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METAI XVIII

’ITALAI LAIKOSI.
NoH tai.nesmarkius ata

kas įkiro austrai i ant italų, 
vienok pastarieji, įstengę at- 
silaikyt. Atakai neatsieina 
pigiai austrams: kiekvienu 
kartu nustoja, kad nemažes
ni tai didesnį savo kareivių 
skaitlių.

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
MUŠI ORE.

Verduno fronte, vokiečiu 
orlaiviai atlėkė apžiūrėt 
francuzų pozicijų ir bombar
duot Bar-le-Duc. Franeuzai 
patėmyję, paleido savo or
laivius, tarp kurių įvyko ko
va. Pasekmės, kad du vo
kiečių orlaivius nušovė. 
Franeuzai praneša, kad dar 
tris orlaivius nušovė su ma
šininėmis kanuolėmis.

RUSAMS GALICIJOJE 
SEKASI.

Rusai ąižėmė Sniatyn kai
mą, dvidešimts mylių atstu 
nuo Czernowitz, ir tuom pat 
kartu paėmė nelaisvėn aus
trų 20 aficierų ir 6,000 
reivių, taip pat daugelį 
rėš amunicijos.

Tuom kartu skaitoma
laisvėn austrų paimtų į 120,- 
000.

j Iš kares laukų Europoje

NAUJAS MUŠIS ORE.
Vokiečių orlaivininkai bu

vo pasiryžę anglus išvyt iš 
pozicijų. Tuom kart, kaip 
anglų, taip ir francuzų or
laivininkai pasileido vokie
čius nuvyt. Prasidėjo ore 
neišpasakytai baisi kova, 
kuomet vienas po antram 
degdami orlaiviai skrydo že
myn. To mūšio pasekmės, 
kad vokiečiai nustojo 9 or
laivius, anglai du ir francu- 
zai vieną. Susirėmimas įvy
ko netoli Bar le Due.

BULGARAI VĖL 
PRADEDA VEIKTI. 
Bulgarijos armija prade

da veikti Balkanuose. Bul
garų armija buvusi Florian 
ir Monastic apielinkėse pra
dėjo žengti pirmyn. Mona- 
stir randasi piet-va karinėj e 
Serbijoje, netoli Grekijos 
rubežiaus. Florian yra 
skersai rubežių, apie 75 my
lios į vakarus nuo Salonikų.

Iki šiam laikui dar nebu
vo mūšių, nes nei nebuvo di
desnio pasipriešinimo, kad 
sulaikius jų ėjimą.

ka-

ne-

Is Amerikos s
»

415,000 VOKIEČIŲ ŽUVO 
PRIE VERDUNO.

Pagal apskaitliavimą, kad 
nuo pradžios Verduno už
puolimo, vokiečiai nustojo 
415,000 savo kareivių, t. y. 
bėgyje 119 dienų. Dalis iš 
to skaičiaus užmušta, su
žeista ir nelaisvėn paimta. 
Ta spraga turi būti naujais 
kareiviais užpildyta, ypa
tingai kad neatleidžiama ir 
norima paimt tasai baisu
sis miestas; matoniai, kadį 

> (vokiečiai nežiūri kiek jiems 
tas atsieis.

MIRĖ H. VON MOLTKE.
Vokietijos generalio armi

jos štabo viršininkas pasi
mirė Berlyne. Moltke yra 
dalyvavęs karėje vokiečių 
su franeuzais ir 1882 m. liko 
paskirtas antruoju genera
lio štabo atjutantu. Dabar 
įbuvo generalio vokiečių šta
bo viršininku.

PERKIRSTA AUSTRŲ 
ARMIJA.

I’agal naujausius prane
šimus ,kad austrų armija, 
Galicijoe perkirsta, tarpe 
Kovei ir Lemberg. Kad pri- 
gelbėjus austrams, siunčia 
vokiečiai sutvirtinimui aus
trų, savo didelį skatlių ka
reivių ir tuomi manoma ru
sus sulaikyt- tarpe Lutsk ir 
Kovei. Taip gi, buvo pavy
kę austro-vokiečiams persi
laužti per rusų liniją, bet 
rusai savo kontr-atakais at
mušė ir užgriebė daugybę 
kareivių ir amunicijos.

RUSAI PASKANDINO 
VOKIEČIŲ KARIŠKA

LAIVĄ. ■
Rusų gadintojai ir subma- 

rinai užpuolė vokiečių kru- 
serį Koenig 
Baltijos urėj 
jį su visais 
jo esančiais,
žmonių skaitlių, nieko ne
pranešama.

von Sachsen 
ir paskandino 
kareiviais ant 

Apie žuvusių

kad
sos-

MAIŠTAI KĮLA DĖL 
DUONOS GREKIJOJE-
Maištai dėl duonos siau

čia Grekijoje. Kaip žinios 
praneša, tai net keturiouse 
Grekijos miestuose maištai 
pakelti ir neramios demon
stracijos apvaikščiojama. 
Šiuom kartu maištai apėmė 
sekančius miestus: Patras, 
Aigina, Malias ir Agrinion.

’ NUSKANDINO TRIS 
LAIVUS.

Iš Londono pranešama, 
kad italų laivas Poviga ta
po nuskandytas. Taip gi nu- 
skandyti du anglų laivai, 
Beacy ir Olga.

Iš tų pačių šaltinių atei 
na žinios, kad italų laivas 
Apollonia buvo užkluptas 
submarine prie Porto Mau
rizio, Mediterranean juroje, 
ir labai sugadintas, bet nuo 
paskendimo išsigelbėjo.

MAŽI LAIMĖJIMAI
VOKIEČIŲ.

Vokiečiai, nustūmę ru
sus keliose vietose šiaur-va- 
karuose nuo Lutsko. Vo
kiečių pasisekimas tarpe 
(Kovel-Lutsk geležinkelio ir 
Turia upės. Rusų buvo ban
dymas persilaužti per vokie
čių linijas. Kiselin apskri
tyj, bet buvę be pasekmių.

A takuose per vokiečius 
padarytuose apielinkėje Ca
ry ir netoli Tanoczyn davė 
gerus rezultatus: užgriebė 
kareivių ir tūlą skaitlių 
įvairios amunicijos.

Rusų biplianas nušautas 
ir sugadintas prie Kolo- 
dout. Minėta sai biplianas 
buvo atlėkęs bombų mėtyt 
ant geležinkelio namų Mi- 
leika.

RUSAI PAĖMĖ
CZERNOWITZ Ą.

Oficialiai skelbiama, 
Czernowitz, Bukovinos
tamiestis randasi jau rusų 
rankose. Su paėmimu Czer
nowitz, padidino Uustrų-vo- 
kiečių belaisvių skaitlių iki 
150,000, ir daugybės naudo
tinos, įvairios amunicijos. 
Rusų žengimas pirmyn Ga
licijoje nesulaikomas.

DAR 14,000 AUSTRŲ, 
RUSAI PAĖMĖ 

NELAISVĖN.
Vėlesnės žinios ateina, 

kad rusai paėmė dar 14,000 
austrų nelaisvėn. Dabar 
priskaitoma iki 164,000 aus
trų nelaisvių, rusų ranko
se, nuo pradžios šio žing
snio. Su nelaisvių skai
čium, auga didyn ir amuni
cijos užgriebimas.

HOLLA^DIJOJ MAIŠTAI
auga dėl ‘Maisto.
Iš priežasties, kad Vokie

tijos agentai superka iš Hol- 
landijos maistą, tai pačioje 
Hollandijoje . neišpasakytai 
prekės pakilo ant maisto. 
Darbininkai negalėdami jau 
pragyvent su savo uždarbiu, 
surengi?,lukštai \t i iię demon
straciją, kad reikalauja pi
gaus maisto. Policija įsi
maišė demonstracijon, kad 
ją išskirsčius, tuomet de
monstrantai daužė krautu
vių langus, o policija varto
jo saviškius įrankius, dėlei 
nuraminimo.

AUSTRAI ATSILAIKĖ.
Į pietus nuo Dniestro, aus

trai atmušė rusų kavaleriją. 
Į vakarus nuo Visvovczyk 
rusų armija darosi sau kelią 
žengti pirmyn. Šiame susi
rėmime, papuolė 400 rusų į 
austrų rankas.

Ant viso Volhyniaus fron
to, judėjimas tarpe abiejų 
pusių didelis. Rusai atmuš
ti prie Kolki.

Austrai pripažįsta, kad 
rusai progresuoja Galicijo
je. Rusų kavalerija užėmė 
Zagadora, Sinatya ir Horo- 
denka. Parėjimas per Styr 
upę, rusams negalimas, ir 
čia atidavė austrams 2,000 
kareivių nelaisvėn.

RUSIJOJ MĖSOS 
TRŪKSTA.

Rusijos durna priėmė bi- 
lių, kuriuomi prisakoma su
silaikyt nuo mėsos valgymo 
per keturias dienas savaitėj.

VOKIEČIAI-AUSTRAI 
BENGIASI.

Baisus mūšiai siaučia 
tarp rusų ir vokiečių link 
Kovelio. Austrai, palikę 
Czernowitz apsistojo naujo 
se pozicijose tarpe Czerno 
witz ir upės Dniester, km 
jie lauks rusų ateinant. Tu 
ri viltį, kad iš čia, rusai ne 
pajiegs nuvaryt tolyn.

KARĖ SU MEXIKA 
NEIŠVENGIAMA.

Mexikos prezidentas Car 
tauza prisiuntė Washingto- 
nan savo ultimatum, kad 
S. Valst. kariuomenė Mexi- 
koje esanti, butų atšaukta į 
7 dienas. Suv. Valst. val
džia nei nemano to padaryt, 
bet palieka savo kariumenę 
Mexikoje, neva apgynimui 
Amerikos piliečių savasties 
bei gyvasties.

Suv. Valst. šaukia milici
ją iš visų valstijų ir mano
ma surinkt į 145,000 ir pa
siųst Mexikos parubežin. Su 
milicijos dalykais susitvar
kius, antras iš eilės seka 
liuosnorių šaukimas, ku
rių manoma sudarys į 
300,000.

Pacifico laivynas plaukia 
prie Mexikos vandenynų; 
keletas kariškų laivų buvu
sių prie Porto Rico ir San 
Domingo, ir-gi jau ant ke
lio.

Suv. Valst. laivynas, ma
no užblokuot visą Mexika.

Kad Suv. Valst. rengiasi 
prie karės su Mexika, taip 
pat mexikiečiai ir gi tvirti
na savo pozicijas, kariume-

ne koncentruoja į šiaurinę 
dalį Mexikos.

Nacorazi miestą, ameri
kiečiai gyventojai apleidžia 
ir traukia artyn prie Suv. 
Valst. rubežiaus.

Galima tikėtis bile kurią 
dieną apskelbiant kare Ame
rikos su Mexika.

KANDIDATAI Į 
PREZIDENTUS.

Pereitą savaite atsibuvo 
St. Louis, Mo. demokratų 
partijos konvencija, nomina- 
vimui kandidatų į Suv. Val
stijų prezidentus. Kandida
tūrą laimėjo veik vienbal
siai dabartinis prezidentas 
Wilson, vice prezidentu Mar
shall.

MOKĖS ALGĄ 
MILICIJAI.

Paskelbta, kad iššaukta*J 
milicija į Mexikos parubežį, 
gaus algą kaip gavo nuo sa
vo darbdavių. Pilnas algas 
išmokės 10 įvairių firmų. 14 
firmų, palaikys tik dėl jų 
senasiąs vietas ir kitos mo 
kės tai pusę užmokesčio, tai 
kurie yra dirbę nemažiau še
šių mėnesių ir t.t.

DIDŽIAUSIAS RUSŲ 
LAIMĖJIMAS.

Didžiausią rusai laimėji
mą sutiko su dabartiniu 
ėjimu Galicijon. Nuo pra
džios šio ofensyvo, rusai til
to savo rankose austrų-vo- 
kiečių belaisvių į 175,000. 
Niekuomet rusai tokių pasi
sekimų neturėjo’. Apart ne
laisvėn paimtų kareivių, 
taip gi kliuvo į rankas ru
sams daugybės amunicijos, 
kurį galima vartoti.

Kuomet rusai Galicijoje 
progresuoja, tai Turkijoje 
ėjimas pirmyn apsistojo. *

TRIS VOKIEŠIŲ 
ATAKAI ATMUŠTI.

Smarkiai bombarduojant 
sunkiąją artilerija visos 
apielinkės Vaux, Chapitre 
ir Chattancourt, ir tik nenu- 
sileidžiant francuzų ugnies 
kortinai, tapo vokiečiai at
mušti.

Vosges apskrityj taip pat 
padarytos smarkios atakos, 
bet vis pavyko franeuzams 
jas pasekmingai atmušti.

ATMUŠTI VOKIEČIŲ 
ATAKAI.

Padarytas vokiečių atakas 
prie kalvos 321 į šiaurius, 
pasekmingai atmuštas; į 
pietus nuo upės Somme ne
tikėtas atakas atmuštas 
taip-gi. Taip gi, ant kairio
jo šono Meuse upės, ir apie- 
linkėje Chattancourt, atakai 
atmušti.

VOKIEČIAI DAUGIAU 
TRANŠĖJŲ UŽĖMĖ.
Prie Verdun o verda pra

gariška kova už paėmimą to 
miesto. Nors tai nesmarkiai, 
bet vienok vokiečiai progre
suoja, pirmyn eina. Pagal 
Vokietijos oficialius prane
šimus, kad jiems pavyko ir 
šiuom kart naujas tranšėjų 
linijas laimėt, t. y. prie 
Tbiaumonto lygumos, kur 
užimdami tranšėjas, paėmė 

“0 francuzų kareivių.

' VOKIEČIAI ATMUŠTI 
PRIE VERDUNO.

Mirusio žmogaus kalva, 
tai yra svarbi karės momen
te vieta. Vokiečiai pardėjo 
be atlaidos bombarduot, bet 
franeuzams pasiseka atsi- 
laikyt, nors žingsnis po žing
snio užleidžia vokiečiams.

NEPAPRASTAS
SUBMARINAS.

Vokietija praneša, k: 
vokiečių 
pasiryžęs 
Atlantiką 
Amerikon 
4 d.

MILŽINIŠKAS RUSŲ 
LAIMĖJIMAS.

Rusai paskelbė savo lai 
mėjimus nuo birželio 5 d. ik 
17 d., kad nelaisvėn paimti 
1,309 oficieriai, 10 daktarę 
ir 70,000 kareivių; 83 kanuo 
lės, 230 mašinines kanuolei 
ir daugybė kariškos medžią 
gos.

Austrai pripažįsta kai 
laimėjimai rusų daug re 
miasi ant aktyviškumo rai 
telių bei kazokų.

ITALAI PRADEDA 
ATSILAIKYT.

Austrų atakos padarytos 
visoje linijoje Posina, pietų 
Tyreliuose tapo pasekmin
gai atmuštos. Taip pat, 
austrų artilerija su visu 
smarkumu užpuolė ant ita
lų visame fronte, ypatingai 
Novegno apskrityj, bet vi
sur italai pajiegę austrų 
atakuš atmušti, M :.

i iiUH | OI ■■■■■ ■ -‘L "■» i

supersubmarinas 
keliauti skersai 
ir manoma, kad 
pribus ant liepos

Tai yra milžinas sub- 
marinas, kokio iki šiam lai
kui dar nebuvo. Savyje tal
pins 00 žmonių—jūreivių, 10 
pasažierių, krasos maišus ir 
$20,000,000 vertės tavorų- 
-chemikalų.

Tas milžinas esąs 450 uė- 
dų ilgio, 40 pėdų pločio ir 
kėravimo bokštas 18 pėdų 
viršuje vandenio. Greitumas 
nuo 14 iki 18 mazgų per va
landą. Apginkluotas bus, 
tik dėl' apsigynimo.

ANGLŲ DESTROYERIS 
NUSKENDO.

Anglų gadintojas Eden 
nuskendo nuo susimušimo. 
31 jūreivių išsigelbėjo, trįs 
aficieriai žuvo.

KARĖS LĖŠOS, DVIEJŲ 
METŲ.

Pagal paduotas skaitlines 
karės lėšų, pasirodo, kad 
dviejų metų bėgyje, atsiėjo 
abiems ka liaujančioms pu
sėms 51 bilionas doliarių. 
Lėšos pasidalina sekančiai: 
Vokietijai, $11,650,000,000; 
Austrijai $5,625,000,000; 
Belgijai $60,000,000; Belgi
jai sąjungininkai išeikvojo 
$340,000,000; 
$125,000,000;

. $8,000,000,000; Anglijai $12,- 
)00 yen’ų (Japonų pinigai);1675,000,000; Italijai $2,250,- 
1,600,000 poros kareiviams 000,000; Rusijai $10,400,- 
>batų už 28,000,000 yen’ų 1000,000; Serbijai $280,000, 
r 20,000 balnų už 3,000,000. 000; Turkijai, tik apskaitlia- 

Tulos japonų kompanijos 
nenori užsakymų priimt, 
'kadangi už pirmesnius užsa
kymus mokėjo ne pinigais, 
bet čekiais, valstijos iždo 
"oondsais ar kitokiomis po- 
pieromis.

JAPONIJOJ DARBO 
METAS.

Pagal šių metų išsiunti
mą išdirbinių į užsienį, su
mišą rekordus kitų visų me
tų. Daugiausia Japonai sa
ro produktus parduoda Un
ijai. Tik-ką aplaikė iš Ru
sijos trečią užsakymą ant 
1,000,000 jardų materijos ir 
airi turi but pristatyta per 
lirželio mėn. Antras mate
rijos užsakymas aut 5,000,- 
)00 jardų, arba už 20,000,-

Bulgarijai
Francuzijai

vus, oficialiu pranešimų nė
ra $420,000,000.

nuo Norvegų 
kuris 

Amerikon iš

ATPLAUKĖ KARIŠKAS 
LAIVAS SU LAVONAIS.

