
9) Rukščiosios druskos už kokia 15 kap., galima 

gauti kiekvienoje aptiekoje, dėlei įpylimo po 5. ar 10 
1(0 lašų vietoj citrinos į stiklinę gėrimui pervirinto ir 
pasaldyto vandens.

10) Ricinos alyvos (ricinavo aliejaus).
11) Anoijos (Anodinių, Eter).
Ot ir viskas!... O gal manote, kad Jonas tiek pri

pasakojo, jog ir įsitėmyt viską sunku. Tiems, kurie 
silpnesnės galvos ii’ negali viską papasakotą atsimin
ti, daktaras įdavė kiekvienam surašytų ir atspausdin
tu 10 prisakymų. Štai jie:

1) Nesibijok koleros, nes ji nebijančius, atsargiai 
ir išmintingai gyvenančius, nebeima.

2) Be galutino reikalo iš namų niekur neišva
žiuok ir neišeik, o didžiam reikalui atsitikus, i ke
lionę imk valgį ir gėrimą su savim, iš namų, aplink 
manipolinę neslimpinėk ir po karčiaiiias nebelandžiok, 
bet grįžk kuogreičiausiai namon. ■<

Nepersivalgyk ir nepersigerk, nes tas labai 
sveikatai ir daro kelią ligai-kolerai.
Neik iš namų ir nestok prie darbo nieko ne
bot suvalgyk pirmiau ką ildrs šiito naujai

iš-

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusišku Kendžiu C v.

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

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

RUSSIAN GANDY GO.
1845 W. Grand Ave. Chicago, III.
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MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. IlalstodSt
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3)
kenkia

4) 
valgęs, 
išvirto.

5)

■

Turi geriausia, pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c.

Nedaliomis 15c. balkonas 10c.

Kainas šiokiomis dienomis ir su- 
batomis 5c balkonas 10c žemai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomis ir nedOlioiui 2 vai. po 

pietų.
Jei nori linksmai praleisti va

landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Z 
H

Vandenį gerk tiktai pervirintą ir prauskis su 
tokiujau vandeniu, geriant dėlei skonio gali įlašinti 
į-štikliiię vandens po penkis lašus rukščiosios druskos 
lašų.

6) Nevalgyk nieko nevirto (žalio), bet viską val
gyk virtą arba keptą; valgio nepalik kitam sykiu, bet 
kassykis virk naujai, nes pastovėjusiame valgyje ga
li ątsįrasti kol eras daigai.

Užlaikyk kuodidžiausią švarumą aplink save. 
.Įfeįgų yra arti, maudyklė, tankiai eik -iššimSųdyti ir 
Iltinius tankiai mainyk. Rankas su vandeniu bei 
Šilu-mazgok prieš kiekvieną valgį, taip-pat mazgok 

„ikaį po kiekvienam lauk išėjimui. ;
E i. 8) Orinčioje ir aplinkui grinčią, žiūrėk, kad butų 
didžiausia švara; pritaisyk tam tikrą lauk išėjimui 
vietą ir prisakyk visai šeimynai, kad ten,. reikalui at
ėjus, lankytųsi
...9) Be galutino reikalo sergančių kolera 

gonių nelakyk, prie sergančių ir mirusių 
rūkyk, nešniaukšk tabakos, nevalgyk ir negerk;
krapštyk pirštais nosies bei datų. Sugrįžęs namon, 
numazgok gerai rankas muilu ir vandeniu.

1) Žinodamas, kaip pats turi apsieiti, .savo kai
mynus prie to prikalbinėk. Daug lengviau vienybė
je pergalėti priešą, negu kovoti pavieniui.

Br O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 k Su. Halstad gat 
(Gyvenimas tiri aptielos) CHICAGO, Hl

xmtomzz.ii11.' '.".v.-toa* >22x32=11:

Prie išsinarinimo ir isipjovimtfl
Tuojau įtrink 0»ro Ricbter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžibjantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
; 25c. h' 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai njio
; . . P. ĄD. RICHTER & co.
74-80 Washington Street, ■ New York, N. V

-
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Musų sekantis straipsnis nagrinės 
reguliavimo klausimus.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Phone 'Yards 2063
.. i h: .

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

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

Tel. Yards 5194.

akušerkA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

DlDELiS

.SUVALKIJOS9

ZEMLAPIS■

Sutaisė B. K. Balutis
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«- DABAR GALITE STATYTI PIGIAI -*i
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Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius, 
pačtas, telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS,

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

28 per 22 coliu, 
spalvose (kolio- 
Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,

5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
rinių stulpų, guntų, durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilų, skal
byklų, klozetų, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus’ taupinančias kuinas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

Persistato 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie jį visi laikraš-

Ros idenc įjos.
Monroo 5622 Tol Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Ros.1431 Holt St Chicago, Ill.

į VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus^
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JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums plunka!? __
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prlgcmtą kalba; 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir.žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i poakius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili piaukuai. 
i-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
-Męs galeme ‘pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimų 
.plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponų ir siuskete šianden.
onion Laboratory, Box 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučlu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu perslutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
tPasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Kaina
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Kuomet Abejoji, Telefonuok

BIZNIO reikaluose nesusipratimas gali būti išaiškintas į keletą minutų pasikalbėjimų per telefoną.
e“ 
h“ 
s“ "s

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliško* k&lboa

„ Lietaviškęa k*lbo*
„ Ąritmetiko*
„ Knygvedyitči
„ Btenogr*fijoa
,. Typewriting
„ Pirklyboi teliių
„ Abelnoa Hiatorijoa
„ Suv. Valat. Eiatorijoa
„ Geografijoa
„ PilietyatCa
„ Politiško* Ekonomljoa
„ DailarašyatSs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7‘,30 IKI 8:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

WESTERN WRECKING & LUMBER CO.
3300 iki 3400 Wentworth Ave.

Kuomet savo sekantis žingsnis priklauso nuo 
plianų kokios nors ypatos, esančios tolimame mieste, tai 
tu gali be"jokio sutrukime gauti pageidaujamas informa
cijas variuodamas Bell Tolimosios Distancijos Linijas. 
Tikrą infbrmocijų turėdamas sutaupina laiko, pinigu ir 
rupesties.

Telephones Yards | 5946 1 
Drover | 3582 .

M. J. MANKOWSKI «
APTIEK A (

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, Eui kreipties nelaimei ištikus. iJMžiausia neląi-. 

mė, tai žmoggus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvię- 
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauždamas kokį! 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausią 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Chicagos Strytkarią 
Transportacija.

ne-
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CHICAGO
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STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)
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Pamatykite šį stebėtiną NEW 
PERFECTION Pečių pas sa
vo krautuvninką. Jis tu
ri jįjį dviejuose didumuo- DĮ? 
se kaip ir daugelį kitij • *-*. 
NEW PERFECTION Ke
pamųjų Pečių.

li
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Jūsų Namuose
Jus norite geriausio—niekas nėra

pergerai Jūsų Draugams. Joki namai
neturėtų būti be augštos rųsies degti

nės pasižmonėjimo tikslams ir. sveikatos
apsaugojimui. Gydytojai visur pataria

S-O-L-O Rye
Turtinga—Lengva—Maloni

Labai smagus akstinas—gardus ir skanus—idea
liška degtiną Šeimynos vartojimui.

Imk Namon Bonką Šiądien!
STRAUS BROS. CO. ® • Distillers • Chicago

Beliepsnis Kepimas Tiesiog Pečiuje

STEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė prie
taisą su atskirtu pečium, kurisai gali būti vartojamas 
Belicpsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir 

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

Jus pamatysite, kad jie visi yra at- 
sidėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Degėjai uždegami vie- 

nu briežuko palytėjimu ir tuo- 
O' jaus reguliuojami. NEW PER
SAI Ji x FECTION yra pastovių papro- 

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

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų”
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležinėse, rakandų, departamentinčse ir abelnose krautu

vėse, arba kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBĖS MERGINĄ (New Perfection Girl).

Męs matėme, kaip svarbu visuomenei, kad 
strytkarių transportacijos Kompanijos turėtų 
aitgštą kreditą, nes jeigu kreditas nėra augštas 
ir pasiūlytos išlygos pritraukiančios, tai nega
lima įgyti kapitalo didelės sistemos išvystymui 
ir pratęsimui.

Teoriškai, šių transportacijos ir kitų vi 
suomeninio naudojimosi Kompanijų reguliavi
mas per komisijas, atstovaujančias žmones, yra 
netiktai nesmerktinas, bet pageidaujamas. Teo
riškai, visuomenės ir investorių reikalus gali 
daboti reguliuojančios komisijos, bet neišmin
tingas reguliavimas greitai pakenkia šių Kom
panijų kreditui, ir su jų kreditu pakenktu, vi
suomenė ilgainiu nukentės.

Reguliavimo galybė turi savyje naikinimo 
galybę. Jokia sąžiningas asmuo nesakys, kad 
“Public Utility” įstaigų komisijos yra sutver
tos “Utilities” naikinimui; ir nei vienas neuž
gins, kad šių komisijų priedermė sąryšyje, su 
jųjų reguliuojamuoju veikimu yra jųjų užlaiky
mas ir plėtojimas.

“Utilities” yra biznio įstaigomis, ir kaipo 
tokios jos yra valdomos biznio principais. Ne
atsižvelgiant į jokį reguliavimo klausimą, šių 
kompanijų pasisekimas priklauso nuo jųjų ve
dėjų prisilaikymo prie sveikų biznio principų. 
Aišku, kad jei reguliavimas nori būti galutinai 
pasekmingas, tai jisai turi būti vykdomas pri
silaikant sveikų biznio principų.

Vienas pamatinis faktas turi būti priimtas 
omenių: Jokis Icgisliaturos žingsnis nei admi
nistracijos įsakymas negali suteikti visuome
niško patarnavimo už pigiaus negu jis kaštuoja.

Įlr.........  ....-m—--------------------- ................. ...
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Lietuvių pabėgėlių 
pajieškojimai.

(Nuo Puslapio 2.)

ČIURLIONĖS PARODA 
MASKVOJE.

(Užbaiga iš pereito num.)

Anieliė Čaponiutė, Vil
niaus gub., Švenčionių pav., 
Daugėliškiu vals., Budrių 
kaimo pajieško savo brolio 
Antano gyvenusio Chica
go. Jos adresas: Petrograd, 
Vasiljevskij Ostrov 16 Li
nija, d. No. 65, Amelia An
tonovna Čiapanis.
Kanstaneija Valaitienė, pa
jieško savo vyro Juozo Va
laičio ir brolio Antano Bau- 
kaus, jie gyveno MinersviL 
lėj, Pa. Adresas: Jaroslav- 
skaja gub., g. Ribinskoi, 
Spaskaja ui., No. 15.

