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TURKAI PLIEKIA
RUSUS-

Turkų armija pietinėje Is AmerikosORLAIVIAI BOMBAR
DAVO KARLSRUHE, 
^.jungininkų

i Karlsruhe 
vyko atmušt. Apskrityj j Mulheim. Bombardavimo 
Lekatchi, į pietrytus nuo | pasekmės, kad užmušė ke- 
Vladimir-Volinski, paėmė Jas dešimtis civilių žmonių, 
rusų nelaisvėn 1,300.

Apskrityj Kiseljn 
neperstojamas mušis.

I AUSTRAI ATMUŠĖ 
RUSUS.

; Rusai buvo perėję upę
Serut, bet pasekmingai pa-j'bobąrdavo

• vokiečiai užgriebė nuskendo italu
ANGLŲ LAIVĄ.

Anglų laivas Brussels J Trumpa žinia gauta, kad 
keliaujantis tarpe Ilorwich italų laivas Saturnia Fan- 
ir Hook Holland, tapo už-ny, nuskendo. Buvo 1,568 
griebtas vokiečių submari- tomj svaros. Tik septy-griebtas vokiečių

LAIVAS.

eina
Militąriški nuostoliai taip 
maži, kad neverti minėji- 
lįio. Užpuolikai nustojo 
savo keturių orlaivių.

nos ii nuvalytas į Zeebiug- niolika žmonių išsigelbėjo. 
A lėta ir priežastys nusken-ge<

Brussels, buvo savasčių 'dimo nepriduodama. 
Great Eastern Railway Co,! 
ir buvęs 1,380 tonų.

Vokiečių submarina, už
griebė keletą mažesnių lai
velių Baltikes juroje prie 
Wilhelinhavcn.

RUSAI UŽĖMĖ 
KALOMEA.

Oficialiai praneša, kad 
Galicioje, miestas Kolomea 
jau randasi rusų rankose.

Kolomea yar gerai ap
saugotas fortais miestas. 
Guli 50 mylių į šiaurvaka-

orlaiviai į
ir I Persijoje ne tik, kad atsi

laiko prieš rusus, bet dar 
daro užpuolimus. Iki šiol, 
kaip kad žinios praneša, tai 
pasekmingai atsilaikė prieš 
rusus, ir daugelį užpuolimų 
laimėjo.

Smarkiai užpuolė rusus 
prie Paitak pass ir apsupo 
kalną iš abiejų pusių, tu
rintį 1,500 pėdų augščio.

Kairiojo sparno armija, 
durtuvais išvijo rusus iš jų 
pozicijų ir užėmė kalną 
2,000 yardų eilę į šiaurius 
nuo Chorokh upės. Buvo 
mėginę rusai kontr-atako- 
mis atgauti nustotas pozi
cijas, bet visur buvo at- 
hiušti su dideliais rusams 
'nuostoliais ir 500 kareivių 
paimta nelaisvėn.

lssskssss

IŠ MEXIKOS
PARUBEŽIO.

S2S SSSES2ESSES!

SUV. VALST. ULTIMB» 
TUMA* MEXIKAlWjt

Suv. Valst. kariumeMKl 
Mexikoje, kuri buvo įsibriflfe'Į 
vusi buntauninko Vilios gafljj 
dyti ir nesugavo, tuomeW 
Mexikos karės dephrtamen-W 
tas prisakė gen. J. B. Tre-fl 
vino, kad Uždraustų eiti S 
Suv. Valst. pirmyn, atgal 
arba bent į kurią puse, reiš-' 
kią, turi ant vietos- stovėti.

' ................ - I

Prie* (jitrriza 1, Ch ichųahu aj 
valstijoje buvo mažas susi
rėmimas, kuriame užgriebė" 
Suv. Viii st. 17 kareivių ne
laisvėn.

Dabar, prezidentas Wjl- 
son’as išsiuntė notą-ultima- 
tumą ? "‘.'.tiki .';d.riėlaiky-J / 
tų kalėjime* kareivių kaipo * 
belaisvius,’ liet grpitai juos ' 
paleistų. J ' . ‘ ...

Per eilę metų, rinkosi de
besys ant Mexikos padan
gės, ir dabar, kuomet jų pri
sirinko, padangė aptemo,— 
kįla klausimas, kas išsklai
dys tuos debesius? Bent 
šiame momente kitokio at
sakymo negalima surasti, 
kaip tik tokį:—niekas ki
tas, kaip tik Suv Valst. pa
leista artilerijos perkūnija.

PRADEDA SULAIKYT
RUSŲ ĖJIMĄ.

Suvienytomis jiegomis 
austrai su vokiečiais sten
giasi sulaikyti rusų ėjimą 
gilyn Galicijon- Rusai bu-{gantas Immemann, užsimu- 
vo perėję upę Styr, bet vo- puldamas su orlaiviu.

Tai yra vienas, kuris nušo
vė 15 talkininkų orlaivių. 
Daugelį visokių kryžių ir 

į medalių nuo Kaizerio yra 
gavės.

Tūli laikraščiai lygina jį,

ORINIS SMARKUOLIS 
UŽSIMUŠĖ.

Aplaikyta žinia, kad vo
kiečių orlaivininkas, leite-

kiečiai kontratakomis at
mušė ir turėjo grįžt atgal.

Vokiečių padarytos ata
kos prie Dubatowka 
šiaur-rytus nuo Smorgon ir

'rius nuo nišų tik-ką užimto 'abiejų pusių Krewo, davė
Šalip gerns rezultatus. Rusai Ii- prie kapitono Otto Weddi 

i Prut savo pozicijų išvyti ir
200 kareivių nelaisvėn pa
imta, taip-pat ir amunicijos 
užgriebta.

Rusai buvo perėję upę 
Styr ir prie Kolki, Bet taip 
pat buvo ątmušti.

Į šiaurvakarus nuo Lut- 
sko, smarkiai rusai pradėjo 
eiti, bet prie upės pavyko jų 
ėjimą sulaikyti. Netoli 
Gruziatyn, 1,000 rusų pa
puolė nelaisvėn.

2,000 AUSTRŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

T vakarus nuo Suiatyn, 
prie upės Prut, dvidešimts'miesto teka 
mylių nuo Czernowitz, it. 1 
sai užimdami kaimus Kelek-j 
h of ir 
nelaisvėn austrų 60 oficie- ‘Galiciją nuo Czernowitz į 
Tų ir 2,000 kareivių. hmdiergą taip-pat per Ko

lomea.r;<• ■ ■ e •
Praktiškai, tai jau visa 

Bukowina rusų užimta.
Ėjimas rusų link Lem
go nesulai komas. Aus- 

Įtrai manė atsii^ikyt prie 
Brody, tarp Rovno ir 
Lembergo, bet paties Bro
dy puolimo laukiama kiek
vieną miliutą.

. : D'1.!1.1 sąvaicių bėgyje, 
’austro-vok iečiai neteko ne
toli 3,000 oficierų, jau ne
skaitant kareivių nelaisvėn 
paimtų-

miesto Czernowitz.
---- i srauni

m- upė ir čia randasi centras
.... I geležinkelių; svarbiausia

Toulakbof, paėmė geležinkelio linija bėga per

JAU VISA BUKOWINA 
RUSŲ RANKOSE.

Su užėmimu miestelių, beJ.įo 
Kimplung ir Kuty Visnitz,iifl.;1p 
— užėmė visą Bukowina, Į 
kuri iš viso turi 4,037 ket
virtainių mylių.

Per paskutinį smarkų 
ėjimą pirmyn, apielinkėje 
Iskany stotyje, priešai pa
liko S0 tuščių karų, ku
riuose buvo kukurūzai ir 
apie 2,500 tonų geležinės 
anglies, geležinio materija- 
lo ir daugelį karėje naudin-. 
gų reikmenų.

gen, submarinų kamandie-i 
riaus, kuris nuskandino tris 
anglų kruserius Šiaurinėje 
juroje*, o vėliau įę pat's žu- 
'vo ant submarinų U-29.■ ■ • -4-. - ••. —r*:---**-• .

VON BUELOW 
PASITRAUKĖ NUO 

TARNYSTOS. r’<>./-
1 Vokiečių karės lauko 
’maršalas von
kuris antrą ir trečią vokie
čių armijas kamandavo laike 
ėjimo į Francuziją, tapo pa
dėtas ant pasitraukusių nuo 
vietos listo, kadangi esąs 
silpnos sveikatos. Buelowas 
yra 70 metų senas.

PRISIRENGĖ 4.000,000 
ANGLŲ.

Šiaurinėje Francuzijpję 
randasi pilųąi ''prisirengu
sių 4,000,000 anglų kareivių, 
kuriais manoma 
didelis užpuolimas 
kiečių.

Buelow’as,-’ 4 500,000 anglu

padaryt 
ant vo-

RUSAI EINA ANT 
LEMBBERGO.

Tai jau antru sykiu ru
sai nori užimt Lembergą. 
Austrai pripažįsta, kad ru
sai nesulaikomai artinasi 

, •....... ’T ‘j i prie Lembergo: buvo pa-ant minų Juodose'1, , 1
' Išsjoyįbė-tUarę uzP11011m4 ant rusų 

. d 1^(4 vįsį įapę atmuštais.
Nepaprastu smarkumu, 
austrai yra vejami gilyn 
Galicijon.

NELAIMĖ ANT JŪRIŲ.
400 žmonių žuvo ant ru

sų laivo Merkųrij, kuris 
užėjęs 
jurose nuskendo, 
jo tik 150 žmonių-, i

Iš artvmiausio forto Odes- M , , . . |
sa prisiųsta pagelba, kuri i 
surankiojo nuskendusius įl 
valtis įsikabinusius žmones. { 
Nuo palietimo mmų į pen-, 
Idas miliutas, jau laivo ne
buvo matyt ant viršaus s^a* '*‘Viena dalis bėga link 
vandenio.' ’’ f.-i , Karpatų kalnų, o kita link

Iš Petrogrado žinios at
einančios praneša, kad gen. 
Pflanžerio armija perkir-

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NA PASKANDINO DU 
KARIŠKUS LAIVUS.
Vokiečių submarinaš, pa- 

sandino italu kruiserį Citti 
di Messina ir franeuzų tor
pedo laivelį gadintoją Four- 
shes, Otranta siaurumoje.

Laivas, Citti di Męssina,

Karpatų kalnų, o kita link 
Rumunijos rubežių. Tas 
parodo, kad lengvai duoda 
rusams eit pirmyn ir rusai 
mano!už 120 dienų pasiekt 
Lembergą.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
11,000 RUSŲ 
NELAISVĖN.

Vokiečių armija po va
dovystė gen. von Linsingen

DAUGIAU VOKIEČIŲ 
GALICIJON.

Vokiečiai persitikrino, 
kad austrai, ir kiek tenai 
randasi vokiečių, nepajie- 
gę sulaikyti rusų ėjimą gi
lyn į Galiciją. Taip-gi, per
sitikrino, kad nedaug ru
sams laiko ims pasiekt 
Lembergą. Kad išgelbėjus 
Lembergą nuo rusų užėmi
mo, siunčia vokiečiai savo 
kariuomenės 120,000 karei
vių.

Dvi vokiečių divizijos ant 
kelio jau į Lutsko-Kovelio 
frontą; keturios divizijos 
skubinasi prie Brody, kad Į pėstininkų atakos buvo da- 

‘užstojus rusams kelią link 
Przemyslio.

kareivių 
nėra buvę ant fronto ir ne
matę mūšio. Dabar, kaip 
tik proga bus, tai pirmiau-

’šia ir bus šihiičiami.

Nors oficialiai nepaskelbė 
karės, nei Mexika nei Suv. 
Valst., bet arčiau prisižiū
rint kaip dalykai ištikrųjų 
yra, tai karė su Mexika idea
liškai užsimezgus yra ; san- 
tikiai sušiurkštėjo ant tiek, 
kad mažiausias susijudini
mas vienų ar antrų palyti ir 
skaudžiai užgauna kitus. 
Taipgi nesimato to sątaikos 
balandėlio su alyvos šaku
te, kuris atlėktų ir padary
tų sutaiką tarpe tų dviejų 
valstijų. Anksčiau ar ve 
liau, jos kariaus—kariaus 
ne dėl žmonių-piliečių gero
vės vienos ar antros valsti
jos, bet svarbiausiu punktu 
yra, kad užgriebus dides
nius plotus produktyviškos 
žemės, kad praplatinus savo 
rubežius, bei pavergimą dar
bo žmonių po svetimu jun
gu.

RUSAMS SEKASI 
GALICIJOJE;

Rusams pavyko užimti kai’1....
mą Kuty, Galicioje, kaip Į pal
tį k per rubežių, atidalinan
tį Bukowiną nuo Galicijos.

Austrai buvo atidengę 
smarkią artilerijos ugnį ap
skrityje Beresina bombar
duodami kaimą Kilby į ry
tus nuo Bogdanoff. Per 
visą naktį neperstojančios

ITALŲ LAIVAS BOM
BARDAVO AUSTRŲ 

PORTĄ.
Italų torpedinis laivelis, 

nepastebėtai įėjo į Pirano 
uostą ir bombardavo portą- 
Po savo sunkaus darbo, ra
tiliai sugrįžo į savo stotį. 
Pirano yra, austrų porta- 
vas miestas Pricsto užlajo
je.

romos, kurias rusai durtu
vais atlaikė ir nuvijo prie
šus atgal į savo apkasus. 
Daug austru kareivių lavo
nų gulėjo ant susirėmimo 
lauko.

NUSKENDO TRIS 
LAIVAI.

1 Norvegijos laivą Aquilla, 
paskandino austrų torpėdi- 

’nis laivas, netoli Marseilles.
kraščių. Žmonės išsi

gelbėjo.

Ilolįandįjos laivas Otis-mobilizavimas 
tarda nuskendo. Žmonės į parubeži, bei 
išgebėti. Lengvasai laivas |jmriunienės. 
Corton nuskandintas, minui 
'ar submarinų- Penki žmo-! Apart pačios

jos, užkimšti anglų laikraš
čiai įvairiais pranešimais, 
įvairiomis žiniomis, kurie 
tik palyti karės obalsį.

Priverčia drąsiai apie ka
rę išsireikšt tas faktas, tai 

į nepaprast as sujudimas ir 
Įpilantis atydos atkreipimas 
' Suv. Valst. valdžios, stropus 

kariumenės 
dauginimas

mobilizaci
nės nuskėndo

/

RUSAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Turkų užpuolimą 
su į vakarus nuo 
galutinai atmušė.

ant ru- Suv. Valst. armija esanti 
susirė- 

jmimų. Pranešama, kad ame-
Platana Mexikoje, turėjo ir 

, Vėliau
turkai sustiprinę savo pa-p-ikiečių kareivių tūlas skait

PIRMOJI LINIJA 
PAIMTA.