Aficieris
garlaivio Storfent, 
pribuvo
Shields, Anglijos .praneša, 
kad bebūnant minėtam por- 
te, parplaukė anglų kariš
kas laivas, pilnas lavonų. 
Tai yra jūreivių kūnai su
gaudyti, kurie paskendo pėr 
jūrių muši prie Jutlando.

PRANCŪZAI LAIKOSI.
Prancūzai iš paskutinios 

laikosi ir stengiasi atlaikyt 
Verduną. Šiuomi žygiu, pa
vyko het trijose vietose vo
kiečius atmušt. Didelių pa
sisekimų neapturi, tik prie 
Le Mort Homme, (mirusio 
žmogaus kalva) pavyko da
lį apkasų užimt, apie vieno 
kilometro ilgio. Vokietija 
pripažįsta, bet sakosi, kad 
vėliau tapo franeuzai išvyti 
ir dar kliuvo nelaisvėn kele
tas šimtų kareivių ir maši
ninių kanuolių.

ATSIĖMĖ SAVO 
GINKLUS.

Mažai tokių atsitikimų at
sitinka, kad atsiimt nusto
jusius ginklus. Rusams tas 
pavyko. Diena pirmiau bu
vo nustoję didelį skaitlių 
savo ginklų, kurie priešui 
teko. Padarius ataką prie 
Gadomitchi bei Styr upės 
apielinkių, ir po mūšio lai
mėjimui apsižiūrėjo, kad at
gauna savo ginklus ir per 
3,000 austrų nelaisvėn pa
ėmė ir naujos amunicijos.

Į šiaurius nuo Spiagalą 
ir į rytus nuo Vischnevskoe 
vokiečiai buvo pasiryžę iš 
rusų apkasus atimt, bet ru
sų šautuvų ugnis, priešus 
nuvijo.

I
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5.Juozas Adomaitis Miko-

Lietuvių Pabėgėlių Pajieškojimai ig i

Motiejus Švirmickis, PieJ- 
kavos k., Javaravo vals., 
Marijampolės pav., Suvalkų 
gub., įieško Petro, Krisiaus, . 
Miko ir Antano Švirmickų. 
Adresas: Tambovskaja gub., 
Kozlovskį j ujezd, selo Sta
ro-Jurevo, d. 3, I. Lugano- 
yoi.

Pranas Pr. Būdvytis, 
gimnazijos mokinys 14 me
tų, pabėgėlis nuo karės, 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Taujėnų par., Kalniškių k. 
įieško giminių ir pažįsta
mų; tėvai likę po vokiečiu; 
iš namų išvytas kovo niėn., 
1915 m.; reikalauja pašel- 
pos. Adresas: g. Moskva, 
Miliutinskiį per. No. 18, 
Lietuvių Šelpimo Draugija. 
Russia.

Justinas Širvinskas įieš
ko savo brolio Jono Šir- 
vinsko, Naujamiesičo mies
telio, Panevėžio pv., Kauno 
gub. Adresas: Russia, g. 
Balašov, Saratovskoi gub.. 
Čečerinskaja ui. d. No. 114.

Alzbieta Gužauskienė 
Jieško savo švogerio Vikto
ro Jurevičiaus ir Viktoro 
bei Martino Gežeuskių. Ad
resas: Russia, g. Moskva, 
selo Bogorodskoe, Šester- 
'kinskiį per. No. 3.

P. Alekna, Kauno gub., 
'Subačiaus vals., Terpeikių 
kaimo įieško Vincento Ka
razijos, Modesto sūnaus ir 
'Jono Dundulio, Tamošiaus 
sunaus, to paties kaimo. Ad
resas: Russia, Vladimir, 
Nastoįateliu R. K. cerkvi

Ona Sabaičia, švobiškių 
kaimo, Kauno gub., įieško 
brolių Povilo, Karolio ir 
Jono Janišiaučių, Sliekių 
sod., Kauno gub., ir brolio 
Antano Šapo su seseria 
Agota Agliskiene, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Labgirių 
sod. ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
g. Petrograd, Nikolajevska-

Stanislovas Snarskis įieš
ko Antano Vauslovo, Kau
no gub. ir pav., Ariogalos 
vals., Kalniškių s. ir Ane
lės Vanslo vienos, Antano 
žmonos iš Pagevio sod., ir 
Vinco Juškos, iš tos pačios. 
vietos ir jo žmonos Marijo
nos. Adresas: Rusia, Sara- 
tovskoi gub., Balašovskago 
ujezda, selo Šipelevka.

Juozas Černauskas įieš
ko savo brolio Aleksandro 
Marscinkevičiaus, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Ūd
rijos gm., Butrimiškių kai
mo. Adresas: Russia, Vo- 
ronežskoi gub., Stancija 
Davidovka, Korotajevskij 
ujezd, Tresarikovskoje selo 
1-ij učastok.

Magdalena Jacevičiūtė, 
Kauno gub. ir pav., Vilki-

■ jos par., Ručkuuų kaimo, 
, įieško savo giminių, brolio 

Mateušo, sesers Marijonos 
Ma rcikievičienės, gyvena 
rodos Philadelphijoj. Ad
resas: Russia, g. Tambov, 
Tezikovskaja 65, Litovskij 
Komitet.

Paulina Rūkas, Vilnaus

' Adomas Bartoševičius, 
Vilniaus gub., Stakliškių 
miestelio įieško savo gimi
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Rostov N.-D., 
Bolšaja Sadovaja ui., No. 
'54. A. V. Čičkin Adamu 
Bartoševičių.

Jonas Jasiukynas, Griš
kabūdžio, Zablekių sod., 
Suvalkų gub., įieško Juo
zo, Stanislovo ir Petro Ja- 
siukynų. Adresas: Russia, 
g. Polock, Vitebską ja gub., 
Vserosijskoi Sojuz.

Antanas Budreika įieško 
Mikolo Sutkaus, Zarasų p., 
Jūžintų vals. ir Antano Ži
lio su Konstancija Žilyčia, 
Jūžintų vals., Naujikų sod.

' gyveno Su. Bostone, Mass.'gub., Švenčionių pav., Ling- 
Adresas: Russia, g. Moskva,

' selo Bogorodskoe, Šesterin-

Jonas Tamašauskas įieš
ko Pijaus ir Juozo Valai
čių, Suvalkų gub.. Naumies
čio pav., Raugalų kaimo. 
Adresas: Russia, g. Smo
lensk, Vitebskoe šos. 132, 
zavod Vilija.

Jonas Kriškėnas, Zarasų 
pav., Oniškio par., ■

hienų vals., Ginutėnų kai
mo įieško Jono ir Šimėno: 
■Rūkų. Adresas, g.
grad, Torgovaįa ui.,

Petro- 
d. No.

įieško1 Selamija Pakalnis 
savo brolio Jono Pakalnio, 
Kauno gub., Vilkmergės 
'pav., Utenos vals., Manečių 
sod. Adresas: Russia, g. 
Petrograd, Smolenskaja ui.,

, , -įieško d- No- 11 kv- 6-
ks. Paštukas dla per. P. A. sav0 giminių ir pažįstamų.

Pranciška ir Petras Bal- Adr.:
zariai, Pranciškaus ^vaikai, j’sf., Arsenahiaja 9, kv. 4.
Kaunu gub., Šiaulių pav.J Ona Krivickienė įieško
Kriukų vals., Lygumos gyv./petro Jukonio, Kauno gub.,

Mikalinčia,
Vilkmergės

Vana-

įieško gminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Voro- 
niež, slaboda Pridači.

Jonas Valaitis, Kauno 
gub., Šiaulių pav., įieško sa
vo brolio Bronislovo Valai-
čio, kuris prieš karę išva
žiavo i Gambridge, Mass, 
už vargonininką. Adresas: 
Russia, gub. g. Vladimir pri 
R.-Kat. cerkvi.

Karolius Žukauskas, Aly
taus miesto, Suvalkų gub., 
jieško Antano, Juozapo ir 
Simano Žukauskų. Adresas: 
Russia, g. Polock, Viteb
sko! gub., Vserosijskij Zem
skij Sojuz.

Bonifacas Tomkevičius 
jieško savo brolio Felikso,

Marijona
Russia,. Petrograd, Kauno gub., 

pav., Utenos vals. 
giškio sod., įieško savo bro
lio Antano ir Juozo Mika- 
lėnų. Adresas: Russia, g. 
Petrograd,) Saldackiį per. 
d. 4—5, kv. 39.
f Uršulė Konopacka įieš
ko savo vyro, nuo kurio ne
įgauna žinios jau du metai.

Panevėžio pav., Gudbergės 
vals., Užubalių sod., Adre
sas: Russia, g. Petrograd, 
Smoknskaja ui., d. 11, kv. 
6.

D-ras J. Bazelis nuo Du-
sėtų prašo pažįstamų pra
nešti jo tėvams likusiems 
Kauno gub., Sodinių sod., 
jog jisai ir o seserys Ona, 
'Monika, Alena ir brolis Jo
nas yra sveiki ir gyvena 
neblogai. Adresas: Russia, 
g. Riežica.

A. Gerdvilis jieško savo 
brolio Teofilio Gerdvilio 
Rumonių sod., Aluntos par., 
Kauno gub., gyveno Chica- 
l'goje. Adresas: Russia, g. 
įVoronež, Pokrovskij per.

gyvenusio Chicagoje 732 j’No. 10.
18 St. Adresas: V dieistvu-; Jonas Arnastauskas iš 
įuščuju Armijų, 2 Avtomo-: Uosupio kaimo, .Marijam- 
bilnuju Rotu, Bonifacu polės pav., Suvalkų gub., 
Tomkevičiu. ’įieško savo dėdės Antano
..Augustinas Kontvainis, Girniaus gyvenusio Asoni-
pabėgėlis nuo karės, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lečka- 
vo par., prašo pagelbos pas

'joj, Conn., ir kitų giminių 
i'ir pažįstamų. Adr.: Rus
sia. Rostov N.-D., B. Sado-

gimines ir pažįstamus. Adr.: 
Russia, g. Moskva, selo 
Bogorodskoe, B. Bogdans- 
kaja ui., d. Cviekova No. 
23.'

Adomas Aleksa, Šilvenių 
kaimo, Ilguvos par.. Suval
kų gub., jieškau kunigo 
Muleikaičio, kun. Konst. 
Vasiliausko, Vincento Jur
gelevičiaus ir Juozo Alek
sos, Adresas: Russia, g. Po
lock, Vitebsko! gub., Vse- 
rosiįskiį Zemskij Sojuz, 
Antonu Alekso.

'vaja 129, Litovskij Komi
tet, Tvanu Ornostovskomu.

Stanislava Vingiliauskie- 
nė,,Kauno gub., Šiaulių p., 
ir miesto jieško Viktoro, 
Petro, Boleslovo ir Liudvi
ko Vingiliauskių, Kauno g., 
Vilkmergės pav., gyveno 
Chicagoje;; taip-pat And
riaus Vidlauskio ir jo se
sers Michailuos. Adresas: 
'Russia, g. Kursk, Verchne- 
:gostinnaja ui., Litovskij 
Komitet, No. 38, Stanislava 
Bingelevskaja.

Adresas: Russia, g. Petro
grad, Torgovaįa ui., d. 25, 
kv. 11.

Kazim. Kaulakis Kauno 
gub., Ukmergės pav., Anyk
ščių par., Naujonių sod., 

jieško savo giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
g. Moskva, selo Bogorod
skoe, .B Bogorodskaja ui. 
d. Cvietkova No. 23.

Tris šeimynos Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Ta- 
mošbudžio gm., Jonas Mika
lauskas iš Seclvigių kaimo, 
Mikolas Maksvitis ir Ona 
Petkunienė iš Marmitškės 
kaimo jieško savo giminių 
ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, Mogilevskoi gub., g. 
Šklov, Proboinaįa ui., No. 
41, Ivan Mikalovskiį.

Julija Adomaitytė, Suval
kų gub., Vilkaviškio pav., 

’įieško Elzbietos Zajankau- 
skienės Pilviškių par. Ad
resas: Russsia, g. Voronež, 
Staro-Moskovskaįa ui, d. 
No. 19, uč. 11 kir. Jul. Ado
maitis.

Pijus Aleksa iš Parausio 
kaimo, Vilkaviškio pav., 
Suvalkų, gub., jieško savo 
giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, g. Petorgrad, 
1 Rota No. 11 R.-K. Du- 
chovnaja Seminarija, Vosp. 
P. Alekso.

lo sūnūs Suvalkų Su- 
| daigo par., įieško savo pųą- 
i seserės Anelės

Brindžių kaimo, 
par., Naumiesčio 
valkų gub., taip-pat pažįs
tamų sudargiečių. Adresas. 
Russia, g. Vel.-Luki, Pskov- 
skoi gub., 18 Bezoruzenną- 
ja Žel. Dor. Rabočaįa Rota, 
Josifu Adomaitisu.

Juozefa Masienė su 2 
vaikais Vladislav u ir Emile 
Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Troškūnų vals., Sa- 
marokų sod., įieško savo 
vy Kazimiero Masio gyve
no Pittsburge, Pa. Adresas: 
Russisa, g. Petrograd, Smo
lenskaja ui. No. 11.

Jieva Branušaitė prašo 
pagelbos pas savo dėdes 
Aleksandrą ir Pranciškų ir 
tetą Alzbietą. Adr.: Rus
sia, g. Balachna, Nižegorod- 
skoi gub., Zelenskaįa 
No,. 1, E ve Branuša.

Viktorija Gronska, 
no gub., Panevėžio 
Geležių miestelio, Gakunų 
<aimo įieško savo brolio 
Boleslovo Przebuszevskio 
iš tos pačios vietos gyvenu
sio Bostone. Adresas, Rus
sia, Izovka, Ekaterinoslav- 
skoi gub., Larenskaįa sto- 
rona, Kalįernaja ui., No. 1.

Antonina Tautkuvienė 
įieško savo brolio Jono, Jo
no sunaus Venslovo ir švo
gerio Kristino Stankaus, 
brolis Eiriogalės vals,, Kau
no gub., šyogeris Vilniaus 
gub. Adresas: Russia, se
lo Spas-Demensk, dom Kro- 
nicovoi, Kalužskoi gub., An
tonime Ivanovnie Tautkus.

Pranas Vaitaitis, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržų 
par.,, Benosiškio vienasė- 
džio jieško savo brolėnų tos 
pačios parapijos Juozapo ir 
Polinarijo Niūkų iš Štaky- 
rių kaimo; jį rusų kariuo
menė išvarė iš Lietuvos, 
'tėvai pasiliko su seserimis, 
o broliai Kazys ir Adolfas 
karėje. Adresas: pinigams 
siųsti Russia, g. Petrograd, 
Baskov per. d. 29, kv. 10,

Veuįųtės 
Siiitąutų 

pa v., Su-

ui. d.

Kau- 
pav.,

t Petronėlė Žebrauskienė 
i ieško savo broliui Juozo, 
Antano, Saįemouo, Juozo 
sųnu, visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Pilviškių 
iar., Skirkiškės k., visi se
nai gyvena Amerikoje. Ad
resas: Russia, g. Voronež, 
Staro-Moskovskaįa ui., No.

9.
Antanina Liudvin rašo 

angliškai ir įieško savo bro
lio Petro Norsgiunas, sesers 

’Marės Dulin skienės, Elz
bietos Bendaravičienės ir 
Barboros, kurios vyro pra
vardės ji ne žino; vienį jų 
gyvenę New Yorke, kiti ki
tur; taip-pat jos vyras Vin- 
'centaš Liudvin nori surasti 
savo brolį Juozą Vilimą ir 
jo žmoną Jievą. Adresas: 
Russia, g. Penza, Troickaįa 
ui., Poįskomu Komitetu pri 
gor. kirp. Zavodie, Anto
nina Litvn.

Benedikta Žilinskaitė, 
Kauno gub., Panevėžio p., 
Smilgių vals., Miškių sod., 
Ščidrobavo par., jieško savo 
brolių Stanislovo, Antano 
ir Adomo Žilinskų ir kitų 
giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, g. Moskva, 
ielo Bogorodskoe, Gliebov- 
skaja ui., d. 4, kv. 2.

Barbora Naveckitė Viek
šnių par., Šaulių pav., Kau
no gub. įieško savo brolio 
Juozo Savicko ir Augusto 
Savickėlio ir kitų giminių. 
Adresas: Russia, g. Mosk
va, Miletinskiį per. dob 18, 
kv. 9, Litovskoje Obščestvo 
peredat Barbarie Gričus.

(Tąsa ant puslapio 7.)

įDždyka! Koncertai Uždyką!!! |
s Kas nori pasiklaupti puikių koncertų, geriausių daininin- 
a kų, - muzikų, geriausių drkliamgeijų, monologų, dialogų ir t.t., 
E gali turėti tai visa uždyką'. Atsilankykite Į musų krautuvę. Męs 
1 turime visokių rekordų: lietuvišku, angliškų, rusiškų ir daugybę 
8 kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
į| topų visai uždyką. I

I

ir subatomis ikiKrautuvė atdara utaruinkais, ketvergais 
vai. vak. Nedėldicniais iki 1 vai. dienos.
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AKŪSERKA 
Mrs. A. VIDIKAS 
Baigusi akušerijos 'kolegiją; ilgai praktika
vusi PeniifjyJ,v^pįjo*. liospitalūse ir J’liilaJpJ-. 
pliijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duodu rodį moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir .slaviškai.