Jonas Gudelis pajieško 
giminių gyvenančių Chica- 
goje Antano ir Jono Vilių, 
Ant. Kiklio ir Petro Snial- 
čio. Adresas: g. Petrograd, 
Fotanka 121, kv. 70, Ivan 
Gudelis.

Juozas Beičas pajieško 
savo draugo Motiejaus Ži- 
rono,. Vilniaus gub., Ašmia- 
nės pav., Devėsino vals., 
Vežikėnų kaimo, gyveno 
Bostone. Adresas: g. Mos
kva, Suševskaja ui. 27, 
Dvinskaja Obmuudirovoč 
naja Masterskaja, 3-ja Rota, 
1-go vzvoda, Osipu Beiču.

Jonas Jašinskas, kareivis 
ir sesuo Ona, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Biržų par.^ 
Klinčių kaimo, pajieško sa
vo brolio Petro, Adresas: 
St. Sasovo, Tambovskoi 
gub., Mos. Kaz. Žel. Do- 
roga, Bolničnaja ui., Ivanu 
Kriagždė dla peredači Aii- 
nįfe Jacinskoi.

Petras Mikoliūnas, sužei
stas kareivis, pajieško Ur
šulės Matuzaičios ir Marce
lino Matuzo iš Skapiškio, 
Kauno gub., Zarasų pav., 
ir kitų giminių. Adresas: 
Moskva, Everskaja ui., Le- 
ontjevskij pet., d. 13, kv. 4, 
Russia. , . - ■

Julijona Rapševičaitė, 
pajieško savo giminių ir 
pažįstamų, brolio Emilijono 
Šlapelio, Kauno gub., ji pa
eina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Pinevo vai., Pa- 
vėsečių kaimo, dabar gyve
na: g. Moskva, S. Bogorod- 
skoę, Bol. Bogorodskaja, 
dom Vorobjeva No. 19.

Juozas Banys, Mickūnų 
sod.,- Debeikių vals., Vilk
mergės pav., pajieško savo 
švogerių Mikolo Karvelio, 
Stanislovo Stašiškio, Ado
mo Karvelio, Dainininko 
Vanago ir Povilo Braziūno. 
Jo adresas: g. Moskva, Suš- 
čevskaja. No. 27, Intend. 
O hm. Masterskaja, 3 Rota.

Pranas Jakubanis, Palė
venės viensėdžio, Zarasų 
pav., Pandėlio vals., Kau
no gub’., pajievko savo uoš
vio - Petro Miskevičiaus ir 
švogerkos Uršulės Mickevi
čiūtės. Adresas: Russia, g. 
Moskva, Suščevskaja No. 
277 Intend. Obinun. Master
skaja, 3 Rota, Francu Ja- 
kubanisu.
,v Ona Lisauskaitė, pajieš- 
ko\savo brolių Adomo, Pra
no, 'Motiejaus ir Jono Li
sauskų, Vilniaus gub. ir 
pav., Gelvonių vai., Čiobiš
kio parap., Juknouių sod., 
gyveno Chicagoje. Adre
sas: Russia, g. Voroniež, 
Klarkova No. 19.

Vestuvės dar labiau Čiur
lionį pririša prie tautos dar
bo. Jis harmonizavo tautos 
dainas, rašė muziką tautinei 
operai, piešė dekoracijas 
tautiniam teatrui, nagrinėjo 
tautos dailės ornamentus ir 
davė gimtinio sintezuoto 
peizažo kelius giliai, nujau
stus paveikslus (pakelio 
kryžiai, liūdna toluma, ka
pai). Savo aiškumu ir ko
lorito vienodumu kai kurie 
šiė akvareliai — tai Čiurlio
nio, tverybos šedevrai.

Paklausęs kaikurių “Mi
ra Iskustsva” narių prašy
mų 1909 m. jis persikėlė į 
Petrapilį, pasiryžęs atsidėti 
vien tik tapymui.

Sunkus buvo pirmieji dai
lininko žingsniai. Išstatyti 
parodose kaikurie jo pa
veikslai buvo nesuprasti; 
publika ir mecenatai nesu
gebėjo jų įkaininti ir suti
ko nepalankiai. Svetima
me mieste Čiurlionis su sa
vo jauna' žmona patyrė di
džiausio vargo, |

Nežiūrint į apvertinusios 
jį įtakingos dailininkų kuo
pos pagelbą, jis greit aplei
do nevaišingą miestą1;•-'-Už
tat Vilniuj jis pradėjo dirb
ti dviguba energija.

Teko man jį matyti lie
tuvių susirinkime. Jis vir
te virė savo tautos-tvėrėjų 
atstovų ir tarpe-gabiųjų ir 
(gerųjų rodėsi gabiausias ir 
geriausias. Viską, prie ko 
'tik tekdavo prisiliesti, — 
gaivindavo'’ savo talentu. 
Nejaugi, jis neturėjo jaus- 
ties patenkintas, regėdaihtfš i<urus'
savo tautos kultūros augi
mą, kurios papuošalas pats 
buvo!