Prancūzai pripažįsta, kad
kuris plaukė drauge, J .yąltarus nuo Šokui, neto- po smarkaus mūšio tarpe 
franeuzų torpedų naikinto- Ii ,Z$turze/ smarkiai muša-pFumįng Woods ir Chenois, 

apsaugo- ,s.į.su) rusais.’Nuo. birž. 16L'volrięčiai užėmė pirmą ap- 
toju, pirmiau tapo ųųsjkąn- p^dj^ejd' tusu •» .nelaisvinekasų'liniją. Į pietus nuo 
dintas. Franeuzų jąįyas{skąįtlius iki, (rĮ nifieierio^yą^'‘forto, ’buvo smarkus 
torpedų na ikintojas, kaip tai, !1 į ,007 kąreivių, dviejų; ,dį- isųsireinimas, kur vokiečiai 
per neapsižiūrėjimą pątsai'dėsnių kanuolių ir 54 ma- laimėjo, ir paplatino savo 
save nuskandino. Išininiu kanuolių. - rubežius.

j u j ou,r,ęitvo i<a.

jšininių kanuolių.

{kasų'liniją. Į pietus nuo

kur vokiečiai

VOKIEČIAI PRADĖJO 
VEIKTI APIE

RIGĄ..'
Vokiečių artilerija smar

kiai bombardavo kelias ru
sų pozicijas apielinkėje Ei
gos. Užsispyrė vokiečiai 
išvyti rusus iš apkasų ne
toli vakarinio šono Babit 
ežero. Ant Dvinos, tarpe 
Jakobstadto ir Dvinsko, 
vokiečių artilerija smarkiai 
bombardavo rusų pozicijas, 
bet tapo atmušti- Taip gų 
vokiečių orlaiviai numetė 
apie 20 bombų ant PMot- 
ęliony stoties į pi ųt-vakariu s 
ųųo Moodechnd, bet be pa
sekmių. , *

jiegas, užpuolė ant 
apskrityje Dwivitzyk 
tapo taipgi atmuštį. Su 

’mušimais užpuolįmų, 
griebta daug ginklų.

rusų, iius jau užmušta. Kas bus ■* 11P I toliau, ir kaip karės klausi
mas užsibaigs,—sunku pa
sakyti. Laukime rytojaus, 
kuris parodys pilname ap
sireiškime, karės nuotikius.

liui* at- už-
RUSAI JAU PAS 

KARPATUS.
Rusų armija, po vadovy

ste Letchitskio, kuris pa
sekmingai perėjo Bukowi- 
ną, ir jau baladojo Karpa
tų kalno duris įėjimui į 
Transylvanija, t . y. į pa
čią Austre >-Hu ngąri j ą.

Į i- u i f
Iš Romos prąneęajna, 

kad jau rusų armija perėjų 
kalną ir esanti jau Transyl 
vanijoje.

, HENRY FORD’AS
~ ’"I*. V i' .*•:•* ‘ •«*

KARĖS PRIEŠAI
Henry Ford’as, kuris yra’ 

pagarsėjęs kaipo automobi
lių išdii'bystės karalius, ir 
kuris nepaprastai pakėlė 
darbininkams algas be jo
kio reikalavimo—streiko ir 
kuris pabaigoje pereitų me
tų važiavo Europon kad su
taiką įvykdžius tarp kariau
jančią ' viešpatysčių—užgi na 
savo-daArbininkams eiti i da
bar kilsiančią karę, su Mfe-' 
xika. r

IŠ 33,000 pas jį d’irbąAčių 
darbininkų, 3*7' apleido dar-j 
bą irlj^važiavo' Mėxikbš 
rubežin, kaipo milii-ijos ita-j. 
riai. Eotfdas išsireiškė se
kančiai link to^ių darbinin
kų :
gi- i žš. a rba da u gi a u tok i ų 
atsitikimų bus, tai dėl tokioj 
darbininkų nelaukia jų vie 
ta jo dificuvėje. NorintieįU 
gaut daiwi atgal, turės išM 
naujo išpildyti apli^acijĮaj 
kaipo nauji darbininkai, f U

Kuomet didesnėsės firme^ 
Chicagoje, prižadėjo mokųjį; 
pilnas algas savp plarfiiniį^ 
kams, kurie kąipolmiftcijeisj 
nariai apleido dirbtuves; 1$^ 
ti mokės tam paskirtą laiką^ 
o kitos firmos palaikys 
vietas. . ■ ' *

t

MILICIJA MEXIKOS 
PARUBEŽIN.

Šiomis dienomis pasiun
čia į 30,000 milicijos į Me
xikos parubežį iš, šių valsti
jų: -New York, Massachu
setts Connecticut > ir Mis
souri. Sušaukus' visų val
stijų miliciją, pasidarytų di
delė armija.

APLEIS KONGRESĄ IRU 
r EIS KARĖN. i !
Užsikrėtimas karės su Me

xika liga, netik tarp jau
nuolių, bet palyti ir suau
gusius žmones. Tokiais at
randame du- kongresmanus: 
vienas iš Conneelicut’e vai-, 
štijos, kh xš Illinois, 
kad tik oficialiai bus^ pa
skelbta karė su Mexika, tai 
iš tos dienos rezigmioja nuo 
savo vietų kongrese.

1
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loliavičlus, Kauiid g’.J 
av., Įieško Kcnstan* 
uįvieiaus, gyvenusio 
Adresas: Russia, g.

110,

■tinas Zaksasf.jįieš^ 
Krolio Ffančjškaus,|' 
n to;1.-:.
■pib., ATadislavovo 
Kločių kaimo. Ad-t 
Kasia,’ g; Nevel, ,Viy 
pas’"' ■ i 

Joia# •■^■vafčltfenasj k J r J J. : ■ | I
t gulp* Pane vėžio :p. j j

• vąjs., t Vi^dšiškių. 
įffio^savo 'brolioį.Anykščių niiestelio, Kauno

If b, < *'**•'* ie»-j '■ 'V-

pweroni'>&vi
b$|ų. pav„ Pane- 

munėHuę^fiS^’’ Salų par.
; įieško s|

'Juozo ir. Jon^Į'
£gi kitų gįm 
anų'. Russia^

įsĄjų;?

Julijona Baltaducnaitė is

S Russia, g.
W°i
■.ireil?
EtSfceaRaBar'^ ■■■■■
KO&lkKeūlonaš ' j ieško
“lMM3®feksaiidrtf gy ■

5^rtfei4e’ (W"

Mikolas Miransas jiešo 
savo giminių Juozapo ir 
Stanislo\^®teanskų, ffeu- 
® gub‘’ 
Biržų vals., Ki^tičių. k 
gyveno Chica^ojb;’';^® 
«ik’g' 
jVlį^^ęsinsMf^' ui. d.

p^ąnskų, I 
ahąwzio n

1:1
Samara, Polevaja ui,. No 
kv. 1.

Juozupata. Simano duktė
Įė
|s, Uršulės, ir
Jčių; antroji, Magdalena 
įniejaus duktė 
pko ųavo brolio Benedikto 

R<|$fe$is, pažįstamų ir giminiu 
J.

Ma- 
AųĮieško javo sešelių

Eieonoro8

Sedeikie-

Koinsk, ™11() Baltaduonio, gyvenoj

'Leonas Igjiataš’ ?B1fiih?k^' 1«H- 
mo, Andriejus Vhuagas Budvį- 
člų k., Dominikas Kučinskas Ilg- 
lĮraščio k., Jonas Žonsitis, Pas-* v ; , 7 ■ t j
lūžini k., Petras Tautvida8, Piau- 
okų k., Dominikas Račkhs-, 
laudiškio k., Stanislovas Lėk- 

šąs Budvičių k. Kazimieras Bud- 
vitis Bluckų k., Julijonas Eis- 
.moiits Stejnpjįų'; k., Justinas 
Montvidas, . švįekšnjų miesto, 
Vincentas Ėndruška Paujaieių 
£., Kazimieras Žukauskis,. Šiau- 
ių pav., Stanislovais Žėkis’j Gė- 

dikų. Jonas Žvilblls Kalk'iškio 
dv.. Adomas Besižus Joelilių' k.. 
Jominikas Galdimas Šupurų. k., 
Antanas R iunšus^ J)a u kšai č i ų
’etras Saulis, Vi|ku kapipo k 
prašo atsiliepti giminių ir 
zjstamu. Adresas: Russia, g.

jįždyk^Į Koncertai Oždyką!!!:
/ . Kas nori pasikl;ius\Hi puikių koncertų, geriausių daininin-
| kų, muzikų, geriausių de\liamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., 
i gali'turėti'tai visa uždykų. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
[turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
į kitoniškų. Jųp galite išgirsi! juos groIaut ant geriausių grafo-
fonų visai uždykų. 

f

Gailiumi; abiejų ad- 
rclašV. Russia, g. Moskva, Tekt- 
ralnrj' prov.jzd dom S. kv. 3. '
s Juozas; .Makulėnas, Alsatos 
-dvaro; Kamdjų. par.; jie'ško kun. 
PetiĮC! kApelij Panemunėlio :par., 
Kebų vienkiemio. Adresas.: Rus
sia, g. ‘Samara, Predtečęnskaja 
46,' Litovskij Koųiitet.

' ’ i ‘ ’ v- > •< ' 1 •
Ona Žyd.'ikiutė .įieško savo tė

vo. Juozo Žydeikio 45 metų am
žiaus, gyveno Ph’iladdlphijoj. 
'Adresas: Russia, niiesteeko Ra- 
jkov, Vserosijskij Zemskij Sojuž 
No. 7, Annie Osipovoi Židciko- 
voi.

Dominikas Lekavičius jieško 
savo broliu Antano, Jokūbo ir 
Petro, 5 metai atgal gyveno 
Springfielde, 111., švogerio Ta
deušo Kuzo 'ir draugo Juozo 
Meizelio, 5 metai atgal gyveno 
Springfield, 111. Adresas: Rus
sia, V DieistvuĮuščuĮu Armijų, 
Pontonij Batalion, 2 Rota.

Stanislovas Jankauskis Įieško 
savo brolio Antano 2 metai at
gal gyveno Chicagoje. Adresas: 
Russia, V DieistvuĮuščuĮu Armi
jų. 3 Pontonij BatalionJ'ž ‘ Rota.

Rafoląs Simanavičius/ Kauno 
gnb., Ukmergės pav., Kupiškio 
paeto, Puponių vals., Juodžiunų 
sod.; Įieško savo pusbrolio Alek
so Simanavičiaus ir Kazimiero 
Jurgio ir Petro Poškų ir Petro 
Simanavičiaus. Adresas: Russia, 
g. Dvinsk. Šosstųiaja u-l... No. 
37, Litovskij Komitet, Rafalu 
Simanaviču. *n’\ Annį> \iv*.’ 'P 

Povilas Slavinskas, Bajoriškių .-■ • l .*>■ • f ’ t ■" .< ■
kaimo.' 'Pabiržės pM\, Panevėžio 
pav.. Kauno: gub.,' Įieško savo 
ibi'plėnų' ir pažįstamų P'etrb-Bal
čiūno. Antano ‘Subačiaus, Juozo 
Subačiaus iš .Šuukščių kaimo ir 
kitų. Adresas,: Russia, g., evel, 
Vitebskoi gub.., Sredniaja iii. 12.

Povilas Pilkauskas; Kauno g., 
Ukmergės pav., Debeikių par., 
Denišiunų sod., Įieško savo dė
džių Antano ir Kazimiero,.ir pa
žįstamų. Adresas: Russia: Fin- 
liandija, Helsinfors Karlsgatėn 
1 tr. B. 26.

Jurgis Butkevičius Įieško sa
vo brolio Mateušo Rutkevičiaus 
gyvenusio Waukegan, III.: ir švo
gerio Izidoriaus Černiaus .gyve
nusio Chicagoje. Adresas g, Lti- 
ganok. Ekaferinoslayskoi gub., 
Mašihostroitelnij Otdiel 226 Ego- 
ru Rutkieviču.

12
Jonas Suveizdis įieško 

Petro Niiktifilo. Hir
Nak th liūtės. Kauno 
jNovo'-' Aleksandrovo'- pav.,

• vals./ 1P dviejų 
draugiĮ, Petro Marčiuko ir 
Jono- VeizdunO iš tos pa
čios vietos, dveji metai at
gal gyveno Brooklynė, N.’ 

j Y. Adresas: Russia, gžMčs- 
|kva, Suščevskaja uk No. 27, 
jTJjit- Obm. MaSterskaįa, 4 
Rota, 4 Vzvod.

Kareiviai vienos koman- 
"doSj įieško say^ giminų ir 
■pažįstamų: Jurgis V.elaniš- 
:kiš Bokisekų. par; iš ‘ Vei- 
nęikių j. Petras, Senulis Ša
kių vos par, iš Vielžių kai- 
ino; ir Vincentas i Tamulis 

jlRadvįiiskio pan iš Pušiniš- 
kių kaimo, .Adresas: Rus
sia,: g., Vitebsk; Vilenskaja 
Kąpaulnaįa: Komanda, 2 
R.ota, , ...-y

Veronika Apirubis su sa
vo šunais Ignacu ir Bro
nislovu išbėgusi iš Mintau- 

po šituo adresu:

Marės 
“MI,

k.

pa- i 
vi- i 

tebsk, Karaulnajti Komanda, 4 ! 
Rota Rusland. ’ ; !

Viktorija Vitkaitė Įieško sa
vo brolio' Jono Vitkaus arba 
Bronislovo Smilties Kauno gub’., 
Ukmergės pav., Užpalių mieste-: 
io ir Marė Pečiulytė Įieško sa

vo brolio Jono Pečiulio ir- Sesers 
Viktorijos, :Suvalkų-1 gub.', Vil
kaviškio ' miestelio. Adresas abie
jų tokis: Russia, g. Voronež, 
Staro-Moskovškaja - ui. No. 19, 
učenieeskoe obščežifie biežanok.

Juozas Bagdonavičius iš Kal
niu. Raseinių pav., Įieško savoj 
giminių Arielėš ir Veronikos Ba-Į 
iandaičių. Adresas: Russia, g. 
Samara, Predtėoenskaja ul.)i4p(, 
Įjitovskij Komitet.

Ona Vilkauskaitė, Kauno guli., 
Utenos par.,^įriieljų'' sod., Įieš
ko savo giminių.” ir pažįstamų. 
Adresas: . Russia, • g. Petrogrhį, 
Viborskij prospejct,'• į. 51,; kv.6.<

Teresa • Košytė, Kauno ..gub., ... i •. » ?• . ■ • *; '■ ' 1 . |
Zarasu pav,, Antaliępės valš., 

’ ‘ ' ' I.ii < . . i » <r f 'Įieško savo giminių ir pažįs
tamų. Adresas:--Ruošia, g. Pet
rograd, Zarotnaja, ui.,, d,, 30. ■ -ky. 
n. . ‘ 'V;'i

Adk: feussia, g<aPilio 
K/ BaVijAt VaKlrtogi^r uk ' Glinkiį 

d,-.»■ -»;sv.--

i Stasys; Navickas, Kauno 
gub., Raseinių !pav., Kel
mės vai,, Dikšių sod. įieš
ko savb brolio ' Konstanti- 
lim ‘ Adresas: ’ R'ussia,' Riga,' 
Toreifšbėi^g', Ebėlsovskaįa 
ąT.;-No? ^kv’^į^’ '.