“KATALIKO" GENERALE 
AGENTŪRA

Chicagos 18-tos gatvės apskričiui.
M. J. Tananovičius, > 1

G70 W. 18*11 St„ Chicago. Ill.
: •' ■ ' t • t i A ’A :

Čia galite užsirašyti “Katali
ką,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly
giai kaip pačioje “Kataliko” 
išleistu vėjo.

S. P. Tananevicius, 
“Kataliko” Leidėjas.

:■ i .■

'per Centr. Lietuvių Komi
tetą. Laiškams g. Vitebsk, 
Lučeskaja ui., 3 Dvinskij 
per. d. No. 11.

Petronėlė Stonyčia jieško 
savo brolių Mateušo ir Pet
ro Stonių, Kauno gub., Ra
seinių pav., ir par., Dainių, 
kaimo. Pinigai ir laiškai rei 
kia siųsti per kunigą adresu 
Russia, g. Moskva, Mias- 
niciįa’ Vorota, Vodopįaniį 
per., d. No. 3, kv. 20 ks. I. 
Vodopalu.

Romualdas Butėnas ir se
suo Teofilė iš Paguliu sod*, 
Pandėlio par., Kauno gub., 
jieško savo seserų Elzbie
tos ir Konstancijos ir švo
gerio K. Marcinausko. Ad
resas: Russia, g. Petrograd, 
Storona Lopukinskaja ui., 
No 12.

Kazimieras Žilinskis, at
sargos kareivis, Kartinos 
miestelio, Kauno g., įieško 
savo giminių ir pažįstamų. 

’Adresas: Russia, g. Nevel,], 
Vilenskiį Konskiį Zapas, 7 
Otdielenie, 3 Vzvod.

Povilas Grimalis, atsar
gos kareivis, Kvietinių Ir., 
Garždų par., Kauno gub., 
jieško savo giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
g. Ne vėl j, Vilenskiį Kons
kiį Zapas, 7 Otdielenie, 3 
Vzvod.

GERAS virėjas niekuomet nesijaučia gerai, 
jeigu reikia vartoti aliejų ar virinamus taukus, ku

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

Jinai yra padaryta iš kornų.
Pyragams Mazola suteikia lukštą, kuris ai yra gardus ir su

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

— ... v. Mazola yra skaitiniui lygi augštų kainu užsie-
rriKimSimaS niniams aliejams prikimšimo tikslams. Jinai 
pasilieka saldi ir gera neapribuotam laikui visose aplinkybėse.

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

v . Mazola atlaiko daug didesnę šilumą negu bile kiti
nepiulab Virinamieji taukai.. Niekuomet nereikalinga deginti 
jąją. Jinai pasiekia virimo šilumos labai greitai. Tai reiškia di
delį sutaupinimą visame kame ir šeimininkes lėšose.

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

Mazola yra padalyta iš geriausių augintų kornų ir iš nieko dauginus.

Atsiminkite, kad ĄIAZOLA gali būti vartojama į vietą 
brangių importuotų aliejų su lygiai tokiu užsigaiiėdinimu ir 
daug ekonomiški aus.

Corn Products Refining Co.
NEW YORK.
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Tarp susirinkusiųjų, buvo 
du svečiu: p. J. Kaupas ir 
p. K. Ščesnulevičiuskiutė, 
kurie gana daug gerų pata
rimų davė.

Tolinus buvo išrinkta val
dyba, į kurią pateko: pirmi-

laikraštyj vietos ninku p. Vincas Bacevi
čius, Valparaiso Universite
to studentas, ir raštininkė 
—p-lė U. Jokubauskaitė, žy
mi veikėja.

Ateinantis susirinkimas

DONORA, PA.
“Darbininko’’ N. 58/100 

patemijau korespondenciją 
iš musu miesto, po kurią pa
sirašo tūlas L. J. Kad vis
kas butu teisingai parašyta, 
tai nereikėtu kitam laiko 
gaišint nei
užimt, bet su teisybe apsi
lenkus, reikia kelis žodžius 
tart, kad dalyką pilnoje 
šviesoje pastačius.

Rašydamas koresponden
ciją pažymėjo, kad Šv. Juo
zapo lietuviška bažnytėlė 
daro gerą įspūdį; viskas 
tvarkoje, švari kas parodo, 
kad čia darbuojasi uolus, rū
pestingas, tvarką mėgstąs 
kunigas ir juomi yra M. J. 
Kazėnas. Teisybė, gabus ir 
labai iki šių metų: ant ku
nigo rankij buvo viskas ati
duota. Kazėnui šeimynin- 
kaujant, skola labai padidė
jo ir ant Naujų Metų įnešė, 
kad keboniją padidintų ir 
parapijine mokyklą įtaisy
tų, bet ant laimės susirinki
mas nepriėmė, nes parapijai 
butų daug atsiėję. Ant mi
nėto susirinkimo išsirinko 
sekretorių ir trustisus. Gal 
but, p. L. J. tame mato prie
šus ir parapijom! nesusipra
timą.
f

Teisybę Mylintis.

LOWELL, MASS.
Atsibuvo kooperacijos mė

nesinis susirinkimas ir pra
kalbos. Kalbėjo iš So. Bos
tono, K. Balčiūnas, paaiš
kindamas kooperacijos nau
dingumą ir ragino remti ją. 
Taip-gi, nurodė, kad koope
racija yra susitvėrus ne dėl 
to, kad didelius turtus su
krovus, bet kad aprūpinus 
sveiku maistu savo tautie
čius.

Vėliau, atsibuvo delegatų 
rinkimas į konferenciją, ku
ri įvyks So. Boston, Mass. 
Delegatais išrinkta šios ypa- 
tos: J. Steponavičia ir J. 
Virbickas.

Taip-gi aplankė nelaimė 
p-nų Dirsų šeimyną, nes su
nūs, 3-jų ir pusės metė pri
gėrė upėje Concord. Dauge 
lis panašių nelaimių atsitin
ka, o daugiausia iš motinų 
kaltės, kad kūdikių nepri
žiūri. J. Sadauskas.

bus birželio 25 d., 7:30 va
landą vakare, pas p. Zata- 
vecką, 20 Hacker st., Wor
cester, Mass.

Gestina butu, kad kituo- C z

se miestuose panašius lite
ratiškus ratplius tvertų.

Rugiagėlė.

BALTIMORE, MD.
Teatrališkoji Dr-ja “Var

pas” birželio 12 d. buvo su
rengusi labai margą vaka
rą. Buvo lošimų, monolio- 
gų, dekliamacijų, kalbų. 
Įžanga uždyką. Žmonės la
bai pasitenkino. Tą patį 
vakarą buvo leidžiamas ant 
Loterijos žiedas T. F. sky
riaus, vertės $00.00. Išlai- 
mėjo Juozas Vėlenis.

KINGSTON, PA.
P. Šv. parapijoje lietuviš

ka mokykla liko panaikinta. 
Kam lietuviams ji reikalin
ga, jei turim šimtą saliunų. 
Yra lenkiška ir vokiška mo
kyklos. K. K.

Iš Užjūrio.

WORCESTER, MASS.
Birželio 11 d. tapo sutver 

tas “Maironio Literatiškas 
Ratelis” namuose p. J. Juš 
kų, 5 Vernon Terrace.

Sumanytojų ir įsteigėjų 
šio ratelio buvo p. P. Ja

kaitis, šv. Kryžiaus Kole
gijos studentas, kuris ener
giškai darbavosi, idant šis 
literatiškas ratelis butų 
įkurtas.

Susirinkus būreliui žmo 
nių, p. P. Jakaitis aiškino 
šio ratelio tikslą, kuris yra 
stengtis pasiekti augštesnį 
išsilavinimo laipsnį rašybo
je ir etikoje. Laike susirin
kimo buvo pakelta daug su 
manymų.

Nutarta skaityt Maironio 
raštus, lavintis prakalbose 
ir debatuose, rašyti kores
pondencijas ir stengtis abel- 
nai rašyti kuo daugiausia 
į lakraščius.

SMOLENSKAS.
. Balandžio 1 d. buvo pir

mas Smoldnsko Jungtinio 
Komiteto posėdis, į kurį su 
miesto biuru pabėgėliams 
šelpti savo atstovais susidė
jo visos tautinės organizaci
jos: lietuvių, latvių, lenkų 
(C. K. O.), katalikų (irgi 
lenkų) ir žydų.

Miesto biuras, kuris mai
tino savo valgyklose viso
kius pabėgėlius, dabar pri
stigo lėšų ir pareikalavo iš 
atskirų organizacijų primo
kėti pinigais už jų mitulius. 
Be to, naujai įkurtasis ko
mitetas rūpinsis bendrai ne 
tik miesto valgyklomis, bet 
ir visais bendrabučiais, ku
riuose bus skirstomi pabė
gėliai tautomis; taip (pat 
bendrai darys pabėgėlių są
rašą, bendrai dalinės kny
gutes ir t.t. Pabėgėlius, ne- 
pakliuvusius į jokią organi
zaciją, globos miesto biuras.

Lietuvių Draugija, nesant 
Smolenske butų ir trūkstant 
žmonių, nesiskubino savo 
valgyklą steigti, nes pabėgė
liai buvo maitinami miesto 
valgyklose, arba ėmė pini
gais iš C. Komiteto skiria
mų lėšų.

Buvo norima, kad pabė
gėlių skaitmuo, už kurių 
maitinimą turės mokėti or
ganizacijos, butų nustato
mas pačiose valgyklose, iš
duodant pietus. Šiame po
sėdyje lietuvių atstovas pa
siūlė sąrašus daryti ne 
pačiose valgyklose, bet or
ganizacijų raštinėse, kurios 
ir davinės maitinamiesiems

pietų markes savo žiniomis. 
Toks maitinamųjų skaity
mas turi ne vien formalinę 
vertę, tiktai tokiu budu iš 
pat pradžių išeis aikštėn 
lietuvių traukimas į sveti
mas tautines oraanizaciias 
tautinimo tikslu. Lenkų or
ganizacija, vadinamoji Ka
talikų Labdarių Draugija, 
tnaukė savo globon lietu
vius, norėdama padidinti 
lenkų skaičių, o nesusipratė
lius lietuvius galutinai su
lenkinti.

Dabar, prireikus mokėti 
už jų maitinimą, dalijant 
pietus, lenkai rašytų juos 
lietuviais ir galų gale len
kai lietuvių lėšomis daugin
tų savo “legijonus.” Bet 
virto kitaip. Dabar lietu
viai bus ne tik Lietuvių 
Draugijos maitinami, bet 
jos ir globojami, perkeliami 
jos bendrabučiuosna, kad 
globa nebūtų kerša.

Ne pro šalį bus čia pami
nėjus Smolenske susidariu
sį įdomų lietuvių lenkinimo 
būdą. Toje srytyje darba
vosi senokai (arti 10 metų) 
Katalikų Labdarių Draugi
ja. Praėjusiais metais jos 
vadai Neliubovičius ir J. 
M. sumanė toje draugijoje 
panaikinti sieną tarp lenkų 
ir lietuvių ir praminti sau 
Polsko-Litewskie Towarzy- 
stwo. Taip ir pradėjo tą 
draugiją taip pravardžiuoti, 
klaidindami žmones. To
kiam jų sumanymui ir dar
bui tylomis pritarė tikrieji 
Katalikų Draugijos sargai 
—klebonija. Bet Lietuvių 
Draugijos pirmininkas tam 
viešai laikraštyje .pasiprie
šino, paklausęs visuomenę, 
ar žino ji, kad Smolensko 
gubernijoje nėra tokios len
kų lietuvių draugijos, kaip 
visame pasaulyje nėra nor- 
malio keršo žmogaus. Šis 
trumputis paklausimas taip 
suerzino minėtuosius šulus 
Niuliubovičių ir J. M., kad, 
naudodamies vietinio laik
raščio redaktoriaus palan
kumu, išpylė pamazgų kibi
rą ant savo oponento. Vis 
dėlto visas tas atsitikimas 
sujudino jiems sąžinę, ir jie 
metė savo sumanytą politi
kos akciją, pagauti už ran
kos.

Taip pat ne pro šalį bus 
pasisielojus savo tautiečių 
tarpe, kad net šių dienų ne
apsakomi vargai nei kiek 
nesušvelnino lenkininkų 
ūpo. Džiaugsmas ima, ar 
kalbant ar tariantis su tik
raisiais lenkais iš Lenkijos, 
bet^ priešingai—skaudu ir 
sunku tarties su Gudų, Lie
tuvos, Ukrainos, Letgaliu 
lenkais. Šie lenkai jei ne 
kardu, tai moraliniais įran
kiais stengiasi priversti is
torinę tautą priimti lenkų 
žymes, norėdami nudilinti 
tarp lenkų ir kitų tautų 
skirtumus: kalbą, papro
čius, būdą ir t.t., paliekant 
toms tautoms tuščius Len
kijos provincijų vardus 
Lietuvą, Gudus, Letgalius ir 
t.t. Ir dabar, ašarų ir mir
ties dienomis, išvydo savo 
demoralizavimo tikslams 
“dobry czas.” Tikrieji len
kai, bent taip rodos, neser
ga šia liga; jų vargai ir so
stų, kad trūksta drąsos di
dinti tokius pat sopulius ir 
pūliai taip yra ūpų s ir sta- 
vargus kitų tautų.

j Bet veltui—karės laukuo
se, kraujo klanuos dabar 
kardu kertamos tautų sie
jos : ten bus visoms “orijen- 
tacijoms” galas.

I MIRĖ DU DAKTARAI ■
Maskvoje mirė daktaras' 

Kaz. Pietaris. Žinių nėra, 
kokis prietikis ar liga nuva
rė jį į kapus.

Kaz. Pietaris gimė Žiu- 
riuose>Gudeliuose, Suvalkų 
rėd.

Maskvoje mirė Adomas 
Sketeris, tai yra senas auš
rininkas. Autorius dauge
lio veikalų ir žymus visuo
menės veikėjas.

Pabėgėliu Pajieškojimai.
Juozapas Matuzas, karei

vis, Kauno gub., Zarasų 
pav., Skapiškio par., gyve
no Bridgeporte, Mass. Ad
resas: Russia, g. Višni Vo- 
loček, Tverskoi gub., Olit- 
skij Obščij Konskij Zapas, 
Kuzniecu Osipu Ivanoviču 
Matuzu.

Vincus Valavičia, Kauno 
gub., Laukuvos par., Ap- 
varšuvos kaimo, Raseinių 
pav., j ieško savo brolio 
Juozo Budgino ir kitų gi- 
miniųų ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, g. Nevel, Vi
tebsko] gub., 102 Železno 
Dorožnaja Rabočaja Rota.

Juozas Leveckis, Suval
kų gub., Marijampolės av., 
Gaąlevos miest'cfiįo, jieško 
savo uošvio Antano ir jo sū
naus. Adresas: Russia, g. 
Moskva, Preobraženskoe 
solo, Bogorodskaja Novaja 
Streiką No. 3, S. V. Ego- 
rovie ui. Sredniaja.

Bronislovas Gudavičius, 
Kauno gub., Rašėihų pav., 
Pilkelių dv., Eržvilko vals., 
jieško Onos Aiužavičaitės, 
Petro ir Juozo Urbaičiukų 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, g. Voronež, Gruzovaja 
ui. No. 28, Učeničeskoe 
Obščestvo.

Kazimieras Kučinskas 
jieško savo draugų ir pažįs
tamų Vinco Stanislovaičio, 
(Antano /Povilaičių, gyve
nančių Kanadoje ir Marce
lės MaiĮįutės. Adresais. 
Russia, Petrogradskaja g., 
Šliserburskij Turak. Zavod, 
Kislotskij Otdel.

Kazim. Svetikas, Kauno 
'gub., Šiaulių pav., Skemsko 
vals., Ririkių sod. jieško sa
vo brolio Juozo Svetiko, se
serų Domicėlės ir Valerijos 
ir švogerio Vladislovo Za- 
jausko, visi gyveno Chicago- 
je. Adresas: Russia, Mogi- 
levskaja gub., Račevskij 
uiezd, Staro-Rodniatskoi 
vol. Staro-Rudnia der.

Aleksandras Alemonas, 
Kauno gub., Panevėžio p., 
ir vals., Butrimiškių sod., 
jieško Mikolo Gumbine, 
Antano Kazlausko, Katri
nes ir Veronikos Kazlaus- 
kaičių, visi gyveno Pitts- 
burge. Adresas: Russia, 
Mft-gilevskoi gub., Račevs
kij ujezd, Stancia Žiobiu 
Koniandirovannomu Storo- 
žu Alenksandru Alemonasu.

Lucijonas Vilimas iš Pa
nemunėlio par., jieško savo 
brolio Jurgio Vilimo. Ad
resas: Russia, g. Jaroslavl, 
Nikitskaja ui., d. 95, kv. L

Jonas Juknelis, Suvalkų 
gub., Kalarijos pav., Pado- 
vinio kaimo jieško Jurgio 
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Grinkeyičiaus iš- tos apačios 
yietos ir draugų bei pazis- 
tdmų.ži ‘Adresas Russia, g. 
Mdskva,'- Zakrestoskaja Za- 
stava, Staro Alekseiskaja 
ui., d. Kolpakova.