Bet kažkoks tragizmo 
antspaudas, kažkas, kas 
graužia jį, kas nuožmu, bu- 
ivo matyti jo akyse', veįdo 
išreiškime ir pačiame balso 
įcmpre. Taip atrodo žino- 
iiiės, baigiant nykti fizikos 
pajėgoms, nutemti, gyveną 
jau vieko viršūnėmis, nervų 
pajėgų inercija.

Praslinkus metams Čiur
lionis mirė. Jo organizmui 
nebeužteko pajėgų, ir jis pa
baigė gyvenimą psichiatri
nėje gydykloje.

feuįyg senovės lietuvių, sur 
pratimo buvo visoko įkūrė
jas. Tad labiausia Perkū
nas pas lietuvius buvo ger
biamas, Beje, ir šiose die
nose neretai tenka išgirsti 
lietuvius, ko nors baikštau
jant, išsitariant: “Sau
gok, Perkūne!” Lietuviai 
išpažino ir daugiau dievų, 
kaip antai: Patrimpą —die
vaitį pavasario, laimės, ra
mumo, javų brandos ir gy- 
'vulių globėją: Pikuilį—rū
stybės dievaitį; Kovą — 
karių dievaitį, Mildą — ma
lonės deivę, Lazdoną—miš
kų deivę, Laumę — laimės 
deivę ir k.

Garbinimas dievų pas se
novės lietuvius, taip kaip ir 
'pas kitas stabmeldiškas 
tautas, išsireikšdavo įvai
riomis iškilmėmis bei apei
gomis. Apie stabmeldiš
ką kultą dievų užsiliko ne
aiškios žinios, iš kurių is- 

: Jtorikai nedrįsta daryti au- 
Įtėntiškų faktų. Sprendžia
ma tiktai, kad dievų garbi- 
Iiimo iškilmės bei apeigos 
Išsireikšdavo įmaningiau- 
siais kūno judėjimais, šo
kais, mostagavimais ir gies

minėmis. Susirinkę minios 
prie aukuro šaukės jų pa- 
jgelbos arba atiduodavo 
(jiems prigulinčią garbę.

Iš pačių .pradžių lietuviai 
'neturėjo stabų, tik vėliaus, 
'susidūrę su kitomis tauto- 
!mis apsipažino su jų die
dais, — pradėjo taip-pat 
dirbdinti įvairius stabus, 
įurnaisįku- SHRDcETAOI 
kuriais atvaizdindavo savo
tiškus dievus. Pirm to lie
tuviai tik įsivaizdindavo 
dievus ir pastatę: jiems nu

degindavo aukas. 
Aukurus statydavo puikio
je vietose, dažniausia po di
deliais plačiais iškeroju
siais ąžuolais, kurie vasarą 
|įr žiemą žaliuodavo, Be to, 
'lietuviai šventomis vieto
mis aprinkdavo kai-kuriuos 
'miškus bei ąžuolynus, į ku
riuos niekam, apart kunigų, 
negalima buvo įeiti; prie
šingai, jeigu kas uždraudi
mo neklausydavo buvo liiir- 
timi nubaudžiamas. Apie 
šventas vietas susitelkdavo 
Itirštesnės minios, bet daž
nai ir atskiros šeimynos tu
rėdavo sau tokias apsirin- 
Ikę, Kiekviena lietuvių šei
myna šventai godojo savo 
'šventvietę ir už jos sutepi
mą kruvinai atkeršydavo; 
įšeimynos nariai didžiausio
je sau tarinėj e ir meilėje gy
vendavo, kad intikti die
vams ir neužsitraukti jų 
rūstybės.
i Senovės lietuviai, apsi
rinkę šventaviete, sukurda
vo ten šventą ugnį, kuriai 
nedaleisdavo užgestį. Ją pa
kūrendavo pačių žmonių 
aprinkti kunigai. Kunigais 
galėjo būti našliai arba be
laikiai vyrai ir našlės bei 
netekėjusios mergaitės, va
rlinamos vaidelytėmis. Vai- 
[delotai bei vaidelytės, įsto- 

’idami šin luoman, padaryda
vo prisiegą užlaikyti ty
riausią nekaltybę ir nuo
širdžiai dievams tarnauti. 
Peržengusieji įstatymus ir 
sulaužiusieji prisiegą buvo 
)ąyvi sudeginami.

Taip tai musų bočiai se-

meldiškąjį rūmą. Pakriiubo 
dievai, suiro aukurai, o pa
matai jų apkerpėję pagrim
zdo į žemę; užgeso ugnis ir 
durnai išnyko; iiutilo vai
deliotų bei vaidelyčių gies- 
'mės maldau j ančios dievų 
malonės; šiandien Lietuvo
je tik atrasime šimtamečių 
'ąžuolų, kurie atsimena se
novę ir galėtų apsakyti, 
šiandien neturime daugiau 
kas tuomet dėjosi. Jeigu 
šiandien neturime daugiau 
liekanų, kuriose atsispindė
tų stabmeldiškoji Lietuva, 
jos dvasinis ir fizikinis gy
venimas, privalome rugoti 
ant svetinių tautų, mus glo
bojusių kaimynų, kurie vi
sa, kas buvo mums sava, 
negailestingai naikino, žudė 
Ar nutrynė uo žemės pavir
šiaus. M.