-! ' Teresė Pųjąbrauskienė, 
Kauno- gub,, Ęų^įĮkio vųls., 

. y iža įčių spd,\, ..įieško savų i 

.brolio Petro Gilių, iš. tos pa
lios vįęjos. Ądry^a^:. Rus- 
jia^g., Rostov,-jjtoy- 
$kij Komitet, T. Dumbrov- 
f|knit. hRm'uto

■ MatėliŠas' Kuiidelis, Kau
no gū b.,Rblčišidb par., Vi^ai 
čių/.’So'd-; įieško ’šAvo' d'ėdėh' 
Juozapo ? A; ’-tStfiPirtlionidšį' 
gyvenusio'. R0’štbiiė< Mass. 

. Adrešatt!f'RtlSšia/ :g. Rostov 
Ni4>v/' VladiltrtVktizkdi dinb, 
y-fidyoiM‘Aalidnip' ’MatėiišU' 

‘KrnTdfUisų.atr!. .
f Bblėšiovas' ’ ViliiilavičiiU,'' ’Eeneventuras Metrikis iš 
KmiiiA įgitl^ įp'APlui?^s J&'T'' T
PasS^ljo įra^,viė- 
nhSed^io,*' kąrMyis num pra- 
idžiAs ’^ai’o^Resko savo gi-, 
Inflinr ii pdŽįsfĮiiiių*!3:ųOza- 
į)6: ’šinibdl'ibmjtĮHm^o 'Clin-.
•imi, IdvAy ii5, Jidikb Mods- . 

vOiio,'; gy^ėfid : lhhiladelphi- ■ 
oj‘ė- ‘Ph. ’ Adresas': Russia, g.
Hgbrjcv^k’,5’!?fazanšltoi gub., 
•Casinro^Aikaja"iill,''d. Char- 
a bio vii p: ' k vartdT, k v. 15, 
'Vaiiu>!Diasčiartt','p'ėrcd. Bo-

t.Wffl’- ir ?!';■

.rarffli Myk

♦ • vi • i.* v/• i c»» r • i f J ■■-8191 <?«nq linini į irrftd
.tj^rasų

Nelubiskio sodos . įieško. <JW» .ovjųf mW
Mamonos ’ Dicaitęs Įrita- f)H9rijJXJr ftfflfiiiiu ,>.An*:;.n .
ziniiero . M a kutūno.: <Rųssia, -on nmaiM v r 4? Ik/ .įV

Kai. Kastek . , ,417/ .^K.ijiyl.’uy'jHj. /ii'dfi'i,

ko

niaįa PreBtiiay: donr12. kv.
27• SA’aWX

: JūĮ^į®į,ę^isEjį<k.(j-4sa- 
Vg-jįvp^Įjų^iĄ'vi^Oll^^UolK- 
^blfe W (sn J ^a^rPji-ųų-: 
cjftM;i,s j
1 1 ‘ffetifiįAį4i >

‘UVhb JtV?h i<g*ri

^9-

,ĮtaiifliWbIiRad~ 
viliškio par., ir vals., IlggtOr,

„fctaiJW.
* XWVWwiftiRiPi-1
'M
'-Hin'A.ifnUitir jiiril

jos yra 
Russia, g. Tver, Toickaįa 
uk No.

■ ‘'•Tinakoi.
1'0," Sidorovoi za

• • - y vį ■'.

■
-I- 

gu VI

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergius ir subatouiis iki 
9 vąl. vak,. Nedėldicniais iki. 1 vai. dienos.

7 X------- -----
leslavu Vilimoviču.
į Franciškus Lątonąs, Kau-
Iio gub.,. .Panevėžio pav.,. 
Š'iečiu 'icaimo įieško savo 

j ęrolip Am,qrikoję,^ Adresas: 
!Russią\ g.‘ Mp^kyav Suščev- 
! fįkąp'a 11 i. d. 27. 111 r. Obm. 
įMisterškająi; 2^ j^oįą,Ąr , ,. ; A

į "liešlan Leonio 

resaš? Russia, g. Nevel, Vi
tebsko! gųb., 102.. Železno- 
dorožnaįa Rabočaįa Rota;

Jonas. Marcinkus, įieško 
' Jono" ir Taudviko Skaudvi- 
liiij Kauno gub.., Raseinių 
ipay.y Kražių par,, iš Carici- 
nos ir Antano Mickevičiaus 
iš Kelmės par., Paprudžių 
sod. ir Onos Makauskienės 
iš tos; pačios sodos; Micke- 
vičaus gyveno Chicagoje. 
Adresas: Russsia, g. Nevel, 
Vilenskij Konuįį Zapas, 5 
Otdielenie, Kuzniecu Iva
nu Marcinkus.

Pranas Oras, Kauno g., Šiau
lių pav., Akmenės vals., Ad
resas: Russia. Poštovaja stanci- 
ja; 'Tomsk. Rraneu! Oras.

i iiii.iii i . 1,—nMi.im ....... . .....
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“KATALIKO” GENERALE'!
AGENTŪRA

Chieagos 18-f.os .gatves ,apskričiui;
M. J. Tauaneyičius, ■ į 4 į 

670 W. 18tli St., Chicago, 111. ;
Čia galite tižsi'rtiS^ii “liatali- į 

k:;,” užsimokėti prenupjeratų, : 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly- : 
gini kaip pačioj<L_,‘‘Kataliko ’' 
išleistu vėjo.

S. P. Tanandviuius, i
Kataliko’’ Leidėjas. įį

moil

s KATALIKO KRAUTUVE ■ ■
1 , S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas ■

*3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL. ■
ii ■. Sparti an* Mim K WXWTJM»«rBK! B SlMlMWlliMllllia'iimhlBilllllBillllM Mm

Halsted St., Chicago

Bjugusi . akušerijos kolegijų; ilgai praktika
vusi ,1’euusvlvanijos liospitalėsc ir Pliiladel- 
phijėj. l’afcėkiningai patarnauja prie gim
dymo; Uždyktj duoda rod:; moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

Į iOjio i im v. i;< i<»>>'• < r .'žoU

AKUSERKA
ja R s. A. VI OI KAS

ici-.^nd rrttiblUi::: . y.’ , - Ač-'
T. W T If A G 

gs'int II ; l'K; K^^ mbIkA * *1 A A Ai X A •
pj • .ifi’Jftifrid’rftb Hirnorirtrri
Sfohrn!' >.A;-iAįpA')f21, •>■■♦ffforr/T
A., \ . .
Zq ■JHR M

m}! :^)vn< 
gilini p!

.-■■m. ’atsibus=—u....—.....  ".i,

J Nedelioje, 1916 m.
d žengia ’ .

IT1'.

:t .. .national grove darže,
j Bųyss Reising Daržas prie 29 ir Desplaines st. 

, i *• - •- ' ■■ r'/ D lu:-: bu: . 'i i ii A.

aH"

-KIJ

RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 9:00 vai. iš ryto 

■nui —: j j

u W r —t"

: 25c, porai
..p i i ;...|

IMTAZOLA, naujas ir geresnis aliejus viri-
* * mui ar kepimui ir prikimšimui yra padarytas 
iš geriausių kornų, koki užauginti. Jis yrą ekonomiškas - gali bū
ti vėl ir yel vartojamas. Jisai nepadaro dūmų jūsų virtuvėje - verda prie ilumo.s, 
dvigubai didesnes už sviesto, prie piisčs taukų šilumos. įTai reiškld'laiko sučedi- :

” nimą ir kuralo sučedinimų.-' •, .•■•mil / » ■■ .

p .i . v. l'artokite .Mazola tėiiai, kur reikia prikimšti,
m mŠimaS jųS ga|įfe turėti prikimšimą kasdien. Jau
daugiaus nereikalinga pirkti brangius svetimų šalių aliejus. .Ma
zola padaro skaninusį prikimšimą, kokį jus kuomet nors ragavote. •' u

‘ • i > , . ■.■'m'!'*';’’'- • '* 'i . . Mazola pagamina lukštą, kuris yra gardus ii' 
x^-.suvn.gkin'amas.’ Mazola yra nepaprastai ptin

t,;i\ kųę,J*>jo. reikalinga vartoti tikhli labai mažai—dang mažiiitis' ' '
f. ųegų papi-astaįik apkepinimui. , : r- ,- i

It, : Alazofa yra geriausiu daiktu prie kepiiųo. Paeida- ,
< j mas; iŠ valgytbių ' dalykų, ji.štii; prigelbsti maišto., 

virškinimui ir ueužkehkia jojo skohiui;*
i' i ‘ <<r 1 - ;:< d į.'.’,;’ į”

' Mližbla' Įiii'ttlįp'tyras, saldus ir gardus, kaip įr gardžiausia maistas, 
kuripab <yra kepamus jame, šeimi’ninkės visoje Amerikoje vartoja Mazola 
virimui, .apkepimui ir prikimšimui. i

. ... — -Mazola yra padaryta iš geriausių augintų kornų ir iš nieko daugintis.
; i;
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—25 prniziųiaį nurodymai. Gnu- • 

kite Mazolos iš savo groserninko šiandien ir nustebinkite 
saVO'šeimyną kni-kuriais valgiais, kurie yra taip gardus ir 
skanus, kuomet padaryti su Mazola. ’ ’* '

AO ..-.iv,..; 4 ' • -iv

i COrrt Products Refining Cb.

a lIAclAUlc* j »<l Jjtllll 111 <1 lukcul, Kili 1h L <.11 < I ĮI h 11

ApKCpminiaS, įjuyįvgkin'aiuašė " Afazola yra nepaprastai pili

, '.oi:

... . . .. ... .• visų .-ŽŽnd st. 22ild st.įąrjais
ri vjkaf US Įiųiįosi i i 46t h ęj geliai paiml^e4'agran|i; karus, įurie ij ri Veš, priedar žp vartų.,
j ,h.oįZ) K !•< VJ-. , į, .. . Jįt . '®4' ' . ., . . ..Ž^ ? ' ... ■ . -t ' • '. i.., 'f

.fųcri'giioJ ij^ųjy OY^.į.

li.sd t'j n:-'

j. i 00- d • įėįii i f, i‘į -rs
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I Amerikos ■ .. . . . . . . . . . .
NEWARK, N. J.

Ponas Jurgis Svetulevi- 
čius iš Harrison, N. j. pri
siuntė mums iškarpą iš 
“The Sunday Call” New- 
ark’o, kuriame plačiai apra
šoma apie lietuvių dalyvavi
mą, apvaikščiojime birželio 
17 d. š. m. 2':0 metų sukak
tuvių nuo įsteigimo miesto 
K ewark, N. J.

Lietuviai dalyvavo, kaipo 
lietuviškų dr-jų sąjunga: iš 
Newark, Harrison ir Kear
ney, kurie yra Newiarko kai
mynystėje. Viso, dalyvumą 

"• ėmė į 5,000 lietuvių: vyrų, 
moterį] ir vaikų.

Lietuviams vieta buvo pa
skirta ant Vailsburg Parko, 
kur lietuviai dainavo, šoko 
ir prakalbas laikė savo kal
boje.

P as K. Vaškevičius, bu
vęs vyriausiu maršalu, ir 
buvo raitas, jojo paskui au
tomobilių papuoštą ir su 
anglišku parašu: “Pirmieji 
lietuviai Newarke.”

Lietuvių paroda išėjo iš 
Šv. Jurgio svetainės, 180 
New York avė. ir maršavo 
Adams gatve iki Chestnut 
gat. iki Broad, Market, 
Springfield, So. 12-ta iki So. 
Orange avė. ir iki Vails- 
burg parkui. Tvarka buvo 
vedama per M. Truską.

Po apvaikščiojimui, vaka
re, turėjo susirinkimą—pra
kalbas ant kurių tapo iš- 

jj; nešta rezoliucija, su reika
lavimu.. pripažinimo lietu
viams dienos Suv. Valstijo
se, kaipo “Lietuvių diena.” 
Rezoliucijos komitetas susi
dedąs: Gen. D. F. Collins iš 
Elizabeth’o, kun. A. Milu
kas iš Maspeth’o, N. Y. mie
sto counculatas S. Frazer, 
V. W. Ambroze, (Ambroze- 
vičius ir K. Vaškevičius.

Kalbėtojais buvo: pas 
Ambrozevičius, Frazer, p-ia 
Frazer ir Stasys Vinkus iš 
Shenandoah, Pa.

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 18 d. L. Vyčių 25 

kuopa turėjo išvažiavimą į 
Chesleland Caves. Vieta 
buvo labai graži todėl ir iš
važiavimas gana gerai pa
vyko. Išvažiavime dalyva
vo skaitlingas būrelis jau-i 
nimo ir pilni gyvumo. Žaidė 
vien lietuviškas žaismes 
ir sudainavo daug gražių 
dainelių. Už greitą bėgimą, 
duota dovanos. Pirma do
vaną laimėjo p-lė B. Skrip- 
kauskiutė, paveikslų už 
$3.50. Aukavo dovaną p. 
J. Žitkevičius. Kita dovana V ■ V
saldainių dėžę, laimėjo p-lė 
Sadauskaitė. Trečia dovana 
“Metraštį” laimėjo p-lė P. 
Burkauskiutė. Ketvirtą do
vaną, vieną numerį “Pažan
gos” laimėjo J. Versiackas. 
Tas tris dovanas aukavo M. 
Šimonis. Pietų ir vakarie
nės metu, stalai buvo nudėti 
skaniais valgiais. Už tai 
tegul bus ačius sesutėms vy
lėms už jų pasidarbavimą. 
Vargiai kur rastum link
smesnių lietuvių jaunimą, 
kaip Clevelande. Tarpe jų 
gyvuoja vienybė, brolišku
mas ir sutikimas. Butų pa
geidaujama daugiau turėti 
tokių išvažiavimų.

J. V. Chicagietis.

iB.BBflBiiHiMai.BB.iiM 
Lietuviai. į ■-

STONE Y B URN S K O T U A.
Šisai miestelis, pusėtinai 

lietuviais apgyventas, tarpe 
kurių, nemažai ir įvairių 
draugijų randasi. Draugi
jos sekančios yra: Šv. Kazi
miero dr-stė, Blaivybės dr- 
-stė, Pašelpinė dr-stė, Šv. J. 
Katalikų Sąjunga ir Sočia 
istų dr-stė (Kokia ta, ar pa
šelpinė? Red.). Iš visų ge
riausia gyvuoja pašelpiuis 
skyrius. Apart pašelpinių 
dr-jų, ir skaityklėlė pusėti
nai gyvuoja.