GERIAUSIOS FAW
Pirkite pas mus farinas didžiau

sioje Lietuvių Fannerių Kolionijojo 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me bu 360 lietuviais farmeriais. Mę,< 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męx 
parduodame teisingiausiu budi:, išduo
dame pirkėjams waranluotus popurius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime Šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, bu juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžerae. Gerinusia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda 
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokion 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina braugyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
mo jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybiuio miesto 
Seottvillo’ės ir pačtavo miesto Lu 
dington, Mieli. Nusipirkite musų ko į 
Ironijoje farinas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei painislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokė:! 
visokias skolas, ir jus liksite Į ke
lis metus turtingai fermeriais. Ra 
šykite tuoj, gaus ;Ao4uvių Kolio 
nijos map:) ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

/ Tikras arJre^as:

As KJEOLS & G0B
REAL ESTATE

Peoples State Bask Building
Scottville, Michigan.

EVESKIO
3106 So.Halst£d

Čia gali išmoki! angliškai

Of. A. R. BJumentha! sakjus
Egzamenuojnmo A k is 

UžDYKĄ
Vn1nn<los; nnn 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatves Tol. Yards 4371

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kai 
ttinuotų, resvų, krintan 
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gčdinties, 
nes tas daro ^'au ne" 
apsakomų nemalonumų 
-—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _ 

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

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačia 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c_ stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dcr- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO.,

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

siaimiTE ir pwmiTs

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVI V BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos'sąmonę ir stiprina jų dvasią, 

kad kantriai lauktų Laro pabaigos. e
LIETUVIŲ BALSAS padeda sviesties ir tobulintina; jis ragina tautiečius šiuo iš

trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik do'ra ir naudingu, o nusigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas Žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, 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-—aptveriami.

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

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rl).; 9 mėnesiams 3Tb. 90 kap.; 6 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. GO kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 menesiams 6 rb. 80 kap.; (> mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. G0 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai. ......

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

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

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

iki aug-
laipsniui.

Paprašyk savo krautuvninko 
dykai knygutes popieroe. kuri 
duodama su kiekvienu 5-centi- 
niu pakeliu NAVY.

AMERICA!! TOBACCO CO.

BALTI MORE, MD. {

Tai, Kuom N Avi yra
Jisai yra paldarytas iš rinktinio, nunoku
sio Burley lapo—geriausio aplinkui kram
tymui ir rūkymui tabako ant svieto. Pa
mėgink sau labiausiai patinkamu Imdu — 
pypkėj, cigarete arba kramtyk.

GAIL &. AX

Long Cut
“Giriausis Tabakas G2riau.sia.m2 Pikilijį

NAVY yra ne tiktai saldaus skanumo ir 
kvapsnio, bet jisai yra sotus ir pilnus. 
Tai kode! jis daro stipru, išteklingą skys- 
timingą krandymą ir ilgai, užganėdinantį 
rūkymą pypkėj.

NAVY tai—tvirtas, šilkuotas ilgas Ta
bakas. Tai kodėl jis yra taip lengva su
vynioti į skanų, ražu cigaretą—jis nt"- 
subyra, neišpuola ir nenusipučia šalin.

Keturi apvyniojimai palaiko NAVY

G. W. GAIL & AX

šviežiu, drėgnu
niu — tikra piniginė 
vertė tikro vyriško ta
bako kuriuo turi pa
sidžiaugti 
šeįaiisiam
Pasirūpink pakeli šiau
dini! ir pamėgink

3



$ Lietuvių Laikraštis “Katalikas” ■ No. 15

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

j Redakcijos
Straipsniai
APDRAUDA IR 

PARTIJOS.

Visame pasaulyje apdrau
dos, arba pašelpinės, orga
nizacijos yra tveriamos ir 
užlaikomos tam, kad teikti 
pagelbą-pašelpą savo na
riams kuomet jie suserga 
ii’ tuomi netenka galės už
darbiauti, ir narių Žeimy 
noms, kuomet nariai miršta. 
Klausimas savo pamate yra 
grynai ekonaminis, aprūpi
nantis ekonominius mažiaus 
pasiturinčių žmonių reika- 

; lūs.
Sulyg šios pamatinės tai

syklės stengiamasi tvarkyti 
■ir plėtoti apdraudos organi
zacijas. Apdraudos organi
zacijos yra tas pat, ką ir in
surance kompanijos. Skir
tumas tarp jųjų yra tiktai 
tas, kad insurance kompa
nijos paprastai yra valdo
mos aprubežiuoto skaitliaus 
žmonių, apdraustųjų mi
nioms neimant jokio daly va
rno insurance kompanijų 
tvarkyme, o apdraudos or
ganizacijos yra valdomos vi
sų tų žmonių, kurie priklau
so prie tokių organizacijų 
ir jose yra apsidraudė. Va
dinasi, apdraudos organiza
cija yra ta pati insurance 
kompanja, tiktai pastatyta 

- ■ ant^ plataus demokratizmo 
1 pamatų.

Juo daugiaus apdraustų 
žmonių priklauso prie insur
ance kompanijos, juo ant 

. tvirtesnio pamato stovi kom
panija, juo pasekmingesnė 
gali jinai būti savo veikime, 
ii(jjs 'mirtinumas ) daugiaus 

„ susiderina su skaitlinėmis, 
kuriomis yra paremti ap
draustųjų mokesčiai. Apru- 
bežiavimas, kurį stato insur
ance kompanijos žmonių ap
draudime, yra sveikatos, 
stovis ar kita kokia nors ap
linkybė, tiesioginiai gręsian
ti žmogaus amžiaus ilgu
mui. Juo daugiaus yra ap- 
rubežiavilnų, juo mažesnis 
yra skaitlius tų žmonių, ku
rie gali būti ir tampa ap
draustais. Kompanija, kuri 
statytų aprubežiavimus, ne
turinčius savo tikslu apsau
goti kompanijos gerbūvį, 
butų labai keistu apsireiš
kimu. Tokios kompanijos 
vadovai butų pajuokti, ir 
galų gale pačiai kompanijai 
reikėtų užbaigti savo gyvy
bę.

Taigi insurance kompani
jos jieško sveikų, drūtų 
žmonių, kurie apsidraustų, 
visai nepaisydamos į tai, ko
kių įsitikinimų yra tie žmo
nės, prie kokios partjos jie 
priklauso.

Kadangi apdraudos orga
nizacijos yra insurance įstai 
gomis, tiktai kitaip sutvar
kytomis, tai ir joms dera, 
tas pats principas.

Išvada iš to labai lengva 
padaryti, kalbant apie Ame
rikos lietuvių apdraudos or

ganizacijos. Jos turėtų žiū
rėti, kad į jas galėtų prisi
rašyti galimai , į didesnis 
skaitlius sveikų5 žmonių. 
Skirstinėti narius,- esančius 
ar galimus, sulyg jųjų Įsi
tikinimų, sakysime—politiš
kų ar tikėjimiškų pažiūrų, 
reiškia statyti aprubežiavi- 
mus, kurie apdraudos orga- 
iiizacijai netik jokios nau
dos neatneš, bet, priešingai, 
bus jai nuostolingi. Ypatin
gai tai teisingai, atsižvel
giant į Amerikos lietuvių 
neperdideliausį skaitlių. 
Reikėti} tas neskaitlingas 
spėkas krūvon spiesti, o ne 
skaldinti ir silpninti.

Tarp Laikraščių
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Lietuvių Socialistų Są

junga pradėjo leisti savo 
mėnesinį socializmo teori
jos žurnalą “Naujoji Gady
nė.” Redaktorium yra p. P. 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius. Šiomis dienomis 
išėjo pirmas numeris.

’ MAINYS VARDĄ.
Iš patikimų šaltinių mums 

teko sužinoti, kad neužilgo 
Clevelande žada eiti savait
raštis “Dirva.” Šis naujas 
laikraštis busiąs vieton lei
džiamos dabar Clevelande 
“Santaikos,” kuri busianti 
sulaikyta. Naujasis laik
raštis eisiąs 8 puslapių 
durno.

kuomi yra, bet taptų są- 
moningesniais lietuviais. O 
ištautėjimo pavojus neap
sakomas. Susipratųsieji be
laisviai su ašaroms mums 
'skundžiasi, kad net žilgal- 
'viai senukai vokietėj ą, pir
miau net vokiškai nemokė
ję... O ką jau apie jauni
mą, valiklis bekalbėti!

' Todėl, greit reikalinga 
materija^ ir morale pageljba 
Didis ir neatidėtinas rei
kalas — steigti našlaičiams 
prieglaudų, mokyklų, ligo
ninių etc-. Tik vienam Sim- 
birsko mieste yra apie 500 
mokyklai tinkančių vaikų. 
Į Graži pradžia jau pada
ryta, daugeliui žmonių pa
gelbėta, vienur kitur mo
kykla jau įsteigta, bet no
rint tęsti ir plėsti pradėtą 
'darbą, reik nemažai pinigų.

Tiesa, tai, kas padaryta 
ar pradėta daryti, daugiau
sia — Jųsų, Amerikiečiai, 
sumestais centais, doleriais 
'padaryta, bet, aukoms ne 
taip jau beplaukiant, męs 

, 'baimėje dairomies aplink.
i Rods, jau artinasi tas 
laikas, kuomet Lietuvos 
klausimas, o draug ir lie- 
tuvių tautos vienybės klau- 
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di-

GelbBkime Mažąją 
Lietuvą.

vėl tiesiame ranką, 
Ameri-

Ir 
prašydami iš Jus, 
kos broliai, pagelbos nelai
mingiems Mažosios Lietu
vos žmonėms, belaisviams 
pakliuvusiems.

Kaip juos išvežė, bus jau 
pusantrų metų, kaip te be
daliai musų broliai dejuo
ja!

Rods, jų dejavimų, mal
davimų, ašarų, vargų mums 
gana tenka girdėti ir ma
tyti, bet, deja, dažnai, kad 
ir suprasta širdimi, turime 
skubintis šalin, nes mes ir 
patįs esame plikiai, varg
šai, svetimuose kampuose 
begyveną, ir tik tas skir
tas, kad męs laisvėje, o Ma
žosios Lietuvos broliai ii’ to 
neturi.

Jau pusantrų metų be
gyvuojanti “Lietuvių Glo
ba musų broliams, Mažo
sios Lietuvos belaisviams 
lietuviams, šelpti” b.e pa
liovos, kiek galėdama, dir
ba, rūpinasi, kad tik anos 
pusės buvusios sienos bro
lių skurdą sumažinus; bet, 
kadangi vargas ir reikalas 
neapsakomas, o pinigai iš
sekę, užtat daug sumany
mų, pasiryžimų liekas neiš- 
išpildyta, daug vargstančių 
našlaičių ašarų nenušhios- 
tyta, kuilių skaitmuo diena 
dienon vis didinasi.

Bet tai, kas jau padary
ta, pačių belaisvių žodžiais 
tariant, musų 
rijoj paliks 
žymės.

Nemaž jų 
padėjome,
turėjome. Stengėmies būti 
lyg ir švyturiu, kad musų 
broliai, toli nuo tėvynės bū
dami, ne tik neužmrštų

tautos isto- 
neišdildomos;

material ianr 
ištautėjimą ŠU

maldauti teisių dėl lietuvių] 
kalbos mokyklose. (Tuo 
tarpu deputacijai pasitaikė 
proga pasveikinti ciesorių, 
kuris laimingai prasilenkė 
mirties nuo Hodelio ir No- 
bilingo kulipkų). Ciesorius 
lietuvių deputaciją prielan
kiai priėmė. Dr. Sauerwein 
darbavosi. Jis parašė eiles 
“Užtarimas lietuvių kal
bos,” kurios likosi įduotos 
ciesoriui Berlyne per lietu
vaičių merginų rankas. Ne
trukus pasiųsta (Berlynan 
meldimas raštu su 17,000 
vietinės apielinkės gyvento
jų parašų reikalaujančių 
tinkamų teisių lietuvių kal
bai. Galų-gale visos lietu
vių pastangos liko be vai
sių, nes Rytinės Prūsijos 
ober-prokuroras, von Horn, 
nepaliovė stūmės lietuvių 
kalbos lauk iš mokyklų, 
įspau|;damas visur tik vo
kiškąją.

Dr. Sauerwein’as lietuvy
stę stengėsi gaivinti prie
lankiai vokiečiams. Pasta
riesiems nuolat aiškindavo, 
kad liuosybė lietuvių kalbos 
mokyklose ii’ kitose įstaigo
se, kaip tik svarbi vokiečių 
vasltybei, nes tąsyk lietu
viai, šalip savos kalbos, 
daug patogiau išmoktų vo
kiečių ir jokios neapykantos 
prieš vokiečių kalbą nebū
tų; lietuviai, girdi, paliktų 
dar ištikimesniais ciesoriui 
padonais. Tačiau ir tokie 
išvadžiojimai neprašalino 
vokiečių germanizatorių ne
apykantos. Dr. Sauerwein’
as susilaukė daug aršių 
priešų ir iš pačių lietuvių 
tarpo. Nutautę lietuviai in
teligentai buvo daug piktes
ni Dr. Sauerwein’o priešai, 
mat, jis gaišinęs gerai val
džios apmokamą jų darbą. 
Jie leidę Prūsų lietuviams 
laikraščius, kuriais pasek
mingai varė ištautinimo 
darbą. “Tilžės Keleivis”— 
aršiausias Prūsų lietuvių 
germanizatorius, minėda
mas apie Dr. G. Sauer
wein’o mirtį, išsitarė: “Męs 
todėl apie jį tegalime saky- 
'ti: viens neprietelis men- 
kiaus”...

Jautrus Sauerwein’as ne
galėjo amžinai iškęsti prie
šų šnairavimų ir su šird 
perša skyrėsi su numylėtu 
Prūsų Lietuvos kampeliu. 
Išvažiavo Norvegijon, kur 
ir užbaigė savo amžių. Nors 
širdis buvo pilna kartybių 
dėlei priešų: svetimų ir sa
vų, kuriems jis dirbo, ta
čiau greit atsileido. Urnai 
pasiilgo lietuvių ir savo 
laiškuose nuolat teiravosi 
apie lietuvius, ką jie veikia. 
“Kodėl jus tik nerupinatės 
už savo tautą, už savo gimi
nę? Kodėl jus nenorite lik
ti lietuviais —taip atsiliep
davo šis garbus lietuvių my
lėtojas “N. Liet. Ceitungo- 
je,” apraudodamas lietuvių 
tamsumą bei nesusipratimą. 
' Męs, lietuviai privalome 
būti dėkingi Dr. G. Sauer
wein’ui, nes jis, pamatęs 
musų vargus bei pažemini
mą, giliai paėmė tą musų 
nelaimę širdin, ir stengėsi 
mus gelbėti, kiek jo pajie- 
.gos leido. Gynė mus, kaip

> mokėjo. Tokių prakilnių už- mos kita kitą liūdnai dejuot 
l tarytojų ligšiol musų tauta ja; giedrai esant nekartą iš 

jam-pas ciesorių Vilhelmą 1-jį [nedaug teturėjo. M.

tiek amžių besistengian
tiems ir betrokštantiems 
kvienybėn susieeti, iš su
skaldytų dalių vieną tautinę 
vienatą sudaryti — ar bus 
lemta vėl gyventi kas sau, 
kas .sau suskaldytomis jie- 
gomis su savo priešais ko
voti!

Todėl jau dabar turime 
stengtis tokias aplinkybes; 
sudaryti, kurios musų nau-1 
dai patarnautų. Turime 
stengtis, kad tiedvi musų 
tautos dali, srovi, kad ir at
skirai tekanti, bet bendram 
tikslui, kaip galint grei
čiau vienon srovėm, upėn 
susilietų, kurios jokios jie- 
gos negalės užtvenkti.

Amerikiečiai, Jiianyse 
'vienintelė viltis, vien nuo 
Jus priguli, kad Mažoji 
Lietuva, taip skaudžiai su
keista, kuriai tiek smūgių 
teko, brolių švelnios ran
kos pagelbėta, keltųsi vėl 
gyva ir stipra1

Tat, paduokite pagelbos 
ranką savo mažesniaja'i Se
sutei — Mažajai Lietuvai!

“Lietuvių Globos musų 
broliams, Mažosios Lietu
vos belaisviams lietuviams, 
šelpti”- Valdyba.

“Naujoji Lietuva”Dr. G. Sauerwein
Daug Lietuva pagimdė 

vyrų, kurių darbais gėrisi 
svetimos tautos. Didžiuoja- 
'si vokiečiai, lenkai ir kitos 
tautos garsiais vyrais, ku
rie savo kilme priklauso lie
tuviams.

Tarsi už tokią Lietuvai 
nuoskaudą likimas pašaukė 
jai rimtą, naudingą vyrą, 
kilusį iš svetimos tautos. 
Tuo vyru yra Dr. Georg. 
Sauerwein. Musų rašliavos 
istorijoje Dr Sauerwein’ui 
priklauso žymi vieta.

Dr. Sauerwein yra tikras 
vokietys, pastoriaus sūnūs. 
Gimė sausio 15 dieną, 1831 
metais, Granavoje, Hanove
rio provincijoje; mirė Nor
vegijoj, Christianijos mie
ste, gruodžio 1G dieną, 1904 
metais. Iš jaunų dienų tu
rėjo didį palinkimą prie 
kalbų, o užbaigęs Goettin- 
geno universitete filoliogi- 
jos skyrių, pradėjo lankytis 
Europoje ir Afrikoje tyri
nėdamas tautų kalbas ir gy
venimą. Sprendžiama, kad 
Dr. Sauerwein’as mokėjęs 
kelis desėtkus kalbų ir viso
mis mėginęs šį bei tą raši
nėti. Lietuvių kalbą paži
nęs dar jaunas būdamas, o 
vėliau pašventė daug laiko 
jos tyrinėjimui. Besilanky
damas Prūsų Lietuvoje ir 
betyrinėdamas lietuvių kal
bą, pastebėjo, kaip ji greit 
nyksta; pastebėjo, kaip vo
kiečiai germanizuodami lie
tuvius rauna su šaknimis 
ir naikina vieną seniausių 
ir puikiausių pasaulyje kal
bų. Nesigailėjo energijos 
nei pasidarbavimo gynimui 
jos nuo žudytojų. Barė už 
tai vokiečius, o lietuvius ra
gino atbusti ir palaikyti sa
vo garsią giminę ir kalbą.