Iš Lenkijos ir lenkų 
gyvenimas.

Lenkai daugiausia rūpina
si, kaip nualintam jų kraš
tui maisto pristačius, kaip 
triobėsiai ir ūkis atnauji
nus ir šiaip jau ekonomijos 
ir dvasios gyvenimas pastū
mėjus, paįvairinus. Žvel
giama praeitįn, lyginama su 
Europos gyvenimu. Patįs

lenkai prisipažįsta atiiiil^, 
atsilikę. Užtat žadinąmpb 
jiegos intensyvesniam gyve
nimo darbui.

Ir iš tiesų, didesniuose ir 
mažesniuose Lenkijos mie
stų prekybą iš lenkų paver
žė žydai. Kartais, kaip Var
šuvoje ir kitur, žydų vietos 
prekyboje dalyvavimas tie
siog milžiniškas. Pažiurė
jus į šalies turtus—kalnus, 
tenai šeimyninkauja vokie
čiai, a»igla|, franeuzaį, o 
lenkų arba nėra, arba visai 
maža tėra. Kas metai gera 
pusė miliono darbininkų len
kų turi duonos j ieškoti sve
timose šalyse, savo tėvynės 
įstaigose darbo pakankamai 
nerasdami. Karei užėjus, 
dalykai dar pasunkėjo'. Pa
vyzdžiui imkime knygas. 
1911 m. lenkų knygų teišėjo 
3462; rusų pusėje—1785, 
austrų—1435, prūsų—-1088 
Tai nėra daug. Kaip skaito 
M. Rulikoyskis savo knygoje 
“Lenkų knygos ir karė,” yi- 
sa lenkiškų kiiygų produkci
ja per metus /te|iekian|i, 
skaitant koronomis, 5^2 mi
liono, tuo tarpu viena t|k 
rusų leidimo firma, Sitings, 
kas metai leidžianti už 7 
milionus rublių knygų. Ka
rė visai užstelbus:Lenkijoje
(Užbaiga ant 8-to pusi.)

I
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i5 F. A. POSZKOS APTIEK A
3101 S. Morgan St., - CHICAGO, ILL.

SPEOIALI8KOS GYDUOLES.

Dr. Lung’s Kartus Vynas. Gerinusia gyduole dėl viduriniu ir išlaukinių ligų, 
knip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bonka ................................... ...........................................$1.00

Gydanti mostis dėl senų kroniškų 'ligų ir užtručijimb kraujo, suputimų ir 
Lt. Kaina ............................................................................................................. 50c ir $1.00

Vaistas dėl plaukų nuę lunkų galvojo. Kaina ...........    -50c
Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

II
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, renių, šviriakplvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO į
3003-3030 So. HALSTBD ST. CHICAGO, ILL

Budweiser yra Skysta Duona 
—Nieku Daugiaus—Nieku Mažiaus

TAI paeina tiktai ijs iiimbkintų ir nusistovė
jusių sulų geriausių {Siaurių Miežių ir ge
riausio toniko Saazer Apynių. Ameriko

nai, kurie apkeliavo visą pasaulį, sako: “BUD
WEISER TO Kdkybc, ’Tyriems, Minkštumas’ ir 
išimtinas Saazer apynių. Skonis yra visuomet 
toki pat—nežiūrint, ar Jųš geriate jį Ilong 
Konge ar savame mieste, Visuomet toksai pat 
BUDWEISER—visuomet vienintelis savo klia- ... 
soje.” ' ’ ■ ’

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U.S.A.
Atsilankantieji į St. Louis ynąjliųoširdžiai užkviečiumi aplankyt musų 

dirbtuyę-4-yžimu 142 ' akerius.
• — -------- - - ’ "■fj| i.

Means. Moderation

„J!.. ..■Jin.   ■■ii— imi ■ ■■ į  ...i, .. — .r į; .V1.’, Mvyt-!"."1 ..

GRAMOFONU
A______ '■ • -■ -■_____________________________ r. .

Vaidelytė prie švento
sios ugnies.

\1 Perkratinėdami įvairių 
įtautų istoriją, pastebėsime, 
kad tykiba visuose laikuose 
viešpatavo ne vien širdyse 
■atskirų asmeniu kokios 
nors tautos, bet visas jos 
(gyvenimas su tikyba kietai 
buvo susirišęs.

Lietuviai, kaip ir Įeitos 
tautos, senovėje buvo stab
meldžiai. Dorose lietuvių 
širdyse tikyba išseno gi

liai prigijusi. Persikratis- 
tydami lietuviai iš Lidijos 
lygumų į Pabalti jos miškus 
'parsinešė su savimi ir na
minius dievus, kuriems tuoj 
'aprinko tinkamas vietas; 
pastatė jiems aukurus ir 
'sukūrė šventąją ugnį, apie 
kurią sukinėdamiesi ir besi- 
iankstydarni kuni'gai-bulrti- 
ininkai apsakinėdavo gar
bingą praeit’ir apie garsius povėje išreikšdavo tikybi-, 

f jnius jausmus, iki jų hepa-
Vyriausias dįeV^ .pasTie? 'siekė Kristaus mokslas, ku- 

tųyius buvo Perkūnas. Jis; ris veikiai nugriovė stab-

Lietuvos vyrus.
tr • ■ j- „.„i

UZDYKt
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 
mūšų iiaujai išleistaBetriubineHARMONY Kaina Tiktai

panašios mašinos Jus niekur nę|ųrksit^|^"?tokią kainą, ko- " 
kia męs Betrubinę- “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kįtųtį’UŽihokė^įt^^20.00 ir $25,00. :