Šioji skaityklėlė sutverta 
pačių darbo žmonių—bemok
slių, kad butij proga ir vie
ta blaivai, naudingam laiko 
praleidimui, nes pirmiau 
čia musų tautiečiai pasken
dę tamsybėje gyveno.

Buvo sutverta Socialistu 
i .

kuopa, tada nebuvo progos 
kas plačiau veikti, bet vė
liau susirinko keletas gabes
nių tautiečių, sumėtėme ke
lius penus ir sutvėrėme Ka
talikų skaityklą, į kurią 
nutarta parsisiųsdinti laik
raščių. Pirmaisiais musų 
laikraščiais buvo: “Katali
kas,” “Saulė” ir “Lietuva.” 
Iš Prūsų “Birutė,” iš Lie
tuvos “Šaltinis” ir “Viltis.” 
Iš tų visų laikraščių labiau
sia myli “Kataliką,” kaipo 
rimčiausią katalikišką laik
raštį, kuris ir iki šiam lai
kui musų knygyną lanko.

Skaitytojas.

Musii miestelyj patiko bai
si nelaimė, Mardosienę ir 
jos dvi mažas dukreles. Duk- 
terįs, viena 3 metų, kita vy
resnė. Nelaiminga moteriš
kė norėdama užkurti pečių, 
ėmė pilti kerosiną į pečių ir 
tuom syk liepsna griebė jos 
drapanas ir nelaiminga pra
dėjo degti. Nuo jos, griebė
si liepsna ir užsidegė mer
gaitės ir pakol pagelba pri
buvo, mergaitės visai mažai 
gyvos buvo. Motina, tuoj 
nuvežė į ligonbutį, ir ten 
ant rytojaus numirė. Vyro 
tuom syk, nebuvo namie j e.

Tegul šitas atsitikimas 
buna visoms moterims per
sergėjimu, kad niekad ne
reikia kerosiną naudoti pe
čiaus pakurimui. Panašus 
atsitikimai atsikartoja tar
pe musų moterėlių labai 
dažniai ir nors vertėtų kar
tą vengti ir saugotis kiek 
galint, kad nuo tokių baisių 
nelaimių apsisaugojus.

J. B.

WANAMIE, PA.
Pilnas energijos ir darb

štus kunigas, J. Miliauskas, 
Šv. Kazimiero parapijos ka- 
mendorius, tapo paskirtas 
prabaščium Šv. P. Marijos 
bažnyčion.

Kun. J. Miliauskas užims 
pilnai savo vietą nuo liepos 
1 d. Šiame laike žada apsi
lankyti kaipo, Wilkes-Barre, 
Mt. Carmel ir kitur. Lai
mingų pasekmių naujoje 
vietoje, A. B.

LANSING, MICH.
Darbai eina gerai. Kas 

tik nori dirbti, darbas gali
ma gauti. Darbų yra viso
kių. Paprastam darbinin
kui mokestis mažiausia nuo 
20 iki 27% centų į valandą. 
Tiesa, pragyvenimas bran
gus.

Lietuvių randasi tik tris 
šeimynos.

“Kataliko” Skaitytojas.

NEW BRITAIN, CONN.
Pereitą nedėldienį, musų 

klebonas pranešė, kad jau 
daugiau nebus balių su šo
kiais dėl Bažnyčios naudos. 
Yra užginta iš priežasties 
nepadorių šokių. J. B...

Oglesby, III.
La Salle cemento darbi

ninkai streikuoja.

Fitchburg, Mass.
Atsibuvo paskaita, pa

rengta Liet. Jaunuomenės 
draugystės.

Worcester, Mass.
Birželio 11 d. čia tapo su

tvertas Maironio Literatū
ros ir Lavinimosi Ratelis.

Wilkes-Barre, Pa.
Liet. Mot. Unijos atsibuvo 

vakars, ant kurio buvo per
statyta : “Tris Mylimos” 
ir “Žioplių Jonelis.”

Grand Rapids, Mich.
Birželio 11 d. atsibuvo 

vakaras parengtas Sim. 
Daukanto dr-stės. Lošta 
Kontrabaridninkai.”

Rumford, Me.
Atsibuvo prakalbos, pa

rengtos Šv. Juozapo Sąjun
gos 26 kuopos.

Manchester, N. H.
Atsibuvo prakalbos Liet. 

Jaunuomenės Ratelio, kad 
sustiprinus narių dvasią.

Lewiston, Me.
Birželio 4 d. atsibuvę pra

kalbos, Šv. Baltramiejaus’ 
svetainėje. Kalbėjo kun.. 
Pakalnis. :

Phone 
Canal 9

[EVESKIO?^ 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halst0d St,Chic^pi 

Čia gali išmokti angliškai

Margumynai.
Berisso, Argentina,

“Vargdienio” draugystė, 
per savo susirinkimą suau- 
kavo Br. Vargšui $6.00.

Tamaqua, Pa.
Birželio 10 d., Liet. Vy

čių 58 skyriaus, atsibuvo 
balius su šokiais.

Elizabeth, N. J.
Birželio 4 d., atsibuvo pra

kalbos, parengtos L. D. Są
jungos.

Newark, N. J.
Birežlio 11 d. atsibuvo 

prakalbos, Lietuvių apvaik- 
ščiojimo parodos komiteto.

Philadelphia, Pa.
Birželio 11 d. L. M. P. S. 

A. 11 kp. atsibuvo piknikas 
Fairmount Parke.

Gardner, Mass.
Vietos įvairios draugijos, 

nutarė surengt bendrą pik
niką, sušelpiami nukentėju
sių nuo karės.

Cleveland, Ohio.
Birželio 4 d. atsibuvo va 

karas su scenišku perstaty
mu “Du Broliu.” Rengė 
Laisvės dr-stė.

Woonsocket, R. I.
American Wringer Co.’s 

darbininkai streikuoja.

Baltimore, M d.
Atsibuvo vyčių kuopos 

koncertas . su juokingomis 
komedijėlėmis.

Girardville, Pa.
Birželio 11 d. T. F. 3 sky

riaus rūpesčiu atsibuvo pra
kalbos. 't į..-*’k■ I: i*' .4?

Waukegan, III.
Birželio 11 d. Vyčių 47 

kuopa, turėjo teatrą ir ba
lių. Lošė “Karės metu.”

Worcester, Al ass.
Birželio 11 d. atsibuvo pri

vatiniuose namuose paminė
jimui Čiurlionies vakaras.

Montello, Mass.
Atsibuvo prakalbos, san- 

dariečių parengtas.

Easton, Pa.
Atsibuvo prakalbos, Lais

vės Draugijos ir LSS. 42 kp. 
parengtas.

Shenandoah, Pa.
Atsibuvo koncertas, Teat

rališkos kuopos.

PITTSTON, PA.
Liepos 4 d. š. m. atsibus 

muzikališkas programas, lie 
tuvių dienos. Dalyvaus ke
turi bažnytiniai chorai: 
Kingstono, Wilkes-Barre, 
Pittston’o ir Scrantono.

Tai bus programas, kokio 
šioje apielinkėje dar nėra 
buvę. Dainos bus dainuoja
mos tik lietuviškai ir lietu
vių kompozitorių. Paįvai
rinimui, dainuos atskiros 
merginos visų chorų iš daik
to ir vyrai.Wtsibus Vali 
View Parke.

Generalė repeticija visų 
chorų atsibus Pittstone, baž 
nytinėje svetainėje, 8:00 v. 
vakare, birželio 30 d. 191G 
m. L. V.

Valparaiso, Ind.
Čia atsibuvo moksleivių 

surengtas pasilinksminimo 
vakaras.

Collinsville, III. .. ..
Atsibuvo pirmas lietuviš

kas piknikas.

Waterbury, Conn.
D. L. K. Gedemino Drau

gystė turėjo savo pikniką.

Cleveland, Ohio.
SLA. 14 kp. turėjo pra

kalbas.

Grand Rapids, Mich.
Atsibuvo teatras, pareng

tas Liet. Sūnų draugystės. 
Lošė dramą “Saliomėja.”

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Furmerią Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 19Q5 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fermeriais. Mę.i 
esamo seniausi ir didžiausi farmų par-, 
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę< 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir eystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemo derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
m gera smielžemo. Goriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pio 
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės noišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas iiiiustę 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit cilia braugyu. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar 
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirkly binio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu- 
dington, Mieli. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa 
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku fanna pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ko 
lis metus turtinga’* fermeriais. Ila-> 
šykite tuoj, gaur" . _i-rfrnvių Kolio 
nijos mapų ir farmų katalogų dova-l 
nai. Tik įdėkite už 4e. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras «<tr«ėns:

A. KIEOIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building į 
Scottville, Michigan.

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

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

Dr. A. R. Blumenthal
Egzamenuojamo Akis 

UžDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo ūrvjto iki 12 vai. 

dieną*

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

LEIDI SLINKT!
SAVO PLAUKAMS?!.J z .

Neturėsi’ daugiau kųU 
tūnuotų, resvų, krintan
čių, pleigkanuotų, . ap
mirusių, . . žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdiiities, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų ■ nemalonumų 
—jeigu tik urnai pra
dėsi • vartot mtipų, su
taisytus plaukams vais- _

tus “Dermafugą”. Geresnių plaukams 
vaistų . už “Dermąfugų” 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 neslinks. 
Busi patenkintas Savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
neš pats gali .'tjirėti dar dailesnius!

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

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų drąsių, 
kad kantriai lauktų karo pabaigos. .

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

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimus; sUjupgti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį, Kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, primušta duo
biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

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

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje luotams 5rb.ę *9 mėnesiams 3 rb. 9,0 kap.; 6 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; G mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 menesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į'Liet. Balsų” į užsienius rusų 
cenzūra nekliudo. f, ,

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) ■_ </ilųtė (dalinant pūstapį į keturias 
skiltis) prieš tekstų—00 kap.; po teksto—30 kap. Ptibėgėjiams, jTeškajdįį^iusTgiminių 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikojb prieš tekstipaO eėp|ų, »po teksto 
25c. petito eilutė, giminių jiešknntiems po teksto 10. dentų petito eilutė. ' v

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

Carnegie, Pa.
Viršutinėse dirbtuvėse, 

darbai eina gerai. Anglių 
kasyklose, streikas.

*—.——---
Weaver, III.

Čia siautė audra. Ledai 
puolė citrinos didumo. Daug 
blėdies pridarė.

. ' J

New Haven, Conn.
Atsibuvo prakalbos po- 

■ bažnytinėje svetainėje, L. 
D. S. 28 kuopos.

Rumford, M e.
Atsibuvo prakalbos, ant 

kurių kalbėjo kun. Pakalnis 
iš Lewistono.

So. Omaha, Neb.
Atsibuvo 40; valandiniai 

atlaidai.

<5

niekuomet nebuvo 
taip skanus ir taip 
jūsų neužganėdino.

, ■ t 
ilgai I

Arentas |eb4c«or*.>*uenw*-« |

G.W.GAIL&AX.I
BALTI MORE. MD. •

DYKAI
Paprašyk savo krautuvninko 

dykai knygutės popieros. kuri 
duodama su kiekvienu 5-centi- 
niu pakeliu NAVY.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Gerasai senasai NAVY sustiprins jus ir 
palaikys jus geroje tvarkoje visą dieną Ji
sai yra specialiai padarytas širdingiems vy
rams, kuriems reikalinga tabako su spriktu 
ir kunu jame. Pamėginkite jįjį savo pypkė
je, susukite į drūtą, saldų cigaretą ir kramty- 

jįjį tarp rūkymų, i

GAIL & AX

NAVY 
Long Cut Tobacco

“Geriausis Tabakas Geriausiam? Pikelyje

NAVY yra padaryta1 iš parinktino nuno
kusio Burley lapo, geriausio abelno tabako 
visame pasaulyje. Jisai yra nunokintas— 
Gamtos keliu—nuo trijų iki penkių metų, 
kad suteikus jam pilną lapo skonį ir pada
rius jįjį geni, turtingu ir saldžiu.

Gaukite pakelį šiądien—pastebėkite ketu
ris viršelius, kurie tabaką laiko šviežią ir pil
noje jėgoje.

Pamatykite ,kaip jisai susikemša j drūtą
tęsianti, pilno skonies rū
kymą pypkėje—kaip leng
vai jisai yra susukamas i 
cigaretą. — kaip saldus ji
sai yra kramtant. Jus pasa- 

' kyšite, kad jokis kitas ta
bakas 
jums 
pilnai

d '"Iii IllZffl
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_ k .Prisįunčiant;Redakcijai- rankįraSiįius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci- 

« jos žiniai tikras ir pilnas savo yar-į 
' das, pavardė ir antrašas. Rankraš-

_** 8įai .gali būti taisomi, trumpinami ir 
-s atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros.

Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardį, pavardšs ir antrašo, bus nai- 
kiuami.

Straipsniai. <
SMALSI AKIS IR $500.00.

; “Darbininke,” kuriam męs 
* prieš kiek laiko pasiūlėme 
- $500.00, jeigu jisai prirodys, 

kad “Katalikas” kuomet 
nors rašė prieš katalikų ti- 
kejimą, tilpo straipsnis, po 
kuriųom pasirašoma slapy- 
vardžiu “Dagiliuks.” Iš 

Z straipsnio formos matyt. 
» kad rašė jįjį vienas to laik

raščio redaktorių, nes straip 
;z snyje kalbama laikraščio 
” vardu. Kokios priežastis 
~ privertė tą redaktorių slap- 
~ stytis—męs nežinome. Kiek 
“ mums žinoma, redaktoriai 
" visuose padoriuose laikraš 
” čiuose niekuomet nesislepia 

tokiuose atsitikimuose po 
slapyvardžiais. Vienok ne 
tame svarba.

Tame straipsnyje “Kata
likui” primetama, buk jisai 
dar 1914 metais patalpinęs

?« straipsnį iš moksleivių laik- 
« raščio “Aušrinės” perspaus 
•* dintą, kame pasitaikė išsi- 

reiškimas, sakantis,
L’ “begalvojant apie mirtį, 
~ žmonės išgalvojo ir 

pasaulį.”
;; Tuom sakiniu pasiremda
- mas, anas pasislėpęs redak
- torius nori prirodyti, kad 

“Katalikas” esąs bedieviš
—. kas, ir, išreiškęs pretenziją, 

* kad “Kataliko” “bedieviš 
' kūmas” prirodytas, bando 
Z,reikalauti pasiūlytųjų $500. 
Z Be abejonės, paimti tuos 
j $500 butų “Darbininkui” ir 
J jojo gizeliams labai smagu. 
-'Vienok, kad paimti tuos pi- 
Z nigus, patartume “Darbi- 
“ninkui” įsigyti geresnį ad- 
” vokatą negu “Dagiliuks,”

— nors gal jisai pats yra “Dar 
bininko” redaktorium.