Lietuvių teises Dr. G. 
Sauerwein gynė tai straip
sniais, tai eilėmis—rašinė
damas vokiečių ir lietuvių 
kalboje. Vokiečių kalboje 
rašinėjo atsakinėdamas į'metais nuvyko Berlynan 
užmetinėjimus, kurie c

buvo daromi, kaipo vokiečių 
valstybės “maištininkui,” 
nes dauguma germanofilų 
niekaip negalėjo suprasti, 
kam Dr. Sauerwein’as, bū
damas tikru vokiečiu, už
stoja lietuvius ir jų reika
lams tarnauja. Lietuviams 
parengtuose raštuose jis 
stengėsi įdėti duodaugiausia 
prakilnios,1, patriotinės dva
sios, kad. sužadinus iš apmi
rimo, o pamylėjimą kas sa
va. Kad sustiprinti lietu
viuose tautybę, jis savo raš
tuose kėlė lietuvių garbingą 
praeitį, primindamas gar
sius kunigaikščius, kurie 
drebindavo visą Europą, ir 
apgynė pastarąją nuo toto
rių tvano. Jis užstodamas 
lietuvių teises valdžios aky
se tvirtindavo, kad Vokie
tija už savo galybę turi pa- 
sidėkoti lietuviams, kurių 
mitri ranka, jų kietas kar
das nekartą ją išgelbėdavo 

’nuo priešų.
Dr. Sauerwein mokėjo ir 

šiaip potriotinėmis eilėmis 
žadinti lietuvių tautinę sa- 
vymeilę. Pav.:

Lietuviai esame užgimę, 
Lietuviais norime ir but, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturime leist

> pražūt!
O tiems, kurie pesimistiš

kai žiurėjo į lietuvių ateitį, 
kurie mintijo, kad lietu
viams, kaipo neskaitlingam 
būreliui jau nei neverta gai
vinti savo tautinę sąmonę, 
jis griežta prieštaraudavo; 
jis sakė:

Męs tečiau gyvi dar esam 
Ir gyvi dar norim but, 
Męs linksmai dar išsitie- 

siam
Ir nenorim taip pražūt.
Dr. Sauerwein’as darba

vosi lietuviams ne vien raš
tu, bet ir gyvu žodžiu bei 
darbu. Jo sukurstyti klai
pėdiškiai lietuviai, vedami 
pastoriaus Glogavo, 1899

Ukiniako Rūmas.
Lietuvos ūkininkas gy- 

(vena dažniausia skurdžioje 
grinčioje. “Rūmų” gerų 
namų prasmėj ietuviai ma
žai tepažįsta savo gyveni
me. Nebent tik didy
sis Europos karė, praūžęs 
Lietuvos padange ir perakė- 
jęs savo griovimo nagais 
jos turtus, bus priežastimi 
atstatymo naujos rūšies 
triobėsių.

Dabartinis lietuvio “rū
mas” nepuikus savo išvaiz
da: žemas, sukniubęs, šiau
diniu stogu dengtas; pažįs
tame, kad jų vidus toks pat: 
aprūkę sienos, lubos, duobė
ta asla. Kas kita aplink 
'“rūmą:” ten gėlių darželis, 
(susipynęs krūmas jų me
džiai gumšuoja. Dažniausia 
tokiose apyętovose stovi 
Lietuvos ūkininkų “rūmai.”

Užsiminę dabar apie to
kių “rūmų” patogumą gy
venti, su tyra siela turime 
pripažinti, kad lietuviui jie' 
begalo mieli. Mieli dėlto, 
kad su jais, taip sakant, jis 
suaugo: čia gimė, augo, pra
leido jaunystę ir visas jo 
triūsas sukosi vien apie są- 
manotą grįčią. Visus savo 
gyvenime 
mielus ir 
praleido, 
kas—vedė 
■'notos grisios sienos 
dundėjo nuo džiaugsmo; 
kuomet kas mirė iš šeimy
nos narių, tos sienos buvo 
liudintojais ūkininko gai
lesio, ašarų ir susikrimti
mo. Tarsi nuobodus ir liūd
nas jos vidus—juk nedaug, 
rodos, tegali šviesos bei gy
vybės iš gamtos įsiskverbti ’ 
per. jos jnęnkųčįųs .ąpruku- 
sius langus, bet įsivaizdin- 1 
kime, koks sveikas, visuo
met tyrų minčių bei gyvy
bės pilnas šeimininkas bei 
jo šeimyna: nuo mažiausio 
ligi didžiausio visi sveiki, 
raudoni. Kiek meilės plaz
da toje šeimynoje, tik tas 
težino, kurs pats iš tokio 
tarpo išskilo... Ne tik sa
vieji atjaučia tą šilimą, ji
nai sušildo ir svetimą ; net 
ir svetimtaučiai žino, koks 
nuoširdus vaisingumas gy
vuoja lietuvio ūkininko sa
manotame “rūme.”

Miela ir patogi gyventi 
samanota grįčia dėlto, nes 
jinai yra tik kaipo kokis 
lukštas, pridengiantis žmo
gų, per kurį galima tėmyti 
ir atjausti visi gamtos gra
žumai ir malonės. Ūkinin
kas visas metų dalis pralei
džia sėbrystėje su gamta. 
Pavasarį ir vasarą ūkinin
kas ir jo šeimyna lengvai 
gali palikti samanota grį
čią ir visą gražią ilgą dieną, 
praleisti ant tyro oro. Ki
taip yra rudenį ir žiemą. 
Po sunkių prakaito vasa-į 
ros darbų žmoneliai laukia 
šaltos žiemos, kad atitiesti; 
iškrypusius nuo darbo są
narius, sudoroti surinktą 
vasaros metu turtą. Ir šal
tą žiemą ūkininkas arti su 
gamta. Per grįčios sieną 
jis atjaučia ir girdi, kaip 
šiaurinis vėjas kaukdamas 
blaško sniegą, kaip nuogoj 
medžių šakos pasiplakdaį

apsireiškimus— 
liūdnus—jis čia 
Kai jis—ukinin- 
moterį, tai sama- 

grįšios sienos net 
nuo

žvilgsnį į skaisčią padangę 
iš kur šypso mėnulio pusvei- 
dis ir nesuskaitytos daugy
bės blizga žvaigždžių...

Žmogus, aplinkybių pri
verstas, dažnai turi keliau
ti svetur ir ten apsipranta, 
bet niekur jam nėra taip 
miela ir patogu, kaip po sa
vo gimtiniu stogu! M«

PRANEŠIMAS SKAI
TYTOJAMS.

i Dabar visiems “Kata
liko” skaitytojams yra iš
siuntinėjami pranešimai, 
kuriuose parodoma, kaip il
gai laikraštis bus siuntinė
jamas. Anksčiaus negalė
jome sutvarkyti surašą dė
lei darbo daugybės. Jeigu 
kam nors pranešimas ne
būta prisiųstas, tai prašo
me atsiliepti greitu laiku, ir 
pranešimas-pakvit avimas 
bus veikiai prisiųstas.
“Kataliko” Administracija.

Žinelių Žiupsnys.
Kada Graikijos karalius 

užėmė savo sostą ir kaip jo 
vardas?

Ats. — Dabartinis Kons
tantinas užėmė sostą kovo 
18 d. 1913, kuomet nužudė 
jo tėvą Karalių Jurgį I.

Kiek yra indijonų Suvie
nytose Valstijose?

Ats. —Indijonų gyvento
jų randase 333,010, sulyg 
paduotų žinių per indijonų 
vyriausybę.

Kiek svarų kovos suvar
tojama per vienus metus 
Suvienytose Valstijose?

Ats.— 1915 m. suvarto
ta 1,055,089,000 svarų. Suv. 
Valstijos yra didžiausią ša
lis pasaulyje iškdirbystėje 
kavos.

Kiek yra Amerikoje val
stijų, draudžiančių svaigi
nančius gėrimus?

Ats. — Alabama, Arizona, 
Arkansas, Colorado, Geor- 
igia, Idaho, Iowa, Kansas, 
Maine, Mississippi, North 
Carolina, North Dakota, 
'Oklahoma, Oregon, South 
Carolina, Virginia, Wa
shington ir West Virginia. 
Keletas balsuos šį metą šia
me klausime.

1 Kiek svarų 
i vartojama per 
Valstijose?

1 Ats.— 1914

cukraus su
metus Suv.

aštuonius 
Tai išeis 
ant kiek-

iu. suvarto
ta daugiaus kaip 
imliomis svarų, 
'apie 84,14 svarų 
'vieno asmens.

Kur pirmiausia buvo iš
rasta konvertai ir kokiuose 
metuose?

Ats. — Pirmiausia išras
ta ir vartota konvertai Ang
lijoje ir Suv. Valstijose, 
apie 1840 m.

lovos per langą nukreipia

SKAITYTOJAI!
Skaitykite
PabčgėliiĮ

Pajieškojimus
Telpa

Kiekviename
“Kataliko”
Numeryje

j
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Kaunas Nuo Aleksotas 
Pusės.

Kaunas — tai vienas di
džiausiu ir seniausių Lietu
vos miestų; miesto pradžia 
nežinoma, tečiaus istorikai 
spėja, kad Kaunas buvo 
įkurtas dešimtame šimtme
tyje. Kas Kauną įkūrė — 
taip-pat nežinoma, tik pa
davimai nurodo, buk įkūrė
ju buvęs Kaunas — sūnūs 
deivės Mildos, kurios šven- 
tenyčia arba žinyčia buvusi 
Aleksote.

Kauno miestas guli labai 
puikioje vietoje. Pro jį bė
ga platusis Nemunas, išsi
rausęs sau taką tarp augš- 
tų, miškais apaugusių kran
tų; čia pat jis susiglaudžia 
su Neriu (Vilija) ir sulieję. 
savo vandenįs ramiai ban
guoja į Baltijos jurą. Ap
link tą jungtį išsitiesė Kau
nas įkabindamas paveikslin- 
gą apielinkę, išvagotą giliais \ 
tarpkalniais, kuriuose šla
ma žaliuojantis ąžuolai. 
Grožybė Kauno pakalnės ir 
apielinkių tikrai nuostabi; 
neveltui sužavėjo prakilni) 
dainių-poetų Mickevičių, 
kuris Giestupio, vėliau pra
mintoj poeto vardu pakal
nėje rymodamas gaivindavo 
savo mūzą.

Svarbus Kaunas lietu
viams ne vien savo padėji
mo puikumu, bet ir praei
ties nuotikiais. Su Kauno 
vardu susirišę brangus lie
tuvio širdžiai atminimai. 
Kauno apšiupėjusios sienos 
ir pilių liekanos atinena 
daug svarbių istorinių veik
smų, kuriuose dalyvavo mu
sų protėviai. Tos sienos ir 
griuvėsiai galėtų apipasa
koti, kaip narsiai kovojo 
musų protėviai už Lietuvos 
laisvę su nuožmiais kryžuo- 
čiais, žuvėdais ir kitokiais 
priešais. Kaunas buvo svar
biausias Lietuvos galybės 
pamato akmuo — užtad ir 
priešai labiausiai stengėsi jį 
pagraužti. Lietuvos didieji 
kunigaikščiai puikiai numa
nė Kauno svarbą ir intaisė 
čia tvirčiausią pilį; ypač Al- 
gerdas ir Keistutis daug pa
sirūpino Kauno sudrutini- 
mu. Nuolatinės varžytinės 
ėjo už Kauną tarp įdėtu vos 
kunigaikščių ir kryžiuočių, 
nes vieni ir kiti kuopuikiau- 
sia numanė, kad apvaldė 
Kauną, lengvai galės užtū
rėti savo globoje ir aplin
kinius kraštus.

1362 m. Kauno sienos 
sudrebėjo nuo smarkiau
sių karės pajiegų susitren- 
kiino. Tuo metu kryžiuočių 
mistras von Kniprode, su
telkęs didžias pajėgas sa ru
jų ir pasikvietęs talkon mi
nias kalavijuočių, užpuolė 
Kauno pilį ir aprietus'ją iš 
visų pusių ėmė ardyti. Pi
lyje buvo užsidaręs Keistu
čio sumins Vaidatas su 2,000 
kareivių. Narsiai ginėsi Vai
datas su savo kareiviais, bet 
pilies apginti neįstengė. Pa- 
gelbon paskubo atvykti ir 
Keistutis su Algerdu, bet, 
turėdami menkas pajėgas, 
negalėjo nieko padaryti kry 
žiuočiams, kurie, tarsi juo
di debesįs, siūbavo apie pi
lį. Po ilgo, narsaus ginimo- 
si Vaidatas buvo įveiktas ir 
pateko vokiečių nelaisvėn

Kauno pilį, bet 1382 metais 
kryžiuočiai vėl ją užpuolė. 
Tada vokiečiai sujungė ka
nalu Nemuną ir Nerį ir at
statę pilį pavadino ją Rit
ter verder, t. y. karžygių sa
la.

Kaunas buvo tokia svarbi 
vieta, kad lietuviai, neatsi
žvelgdami į priešų galybę, 
tiek kartų atimdavo, kiek 
kartų jį užleisdavo. Neilgai 
vėl vokiečiams teko šiemi- 
ninkauti Kauno pilyje. Juos 
išmušė didysis Liet. Kunig. 
Vytautas susidėjęs su Ja- 
gaila. Kova buvo viena kru
viniausių, nes vokiečiai stip
riai buvo įsitaisę, o lietu
viai narsiai juos užpuolė. 
Vokiečiams pribuvo pagel- 
bon Konradas Valendras, 
bet jis nedrįso užpulti lie
tuvius. Jo padėjimas da
bar buvo lygus Keistučio, 
kuris pirm dvidešimts me
tų sugelta gailesčio ir pyk
čio širdimi tėmijo į apgul
tą vokiečių Kauno pilį, kur 
užsidaręs jo suims Vaida
tas narsiai gynėsi, gi neturė
damas užtektinai pajėgų ne
galėjo padėti narsiam savo 
sunui. Vytautas, išlaužęs 
pilies sienas, pergalėjo vo
kiečius, o Konradas Valen- 
Irodas, kaip tik greitas trau- 
lkė link savo rubežių, kad 
išvengti lietuvių vyjimosi.

Nuo 1398 metų Kauno 
tvirtovė nustojo vertės. Ji 
(palieka vieta susivažiavimų 
'Lietuvos kunigaikščių su 
'kryžiuočių vadais; čia bu- 
'vo vedamos tarybos.
. Kaip tik Kaunas pasiliuo- 
suodavo nuo karių, imdavo 
įkilti pirklybiniu žvilgsniu. 
Čia buvo svarbus punktas, 
►ir lietuviams buvo patogu 
susimainyti išdirbiniais su 
kitomis tautomis. Prekes 
parveždavo ir išvežda vo‘Ne
munu. Kat_.no pirklyba ypač 
prie Vytauto augštai pakilo. 
Vytautas ja labai rūpinosi. 
Jis parvilivjo svetimtaučių 
pirklių, norėdamas kucgrei- 

Jčiausiai iškelti miesto pirk- 
lystę. Rūpinosi ir kiti Lie
tuvos valdonai Kauno pirk- 
lyste, ypatingai Kazimieras 
Jagelaitis, kurs karštai my
lėjo savo kraštą.

Gale šešioliktoj-) ir pra
džioje septyniolikto šimtme
čių Kaunas puikiai pražydė
jo ne tik pirklybiniu, bet ir 
apšvietos žvilgsniu. Įvairių 
tikybų išpažintojai čia turė
jo įsitaisę savo spaustuves. 
Miesto rūmai išdidžiai pa
kilę tarp medžių traukė du
rną gražiu savo stilium. Lie
tuvos turtuoliai ir didikai 
spietėsi Kaunan, kur kles- 
dėjo ne tik kultūra, bet ir 
visokios linksmybės bei pa
togumai. Svetimtaučiai ke
liauninkai, apsilankę Kau
nan, plačiai aprašinėdavo 

[Savo įspūdžius ir negalėdavo 
atsigėrėti šio miesto puiku
mu ir tartais. Augščiausio 
laipsnio gerovės Kaunas pa
siekė pradžioje aštuoniolik
to šimtmečio. Čia turėjo įsi
taisė didžiulės sankrovas 
įvairių prekių vokiečiai, an
glai, žuvėdai, holandąi ir 
kitos tautos. Užnyko tečiau 
nelaimės, kurios sugriovė
Kauno gerovę. Ankščiau 
karė, o vėliau, 1731 m., iš
tikęs gaisras sunaikino kuo
ne visą miestų ir jo gėry
bes. Žydintis ir akį vilio
jantis miestas paliko juoda

Lietuviai išviję kryžiuo- dėme, į kurią veizint skur- 
čius iš savo krašto atstatė du darėsi gyventojams. Ne

tuoj buvo lemta atsigrieb
ti savo primykščio gerbūvio 
stovio, nes aplinkybės taip 
susidėjo, kad artimas Pru- 
sų miestas Karaliaučius pa
veržė iš Kauno visas pirkly- 
bos gįslas. Kaunas negalė
jo išvengti įvairių smūgių, 
kurie lankėsi viens paskui 
ritą. 1800 m. vėl gaisras nu
šlavė dalį miesto. 1812 me
lais Napoleonas su savo ka
riuomene eidamas Rusijos 
gilumon, o paskui grįžda
mas labai nuskriaudė Kau
ną.