Betrįubinė “Harmony” turi gražiai padirbtą dvžę^ kurios/
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, pridimdančiai BetrubmėiP'll^^^llj^’ brangios ma
šinos išvaizdą. , ■ ' t

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkošriąaujai ‘ įvestą pagerinimą, kurisai apsaugo
ja plastinką nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatiiigą ųialonųnią ir gražuinąG

Betriubinė “Harmony” groja visokių padirbimų ir visokio didumo rekorduos.
Betrubinė ‘.‘Harmoiiy” savo didumu yra -kaip sykis tokia mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nenori išleisti daug ]>inigų ii- nori įgyti gerą gramofoną, kurisai butų gražus, drūtas, 

turėtų gerą balsą, ilgai tęsėtų -ir neišrodytų į pigią mašiną, tai įsigyk Betrubinę “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..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir

Męs Jums gvarantuojame, kad 
par

s

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

7



8

IŠ LENKIJOS IR LENKŲ 
GYVENIMO.

(Tąsa nuo 7-to pusi.) 

knygą leidimą. 1914 m. 6 
Varšuvos knygą firmos 
drauge išleidusios... 20 kny
gą. Kitais metais dar blo
giau. Nieks nesiinteresuo- 
ją. O leisti taip pat sunku, 
brangu. Be abejo, tais reiš
kia dvasios kultūros sumen
kėjimą, kiton vagon nukry
pimą.

Kaip jau sakyta, lenkti 
ekonomijos ir dvasios gyve
nimas nėra didžiai išsibujo- 
jes. Ir tasai gyvenimas yra 
nuolat svetimo, kaimynu 
gaivalo stelbiamas. Na, nors 
į Poznanės mokyklas pa
žvelgtame. Poznanės liau
dies mokyklose mokosi 15, 
000 lenkiuku, 5000 protesto- 
ną, 300 žydą. Gi iš 500 mo
kytoju tiktai trečia dalis ka
talikai, kurią tarpe tiktai 
mažas procentas lenku.

Vokietija anglams už 
blokodavus, vežimas
Lenkijon daiktų. Su
varžytas. Amerkos
lenkai kreipėsi į anglu vy
riausybę, prašydami, kad jie 
leistą iš Amerikos amerikie
čiu ir lenku aukojamus 
daiktus siąsti Lenkijon. 
Nors anglai griežtai ir ne
atsakė, o Askvitas pasirodė 
esąs ir puantais tam, vie
nok vargiai sulauks geidau
jamąją vaisiu. Lenkai taip 
pat kreipėsi ir Petirapilin i 
rusą vyriausybę, ir Vatika- 
nan į šv. Tėvą. Vatikane 
net buvusi visa delegacija, 
su R. Dmoskiu ir Broel—- 
Pliateriu, prašytą, kad šv. 
Tėvas užstotą lenkus ang

luose. Popiežius ramino, 
laimino ir pavedė Šveicarą 
komitetui 20,000 lirą.

Pačiu šelpimu irgi nema
ža rūpinamasi. Prie Varšu
vos Vyriausiojo Komiteto 
prisidėjo Poznanės komite
tas, inešdamas kas mėnuo 
Vyr. Kom. kason 350,000 
mrk. Amerikoje Raudona
sis Kryžius pasklaidė atsi
šaukimus, kuriais visi ragi
nami remti lenkus.

Gaivinimu sunaikinto 
ūkio daugiausiai rūpinama
si Galicijoje. Austru vy
riausybė duodanti Galicijos 
ūkininkams kareivią lau
kams dirbti. Duodanti ir 
arkliu, pinigų ir reikalingų 
daiktų. Lenku visuomenė 
taip pat neatsiliekanti. O 
nuostoliai dideli. Oficialinė- 
mis žiniomis, esą sunaikin
ta 200,000 triobą. 00,000 
Galicijos gyventoju like ru
suose, 58,000 lieką be pasto
gės. Pačią lenkia esanti 
Įsteigta Viennoje ūkio Ta
ryba (Rada Rolna). Jos ve
dėjas esąs žinomas Lenkijo
je veikėjas ūkininkas Tur- 
nau z Mikulio. Draugija už- 
siimsianti plianą ir visokių 
projektą gaminimu, sėklų, 
mašinų, žemės pirkimu, pi- 
i'nigų skolinimu. Lėšų drau
gija turinti daug. Prisidė
ję essl Prie jos Įžymus lenku 
agronomai ir veikėjai.

Reikia dar paminėti len
ku visuomenės partijos ir 
organ izacijos. Vyriausiasis 

į1 Tautos Komitetas. Lenkų 
Kolas ir socialistai susijun
gę vienon tautos organiza- 
eijon autonomijos teisėmis. 
Šios organizacijos, reikia pa-

Lietuviu Laikraštis “Katalikas”
ii - • i y '°

sakyti, daugiausiai atsto
vauja Galicijai. Vienok
Lvove buvo kviečiamas dide
lis lenkų suvažiavimas susi
tarti galutinai dėl veikimo. 
Čia buvo projektuojama 
kreipties į Varšuvos ir Poz
nanės lenku organizacijas, 
kad ir jos susidėtų, šitoje 
trijulėje Galicijos Tenka są
jungos visų tautą, partiją 
ir grioviu žmonės busią re
prezentuojami procentais.