! J
 i 

! i 
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kad

“aną

Kaip pats “Dagiliuks” 
pripažįsta, tas straipsnis 
yra ne “Kataliko,” bet “Auš 

! rinės.” “Katalikas” jį at
spausdino, jokiu budu neiš- 
reikšdamas jam pritarimo. 
Tas straipsnis, kaip ir dau-

* gybė kitų straipsnių ir tai-
* pogi žinių bei pranešimų, 

buvo perspausdintas iš Lie
tuvoje ėjusio laikraščio. 
Perspausdinėjimą iš lietu
viškų laikraščių, leidžiamų 
užjūryje, praktikuoja beveik 
visi lietuviški laikraščiai 
Amerikoje, ir iki šiolei nie
kam neatėjo kvaila mintis 
mesti atsakomybę už tuos, 
straipsnius, pranešimus ir 
žinias ant Amerikos laik
raščių, kurie juos perspaus
dino iš Lietuves laikraščių. 
Visą perspausdomąją me
džiagą kritikuoti sulyg jos 
vertės, bet ką laikraštis, at
spausdinęs ją, turi bendro 
su atsakomybe už ją—tą 
turbūt supranta tiktai da
giliukai ir kiti paukščiai

’ ... .ną, ir dar “Darbininko” 
redaktoriai. Męs žinome 
Amerikos lietuvių laikraš
čiu, kurie yra perspausdinę 

. labai katalikiškoje dvasioje

parašytu straipsnių, origi
naliai t ilpusi ii Lietuvos 
spaudoje, nors anie Ameri
kos lietuviu laikraščiai nie
kuomet nei nemanė vadintis 
ar būti katalikiškais. Dė: 
lei to perspausdinimo vadin
ti anuos laikraščius katąli-r 
kiškais butų labai paiku. 
Tas pat, jeigu - katalikiškas 
•laikraštis perspausdina pra
nešimą ar straipsnį, kuris 
nėra katalikiškas. Pranešiu 
mas ar straipsnis bus neką: 
tai i kiškas, bet kokiu laik- 
ra štiš, perspausdinęs jį, bu
vo, tokiu ir pasiliks.

Laikraščiai, kurie iki pa-i 
skutiniam laipsniui nėra 
vienpusiški, suteikia vietos 
savo bendradarbiams ir 
skaitytojams išreikšti min
tis, kurios dažnai visai ne
sutinka su laikraščio pa
kraipa ir jo skelbiamomis 
idėjomis. Jokis protingas 
žmogus nemestų atsakomy
bės ant paties laikraščio už 
išreikštas tokių bendradar
bių ar skaitytojų mintis. O 
rodosi, kad už bendradarbių 
ir skaitytojų išreikštas min
tis, kaipo originaliai pa
skelbtas, laikraštis jau ga
lėtų būti greičiaus “paimtas 
nagan” negu už medžiagą, 
kuri iš kitų laikraščių per
spausdinta. Vienok jokis 
protingas žmogus to neda
rytų. Juo labjaus protau
jantis žmogus nemes atsa
komybės ant laikraščio už 
perspausdinimą straipsnių 
iš kitų laikraščių už tuose 
straipsniuose išreikštas min 
tis. Išskyrimą iš šios taisyk
lės gali padaryti gal dagi
liukai, kiti paukščiai, well, 
ir “Darbininko” redaktoriai.

Laikraščio redakcija yra 
atsakominga už mintis, ku
rias jinai išreiškia savo 
straipsniuose ir kurios su
daro aplamą laikraščio pa
kraipą. Už mintis, kurios 
yra svetimos pačiam laik
raščiui, jo pakraipai ir iš 
kitur ne iš redakcijos, pate
kusios į laikraštį ir kurios 
kiekvienam atydžiaus se
kančiam to laikraščio pa
kraipą ir veikimą yra žino
mos kaipo priešingos laik
raščio pakraipai, to laikraš
čio redakcijai negali būti 
kaltinama.

Tai yra elementariški laik- 
raštininkystės principai, ku
riuose kiekvienas laikrašti
ninkas žino ir pripažįsta. 
Žinoma, ir čia išskyrimą ga
li daryti “‘Darbininko” re
daktoriai drauge su dagi
liukais ir kitais sparnuo
čiais (šių gyvūnų kliasa at
sižymi nepaprastai mažu 
smegenyno daugumu).

Tat reikalavimas už tą 
“Dagiliuko” straipsnį užmo
kėti $500.00 yra—atleiskite 
už atvirumą—tiktai smege
ninės mažumo apsireiški
mas.

Užbaigiant įdomu bus pa
stebėti, kad redaktoriai laik 
raščių, . kurie dabar an; 
“Kataliko” taip užsipuola' ir 
nori apkaltinti jį bedieviš
kume, yra kaip sykis tais 
pačiais žmonėmis (P. Bran- 
dukas-Tumasonis “Drauge” 
ir Pr. Gudas “Darbininke”), 
Lurie pirmiaiis redagavo 
“Kataliką” ir kurie pralei! 
do laikraštin tuos straip
snius, iiž kuriuos jie dabar 
ant “Kataliko” užsipuola.

Tarp Laikraščių
• LIETUVIŲ DRAUGIJA

IR BULOTĄ.

Atvykęs Amerikon p. Bu
lota, kaip įmanydamas sten
giasi apjuodiut Lietuvių 
Dra ugi j ą N ukentėj usiems 
Dėl Karės Šelpti. Jisai už
meta tai draugijai klerika
liškumą, piktus norus ir 
darbus žmonėine, veikian
tiems joje ir aplamai sten
giasi iššaukti Amerikos lie
tuviuose neužsitikėjinią tą 
draugija. Į tuos visus kal
tinimus atsako per “Vien. 
Liet.” p. M. Šalčius, nesenai 
atvykęs iš Rusijos ir tat tu
rėjęs progą aršiaus pažinti 
dalykų stovį užjūryje ir p. 
Bulotos apkaltinimų vertę. 
Pono Šalčiaus straipsnis yra 
ritas, apgalvotas ir griež
tas apkaltinimo aktas p. 
Bulotai. Žemiaus męs pa
duodame svarbiausiąją to 
straipsnio dalį, kame atsa
koma į visus svarbesnius p. 
Bulotos užmetimus. Skaity
tojai teiksis atleisti už taip 
ilgos ištraukos padavimą, 
vienok klausimo svarbumas 
ir p. Šalčiaus žodžių rimtu
mas, mums rodosi, pilnai 
pateisina tai. Ištrauka pa
ti už save kaba ir nereika
lauja jokių paaiškinimų. 
Nuoširdžiai patariame kiek
vienam ją perskaityti nuo 
pradžios iki galui.
Šalčius rašo:

1.- Bonas Bulota tvirtina, kad lie
tuviu Draugija liu^eutčjusieiiis dėl’ 
kares šelpti yra tik klerikalų drau
gija. kurioje negalima kitu pažiūrų 
žmonėms dirbti.

Tai yra neteisybė.
“Lietuvių Draugija” niekuomet 

tuo vardu nesivadiuo pati save, o 
vadinosi uepartyvė lietuvių organiza
cija. Kad tai teisybė liudijo buvimas 
toje organizacijoje tokių žmonių kaip 
užsitarnavęs musų tautai nemirtinais 
nuopelnais J. Basanavičius, atstovas 
Martynas Yčas, gerb. “Vairo” re
daktorius — Aut. Smetona, kalbi
ninkas Jonas Jablonskis, kalbinin
kas K. Būga, kuriuos vadinama tauti. 
įlinkais,

Be tu
• priguli 
. Leonas.

tai ir 
visuose musų vaiduose.

Jaunas, gabus ir darbštus visuo
menės veikėjas — Stasy šilingas, rim
tas Maskvos lietuvių Kolonijos vei
kėjas — inžin.. Naruševičia, kritike 
ir mokytoja gerb. Sofija Čiurlionie
nė, buvęs '1 Lietuvos žinių ’ ’ redak
torius studentas-reformatas g. šer
nas. buvęs ‘ ‘ L. Žinių ’ ’ redaktorius 
advokatas Mykolas Šleževičius, pa
galios advokatas Augustinas Janu
laitis. Amerikos Liet. Taut. Sanda
ros narys-muzikas Stasys Šimkus, (jis 
nėra nariu ALTS. “V. L.” Red.) 
rašytojas, autorius “Kuprelio” ir 
“Bangos siaučia’.’ Ignas Jurkūnas, 
g. Dailės Dr-jos pirmininkas p. A. 
Žmuidzinavičius ir daugelis kitų lie
tuvių inteligentų ir studentų, kurie 
savo pažvalgomis yra dar kairesni 
už anuos.

2). Bonas Bulota sako kad jis 
nenorįs nieko bendro turėti su kle
rikalais ir tautininkais šovinistais, 
bet kodėl jis dar besitveriant Lie
tuvių Draugijai veikė vienoje kom
panijoje ir laikė posėdžius su kun. 
Kukta, “Vilties” red. Branu Dovy
daičiu. Smetona, d-ru A. Vileišiu. E. 
Vileišienė ir 
Liniukais, 
tuomet ten 
kiti pradėjo yadovauti, 
Ajo iš draugijos ir atsisakė 
noru nuo naudingo darbo.

'Šitas faktas ir tas faktas, 
p. Bulota, kadaisia išriaktas i 
d-ru Basanavičių važiuoti 
rikę atsisakė, nenorėdamas 
“antrojo smuiko,” parodo, kad

—i?Bulota norį tik vadovauti visur, o kur 
uevadovaūja, tek nenori dirbti, kad 
ir naudingiausių darbą ir dar užsi
ima 'šmeižimais, statydamas savo as
menį augščiau visuomenės ir jos rei. 
kalų.

3.) Bonas Bulota kaltinai “Lie
tuvių Draugijų ” jos g. pirmininko 
M. Yčo asmenyje, kam jis įsteigė in
teligentams džiovininkams sanatori.

šmei-

Tai yra tik p. Bulotos veidmai- 
niavias ir jieškojimas priekabių. 
Ponas Bulota pats priguli į 
“Žiburėlio” dr-jų kurios tikslas yra 
gelbėti nuo džiovos musų mokslei- 
vius-inteligentus. Jei tų darbų to
kioje svarbioje A'.alandoje dirba kiti, 
tai p. Bulota tam priešinasi ir
žia, ką jis pats daro per kitų įstai
gų-

4.) Ponas Bulota ir K-o šmeižia 
g. “L. Dr-jos” pirmininkų M.. Yčų, 
kad jis savo vardu atsidengė vyrų 
ir moterų gimnazijų Voroneže, no
rėdamas

čia p. Bulota sąmoninga: 
Jis žino 
įstatymais greičiau 
no žmogaus vardu 
leidinį:} atidaryti 
Draugijos vardu.

P-as Bulota pats 
piršdamasis save į 
savo pinigais

moterų gimnaziją Voroneže, 
garbės ir karjeros.

šmeižia, 
gerai, kad rusų valdžios 

ir lengviau, vie- 
galima 

mokyklą
išgauti 
nekaip

jieškojo, 
ir pats

garbės 
atstovus

išloidinėdamas lapus
ir ’brošiūras apio save, o taipgi dary
damas 1000 rublines laižybas su Sei
nų laikraščiu “šaltiniu” 1912 m.

5). Pouas Bulota ir K-o užmeti- 
kun. Olšauskui ir g. M. Yčui, 
jie važinėja karietose su bal- 
arkliais.

yra veidmainingas 
Bulota dar

Ponas

liberalais ar nepartyviais.
asmenų į “Liet. Dr-ją” 

dar visų gerb. advokatas P. 
kurio balsas visuomet rim- 
autoritetingai praskambėdvo

atsto- 
karei 

nepri- 
ir palinkėjęs išeiti iš 

o no Lietuvai,

uėja 
kad 
tais

Tai yra veidmainingas užmetimas.
P. Bulota dar būdamas atstovu 

pats ' važinėjo karietose po Dzūkiją, 
su ketvertu arkliu kaip tai apie jį 
bu\^ rašyta 191*2 m. “Šaltinyje” ir 
jis*i>ats prisipažįsta.

Tolygus yra p. Bulotos važinėji
mas Pullman karuose šioje 
važiuojant nuo Bridgeport ’o 
York;}.

6). Ponas Bulota ir K-o
(Pr-jos

Basanavičių,

šalyje, 
į New

kaltina 
“Liet. ‘Dr-jos’1’Jpirmininką M. Yčą, 
D-rą Basanavičių, d-rą J. šliupų), 
kad jie lėnkia?i| ir lando po didžiu
lius ir karalius.

i
Tai veidmainingas kaltinimas. Jis 

pats, būdamas 'atstovu, landžiodavo 
ir lenkdavosi įvairiems rusų miuis- 
teriams su žmonių- reikalais, tai. ko
dėl to paties jis nepripažįsta ir mi
nėtiems asmenims su Lietuvos reika
lais tai darant?

7). Pouas Bulota ir K-o kaltina 
klerikalus, kad jie vieni suardę 
“Liet. Dr-jos” vienybę, tuo tarpu, 
kaip Maskvos lietuviai studentai, ku
riu negalima įtarti klerikalizme pa
smerkė ne tik kun. Maliauskį už 
pavartojimų tamsių bobų savo po
litikos priešo sumušimui, bet ir p. 
Bulotų už netaktingumų užsispyrima 
ir nenuolaiduiiių.

P-as Bulota, kaip “neklaidingasis” 
nenori 
dos.

«)- 
Dr-ją,

prisipažinti sau jokios klai-

kitais klerikalais ir tau- 
Tuilbut todėl,, kad jis 
vadovavo, o kaip tik 

tai jis iš- 
liuosu

kad
su g.
Ame-

griežti

tvirtąjį. Tuo laiku, kuomet rusų ka
riuomenė su ypatingu įnirtimu de
gė, draskė, plėšo ir žudė Prūsų, lie
tuvius, negalima buvo, anot p. Bu
joto, recepto paskelbti, kad “žmo
nių organizacija, šviesa ir ginklu” 
paimsime dar velytų matyti gražės- 

» >1
nius reginius su .savo “atvirumu.”

12). Ponas Bulota kaltina 
va M. Yčų, ad jis prasidėjus 
nųpasakė nieko apie lietuvių 
klausomybę,
'šios karės Kusi jai, 
didėlei • ir galingai.

j Ar žino p. Bulota kas butų susi
laukta pasisakymu norint “nepri
klausomybės, ” kuomet šalis užtvi
nusi kareiviais.

Ir taip netruko insinuacijų, kad 
lietuviai žmonės išdavinėja rusus 
vokiečiams, ir ne vienam nekaltai 
teko nukentėti, o p. Bulota, matyt, 
— iš to juokus daro.
. Įš šitų 12 p. jau užtektinai pa
aiškėja p. Bulotos šmeižtų vertybė 
ant “Liet. Dr-jos” ir jos darbi
ninkų.