Kaunas greitai ėmė kilti 
nuo to laiko, kuomet jis li
gosi pakeltas gubernijos, 
miestu. Čia susikėlė valdžios 
įstaigos, pradėjo skleisties 
mokslo žydimai, dygti fabri- 
kos. Tūkstančiai darbinin
kų suplaukė iš visų Lietu
vos kraštų Kaunan pelnytis 
sau duonos kąsnio.

Nepaisant į tai, kad Kau
nas stovi pačioje Lietuvos 
širdyje — buvo gerokai nu
tautėjęs. Lenkystė čia bu
vo paskleidus tirštus gazus, 
kurie pritroškino ne tik 
Kauno miesto, bet ir apie
linkių miestelių lietuvius. 
Didelis Lietuvos plotas taip 
Nerio ir Nevėžio likosi su
lenkintas. Apie Babtus, La
pes, Vcnžiogalų net sodžiai 
aplenkinta. žodžiu sakant, 
pirm atgausiant mums spau
dą, Kaunas buvo atitekęs 
lenkams ir jie uoliai putė 
čia savo dvasią. Tiesa, mie
stas aplenkėjo, bet nepa
metė senojo savo rūbo. Žmo
nių typai, jų papročiai bei 
drabužiai neleido miesto pri- 
skaityti lenkams. Gailu da
rėsi, kaip lietuviai, gėdyda- 
miesi prigimtos, kalbos ir bi
jodamiesi pasirodyti viešai 
esą lietuviai, o neįstengda
mi išsireikšti svetimoj lenkų 
kalboje, užsidarę viduje 
skurdo su savo mintimis ir 
jausmais.

Nors lenkystė Kauną juo
dais debesiais apsiautė, bet’ 
menką papėdę rado. Kaip 
tik lietuviai atgavo spaudą, 
prasidėjo tautinis judėji
mas, Kaunas greit ėmė blai- 
vintis nuo lenkiškų rūkų ir 
atlietuvėti. Gražiai išsigvil- 
dė jaunutės lietuvių kultū
ros pumpuras ir traškiai 
ėmė bujoti į augštį ir į 
šalis. Iš Kauno pasklido 
po plačiąją I.iciuvą lietuvių 
laikraščiai; Įsteigta “Sau
l’s” kursai prirengimui 
rimtų Lietuvos jaunimui au
klėtojų; dygo kita po kitos 
įvairių rųšių tautinės įstai
gos. Apsilankęs Kaunan 
jautose esąs lietuvių mieste/ 
ir dilo iš atminties tie ne- 
iaimnigi laikai, kuomet lie
tuviai varžė savo jausmus 
bei liežuvį bereikalingu sai
tu. Nelaimei... Didysis Eu
ropos karas, skaudžiai nute- 
riojęs visą Lietuvą, jos mie
stus bei sodžius, skaudžiau
siai užgavo Kauną ir jo 
apielinkes. Mat, čia butą 
pirmos rūšies tvirtovės, ku
rią vokiečiai beimdami ne
pagailėjo miesto ir krėtė ant 
jo žudančią savo ugnį. Nu- 
spirgėjo musų jaunutės tau
tinės kultūros žiedai ir pri
reiks išnaujo gaivinti. Po 
visų tečiaus nelaimių Kau
nas atgriebs savo pirmyk
ščių vietą ir rolę, kurių • tu
rėjo dėl lietuvių pirm ka
rės.

“Kataliko” 
SPAUSTUVE

3249 So Morgan St. CHICAGO

ATLIEKA 
SPAUDOS 
DARBUS 
GREITAI 
IR 
PIGIAI 
TURĖDAMI 
SPAUDOS 
DARBĄ 
NEPAMIRŠKITE 
PASITEIRAUTI 
APIE 
KAINAS 
ŠIOJE 
SPAUSTUVĖJE.

Resfdencjjos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Re 3.1431 Holt St. Chicago, Iii.

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusišku Keri džiu

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir ši iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 

t dėžučių kandžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvaraiituojame. kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, -kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvaraiituojame, kad Jus lik
site šiomis kondemis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
ynii labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
inelkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pornis. Už kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GAUSY CO.
1845 W. Grand Ava. Chicago,III

DIDELISSUVALKIJOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

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

Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,

“Gerlausis žemlapis lietu
vių . kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

I

I

PETER MILLER
Męs pardavinėju
sių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius.
Visi musų tavorai 
liie Pastovių Ru-

yra išdirbėjo ir musų gvarantuo- 
ti. Musų, kainos yra nebrangios.. 
Męs perkame senų Auksų ir Si
dabrų ištarpinimuj.

Męs ' taisome Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzaraenavo- 
ja Uždyką Specialistas.

Peter A. Miller
JUBILIERIS

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

■ 
■

I

I 
Si

I

I
I
iI

■IIIIIHHillllinillliBillMHIIHBIl'MaillillllllllHilllllMillKinHillimnliBllllll 
B B
I PLUNKSNOS PLUNKSNOS aa —— -——_
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• H. Rubenstein & Co. I
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* 640 W. 14 th St., Chicago, III. H
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LEMTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį mhdžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave,, Chicago
. J Tel. Yapis 502

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

UI užkietėjimas, skilvio

I Nevirškinimas, sios kepenjs ir toki 
simptomai, kaip lie

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

CEVERA’S
Baisam of Life

(Severps Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa Jisai yra atstatančius vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguliariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75e už bonką.

Pilvo Skaudėjimas. bnrg.M-woo8btvincak’inCd°; 
parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.”

Pirkdami vaistus, prašykite Scveros vaistu ir būtinai reikalaukite, kad 
duotu Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jusu aptiekerius neturėtų tu vaistu, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

K
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Geriausia Vieta 
Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuvių Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti ši puikų daržą savų piknikams ir išvažia- 
vimt'.ir.s už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliumynų ir prieina prie pat Desplaines 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės Į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonus YARDS 6870 Chicago, 111.
Ai’ba tiesiog ant vietos:

National Grove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

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

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 
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

Coffee Mill.
J40 wbulo coupons.

K. J. F1LLIPOVICH,
Generaiis' Agentas Chicagai.

Visoje Chicagoje užrašinčjd ‘ ‘ Katali
ką, ” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus į “Kataliką.” Ji
sai musų įgaliotas agentas,-ir todėl ga- 

. lįte juom pilnai pasitikėt) visuose 4‘Ka- 
■ telikto reikaluose.

S. P. Tananevičius, 
’ “ Kataliko ’ ’ • Leidėjas Į

coRK TIr CIG A RETTES
T"tXa^NEBO

Kodėl?

šiaunus

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

* PARSIDUODA VISUR
* Kuponai kiekviename

pakelyje.
* Geri del piniyų arba

puikių dovanų.
Rašykite prašydami dovanų kataljogo

r Nebo Department 
' 95 First St, Jersey G-ty, N.
P.' Lorillard Co. !nc.. 'Established isu ;

Haliway Automatic 
Lighter. 75wholocoupons

Ace Eisht-day Alarm 
Clock. 275 whole coupons

5
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Kast. Jablonskis, Feljetonėlis,

Pabėgėlė
me įtraukti tamstą i miesto taip parodžius tą šių dienų 

'vaizdelį — nebeatsirądo nėj
aLJH'w . sa.iLLbift.i.a-.„.a įiCL;:.iiE!;i;ii.s-!ii;;ai iiiib;^
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Phone Yards ‘ 2063
• i' : • >." j. j i : -

Mes parduodame ir mainomo 
Singer, Wheeler & ■ Wilion,' Whi
te, New Home ir kitas goriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamosi Taip
gi pataisome senas mašinas.

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

koiniteto sąrašus. ,
ir-f O kur ji, toji valdžios, vieno, kurs butų, ją sugędin 

registracija? ?
— Stotyje.
-— Aha... Tai aš galiu

nęs bei pajuokęs. Tylįąi 
priėmėme bilietą, tyliai at
vykome formalius užrašus 
ir, atskaitė dvidešimt ketu- 
rius rublius (keturi žmonės 
šeimynojek, įspraudėinc tą 
viską “pabėgėlės” ištieston 
rankon.

— Tamsta...
taip!...
'ti? — mikčioja registrato
rius lyg nusigandęs “pabė
gėlės.”
1 — Jus duodate pabėgė
liams pašalpos... na ir aš 
'noriu gauti, — sako ji, nė 
'kiek ne sidrovėdama 
jon susmeigtų akių.

— Pašalpos... ne... 
’duodame pabėgėliams 
nešini ‘‘pajų, 
žmogui.

— Nu pajus, ar kaip jis 
ten vadinamas, visviena, 
•atrėžia nekantriai. ■— Tai 
duokite man pajų!

— Pajų... — sumišo 'ga
lutinai registratorius ir pla
čiai iškėstomis akimis žiu
ri į mane, degutuojantį

- Paskutinę dieną išduoda
mas pabėglių “pajus,” nes 
miestas nebepriima jų daur- 
giau, ir visi vėliau atvykę1 
turi arba toliau keliauti, ar-' 
ba misti ir gyventi čia pa
tįs savaimi.

Didoka miesto valdybos 
salė, kur vedama pabėgė
lių registracija, perskirta 
pusiau ilgais masyviais gro
btais; venoje pusėje grotų 
triūsia registratoriai, kito
je pusėje spiečiasi 
liai.

Dar ir šianden 
eilė. Ilga grotų 
gulte apgulta žmonių; 
dai jų nuvargę, nušilę — 
prakaitas varva per išblyš
kusius, raukšlėtus skruos
tus, nuplyšę drabužių skar
malai liudija jų vargingą ’valdybos narį, 
dabartį. Dauguma visokio 
amžiaus moterų, ir tik kur 
nekur žilas, gyvenimo nu
veiktas vyras.

— Kas, iš kur, kiek žmo
nių? — klausinėja registra
toriai, priimdami iš jų pa
bėgėlių bilietus.

—Panašink... Gavrouuk... 
Žuh... iš Gardino... iš Chol
ino gubernijos... Penki.'., 
šeši... septyni...—pinasi at
sakymai, juos lydi neišven
giamos ilgos ir skaudžios 
pasakos a] 
patirtus ir 
je, ir svetimame krašte var
gus. Tąs pasakas 
griaudžios ašaros ir ne kar
tą keiksmai tų, kurie juos į j'moženuago 
tą vargą įvarė;

Ir taip' ilga eilė monoto
ninių wifhj, pasakų ir rau
dų, kurių nė tuo išduodamų 
čia “pajų” neužtvenksi. Ir 
nebegriaudena jau taip 
skaudžiai toji skurdi sielų 
minia, ir tos pasakos nebe- 
drasko jau taip žiauriai 
lįervų. — Priprato prie tų 
vaizdų akys, atbuko jaus
mai. Skubiai machinaliai 
atlieki darbą ir visai negir
dėdamas išklausai ilgų 
skundų... paimli bilietą, už- 

i rašai, ir atiduodi jam nau
ją “pabėgėlio knygelę,” 
drauge su prideramu “pa
jų” — po šešis rublius per 
mėnesį “galvai.”

Retėja apie grotus pilko
ji minia, ir visų musų akis 
senai jau traukia nepapras
ta viešnia. Tarp nudrisku
sių pilksermėgių stovi 
skrybėlėta, labai elegan
tingai ir turtingai pasirė
džiusį poni, 
motos 
žiuri į 
lepinto 
matyti, 
to vargo, kurs paprastai čia 
spiečiasi. Iš lengvo, nesi
skubindama ir nesistumdy- 
dama prisiartina pro praė
jusią minią prie barjero ir 
pirm, nei prisilietus prie jo, 
mostelėjo per jį savo di
dele karakulio mufta. Ir 
ant paraudusio nušilusio 
jos veido, drauge su tuo 
mostelėjimu, pasirodo pasi
bjaurėjimas tų, kurie ką 
tik čia grudėsi

— Ko tamstai? — klau
sią labai mandagiai vienas 
registratorius.

— Aš pabėgėlė, — atsa
ko trumpai.

pabėgė-

jų visa 
barjerą 

vei-

Kuo galiu tarnau- 'ten užsirašyti.
Bet šiandien paskutinė 

diena. Nuo šios dienos mu- 
'įsų komitetas nepriims dau
giau pabėgėlių, paaiškino 
tik dabar teatsipeikėjęs 
musų registratorius.

— Tai aš atliksiu viską 
dar šiandien.

— Į stotį toli... vargu ar 
suspėsi tamsta... męs dirba
me tik iki antros.

— O dabar kiek laiko?
— Dvylika.
— Suspėsiu... vežėju ne

truksiu suvažinėti... Ačiū...
Ir išsinėšino, išplaukė, 

lydima ir visos kauccleri- 
jos, ir susispietusios pilkos 
pabėgėlių krūvos, nustebu
sios žvilgsniu.

Valandėlę pakalbėję, pa
sijuokę iš tos keistos pabė
gėlės, vėl varėme nutrauk
tą. darbą.

Laikrodis išmušė pusiau 
Antros. Už grotų beliko 
tik k, Ii žmonės, kurių kny
gelės jau buvo prirengtos, 
pinigai atskaityti, tik keli 
formaliai klausimai — ir 
sunkus tos dienos darbas 
pabaigtas.

Tik štai su triukšmu at
sidaro duris ir kanceleri- 
jon volte įsivelia musu 
pabėgėlė.” -

— Štai ir sugrįžau, — 
(apskelbia uždususi. — Pra- 
Išau registracijos bilietą... 
Fu, kaip pavargau!... Nors 
įvažiuota ten ir atgal, bet 
(tai nervų nuovargis... bijo
jau pasivėluoti) — ta^Šl^mo 
Išluostidama hatastinc ska- 
Įrute nušilusi veidą.
į Matant tokį be gėdos go
dumą, kurs stumia žmogų 
net tiek nusižeminti, kad 
elgetauti — nes kaipgi ki-

VISŲ

męs 
mė- 

po 6 rublius

— Viešpatie!... nė gėdos, 
nė sąžinės’ — atsiduso vie- 
'na pabėgėlė, linguodama 
savo žilą vargšo galvą...

' — Taip... nė gėdos, nė 
sąžinės, — atspėjo ji visų 
tnintį. PI-

“Liet. Balsas.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina AngliAkoa kalboa

„ Lietuviškoa kalboa
•„ Aritmetikoa
j, KnygvedyatAa
„ Btenografijoa
,. Typewriting
„ PirklyboB teialų
„ Abelnoa Hiatiorijoa
„ Suv. Valat. Hiatorijoa
„ Geografijoa ,,
„ PiliotyatSa
„ Politiškoj Ekonomijoa

,, Dailarašystės
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.‘
VAKARE NUO 7J30 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Telefonas Vienyje Naujus 
; Namus su Senais

JZTTAS ir geriausias dalykas yra, apsilan- 
kyt į namus ir kalbėt su “žmonėmis” per 

ilgos tolumos telefoną.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFIS&S-Kenrpas 31 jr gp. Mated jut 
(Gyvenimas viri aplietas) CiliCAGO, Iii

— Ar tamsta užregistruo
ta pabėgėlių registkracijoj? 

i— klausiu prieidama.
— Nežinau. Atvažiavau 

su savo šeimyna iš N., gy
venu jau čia du mėnesu Hr 
'iš niekur nesu 
'vusi pašelpoš.

— Taip, bet 
'užregistruota ?...
'duodame pajų tiktai tiems, 
'kurie išėjo per pabėg:ė|lių 
registraciją.

— Aš nežinau, kur rei
kia kreipties; štai mano do
kumentai, darykite kaip 
■žinote, — ir tiesia poperių

iki šio] ga-

ar tamsta
Mes tė

matytus bei 
goję kelionė-

lydi 'pluokštą.
Skaitau pasportą “ta- 

činovnika A.” 
muitinės virši-

Iš plačios gau- 
kailinių apykaklės 
mus dar jaunas iš- 

žmogaus veidas, 
viisai nepatyrusio

ir vietinės 
ninko paliudijimą, jog val
dininkas pabėgėlis A. tar
nauja jo įstaigoje.

— Vadinasi, tamstos vy
ras tarnauja?

— Taip.
— Kiek jis gauna algos? 

1 — Du šimtu penkiasde- 
Išimt dublių per mėnesį.

Po tokios žinios atėjo ir 
mano sumišimo eilė. Nuti
lau, nebežinodamas, ko dar 
bėki austi. Laimė, pavada
vo sekretorius.

— Tamstos vyro alga vi
sai aprūpina tamstos šei
mynos būvį... Argi tamsta 
imsi pabėgėlių pajų?

— O ar aš ne pabėgė
lė! — atšovė nusišypsoda
ma. — Ir aš turiu tokias 
pat teises gauti pajų, kaip 
Vr jie, — parodė į šalimais 
1 stovinčius driskius.

Kaip valdžios įsakyta, 
'turėjome pirmutinį mėnesį 
išduoti pajų visiems pągė- 
gčliams be skirtumo ir tlik 
toliinesniai, ištyrus ir per- 
'tikrmis jų būvį, atimti tą 
pašeipą nuo pasiturinčių

jų būvį, atimti tą pašelpą 
'nuo pasiturinčiųjų ir galin- 
čiujų dirbti. Taigi musų 
ponios reikalavimas buvo 
Visai teisėtas.

— O vienok tamsta ne
įtraukta pabėgėlių registra- 

' cijon • ir męs negalime iš
duoti 
gino 
rius.

tamstai pinigų,—mė- 
dar . ginties sekreto-

— Na, tai užrašykite ir 
busiu užregistruota.