Iš Chicago.
KSK3ESS3KS5SSŽI

ŠV. KRYŽIAUS MOKY
KLA ĮREGISTRUOTA.
Birželio 9 d. Chicagos vie

šąją mokyklų superinten
dentas J. D. Shoop pranešė 
kun. A. Skrypkai, Šv. Kry
žiaus klebonui, kad Šv. 
Kryžiaus Parapijos moky
kla Įregistruota, reiškia, su
lyginta savo teisėse su vie
šomis mokyklomis. Vaikai, 
baigę Įregistruotą parapiji
nę mokyklą, gali Įstoti Į 
augštesnias mokyklas (high 
schools) be kvotimų, kaip 
kad baigę viešas ‘mokyklas 
(public schools).

BULOTA ATVAŽIUOJA 
CHICAGON.

Šią savaitę atvyksta Chi- 
cagon p. Bulota, p. Bulotie
nė ir p. Žemaitienė, žinoma 
lietuviu rašytoja.

SUGRĮŽO DELEGATAI.
Chicagiečiai, kurie buvo 

išvažiavę Pittsbilrgan sei- 
muosna, šią savaitę sugrįžo 
atgal

JAUNAVEDĖS.
‘(Kataliko” Redakcijoje 

buvo apsilankęs p. L. A. 
Siykas, Westvilles, Ill., post- 
masteris. Jisai gegužio 4 d. 
slaptai apsivedė su p-lė 
Hazel Dennis. Vestuvės iš
buvo pasaptim iki keletui 
dienu atgal. Kuomet pažį
stamieji sužinojo, tai jauno
ji porelė išvažiavo į Chica
go pasiviešėti.

Ponas Slykas yra plačiai 
žinomu Westvilles apielin- 
keje politišku veikėju.

NAUJAS KNYGYNAS.
W. Pulhnano, Chicagos 

dalies, lietuviu kolionija tu
ri naują knygyną, kurį 
Įsteigė S. L. R. K. Pilnų
jų Blaivininką vietinė kuo
pa antrašu 12120 S. ITals- 
ted st. Knygynai! suau- 
kauta gan didelis pluoštas 
knygų, kurias kiekvienas 
gali atėjęs knygynai! skai
tyti. Ateina knygynai! tai
pogi visa eilė laikraščiu. 
Knygyne galima pirkti 
knygos ir taipogi laikra
ščiai atskirais numeriais ir 
užsiprenumeruoti ilgesniam 
laikui.

Kad padidinus savo iždą, 
kuopa yra nutarusi šį riir 
denį parengti vakarą. Jau 
pradėta rinkti apgarsinimai 
programai!. Programų su
tvarkymui ir apgarsinimą 
rinkimo prižiūrėjimui kuo
pa paskyrę du savo nariu, 
brolius Ignacą ir Sebasti
joną Aukštuolius. Vienas 
jąją yra knj’gyno užvaizdą.

“*■? ......~ I. A.
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SVARBU PETRUI' 

KISSELIUIJ h

Tegul Petras Kisselys at
siliepia į “Kataliko” Admi
nistraciją. Jam yra atėję 
pinigų. Žinantieji Petrą Kis- 
selį tegul jam praneša apie 
šią žinią.

SUAREŠTAVO LIETUVĮ 
VALDININKĄ.

Chicagos angliškoji spau
da pranešė, kad Cicero mies
telyje liko suareštuotas tū
las Girijotas, kurisai prižiū
rėjo paštos skyrią, esantį 
aptiekoje prie kampo 49th 
Court ir 13th st. Girijotas, 
kaip pranešama, yra kalti
namas pasisavinime pinigą, 
kuriuos žmonės per jojo pri
žiūrimą paštos skyrių siun
tinėjo. Sakoma, kad išny
kusią pinigą suma siekusi 
virš $2,000. Suareštuota- 
šai liko paleistas po kauci
ja.

Apgarsinimai.

GAIŠINIMAS LAIKO IR 
PINIGŲ.

Liga dažnai suima daugu
mą be persergėjimo ir pa
daro dideles proto ir kūno 
kančias, gaišinimą laiko ir 
pinigą. Kad kiek galint to 
išvengus reikia gerai rū
pintis savo sveikata ir prie 
mažiausio negalės ženklo, 
vis viena, ar tai paeitą nuo 
vidurią; ar dėl suirimo sto
vio kokio kito virškinimo 
organo, vartok tiiojaus Tri- 
nerio Amerikinį Karčiojo 
Vyno Eliksyrą. Jis greitai 
ir gerai išvalis vidurius, su
teiks jiems naują stiprumą 

ir išvaizdą, sutaisis norą 
valgyti,: pagelbės virškini
mui ir pravaris viduriu už
kietėjimą. Net žmonės su 
gera sveikata turėtu ret
karčiais paimti šito pui
kaus stiprintojo, kad savo 
organizmą palaikius geroj 
tvarkoj. Kaina $1.00. Gau
namas aptiekose. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjus, 1333—1339 
S. Ashland Ave., Chicago, 
Ill.