Matome, kad, jis' sąmoningai pla
tina melus Am. lietuvių visuomenė
je sukeldamas joje dar didesnius vai
dus, atpratindamas jų aukauti ir nu
tolina nuo Lietuvos laisvės išgavi
mo. Todėl skaitome jo misijų ža
linga, reikalaujame, kad vietoje kir- 

išinęs Am. lietuvių visuomenę grįžtų 
geriau į Europą, kur trūksta intel, 
darbininkų.

Težini lietuvių visuomene Aineri 
koje.į kad geriau gauti Lietuvai 
laisvę per klerikalus ar drauge su 
... 1 jais ir {taškiau lenktyniuoti su jais 
kultūros darbe, .negu pasilikti po 
kokia nebūt svetima letena ir būti 
pavojuje sutirpti svetimųjų bangose.

Liet.
pabė

gėlių šelpia tik 83 tukst. tarsi, 
Dr-ja tyčiomis butų nesirūpinusi 
kusiųjų pabėgėlių likimu.

Tai yra nsąmoningas. piktos 
lios kaltinimas.

Jei L. Dr-ja šelpia, tik 83" tukst. 
tai kaltė inteligentų, o labiausiai tų, 
kurie kaip p. Bulota, nežiūrint Dr- 
jos šauksmų, kad trūksta darbinin- 
kų-inteligentų, neina į jų dirbti, o 
dar užsiiminėja šmeižimu jos.

10) . Pono Bulotos, p. Žemaitės ir 
K-o paleistas L. D-jo? kaltinimas 
per laiškus, atėmime- pašalpų žiauria
me apsiėjime, važinėjimas šaltuose 
vagonuose darbininkų, nelygus dar
bininkų šelpimas su “ponais” yra 
tik gryniausioji demagogija, metanti 
dėmę aut Dr-jos, šelp. 83 
žmonių, dėl kelių atskirų žmonių 
atsitikimų, kurie galėjo atsitikti 
blogos Dr-jos valios.

P-ios žemaitės laiškų pasmerkė 
tik “Vairas,” bet dalis lietuvių 

pirmeivynės studentijos Maskvoje.
11) . Ponas Bulota kaltina D-rų J. 

Basanavičių, Yčų ir kitus už parašy. 
mų . “gintarinės:, deklaracijos” lie-

i ituvių ■ tautos ' vardu. J’ "t ( j
I Ponas Bulota klysta apvertini- 

i 
. me kelio, kuriuo buvo norima kas 

nors atsiekti.
Ta “gintarinė deklaracija'’ — tai 

. buvo baisa? silpnojo atsiginti prieš

Ponas Bulota kaltina 
kad ji iš 200 tukst.

L.
li-

tukst.
ir 

be

Dranskime Darbo 
Ardytojus.

! Tėmijant iš šalies kai- 
kurių lietuvių laikraščių 
taktą, dažnai keisti ir ne
suprantami apsireiškimai 
tenka pastebėti. Sakysime, 
paėmę taip vadinamų saci- 
alistų laikraščius — atrasi
me šiurkščius, o dažnai labai 
negražius užsipuldinėjimus 
ant kaikurių lietuvių vei
kėjų, ypač europiečių. So
cialistų laikraščių 
nuolat išmargintos 
Yčo, kun. Olšausko 
žymesnių lietuvių 
vardais, kuriems 
keisčiausios ypatybės prime
tama. Prie progos, paėmęs 
tą visą į domą, nekartą gal
voji: jeigu tie žmonės tu
pėtų tokias žemas ypatybes, 
bei siekius, kokius jiemls 
primeta socialistai, ar rū
pėtų, kaipo tokiems, kitų ge
rovė, koks prakilnesnis 
darbas? Beje socialistų laik
raščiai be atžvilgio viską 
peikia, ką tik kitų įsitikri- 
nimų bei srovių žmonės vei 
kia. Rimčiausią ir naudin
giausią žygį sutinka su pik
tais išjuokimais. Jei Yčas 
bei Gabrys daro žingsnį no
rėdami pasidarbuoti lietu
vių tautai, socialistų laik
raščiai šaukia, kad jų nie
kas neįgaliojo. Išduos Gab
rio ar Yčo bei kitų asmenų 
veikimas gerus vaisius, so
cialistų laikraščiai visvien 
taškys juos tulžimi ir iško- 
neveiks naudingą pasidar
bavimą.

Į tokį socialistų spaudos 
'taktą, žinoma, nepriseitų 
atkreipti domą, jeigu mu
sų visuomenė jau butų su
sipratusi, subrendusi ir 

’atskirtų, kas teisinga, dora 
i ir prakilnu, o kas neteisin
ga ir iškrypusįos valios !da- 

, tomą. Socialistų laikraščių 
bloga veiksme ypatingai 
šiame momente aiškiai at
jaučiamą. Dabar, kad vi;

skiltis 
Gabrio, 
ir kitu 
veikėju 
keisčių-

šiems, kas tik lietuviu ša- 
, ve skaito, privalo dairytis, 
veikti, kad išgelbėjus. savo 
tautos ateitį, kuriai grūmo
ja neaiškus likimas, rodos, 
’ne vietą ir nedora butų už- 
klaidinimu visuomenės. Pa
sižvalgykime amerikiečių 
lietuvių tarpe, o patirsime, 
!kaip nevykusiai ir nelem
tai nustatyta jos opiniją 
Sink Lietuvos reikalų, lįnk 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių šelpimo. Sulygina
mai, tik nežymi dalelė 
Amerikos lietuvių turi aiš
kų supratmų apie tėvynės 
ir nuskriaustų brolių reika
lus, gi žymi didžiuma arba 
iieiškmokinta ir nepritai- 
'kinta jai prie širdies mi
nėti rekalai, arba tur netei
singą supratimą apie juos. 
Šito apsireiškimo patyri- 
!mui geriausias kvotimas
j 1 f ■

yra—rinkimas nuo karės 
nukentėj usiems lietuviams 
aukų. Toji dalelė, kuri nuo
širdžiai atjaučia tėvynės ir 
brolių likimui, prie kiekvie
nos progos parodo savo ; 
karštą užuojaiitą; sunku iš- 
'maldauti užuojautos tų 
•tautiečių kurie maža dar 
supratimo turi apie visa 1 
tai, ąrba tų, kurie sūkiai- 1 
dinti laikraščių- Ypatingai 
skaudu darosi dėlei pasta
rosios rūšies žmonių, nes 
šie — negana, kad nere
mia tautos reikalų, bet dar 
•kliudo, iškoliodami rinkė
jus ir visus tuos, kurie ty
riausiai rūpinasi ir arčiau
siai prie šelpiamojo darbo 
•stovi.

į n ■ 

Matant tokį iiegeistin^ ii' 
pragaištingą musų tautai 
apsireiškimą, rimtesnės 
spaudos bei prakilnių žmo
nių uždaviniu privalo būti 
— tam negeistinam apsi
reiškimui užbėgti kelią. Prie 
progos, jei tik skaudi žaiz
da daroma tautai, suraski- 
me energijos ir kokiais 
norint budais: ar protestais 
'ar papeikimais stengkimės 
'sudrausti savuosius išga
mas, Justinas.

Krėvos Pilies Griuvėsiai.

ue

I,

ir Trakus atraito
Surinko

kariumenę ištraukė į Rytų 
Gudus pabausti neklaužadą, 
lai Jagaila, pasinaudoda
mas proga, sudrumstė Vii 
piečius ir tie tvėrėsi ginklų 
prieš Keistutį. Talkon pri
buvo kryžiuočiai — amžini 
lietuvių priešai. Jagailai, 
mat, nerūpėjo, kaip pragaiš
tingas jo kerštas lietuviams!

Keistutis, sugrįžęs namo, 
Vilnių
priešų rankose, 
tuomet ištikimus vyrus .ir 
rengėsi apvalyti tuodu įme
stu nuo negeistinų šeimini vi
ky. Keistučiui pagelbon 
pasiskubino jo suims 
Vytautas, prisidėdamas su 
gan stipria kariuomene. Abi 
pusi susitiko prie Trakų 
vartų. Čia Jagaila griebė
si nedoro vylio. Jis pasiun
tė savo brolį Skirgailą pas 
Vytautą, kad šis pastarąjį 
perkalbėtų susitaikinti. Vy
tautas, kuris visa širdimi 
buvo numylėjęs savo tautą, 
ne tik apsidžiaugė Jagailos 
pasiūlyta taika, bet ėmė pri
kalbinėti senelį tėvą. Keis
tutis taippat norėjo išveng
ti brolžudžių karės, nenorė
jo, kad brolis broliui su
smeigtų kardą krūtinėn, ir, 
nors prijausdamas Jagailos 
piktą mintį, sutiko taikin
tis. Ir kuomet Keistutis su 
Vytautu nuvyko Jagailos 
stovyklon, veikiai buvo ap
stoti kareivių, ir sulyg įsa
kymo buvo surišti ir nuvežti 
Vilniun. Butų išliuosavę 
Keistutį ir Vytautą jų išti
kimi kareiviai, bet ir jie mo
kėta /apvilti. Gavę1 praneši
mą, kad Keistutis ir Vytau
tas susitaikę su Jagaila ir 
mogražiausia viskas pa
migta—išsiskirstė namuos- 
na.

Krėvos pilies istorija įdo 
mi ne vien dėl to, kad prie 
jos sienų nekartą taikėsi 
kraujas piktų priešų, nore 
Juslų pagriauti Lietuvos 
liuosybę, bet ir todėl, kad 
su juos praeitimi surištas 
vienas liūdniausių musų• is
torijos nuotikių. Tarpe jos 
sienų buvo nusmaugtas Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Keistutis—kuris visą savo 
amžį pašventė narsiai ka 
riaudamas už Lietuvos lino 
sybę.

Keistutis žuvo nuo brolio 
vaikio Jagailos rankų. Ja
gaila, mat, negalėjo pakęsti 
Keistučio, kuris paveržė iš 
jo Vilniaus sostinę ir pri
rišęs žemaičių ir kitų kraš 
tų širds kilo į vyriausią Lie 
tuvos valdytoją. Jagaila 

i tuomet matydamas, kad nė- 
i ra kito budo, nusikratyti 

Keistučio globos, susidėjęs 
su kryžiuočiais ir kitais lie
tuvių^ priešais, padarė. su-: 
tartį' Keistutį" nudėti. NedOi 
ras užmanymas J aga ilą i 
puikiai pasisekė. Jis visu* 
pįrma sugundė savo brolį 
Kaributą, gudų kunigaikštį, 
paliairii klausius Keistučio, 
o’kuomet Keistutis surinkęs

Tuo tarpu Jagaila įvykdė 
savo pragaištingą ir nedorą 
mintį. Jis įsakė Skirgailai 
nusiusti Keistutį Krėvos pi, 
in ir ten užrakinti. Gar
bingas Lietuvos kunigaik
štis penkias dienas mr išbu
vo pilyje, kur tamsa badė 
akis, o gailėsis dėl Lietuvos 
iikimo sugėlė širdį. Men
kai paisė Keistutis, kadi ir 
kokia mirtis laukia, jam 
kur-kas daugiau rūpėjo, kas 
laukia jo numylėtos tautos 
ir tėvynės už kurios liaosy- 
bę jis per 50 meti} dieną ir 
naktį statė krutinę!

Narsus Lietuvos apgynė
jas, pasižymėjęs nepapr i ;ta 
drąsa vyras, žuvo nuo nu - 
ko niekšo rankos, kuris jo 
paties juosta pasmaugė pa
dedant kitiems santalkų) in
kams... Jagaila, kad išven- 

. gus nesusipratimu tarpe 
žmonių ir norėdamas pa
slėpti savo nedorą žygį, įsa
kė Keistučio kūną parlydėti 

i Vilniun ir su stabmeidiško- 
• mis apeigomis palaidojo 
. Šventragio slėnyje.

Liuduos tebariogso pilies 
sienos, griaudenasi už nety
rą dėmę ir už asmenį, kurio 
kaičia toji- dėmė- likosi ,at
spausta... M.

SKAITYTOJAI!
Skaitykite 
pabėgėlių 

Pajieškojimus

4



f.-?)

' U

Lietuvių.;Laikraštis “Katalikas,”
T“

BR. VARGŠAS.

Paskutinis Tūzas.
— Dvigubai daugiau... 1
— Toliau?'
— Sutinku. '
— Kas? * 1
— Mažoji.
Visi nusijuokė.
Tokia kalba ėjo prie sta

lo, apie kurį sėdėjo keturi 
vyrai turėdami po pluokštą 
kortų rankose.

Vincui, kaip ant laimės, 
šiądien gerai ėjosi. Ant ko
kios kortos nestatytų, dvi
gubai. Vis jo laimėta, ir 
nors ant trumpo laiko prisė
do, delno j e turėjo jau daug 
daugiau sidabrinių, negu 
kad pradėdamas.

— Na, ką tu, Vincai 
niurksi? Kišenių prisipy- 
liai, o apie gėrimą visai ir 
neužsimeni.

— Žinoma, Vinco kaleina, 
—pratarė kitas.

— Mano, tai mano; ne 
kas per nelaimė.

Pasirodė ant stalo ir bon- 
ka. Užsisveikinę išgėrė ir 
vėl susėdo prie kortų.

Slinko valanda po valau 
dos. Vincui vis ėjo gerai. 
Ant galo priverstas buvo 
pastatyti ant stalo ir antrą 
ir trečią bonką degtinės, 
nuo ko lošimas darėsi vis 
linksmesniu ir atviresniu.

Viskas butų dar geriau 
ėję, kad ne tas prakeiktas 
balsas iš lupų moters, kuri 
pravėrusi duris nerviškai 
sušuko:

— Vincai!
• Kas-gi čia Visi vie

nu balsu užklausė Vinco, at
sižvelgdami į tą pusę, iš kur 
girdėjo šaukimą.

Vincas greit pašoko nuo 
kėdės, pripuolė prie durų ir 
įsmeigęs savo pusgirtes akis 
į moterį tarė:

— Tu visada stoji man 
ant kelio; pavydi man -lai
mės. ;
maišyk!

— Ar čia tau vieta? Duok 
tuos pinigus aš pati nuei
siu; juk jis miršta.

— Traukis iš akių!—su
šuko Vincas ir stūmės mote
riai su kumščia į krutinę už
darė duris.

Moteris, nųeidus aplietą
v . • j - j . J • f

Nevogsi, tu Vincai dabar, 
bet vogs tavo draugai, nes 
tu nemoki vogti. Tu teisin
gas lengvatikis...

Kaip ten nebūtų, bet Vin
cui pradėjo eiti blogiau ir 
ant kokios kortos nestatytų, 
kaip nieko taip nieko, bet 
lošti reikia.

— Ko snaudi?
Ilgai Vincas graibėsi po 

kišenius, ant galo išėmęs si
dabrinį padėjo ant stalo.

Draugai jo markštė vie
nas kitam akimi supratę, 
kad lošimas turi greit pasi
baigti.