— Pirm turi tamstą už
rašyti valdžios regstrac'ija. 
Iš ten turi tamsta prista
tyti mums pabėgėlių bilie
tą ir tik tada męs tegalėsi-

Tol. Yards 5194.

AKUŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

■

■
■

■ MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi gerinusią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

• Kodėl?
IĮ Todėl kad duoda goriausius vai

dinimus už pigiausias kainas.
Už '5ė ’ ė’ . ..” I

Teatrą, kaip vidųrmiestyje už 5Cc.
Nedcliothis I5e. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis.dienomis ir su;- 

batomis rie'balkonais 10c žemai. 
.1 '

Prasideda 7 Vai. kas vakaras-
Subatomis ir» nedčliomi 2 vai. po 

pietų.
Jei nori linksmai praleisi i va 

landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
.........................

tiI

I 
K

JUS GALITE BAUGIUPLAUKUSr. PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Nors ir daug mylių, geografiškai atstu būtu
mėt, Tamista galite sėdėti savo naujame na
me ir kaibėti per Bell Long Distance liniją į 
savo senąjį namą visai lengviaiir su didžiau
siu užsiganedinimu, kaip veidas prieš veidą 
kalbėtumėt.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

—r
■IIIŠB»IIIBIIIIIBHIIIBIIIIIIBIIIIIIBil»IIBIIIKBmiB
Telephones Yards | 5946 I

Drover | 3582 |i
Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai : 

užkrėsti kokias nors r.c 
limpanti jie?

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

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

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

_, odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
■ ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų ir išau- 
~ ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 

tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
i-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu. '

GYDYMAS DYKAI.
Męs galemo pertikrentl kiekviena, kad 

gyduoles CALVACUKA sulaiko slinkimų 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prislustus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stų kuponų ir sluskete šlanden.
ČTnlon Laboratory, Box 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu pcrsiutlmo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

__nuo metu? Ar 
ne sveikumais ir

II
I
I

II I 
i 

. . ■ cm pamatysi .gražesnį g 
tip vidyrmiestyjo už 5Cc. P

,...? - - v- ' -Kada persisaldai

£
4 =

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
D-ro Rlchter’lo

PAIM-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visos© aptickose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York. N. Y

f; APTIEKA ;
a 4S03 So. Wood Street, :: Chicago, III. |

Ar jęs žinote, kui kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- rt 
* mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- Į 
i nas iš mūšy turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį | 
I negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Mūšy aptiekoje yra geriausi | 
s - gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, S 
Š ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- I 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepaminkite musų ap- g I tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

j CMcagos Strytkarią 
II Transportacija.

I
| panijų reguliacija yra svarstoma, tai reikalin-

Kuomet strytkarių transportacijos Kom-

JH.- Mį.'SSS!
___  .

gll Garinio Pečiaus Parankumas su Kerosininiu Aliejum
S
R

I

i

f

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

Tokiu

Beliep- 
patrau- 

Beliepsniaui Kepimui. Mažas pastumėjimas padaro jįjį vėl pa-

ta 
l

4

\ ■

£

ga priimti omeiiin daugelį svarbių dalykų.
Šios ‘‘Utilities” yra biznio įstaigomis, ku

rios yra valdomos sulyg biznio principų, ir 
kiekviena reguliacija, norint turėti ją pasek
minga, turi taipogi vadovautis biznio princi

pais. 'i
i Strytkarių reguliacijoje, kur įplaukos sa
lvo amatų turi penkių centų mokestį, kaip 
litai yra Chicago j e, yra klausimu, kurio sunku- 
Smas nuolatos auga. Šios Kompanijos, turė- 
jdamos nustatytą mokestį, susiduria su nuo- 
llatiniu vartojimo išlaidų augimu, ir tuom pa
lčių laiku yra palinkmas 
bai aštrius reikalavimus 
kuose.

Tai reiškia, kad ant 
ma didesnės išlaidos, o mokesčio didumas pa
silieka tas pats. Prie šių aplinkybių, kurios 
tęsėsi daugelį metų, ekonomingumas ir to
bulumas pasiekė savo galinio rubežiaus, ir vi
sos priedinės lėšos turi ateiti iš aptarnavi
mo arba iš investoriaus pelno.

Jeigu pirmasai kursas yra priimtas, tai 
reiškia mblogesnį aptarnavimą; jeigu gi lėšos 
yra gaunamos, palaikant nuo investoriaus iš- 
mintigą pelno laipsnį, tai naujo kapitalo at
ėjimas sustos, ir kaip męs jau sužinojome, 
kuomet negalima kapitalo įgyti, tai aptarna
vimas negali Imti pratęstas nei pagerintas.

Tatai aišku, kad reguliacija galutinai su
siduria su investoriu, ir sulyg pasielgimo, ku
rį jisai randa, priklauso įtaigos ateitis ir mies- 
progresas bei pietojimasis.k

uždėti ant jųjų la- 
aptarnavimo daly

Kompanijų uždeda

M

mi

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi spėri- 
ališki 2 ir 4 degėjų pečiai 
su Prietaisa Beliepsniam 
Kepimui. PEi

OI OOK
iriON

ES

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

Ži

Sekančiam straiptnyj bus toliau svarstoma 
šisai įdomus klausimas.CHICAGO SURFACE LINES.

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų”

ST A N D A R D O FL' CO MPA N Y
(AN INDIANA COREORATION)

.■4*

< Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną I f
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Lietuvių Pabėgėlių Pajieškojimas.
Saliom. Jenaitienė jieš- Ona Krupštienė iš Prieini 

ko savo sūnų Jono ir Jur- miestelio, Suvakų, g., Ma-
gio, Mikolo sūnų Jonaičių, 
Kauno gub., Panevėžo pa/., 
Rozalino vals., Tarvidų kai
mo; ji išbėgusi, apie na
miškius nieko nežino, gyve
na prie dukters Teklės. Ad
resas Rusia, g. Moskov, ?>■•- 
lo Bogorodskoe, B. Bogo- 
rodskaja ųl., d. Danilova 
97, Anton Mukau.

Antanas Bieliauskas, ka
reivis Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., Višakio Ru
dos par., jieško savo gimi
nių Antano, Juozo ir Ma
rutės Stankevičių nuo Kaz
lų Rudos, Jūrės kaimo, 
Marijampolės pav., Suval
kų gub., gyveno Chicagoje. 
Adresas: Russia, g. Kostro
ma, 88 Piechot. Zapasnoi 
Batalijon, 8 Rota, Kcm. 
Specialistov, Antonu Bie- 
liavskomu.

Juozas Kazėnas Aluntos 
miestelio, Kauno gub., jieš
ko Domininko Sabaliausko 
Aluntos vals., Runionių sod. 
Adresas: Russia, g. Tula,' 
Litovskij Komitet, vedėjas 
Skyriaus.

Petras Markauskas, Sė- 
miestelio, Kauno gub., jieš
ko savo giminių ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, g. Ne- 
velj, Vilenskij Konskij Za
pas, 7 Otdielenie, 4 Vzvod.

Konstantas Tilvikas, Ku
lių par., Kauno gub., jieško 
savo giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Nevelj, 
Vilenskij Konskij Zapas, 7 
Otdielenie, 3 Vzvod.

Juoząs Valčiukas, Kaunu 
gub., Raseinių pav., Skaud
vilės vals., Palendrinio so
džiaus, jieško Antano Mar
tišiaus, Skaudvilės vals., Pa- 
šiųnų sod., .ir Antano Ga- 
dinsko, Raseinių pav., Kal
tinėnų v., Pupinių sod. Ad
resas: Russia, g. Moskva 1- 
ja Mesčenskaja ui., d. 5, 
Komanda Ratnika Inten- 
danskaja Obmundirovalna- 
ja Masterskaja 1-jo Rota, 
Osip Antonovič Valčiukas.

Ona Leonas, Kauno gub., 
Novo-Aleksndrovsko pav., 
Skapiškio vals., jieško savo 
brolių Juozapo ir Jono 
Leonų, gyveno Chicagoje. 
Adresas: Russia, g. Mosk
va, Petrogradskaja šoseja, 
d. 9, kv. 20.

Julijonas . Žakevičius,, 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
Akmenės par., jieško savo 
brolių Pranciškaus, Alek
sandro ir Jono. Adresą: 
Russia, g. Moskva, Miliu- 
tinskij per. No. 18, kv. 9, 
Litovskoe O-tvo.

Mikas Veiveris, Miko su- 
nųš-., jieško brolių Juozo ir 
Andriaus, Suvalkų gub., 
Garliavos pa., ir miestelio. 
Adresas: Russia, g. Tam
bov, Nikolajevskaja ui. No. 
13.

Vincas Šarauskis iš Ko- 
inaTiškių viensėdžio ir Ona 
Zaramskiutė iš Valatkonių, 
Baisogalos par., Kauno g., 
jieško savo pažįstamų ir gi
minių. Adresas Russia, g. 
Voronež, Častnaja Mužska- 
ja ..gimnazija Yčasa, uč. VI 
klaša, Vikentiju Šarovsko- 
mu.

Marijona Kulikauskienė 
jieško sūnaus' Suvalkų g., 
Marijampolės pav., Alekso
to gni. Kinderiškio k.

rijampolės pav., jieško sa
vo vyro Antano Krupšto, 
gyvenusio Mahanoy City, 
Pa., 431 W. Mahanoy St., 
taipogi brolių, seserų ir gi
minių. Adreas: Russia, g. 
'Charkov, Na Ivanovkie, 
Monastirskaja ui., dom Ba- 
lakirova No. 2. Bieženkie 
Annie Krupstas.

Ona Žilinskienė, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Ru- 
deminos par., Zalenkos kai
mo, netekusi savo vyro ir 
dviejų vyresnių vaikų be
bėgant iš karės lauko, jieš
ko savo 3 brolių Stanislo
vo, Jono ir Juozapo Benda- 
ravičių, seserų Petronės, 
Zabelės ir Zuzanos Beųda- 
ravįčiutių, visos vedę ir gi
minių : brolis Juozas gyveno 
Homesteade, Pa., Stanislo
vas Pįttsburge, Pa. visų 
prašo pagelbos sau ir 9 jos 
vaikams. Adresas. Russia, 
g. Petrograd, Upravlenie 
Sievero-Zapad. žel. dor. 15 
Distancii S. Z. Ž. d., 117 
Okolodki. Anie Ivanovnie 
'Žilinskoi.

Jurgis Laurynaitjs, Kau
no gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų vals., Smilgių kai
mo jieško giminių ir pažįs
tamų. Adresas: Russia, g. 
Petrograd, Gatčinskaja ui., 
d. No. 7, kv. 8, Anelė Ur
bonaitė.

Povilas Narbutas jieško 
savo brolių Kazimiero ir 

Jono, Kauno gub., Vilk
mergės av., Raguvos vals., 
Užima vėžių sod. Adresas: 
Russia, g. Moskva, Suščev
skaja ui. No. 27, Intendan- 
skaja Obmundirovalnaja 
Masterskaja 3 Rota.

Augustinas Augaitis, ka
reivis, Kauno gub., Taura
gės par., jieško savo bro
lių Juozapo, Antano, Jur- 
'gio ir Vincento taipogi gi
minių. Broliai pirmiaus gy
veno So. Chicagoje. Adre
są: Russia, g. Moska, Ro- 
gožskaja zastava, 11 Sv. 
Evapkujušč. Gospital, Služ. 
Avgust Avgaitis.

Antanas Meškinis iš Ba
joriškių sod., Pabiržės par., 
yra pašauktas karėn; pirma 
'stojimo ugnin norėtų suras
ti savo brolius Gasparų ir 
Fabijonų. Adresas: Russia, 
g. Moskva, Suščevskaja ui., 
d. 27 Intendanskaja Obm. 
Masterskaja, 3 Rota, 1 
'Vzvod.

Jonas Milašauskis jieško 
savo brolio Jurgio, Kaimo 
ščevkaja ui. 27, Intendan- 
'skaja Obm. Masterskaja, 3 
Rota, 1 Vzvod.

.Kareivai Petras Zama- 
lauskas ir Petras Kamarau- 
'g. jieilko, savo gimnių An- 
’tano ir Vlado Kajmarauskų 
Kamarausko Švogerio, Juo- 
z>i. fr.kšnio ir Antano Zloc- 

’kaus, gyveno Chicagoj. Mu
sų adresa: Russia, g. Mosk-

Suščevskaja ui. d. 27, 
’( Petr Zamulevskij.
r Kazimera Bartosevičienė, 
Kauno gub., Panenevėžio 
'pav., Vaškų par., iš Bejo- 
hiškio jieško savo brolio 
Antano Germonavičio, gy
venusio Chicagoje. Adr.: 
Russia, g. Petrograd, Kur- 
Įiandskaja ui. 23, kv. 118.

Jonas Vasiliaukas iš 
Karklupėnų kaimo, Virba
liu par., Suv., gub., prašo 
'atsiliepti seserį Onų ir ki
tus kūnines.
' Marijona Sįtkienė jieško 
savo seselės Onos Masolie- 
iiės, Kauno gub., Raseinių 
pav, Pa jūrės vals., Vainotų 
m.

Juozas Ostrovskis jieško 
savo brolių Aleksandro, 
Stanislovo ir Karolio, Kau
no gub., Panevėžio pav., 
'Pumpėnų vals., Gegužynės 
k. Visų adresas tokis: Rus
sia, Rostov N. D., Bolšaja 
'Sadovaja No. 129, V Li
tovskij Komitet.

Pranas Mikšis jieško sa
vo sesers Marijonos Mikšai- 
!tės, gyveno Chicagoje. Ad
resas: Russia, g. Jaroslavl, 
Nikitinskaja ui., d. No. 57, 
kv. 2.

Liudas Ragaišis jieško 
savo giminių ir pažįstamų 
Juozo ir Stasio Ragaišių, 
Audriaus Dainino ir kitų 
'šetiškų. Adresas: Russia, 
^ulskaja gub., Bogorodick, 
Kovenskaja Zemeljnaja 
skola.

Jonas Jurgiams- Likiš- 
1 kių kaimo, Alytaus par., 
'Suv. gub., prašo atsiliepti 
gimines. Vasiliausko ir Jur- 
'gianio adresui tokie: Rus
sia, Vitebskaja gub., Nevel 
1102 Železnodorožnaja Rų- 
Įbočaja Rota.
'... Antanas Janulevičius 
Juozo sunūs iš Varnupių 
kaimo, Daugšių par., Kalva
rijos pav., prašo atsiliepti 
'Simanų ir Juozų Dzinkievi- 
čius šiuo adresu: Russia, 
Vitebskoi gub., g. Nevel, 
102 železnodorožnaja Rabo- 
'čaja Rota, Anton Janule- 
*vič.

Sofija Bartašaitė, Kau
no g'Ub., Šiaulių pav., Kur
šėnų par. jieško savo brolio 
'Stepono Bartašiaus ir pus
seserės Onos Katarskienės, 
pusbrolio Panciškaus Pras- 
‘palauskio ir kitų giminių ir 
'pažįstamų. Adresas: Ru
sia, g. Petrograd, Naberež- 
naja r. (?) Priažskij d. No. 
50, kv. 4.

Vincentas Klimą, Kauno 
gub., Novo Aleksai)drovsko 
pav. Solonskoi vok, Dauk- 
'stenių kaimo, jieško savo 
brolio Mikolo stiliaus, gyve
no Chicagoje. Adr.: Russia, 
g. Petrograd, Nevskaja za
stava, Moskovkaja ui. 27, 
kv. 13.

Juozas Levnickas, atskir
tas nuo pačios ir vaikų ka
reivis, jieško savo brolio 
Mikolo Muizės, Kauno g., 
'Šiaulių pav., Pašvitėnio 
par., Voronin sod., gyveno 
Chicagoje. Adresas: Rus
sia, g. Vitebsk, Prodovol- 
stvenij punkt, Osipu Levnic- 
komu.

Jonas Povilaitis, Kauno- 
guk, Šiaulių pav., Kairių 
miesto jieško savo švogerio 
Domininko Gaupšo ir sesers 
Onos Gaupšienės, Raseinių 
pav., Šidlavos vals., Žeke- 
'jiškių kaimo, gyveno New 
'Yorke, ir brolių Petro ir 
Felikso Poyilių, gyveno Chi
cagoje. Adreas: Russia, g. 
Tver, Semįnarskaja ui. No. 
42.

Pranciškus Stravinskas 
jieško savo brolio Ignoto, 
'Suvalkų gub. Adresas toks. 
Russia, g. Nevel, Vienskij 
Konskij Zapas, 4 Otdiele
nie, 3 Vzvod.

Petras Mikalajūnas, Kau
no gub., Vilkmergės pav., 
Karasakiškės par., Šerniš- 
'kės vietos, jieško savo su
naus Petro. Adresas: Rus
sia, Sta Budo-Košelevacka- 
ja L. R, Ž, D., Mogilevskoi 
gub:, Rogočausko ujiezda.

Vladisovas Sidaravičius, 
kareivis, jieško savo brolio 
Antano Sidaravičiaus. Ad- 
'resa: Russia, V Dieistvuju- 
ščuju Armijų, 462 Piechot- 
nij Starickij Polk, 3 Rota, 
3 Vzvod.
.. Liudvikas Baltmiškis, 
kareivis, Kauno gub., Plun
gės par., jieško savo bro
lių ir seserų; taip-pat kiti 
kareiviai jieško savo gimi
nių Konstantinas Jokūbai
tis, Aleksandras Venskus, 
Ze. Gečas, Vlad. Naujokas.

Visų adresas: Russia, Vi
lenskij Konskij Zapas, 7 Ot
dielenie, 1 Vzvod.