Trinerio Linimentas pa
lengvina skausmą nuo pa
matą. Turėk ji visuomet 
po raka. Gaunamas aptie
kose. Kaina 25c ir 50c. Ap
mokėta krasa 35c ir 60c.

Aš Augustinas Grublis pajieškau 
savo švogerkų Petronėlės ir Barbo
ros Mazeleuskaiėių ir Veronikos To- 
lausienės. Visos paeina iš Kauno 
guli., Raseinių pav.. Aleksandransko 
vals.. sodos Buikiškio. Pirmiau 
gyveno Chieagoj. dabar nežinau. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

A. Grublis,
71)7 Bank St.. Waterbury. Civili.

Pajieškau Kazimiero Buivich, Kau
no gub.. Telšių pav., Beplaukės mies
telio. . Norėčiau susieiti.

Dainininkas Jasinskis.
Box 51. Pontiac, Mieli.

Pajieškau savo švogerio Vincento 
Rimto. 3 metai atgal gyveno Chi
cago, TU., bet dabar nežinau kur 
jisai gyvena. Meldžiu jo pati'es, 
ar kas jį žino pranešti šiuo antrašu:

Frank Shonas.
2(150 W. 23rd St., Chicago. Ill.

Pajieškau Juozo Puniškos iš Phi
ladelphia. Pa. Dirbo Lack Port, 
N. Y. Buvo atvažiavęs J Milwaukee. 
Wis. apie 11 ar 15 d. spalių mėn. 
1013 m. ir nemisllu. kad jis buvo il
gai Milwaukee. Nuo to laiko neži
nau kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restoraeijose. 
myli eiti į šokius, amžinus apie 30 
metų. 0 pėdų augščio.

Ann.'. Schultz.
Wales. Statesan, Wis.

'Reikalu uju ma: — Pardavėjo j Ra
kandų krautuvę. privalo būti prity
ręs Rakandų pardavinėjime, nuola
tinė vieta ir geros progos.

Ilalsted Furniture Co., 
1930- So. Ilalsted St., Chicago, Ill.

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

B. A. Kukta, 
R. R. 1. Argylę, Minn.

’ No. 11

Reikalaujama: —geni randauninkų, 
kurie prideramu laiku užsimoka ran
di); Hiatai nuo 2 iki 6 ruimų, sulyg no
ro; namas naujai išstatytas; gazas, 
toiletai viduje; pusė bloko nuo lic- 
tuvi.’.kos bufiarnės; apielinkėjo lie
tuviai pradeda apsigyventi ir nori
me, kad dangaus butų; atąišaukit ad
resu :
3826 Emerald Ave., Chicago.

Reikalaujama: — dvi merginos 
dirbti miniu darbą hotelyje mies
te Cedar Rapids, Ta.; mokestis: 
$20 ant mėnesio ir ruimas su 
burdu; kelionė bus apmokėta; 
darbas nuolatos. Atsišaukite tuo 
jaus:

“Kataliko” Administracija,
324!) S. Morgan St., Chicago, Til.

EXT R.II
Parsiduoda rakandai (forničiai), la

bai pigiai, penkių ruimų, viskas, 
kas tik reikalinga: kas nupirks, tas 
galės tuose ruimuose ir gyventi: pui
kus ruimai ir pigi randa: priežastis 
pardavimo: savininkas apleidžia mie
šti).

V. r.
1656 W. Jefferson Ave. Detroit, Mich.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
jįiuom pranešamo, 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.

PIRMAS STRATI V/,8 PIKNIKAS 
ST DOVANOMIS.

Parengtas Lietuvių Kviaučiil Kliu- 
bo S. P., suimtoje Birželio- June 17 
d. .1916 m.. G. Chernausko įtaria 
Loyn, III. Prasidės 3 vai. popiet. 
Inžanga 25c porai. Kviečia visus be 
skirtumo atsilankyti kuoskaitlingiau- 
slal Komitetai).

Pasarga :— Važiuodami imkite bile 
karus iki Ogden Ave.. Ogden karus 
iki 48 Ave.. Lyon’s karus iki Des- 
plainės upės.

Paaiškinimas. Kurie turėjote ti- 
kletus ant Gegužio 14 d. Justice 
Park darže, tai tie tikintai gori ant 
17 d. birželio, G. Chernausko darže.

Lietuvos Ūkininko Draugija
Rengia

ŪIOŽIAUSĮ METIKĮ PIKNIKĄ
Nedėlioję, Birželio-June 25,1916
Bergman's 'Gi'ove (Riverside, Iii.L 

Durįs atsidarys Stij vai. ryte. Muzi
ka pradės griežti lygiai 10 vai. ryto, 
iki vėlyvos nakties. Inžanga 25c po
rai.

Taigi nepamirškite atsilankyti vi
si. jauni, dideli ir maži Į šį vienų 
iš gražiausių ir didžiausių piknikų.

Kviečia KOMITETAS.
SS&SSBSSI^SS^&SSgS&BSBSBS!
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JONAS M. TANANEVICZ
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinlmui 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.

3249-53 SO. MORGAN ST

SAVINGS BANK.
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 svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Dox
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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiillliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiillliiiiiiiiiii.... .

CHICAGO, ILLINOIS
BANKGS VALANDOS: Utaminkais, Margais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedeliais, Šaradomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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