— Ką turi, Vincai?
— Matai tūzas...
— Negeras. Lapo nemu

ša.
— Kaip tai!—nesavo bal

su sušuko Vincas.
— Žiūrėk! *
Tiesa, nemuša.
Susileido Vincas ant kė

dės ir vėl pradėjo kratyti 
■kišenius, bet daugiau jau 
I • - 1nebuvo. Buvo tai jau pa
skutinis sidabrinis kurį da
vė jam pati parnešti vaistų, 
(mažam Petružiui.

Nutilo ant minutės visi 
ir laukė ką sakys Vincas, 
ar panorės dar lošti ar jau 

Į pasakys, kad nuogas.
— O ką, eini dar?
— Vagis jus!—puolė Vin

cas suspaudęs kumščiu,— 
(atiduokit mano, vaistam!
I Visi nusijuokė...
' — Ar imtumei?,.
j — Atiduokit! Kitaip vi- 
'sus išsmaugsiu!
* Puolė Vincas ant sayo 
draugų, bet apsivylė;' Su
kibę tris vyrai sunkiai su
mušė jį, sukruvino ir išstu- 

įmė ant gatvės.
Nuleidęs galvą ėjo Vincas 

namo ir keikė viską kas gy
vo yra, keikė pats save, be 

Itas viskas tik buvo kova lo- 
1 šiko su sąžine tuščiose ir 

tamsiose gatvėse, kurios 
:s ne-Man gerai sekasi, ne- jnįe]<s neatjautė, niek 

matė.
Palengva pravėręs žemas 

duris, inėjo Vincas ir pa
matė stovinčią prie lovos 
vaškinę žvakę, o šalę klū
pančią savo pačią.

Petrutis ramiai gulėjo už
merkęs akutes ir ruščiai su
tempęs sukepusias, mėlynas

ašaromis veidą grįžo namo, fihiputes tarsi raudodamas 
kur jos laukė mažutis jos | 
Petrutis parnešant vaistų. 
Sirgo jis plaučių uždegimu 
ir štai sukrapšČius motina 
paskutnius skatikus įdavė 
juos tėvui—Vncui ant vai
stų.

— Oi, sūneli, tu mano 
nelaimingas,—raudojo atsi
klaupusi motina prie lovos, 
—kur tavo tėvas.

Kada Petrutis daužėsi po 
lovą čiaupydamas, išdžiuvu
sias nuo karščio luputes, 
Vincas penktą butelį pirko 
savo draugams, nes jam mat 
vis dar korta ėjo.

Jau pusiaunaktis. Vin
cas sėdi linguodamas netuš
čia galva ir nors jau nebe
aiškiai, išskiria kortas, bet 
lošia, lošia dėlto, nes saumy- 
lė jo nedaleidžią pabėgti iš- 
silošus pinigus^ tai viena, o 
antra ir jo sądraugai neda- 
leistų išeiti jam išnešant jų 
pinigus 
’ —Kur imi!k Ar nematai 
kortos?!

— Imkit, imkit, aš nevog- 'sakant, • kad pajiegtij 
siu,—-sumurmėjo ^Vincas.

[ant žmonių piktumo ir gai
lėdamas vargo, su kuriuo 
taip greit turėjo ant visada 
persiskirti.

KELI ŽODŽIAI, KAS 
LINK KATALIKŲ IR 

TAIP VADINAMŲ 
LAISVAMANIŲ.

(Skaitytojo Balsas)
Katalikas arba visi kata

likai ir katalikės, stengiasi 
Užsilaikyti dorai, sekdami 
tikėjimą Jėzaus Kristaus 
(mokslo, — stato bažnyčias, 
užlaiko sau dvasiškus va
ldovus, prisidėdami kiekvie
nas pagal savo išgalės, kac. 
prisiėjus reikalui, atrastų 
dvasišką peną ir patarna
vimą nuo savo dvasiškų 
vadovų.

Laisvamaniai, arba va
dinami cicilikai daro 
kai]) tik priešingai: stengia
usi kiek galėdami, kąd iš
plėšti iš žmogaus širdies do
rybę ir tikėjimą. Šmeižia 

^bažnyčias ir kunigus; žodžiu 
tai 

bažnyčias ir tikėjimą iš-

Šmeižt

griautų iš pamatų, kad ne
pasiliktų nei mažiausio žen
klelio kur tas viskas buvo. 
Tai dabar galime suprasti,, 
kokis skirtumas, tarpe ka
talikų ir taip vadinamų ci- 
'cilikų.,. Bet gi, daug 
pasitaiko taip, kad tas mi
nėtas cicilikas, tas didžiau
sias katalikų ir bažnyčios 
priešas šaukiasi pagelbos 
bažnyčios ir kunigų. Tai
gi, daugiausiai tokiuose rei
kaluose atsitinka, tam pana
šus atsitikimai: suaugęs ci- 
cilikėlfts pradeda mąstyti 
'apie apsivedimą ir apmąs
tęs gerai supranta, kad ap- 
sivedus savo pažiūrų 
aisvą merginą, be abejonės 
jus tamsus ir nemalonus 
gyveiiimas.

Supranta gerai, kad apsi
ves ne dėl savo gerovės, 
bet dėl savo nelaimės. Ži
no gerai, kad laisva mergi- 
*1 na nebus ištikima moteris. 

‘(Nėra prirodymų, kad lais
va mergina, tai jau ir butų 
neištikima moteris. Red.). 
Taigi, permalęs tokį daly- 
<ų stovį, kas link apsive- 

f . I . . ■>

dinio, pradeda kitaip many
ti, pradeda mąstyti apie ka
talikę merginą, kurios šir- 
•dyje dar žydi dorybe ir ti- 
kėjimas; meilė artimo, ta- 
cla toksai jaunikis, prade
da sukti apie tokią mergi
ną: pasipioniiia kaip lapė 
'savo liežuvį, kad dalikat- 
įiiaus ir mandagiaus galė
tų kalbėti. Tai gi, priža
da būti gerti ir ištikimu 
jos vyru; prižada visokias 
gerybes ir visokius nebū
tus daiktus, o. jeigu mergi
na atsisako tekėti, kad jisai 
yra laisvamanis ir nelan
ko bažnyčios, tai jisai: ir 
ką viską prižada išpildyti 
be jokio pasipriešinimo. 
Silpna mergaitė įtikėjusi 
laisvamanio žodžiams, pa- 
'sižada buti jo žmona, 
tokiai sutarčiai eina 
kunigą, paduoda užsakus, 
atlieka išpažintį, paima 
šliubą ir džiaugiasi- Tada, 
jau jam lengviaus yra per
dirbti ant savo kurpalio. 
Tada jam lengva yra iš- 
'irauti iš š’rdięs dorybę ti
kėjimą ir atitraukti nuo 
bažnyčios. Jeigu gražumu 
neklauso, tai su riksmu ir 
grąsinimu. Tada tokis vy- 
iras neatmena savo prižadė
jimų, bet dar labjau juokia
si, šmeižia tikėjimą, baž
nyčią ir kunigus visokiais 
budais. Tada nesisaririati- 
na pasakyti, kad galįs nu
pirkti už 
tikėjimą, 
iiigus.

Taipgi, 
navatnai 
įmano silpnas protas nesu
pranta, kodėl kunigai prie
lankiai tarnauja savo prie
šams ir priešams visos ka
talikiškos žmonijos. Gal 
mano, kad su tuo patarna- 
!vimu atitaisys jįj klaidingą 
ir nepadorų gyvenimą? Jei
gu taip manytų, tai būti; 
tikrai klaidingas manymas 
ir tokiu būdu patįs kunigai 
priveda daug žmonių prie 
ištvirkimo kelio. Kiekvie
nas gali pasakyti, kam man 
pTigulčti prie parapijos • ir 
ją užlaikyti, jeigu tas; kuris 
ją niekina — daro yisokias 
klintis imt savo prakalbas 
ir per laikraščius; skelbia,

kad bažnyčias išgriauti, ku
nigus išvaryti į dirbtuves, 
kad panaikinti žmonių iš
naudotojus ir tokie ištvirkė
liai turi lygias tiesas ir pa- 
tarnavimą kaip ir tas ka- 
talikas-parapi jonas, kuris 
priguli nuo kiek metų prie 
parapijos ir nemenkai yra 
pridėjęs triūso ir centų dėl 
jos palaikymo. Mano nuo
mone tokia, kad jau lai
kas butų susiprasti netik 
tamsuoliams darbininkams, 
'bet ir visai dvasiški  j ai. 
Laikas butų perstoti klai
dinus savo netenkamais pa
sielgimais gerus katalikus,

arba kurie užlaiko tikėjimą ir
dorybę. Laikas atsiskirti 
įnuo visokių ištvirkėlių- 
Taipgi,. jeigu jiems-1 nerei
kia bažnyčios paprastame 
laike, tai ko jie’ lenda su 
kitais reikalais, kaip tai, 
su šliiibais arba krikštais?

Broliai lietuviai katali
kai! Nemeskimę męs kaltės 
perdaug į musų silp
nus dvasiškus vadovus, nes 
jie taip-pat yra žmonėmis, 
iš tokių pat motinų užgi
mę, kaip ir kiekvienas var
gingas tamsus žomgėlis, 
bet gi, stokime visi, kaip 
vienas aut dorybės kelio ir 
eikime tuo keliu, taip tvir
tai, kad musu jokia audra 
negalėtų nublokšti. Pames- 
kime girtuokliavimą ir vi
sokius blogus papročius ir 
visi kartu sušukime griaus
mingų balsu: Šalin nuo 
Uiusų laisvamaniai, cicilikai 
su savo netikusiais raštais 
ir visokiais niekinimais!

Vidurkiemio Bijūnėlis.

Po 
pas

penkis dolerius 
bažnyčią ir ku-

kaip tas viskas
parsistato, kad

PETER MILLER
jįste- Męs pardavinėja- | 

-šių Laikrodėlius |

i■«- fr Laikrodžius. 
vL- ■- •* ‘ Visi musų-tavorai

. mc Pastovių Ru- 
yra išdirbėjo: if:musų gvarantuo- 
ti. Musų kainos: yra, nebrangios. 
Męs perltame senų. Auksų ir Si
dabrų ištarpinimui.

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

Peter A.
JUBILIERIS

2256 W. 22nd St, į Chicago, III

ier
■
I

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais' per vasaros 

sezonų, męs esame numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H, Rubenstein & Go.
■ Plunksnoslr.Pūkai

640 W. 14th St.,' Chicago, III. 
ArtUHalsted ;-

Atdara Nedėliomis

I 
į

-LENTOS 
visokios1 |*uj|ies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel.Yflrds 502

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusišku Kendžiu I. c k-

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, .kuris prisius 50ę ir ši iškirptų 
apgarsinimo, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamaikų. 
Męs apmokėsime persiuntimų. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame. kad 
tai yra tikros rusiškos keudės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kondėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvienų prisiųstų 50c, 
męs pasiusime Jums pusantro svaro 
Karųmelkų. .Rašvkite hntrašu:

RUSSIAN GAMY GO.

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

Suvienytas Valstijas, 
jį j' U'ąįite užsirašyti “
liką” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Pas
Kata-

DIDELIS |
SUVALKIJOS 
zemlapis

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

kaimus,

Sutaisė B. K. Balutis

Didumas 
Penkiose 
ruošė). 
kalboje
bažnytkaimius, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 

-lepioj ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Gerįausis žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepe 
.čiai.

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan7 St, 
CHICAGO. ILL,

’H c ' užkietėjimas,1 ‘skilvio
H Nevirškinimas, sios . kepenįs , ir.rtoĮsį 

H į • ■ ' . ■ simptomai, kaip- lie-
M žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 

mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai, ser- 
gĘ gančiu. Kodėl neimti ,
| qE VERA’S 

1^1 Balšam of Life R 

ĮĮĮ' (Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti H 
H ligai toliams išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab- M

daringą Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro H 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- S 

M gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami- ĮO 
pi nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame pi 

karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- įjį 
tariamas ^moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

v Pilvo Skaudėjimas. toS,M'weosbtviiu&,\n0d0: m. < parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo..11 r

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad HB i 
duotų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptjekos pardavinėja Severos Vaistus. Kdį 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- =
kite jų tiesiog iš musų. yg -:

( Wo E SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa M

Geriausia Vięta ‘
’ * A

Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
> J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas ,

ių Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi- 
gauti šį puiku daržą savo piknikams ir išvažia- 
prieinamą kainą. Randavojaina taipogi piūva- 

knikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide- 
daug žaliuinynu ir prieina prie pat Desplaines 

upės. Jeiįu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės Į

Liet IB 
zacijos g<S 
viir.anis iS 
tiškiems | 
lis, gražaj

3253 S. Morgan St. Telefonus yards «»7O Chicago, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National (srove |
J. LESCHOWSKIS, Manager I

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

---------------   ;----------- ------- ------- :--------- '■—  ;         . ■    

t DR. A. J. TANANEVICZĖ <
£ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >
k CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3248 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare 
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs- 1
1913 SOUTH HALSTED STREET ,

Valandos:
10 iki 12 dieną.r- 3 iki 5 po piet 

ir vakarais '
TELEPHONE CANAL 1576

..i?.L-

■■

Geriausias
— Puikus 

Nepaprastas
— Vėsus

šiaunus
Tobulas

Hahway/Ai
Lighter.'JJwl)

Tabakas — 
Sujaukimas 
Skonis — 
Rūkymas 
Kvepėjimas 
Padarymas

..PARSIDUODA VISUR
1. Kuponai kiekviename 

pakelyje. -
^'Geri del pi n i y ų arba 

Jfrk puikių dovanų.
Rašykite prašydami dovanų kataliofio

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

. ■ Aefe Fight'^iav Alanu 
P.Lonilard Co. [ne.. * —l*eabli»hęd 18S> •. Clock. 275wl}ofccoupį.

Kodėl? > Coffee Mill. 
140 whole coupons.

T.r CIG A RETTES

’Tukstanciai 
Ruko

5



Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No.

Į Algirdas D. L. K.
„ I). L. K. Algirdo viešpa

tavimas Lietuvai buvo labai 
išganingas. Lietuvos prie-

i tuo laiku buvo labai įsi
galėję, ypatingai kryžiuo
čiai, kurie atpirkdami arba 
užgrobdami svetimas žemes 
plėtė savo ribas ir galybę. 
Laike Algirdo viešpatavimo 
lietuviai suėjo į kivirčus su 
lenkais už Galiciją ir Vo
lyn i ją ir su rusais už parų- 
bežinius kraštus. Aišku, kad 
tokiame kritikiniame mo
mente Lietuvos liuosybę ga
lėjo apsaugoti vien išmin
tingas valdovas, drąsus vv- 
ras ir pasišventęs kąržygis.