Julijonas Palilionis ješko j""1"" 
savo brolio Mečislovo Pali- f ’ 
lionio ir sesers Nastazijos 
Palilionaičios; Vincentas 
Gabrys jieško brolio Anta
no Gabrio ir švogerių Mi
kolo, Jono Uoksų ir Mikolo 
Mažeikio, gyveno Chicago
je. Visi yra Kauno gub. 
ir visų adresas šitoks: Rus- 
'sia, g. Vitebsk, (Vilenskij 
Kvartirnij Otdiel, Vikenti
ju Gavrilu.

Zuzana Aleksandra Rud- 
'mįna, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kruopių vals., Žaga- 
jrė pųr., jieško savo tėvo 
Aleksandro Rudmino, ka- 
pelmeistro Brooklyne ir ki
tų giminių ir pažįstamų, 
kurie gyveno Chicagoje, 
Scrųntone ir New Yorke. 
Adresas: Russia, g. Ros
tov NyD., B. Sadovaja No. 
12(L; Litovskij Kom it et.

I
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Iškilminį Užbaigimas Mokslo Metu
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iSeredos pakarę Birželio 28 d 

ŠV7 JURGIO SVETAINĖJE
Pradžią 8 vai. vakare
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Ar žiniailiiii ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų; lentoliųj rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, 

ČIENiOS YRA žEMtAOSIOS

CARR BROS W RECK IN G CO.
3003-3039 So. HALSTĘD ST. CHICAGO, ILL

dI 
I
i______  - ■- ■ ■■ , ■ ■ • . - - - . n
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F. A. POSZKOS APTIEKA
3101 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

SPEOIALISKOS GYDUOLĖS.
Dr. Lung's Kartus Vynas. Goriausiu gyduole dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 

kaip tul: nevalumų vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių no- 
gerumų. Jionka .......................................... .. .. .:....................  įl.00

t-t.

Ęonku ..............................................!.............................................................11.00
Gydanti mostis dėl senų kronikų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir 
Kainu ............................................................................................................50c ir $1.00

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

Kainu ..........................   15c ir 25c
Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dapiunčia viso

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

t
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Kiekvienas Stiklas 
Rieškute Sveikatos

Kiekvienas augiais lašas hudweiser’io 
yra gyvas ir blizgį gyvybės energija Šiaurės 
Miežių ant suštįprinaneiu .žavėsiu Laager 

Apynių. Dėlei savo inaląįninio ir piiikųus kvapsnio, 
jisai stovi vienas sau—nepergalėtąs karalius bonkinių 
alų. Vis augantis jojų populiarįškuinas yra pripa- 
rodytas išpardavimais, kurie milionais bonkų viršina 
bile kurį kitų alų. ANHEbSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. A.

Atsilankitioji įšt- Loni-s iriĮ,i>U(»!irdžlaK|kvii>čiiiini apžiūrėti 
musii.'iibtuyę —• akleyų-

ų ai V ■ o , _ _

Means Moderation

"s----

GR1MDFŪN1
UZDYKĄ

NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus tąip pigiai, kaip nie
kur kitur. Viena geriausiu ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 

musų naujai išleista. • • /

V

Bėtriubine
HARMONY <Si

Kaina Tiktai
$1212

------- -- ------------- -—--------------------- ------------- r------------------------------------------ - ■

Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už. tokių kainų, ko
kia męs Betrubinę “ Harmony ” . parduodame. Už panašių mašinų kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbtų dėžę, kurios atdaras.,, (balso' išėjimui) šonas yra 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubhidi ‘‘Rarmony” brangios ma
šinos išvaizdų. y

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestų pagerinimą, kurisai apsaugo
ja plastįnkų nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingų malonumų ir gražumų, j

Betriubinč “Harmony” groja visokių padirbimų ir visokio didumo rekorduos. i'
Betrubinė “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia, mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nedori išleisti daug pinigui ir nori įgyti gerų gramofonų, kurisai butų gražus, drūtas, 

turėtų gerų balsų, ilgai tęsėtų ir neįšrodytų į pigių mašinų, tai įsigyk Bitruljinę “Harmony.”
Jei pats jau turi gramofonų, tai papasakok apie Betrubinę “Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerų ir augštos rųšies mašinų..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu: ' ’’

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
i ____ _ ____________________________, .. . ■» į

11 mu...i .    ...................... . į ui . ............................................... ........ ...........................—in, .u. »   ■ i n i i ii i —
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Pabėgėliu Pajioškojimai.
J. Stankevičius, Suvalkų 

gub., Vilkaviškio pav. ir 
pai*., Pažeriu gin., Jurkšų 
soil. įieško savo brolio Pet
ro Stankevičiaus, gyvenu
sio New Yorke. Adresas: 
Russia, Pctrogradskaįa gu
bernija, g. Taiga, Pokrov
skaia u!., d. Ivanova No. 
128.

Danacas Kačerauskis pa- 
jieško savo sūnų Jono ir 
Jnozupo, Kauno gub., Kra
kių vok, Grinkiškio par.. 
Kaminėliu sod. Adr.: Rus
sia, g. Charkov, Chanai- 
čonkovskaja ui., d. No. 31.

Ignacas Čiapas, Kauno 
gub., ii* pav., Krakių vals., 
Grinkiškiu par., šašių sod., 
įieško savo brolio Tadeušo 
Čiapo. Adresas: Russia, g. 
Kharkov, Moskovskaja ui., 
Aptieka Kocha, V. L. Ča- 
pasu.

Hipolitas Višnievskis, ka
reivis Kauno gub., Vilk
mergės pav., Klioštoriaus 
par., Motkunų sod. įieško 
savo brolių Povilo, Aleksan
dro, Vincento ir Juozapo. 
Adresas: Russia, Tverskoi 
gub., g. Višuij Voločok, 
Imienie Pavlovskįj, Olit- 
skiį Konskij Zapas, 3 Vzvo- 
(la, 1 Otdielenie..

J uli j ona Murauskaitė, 
Kauno gub., Panevėžo pav., 
Geležų par., Gakunų kaimo 
įieško savo brolio Branisla-
vo Murasko, gyveno Chica-
oje. Adresas: Russia, Ju-jsandro ir kitų giminių. 
zoVka, Ekaterinoslavskoi/Russia, g. Moskva, Suš- 
gnb., Verchniaja Larenskaja čevskaja Int. Obm. Master-
Storona, Kaljernaįa ui., d. skaja Moku. Ratnikov 3 Ro- 
No 1. ta, 4 Vzvod.

Juozas Matas, kareivis, 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papilės par., Žardėlių kal
imo, įieško savo brolių Vin
cento, Albino ir Pranciš
kaus Matų ir sesers Mortos 
Jušaitės. Adresas: Russia, 
Tverskoi gub., g. Višuij Vo
ločok, Imienie Pavlovskiį, 
'Olitskiį Konskij Zapas, La
zaretą 7 Otdielenie.

Vincentas Judickas, su
žeistas kareivis įieško savo 
brolio Jono Judicko, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., De
beikių vals., Leliūnų par., 
Vaitkumi sod. Adr.: Rus
sia, g. Petrograd, Navai 
'per., d. 3, Gorodskoi Laza
ret 210.

Antanas .Bujauskas, Su
valkų gub., Marijampolės 
pav., Patašinės sod. įieško 
savo brolio Petro Orino, se- 

‘serų Uršulės Buįaiiskiutės 
lir Onos Griniūtės ir brolė- 
(no Augusto Stankevičiaus. 
Adresas: Russia, g. Penza, 
Moskovskaja ui. d. No. 6, 
Polskij Komitet, Antonu 
Buįovskomu.

Katre Daugirdienė įieš
ko savo sūnaus Vladislovo 
Kazimiero Slavicko ir se
sers Marijonos su vyru Ka
zimieru Zetevecku iš Simno 
vals., Suvalkų gub., gyveno 
Indiana. Adresas: Russia, 
g. Moskva, Nikolaevskaja 
Ž. D. Stancija Chijaski Du- 
biaga, No. 3, Katrė Daugir
dienė.

Emilija Laukevičiutė, Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
Padovinio vals. ir kaimo 
įieško Juozo Vaičiulio iš tos 
pačios vietos. Adresas: Rus
sia, g. Moska, Zakrestovs- 
kaįa Zastava, Staro-Alek- 
seiskaja ui., d. Kolpakova.

Ona Dzinkaitė ir Eugenia 
Kunskaitė įieško giminių ir 
pažįstamų smilgiečių Pa
nevėžio pav., Kauno gub. 
Adresą: Russia, g. Poltava, 
Kadetskij korpus, kv. Sta
žavo vrača Derbek.

Adolfas Mikutis, kareivis 
įieško savo brolio Jono, 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašilės par. ir kitų gimnių. 
Adresas: Russia, g. Mosk
va, 27, Int. Obm. Master- 
skaįa Kom., R a t., 3 Rota, 
3 vzvod.

Kareiviai Kauno g. įieš
ko savo brolių ir seserų: 
Kazys Kuizinas iš Vingi
ninkų brolių Juozapo, Vla- 
'dislovo ir Izidoiaus ir kitų 
iš Žagarės, sod. Veršių įieš
ko savo- sesers Barboros

Iš Chicago.
PLATĮS 12-TĄ GATVĘ.

12-ta gatvė bus praplatin
ta nuo 42 pėdų iki 60 pėdų. 
'Ilgis užims 2 ir pusę myk, 
ir nuo dalrar tas plotas že
mės, liekasi miesto savas-

Vaupšienės ir brolio Alek- čiai.

PRIĖMIMUI ŠVIEČIU 
VAKARAS.

Birželio 17 d. atsibuvo iš
kilmingas svečių priėmimui 

vakaras, t. y. p. Bulotos, Bu
lotienės iy Žemaitės. Svečių 
dalyvavo ape 200. Vakarą 
rengė vietiniai lietuviai so
cialistai. . J J -

REDAKTORIUS
SVEČIAS.

Praeitą utarninką Chica- 
goje viešėjo p. Jokubynas, 
Rockfordo gyventojas, kuris 
dabar yra pakviestas reda
guoti savaitraštį “Dirva,” 
pasirodysiąntį neužilgo Cle- 
velande. Svečias seredos 
rytą išvažiavo į Clevelandą. 
Ponas Jokubynas yra buvęs 
“Tėvynės,” SLA. organo, 
redaktorium. Pastarais ke
liais metais jisai gyveno 
Rockforde, veikdamas tarp 
vietos lietuviu ir visai nepa- 
sirodydamas plačiame vie
šame Amerikos lietuvių gy
venime.

ĮSPŪDINGAS MOKSLEI
VIŲ VAKARAS.

Svarbus vakaras, atsibus 
seredos vakare birželio 28 
d. Šv. Jurgio parap. svetai
nėje.

Tai bus ypatingai iškil
mingas vakaras, kaipo už
baigimo mokslo meto Beet- 
hoveno Konservatorijos. 
Kaip mums yra pranešama, 
tai žada būti labai įdomus 
koncertas. Jame dalyvaus 
mokiniai sekančių skyrių: 
piano, dainavimo ir smuiki
ninkų. Bus solo, duetai, 
trio ir mokinių choras.

Rinktini veikalai ir pir
mu kartu bus išpildyti šia
me koncerte. Linkėtina, kad 
publika nepraleistų šio va
karo.

PLATĮS OANAL G-AifVĘ.
Union Stoties Kompanija 

sutiko paplatyt Ganai gat
vę iki 100 i>ėdiĮ, ir pabudą- 
vot naują tiltą prie Gana! 
gatvės per upę, kas sujungs 
su Kinzie gatve ir šiaurine 
miesto dalia.

Tai bus visai artimas ke
lias nuo Illinois Central sto
ties iki Union stoties. Ims 
5 minutas eit.

STREIKAS DAR
TĘSIASI.

Streikas McCormic’o dirb
tuvėse dar nepasibaigė. Tai 
praneša Kazimieras Olszew
ski, McCormic molderių uni
jos komitetas. Jisai taipogi 
praneša, kad daugelis lietu
vių streiklaužiauįa (ske- 
bauja) ir tuom mažina dar
bininkų progą laimėti strei
ką. Pranešėjas atkreipia 
lietuvi u a tyčią į tai, kad jei 
streiklaužiai butų sužeisti 
ar užmušti laike streiklau- 
žiavimo, tai jie negalės gau
ti jokios pašelpos nei pomir
tinės iš draugijų, prie kurie 
jie priklauso. Streikieriai 
mano, kad jeigu nebūtų 
žmonių, einančių streiklau- 
žiauti, tai darbininkai strei
ką greitu laiku laimėtų ir 
tuom pagerintų savo būvį. 

BLOGAS ORAS.
Nulinkę augalų lapai už 

uždarytų langų žiemą yra 
ženklu blogo oro, kuris nai
kinamai 'veikia įdelikatną 
augaiių organizmą. Nety
ras oras taipgi veikia į žmo
nes, gyvenančiuose tokiuose 
blogai išvėdinamuose kam

bariuose ir jie išgelsta, pasi
daro pavargusiais ir pik
tais, jų pilvas ir viduriai 
sugenda. Šitas stovis reika- 
1 au j ą I tilo j Imtinio apsi ž iurė- 
jiino. Pačiu pirmutiniu da
lyku yra gavimas užtenka
mai šviežio oro ir tuojauti- 
nis vartojimas Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno 
Eliksyro išvalymui vidurių. 
Šitas ištikimas vaistas su
taiso norą valgyti, pataiso 
virškinimą, sustiprina krau
jo tekėjimą ir kūnas atgau
na stiprumą, sveikatą ir 
energiją. Kaina $1.00. Gau
namas aptiekose. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjus chemikas, 
1333-1339 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.

Jei turi skausmą sąna
riuose, pečiuose, ar kojose, 
arba pamainų, ar neuralgi
jų, dėk karštą flanelę ant 
skaudamos vietos, o paskui 
trink gerai Trinerio Lini- 
mentą odon. Kaina 25 ir 50c, 
apmokėta krasa 35c ir 60c.

(Adv.)

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

IGj-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 

~ Liyga, iš kurios kiek-
v'yilOtiįžfl vienas gali lengvai iš- 

mokti fotografystės 
—amato, l’risiuskite $1.

/ ° gausite šitų knygą.
/ Siuntimą apmokame.

Į “y Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO..
876 Selkirk Ava., Vinnipeg, Man.

PARSIDUODA.
Turiu ant pardavimo vieną iš dvie

jų -biznių: geležinį ir Gents Furni
shing krautuvę, Melrose Park, Ill.

Lietuvių apgyventoje vietoje, tu
riu ant pardavimo salimą Grant 
Work ant 12 ir 50 Avė.

Norintieji plikti atsišaukite Imt 
antrašo:

Jos. Stefankiewiez, 
5001 W. 12th St., Cicero, III.

Lietuvos Ūkininko Draugija 
Rengia

OIDZlAUSĮ METIKĮ PIKNIKU
Medelio,je, Birželio-June 25,1916
Bergman's Grove (Riverside, Ii’,). 

Ihirįs atsidarys Mų vai. ryte. Muzi
ka pradės griežti lygiai 10 vai. ryto 
iki vėlyvos nakties. 1užauga 25c po
rai.

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

Kviečia KOMI TETA S.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS;
jįiuom pranešame, kad P. Bartkęvij- 

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

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

REIKALINGAS
LinotyĮ ėstas, kuris gerai yra ap

sipažinęs su Linotype mašina ir mo(- 
kąs statyti rankomis pašalinius dari 
bus. tokiam čia vieta užtikrinta ir' 
gera alga. Kreipkis: . , ;

“Santaika, ’ ’
2120 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

Reikalauju darbininko ant farmų j 
Minnesota valstiją; mokestis geras: 
Jeigu kas nori dirbti ant farmų, tai at- 
sišaukit šituom adresu:

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

Pajieškau Juozo Ptinlškos iš Pbi- 
Indelphia, I’a. Dirbo Lack Port, 
N. Y. Buvo atvažiavęs J Milwaukee, 
Wls. apie 11 ar 15 d. spalių įnėn. 
1913 m. Ir neinlsllu. kad jis buvo if- 
gal Milwaukee. Nuo to laiko neži
nau kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restoradjiise. 
myli eiti J šokius, amžiaus apie 30 
metų, 6 pėdų nugščio, 

Anna Schultz,
Wales, Statesan, Wls.

Aš Kazys Skuchas, pajieškau pus
brolio Vinco Pridotko. Metai atgal, 
išvažiavo į Kansas City, Kan. Da
bar nežinau ar jis gyvas, nes turiu 
svarbų reikalą prie jo. •

Jis pats, arba kas apie jį žino, 
malonės pranešti ant antrašo:

Kazys Skuchas,
906 E. Harrison St., Springfield, . O.

Aš Marcijona šimkaitė, pajieškau 
Prano Kivilio ir jo dviejų seseyų, 
Kazimieros ir Julijonos, paeina Kau
no gųb., Raseinių pav., Pašilės part 
Landos kaimo. Visi gyveno Chica
go, dabar nežinau kur. Jie patįs,' ar 
kas juos žino, malonės pranešt ant 
antrašo: į

. Marcijona šimkaitė, 
1432 Zinc St., La Salle, III',

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais gaRte apmokėti algas, bilaa 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias budas vedimo 
kontroles biznyje. Jokia biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chieagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

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

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

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

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

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

JONAS M. TANANEVICZ
3249-53 SO. MORGAN ST.,

Sav9 
CHICAGO, ILLINOIS

BANKUS VALANDOS: Utsrninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vok. Pagedėliais, Seredomis Ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 ryio iki 1 vai. po piety.
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