Algirdas buvo tokįuo ku- 
nigaikščiu, kokio Lietuva 
tuo laiku buvo reikalinga. 
Jis viešpatavo i • 1344 ligi
1377 metu. Jam valdant, 
kryžiuočiai, kaip apskaito
ma, padarę apie devynias
dešimta užpuolimu ant Lie
tuvos. Algirdas, atsimokė
damas kryžiuočiams, pada
rė apie keturiasdešimt žy
gių, vesdamas savo žmones 
i kryžiuočių žemę, kad pri
minti pastariemsiems terio- 
jimų pasekmių skaudumą. 
Mat, nekartą kryžiuočiai įsi
veržę į lietuvių kraštą ne
gailestingai teriodavo ne tik 
turtus, bet nuskriausdavo 
lietuviu šeimynas, žudyda
mi arba išvesdami nelais
vėn moteris, jaunikaičius ir 
kudikius.Kartaistokius 
nežmoniškus savo žygius 
padengdavę prakilniu krik
ščionybės obalsiu. Kad gob
šams kryžiuočiams rūpėjo 
tik teriojiniai ir žudymai 
pąrodo jų pastangos sukliu
dyti lietuvių susinėrimą su 
Rvinu. Pats Algirdas troš
ko sukrikščionvti Lietuva, 
b(*t kryžiuočių pastangos 
neleido jam to atlikti.

•Skaudžiausias Lietuvai 
sipugis Algirdui viešpatau- 
jffnt teko nuo vokiečių, už- 
i ’ uit pastariemsiems Kau
no pilį. Kauną gynė draug 
siį savo broliu Keistučiu. Ir 
kituose žygiuose jiedu eida
vo išvien, nes abiem lygiai 
riįpėjo krašto liuosybė ir 
gėrovė. Nors, abelnai, ka
rėse su kryžiuočiais daug 
kąrtų Algirdas pralaimėda- 
vd, tačiau nenuleisdavo ran
kų ir neleisdavo plėšti savo 
tėvynės .

Reikalaukit S-O-L-O

Geriau
sia ant
Barą.”
Kompe ten t iš k i 
geros degtinės žino
vai orderiuo'a S-O-L-O 
Rye Kliubuose, Koteliuo
se ir Karčiamose. Tai yra ’• 
gėrimas suprantantiems gė
ralus. Jinai užganėdina aš
triausiu kritikų stovį.

Algirdo karai su lenkais 
ir rusais, o taippat su toto
riais buvo daug laimingesni 
lietuviams. Karė su lenkais 
už Volyniją Algirdas vedė 
net trimis atvejais; antgalo 
1366 metais padaryta san
taika priskyrė Lietuvai di
desne dali Volynijos su 
miestais Lucku ir Ostragu.

Toliau Algirdas atliko la
bai svarbų žygį prieš toto
rius. Totoriai nuterioje ru
sų žemes ir paspaudę rusų 
tautą po kietu savo jungu 
bangavo vis toliau į vaka
rus. Algirdas, prigelbstint 
broliavaikiams, Karioto su
linius, atėmė iš totorių Po- 
doliją, skaudžiai juos su
mušdamas ties Mėlynais 
Vandenimis

Viešpataujant Algirdui 
kai-kurie artimesni rusų 
kraštai pradėjo linkti prie 
Lietuvos ir jieškodavo jos 
pagelios. Algirdas nuošir
džiai apgindamas tuos kraš
tus vis daugiau ir daugiau 
rūpinosi kištis į jų reikalus. 
Algirdo įtekmė žymiai augo 
Pskove, Naugarde ir Smo
lenske. Nepatiko tai Mask
vos did. kunigaikščičui Don
sko Dimitriui, kuris galų- 
-gale karu ryžosi suardyti 
Algirdo įtekmę. Algirdas 
nelaukdamas ligi rusai už
pulsią jo žemę pats su nar
sia ir stipria kariuomene iš
sirengė prieš Maskvą. Lie
tuviai įveikė rusų kariuome
nę ir Donsko Dimitras iš
maldavo taikos. Rusai tą 
vietą, kur Donsko Dimitras, 
nusižemindamas pasiūlė Al
girdui taiką, vadina nusi
lenkimo kalva (poklonuaja 
gora). Susitaikęs su Di- 
mitru Algirdas iškilmingai 
perjojo per Maskvą, o pali
kimui atminties sutrupino į 
Maskvos sienas ..savo kala
viją. Sekančiais metais Al
girdas du kartu vėl priėjo 
Maskvos sienas.

Algirdas pasimirė Vilniu
je. Sostą pavedė jauniau
siam savo sunui Jagielai. 
Tam pritarė ir Keistutis. 
Algirdas buvo du kartu ve
dęs ir paliko 12 sūnų. Nors 
labai troško apsikrikštyti ir 
apkrikštyti Lietuvą ir turė
ti gerus santikius su Rymu, 
bet nuolat atjąusdamas kry
žiuočių šunybes ir skriau
das neturėjo progos to dar-

Sąžiningai padaryta degtinė reto ir pui
kaus skonio. Pasendinta baltuose 

.ąžuolo bertainiuose ištisais metais, 
pirm jos pasiūlymo visuomene . 

Jos gardžios lengvos ir 
malonios ypatybės pa

daro S-O-L-O idea
lišku akstinu šei

mynos vartoji
mui.

bo įkūnyti. Mirė stabmel
džiu ir stabmeldišku budu 
liko palaidotas.

Lietuva gerbia Algirdą, 
kaipo vieną didžiausią savo 
geradarį, kovojusį už jos 
garbę ir galybe.

Br. Varį/sas.

Ž17LLS* iš karus 
SUGRĮŽĘS.

Lietuvis:—Ickau, ar bu
vai karėje?

Žydas:—Uj, kad jam taip 
sveikas Imtum, kiek vainų 
esu praleidęs.

. Ž.:—Už vieną kartą !!
L.:—Ar daug prieš » už

mušei?
L.:—Ar jie nesipriešino
Ž.Kam jiem priešin- 

ties, kad visi be galvų bu
vo...

GARSINKITĖS A. L. L. 
“KATALIKE”

Residencijos. l
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 ■ 

", ANTON A. TOCHA «
ARCHITECT & ENGINEER g

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

® Room 207 Home Dank Bldg. į
J N. E.-Cor. Ashland i Milwaukee avė. “ 

Res.1431 Holt St. Chicago, III.

............................................ . 1-t.."-.'1 .L

Dr O. C. HEINE 1
DENTISTAS

OFIStS-KiTBas 31 Įr Sa. Iklsled gal
(fineBsau virš apticLos) CHICAGO, UI

K. J, FIIrLIPOVICH, . —
Generalis Agentas Chicagai.

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

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

PER
ČOOKSTg&E

PAWK1.MS SU WasMw

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

-užtekti- 
gatavas

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

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto
je, uždarykit liepsną, ir turit “Pečių Beliepsniam Kepimui.”

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

vėso, arba kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBĖS MERGINĄ (New Perfection

gs

Jus pamatysite, kad jie visi yra at- 
sidėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Degėjai uždegami vie- 
~ nu briežuko palytėjimu ir tuo- 

jaus reguliuojami. NEW PER- 
FECTION yra pastovių papro
čių aliejiniu pečium— 
nai šilumos—visuomet 
kaip gazas.

krautu- 
Giri).

Pamatykite šį stebėtina NEW 
PERFECTION Pečių pas sa 
vo krautuvninką. Jis tu- 
r' ji.jj dviejuose didumuo
se kaip ir daugelį kitų 
NEW PERFECTION Ke
pamųjų Pečių.

“KATALIKO” _
SPAUSTUVE

3249 So Morgan St. CHICAGO

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

Tol. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

OS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 39-la na!., Chicago, III 
. arti Kedzie avė.

SlimViiii»!'? B K S ŠJN9BK B:MK

st
g
k 3138-42 So. Halsted St.
gfi- Turi geriausią pasisekimą. Kas H 
įs nakt pilnas žįuoihu. £

Kodėl? ;
Todėl kad duoda gerinusius vei- ■ 

•lininius už pigiausias'kainas. ’’
Už 5c čia pamatysi gražesnį a 

Teatrą, kaip vidurmiestj je už 5Cc. J
Nedcliomis I5clbalkonab ICc. § 
ištinąs šiokiom*; dienomis i r su- 

bntpiuis 5c balkonas lCč žemai. ® 
g. Prasideda 7 vJi. kas Vakaras- B 
ta. Sųbatomis ir nedėliomi 2 vai. po. H 
H . |
” .T?i nori linksniai praleisti va — 
įj landą liuoso laiko', tai ateik

5 MILDOS-TEATRAN « sGI B "B. E 8 □ U K EB Bl-'i-B'iilli

a

■Kim H.nmiwimn ikiimiiii b i::ib ą «
R Phone Yards 2063
y Mes parduodame ir mainome p 
® Singer, Wheeler & Wilson, Whi- g 
3 te, New Home ir kitas goriausias 
į siuvamas mašinas pigiausia kai- 
ij na. Visos gvarantuojamos. Taip- " 
B gi pataisome senas mašinas. ®

• THE BREMER COMPANY ‘ 
“ 5345 S. Halsted St. Chicago, Ill. į 
i-. bl

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško, kailio,

„ LietuviSko, kalbo,
„ Aritmetiko,
„ Knygvedy,tS,
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybo, telain
„ Abelno, Hiatorijo,
„ Suv. Valat. Hiatorijo*
„ Geografijoi
„ PilietyntS,
„ Pclitiiko, Ekonomijo,
„ Dailarašystė,

Mokinimo Valandos;
NUO S RYTO IKI S VAU PO PIET.
VAKARE NUO 7J3O IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.
—-----

Nariiieje Telėfonos ;

KADA išvažuosite iš namų o 
norėsite žinoti kas namieje 

dedasi, tai greičiausias sužinoji
mas per Bell Long Distance liniją.

JUS GALETE IŠAUGĖTIPLAUKUS Laiškas, koliai pasieks tavo na
mus, gali kartais imti sąvaitę 
laiko. Per Long Distance telefo
ną, gausi visai greitai atsakimą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
' limpanti jie?

Ar randas plafskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki; bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsauguoti jos. L'žsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba;

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

I gyduoles CALVACL'RA sulaiko slinkimą 
] plauku prašalina plaiskotes ir augina griv- 
i zius plaukus Ug 10 centu arba krasos 

markėms prisiųstus sykiu sti Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute' “Teisybe 
Apie Plaukus." Išpiaukete žemiau atspau
stą kuponą ir sluskete šianden.
finlon Laboratory, Box 544, Ur.lOn, N. Y. 
UNION LABORATORY,

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

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

tB S ■ ■ IbilOUlLBJIE  ■■■■*■ Il'B'llltBmBlllinBIUlilBllltIBillll'Bllllllta

■ Telephones Yards | 5946 ■
Drover | 3582 g

M. I. MANKOWSKI t
APT1ĖKA ■

į 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. a
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- ■.

■ mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- 0
■ nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį jj 
j negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g 
= gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, *
■ ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- I 
a dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap- | 
s tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
■'iiiiaiiiiiiMiiiiiiHiiiiiiHBminiH tiiMiiiiiia:ii:iia:»niia:nitsi'uiiioiiMi»iiMiii9iKiiiiiaa»iiiiia:iiiiiBHH»iiiiBiniiiKiiiiMiiiiiHiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiH

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekosc arba 
stačiu! nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, New tforlc, N. V.

Būtinai Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS. GO. Distillers - Chicago p " .... .

; Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Atgaivinkime Gražų 
Užmanymą.

belau-

kiekviename
‘‘Kataliko” numeryje

riis pasikalbėjimai- Čia ir 
yi*a geriausia proga žodžiu 
prisiminti .Lietuvą, brolių 
vargus ir parinkti aukų. 
Šie meteliai ačiū Dievui, 
'neblogiausi, bedarbės pra
nyko. Daug nelengviai- už
dirbti] dolerių praleidžiame 
niekniekiams, patenkinimui 
'savo geidulių. Prisiminki
me, kad musų tėvynei dar 
'skaistesnių dienų neįžiūri
ma. . Tik tamsa, vien tam
sa prieš... Rasite, lemta bus 
dar skaudesnius smūgius 
pakelti ir kartesnių dienų 
susilaukti. Kai skauda mu
sų artimesniems, skauda ir 
mums.

Tad, rengdami išvažia
vimus (piknikus), priduo- 
kime jiems tinkamą vertę, 
prisiminkime Lietuvos rei
kalus, o nukentėj usiems bro 
liams nuo karės parinkime 
aukų. Justinas-

dienra-

pramo- 
stipriai

bėgant
užmirš-

Belaukiant praėjusių Ka
lėdų švenčių ir prisiren
giant prie jų iškilmių dau
gelio prakilnių tautiečių 
širdis suplakė karštos mei
lės pulsu link savo tėvynės. 
Abelnai, tokie dajykąi, su 
kuriais susirišę gilesni atsi
minimai — jie giliau ir 
žmonių sielą pasitikta. Ka
lėdos Lietuvoje, tai tokia 
šventė, apie, kurią lietuvis 
ilgai atsimena ir būdamas 
toli nuo gimtines ribų...

Atmename, kad
kiant pastarųjų Kalėdų, 
kone 
ščio 
buvo karšti atsišaukimai, 
ra gin ima i, ap vaikščio j ajit
šventę prisiminti Lietuvą, 
jos žmonių likimų, ir kur 
tik galima parinkti jų su
šelpiami aukų- Atsišauki
mai bei raginimai nebuvo 
tušti. 1 juos atsiliepta gy
vomis aukomis iš daugelio 
vietų. Surinkta aukų ne 
tik skaitlinguose susiėjimuo 
se, bet ir pavienios šeimy
nos, belauždamos Kalėdų 
plotką, pasiskaitę iš laik
raščio atsišaukimą padary
davo šiokią-tokią tėvynei 
duoklę.

Beje, tas gražus suma
nymas ir po švenčių šiek- 
tick dar gyvavo. Net iš
rodė, kad jam bus lemta 
pavirsti labai svarbių pa
pročiu, nes pastebėta, kad 
Amerikos lietuviai prie pa- 
įjfisčjaųsvį^ąvgįią Jųp piį 
simena tautos reikalus' ir> 
juos paremia. Aukų rin
kinio paprotįs įėjo į krykš- 
tynų bei vestuvių 
gas, kuriose gali 
jau prigijo.

Laikui tečiaus 
apie tą sumanymą 
ta. Be abejo, nuolat apie 
tą patį kalbėti nubosta, bet 
pasitaikius tinkamam lai
kui galima vėl jį prisimin
ti. Laikas, berods, dabar 
patogus užtad ir norisi tą 
sumanymą priminti. Šiuo 
vasaros metu kone kas 
šventadienis didesnių ar 
mažesnių kolionijų lietuviai 
rengia išvažiavimus arba 
gegužines. Įvairiausių kry
psnių draugijos bei kliubai 
minėtus išvažiavimus ren
gia- Palikę surūgusią mie
sto atmosferą lietuviai iš
važiuoja toliau kur už mie- 
sto ir apsirinkę gražų, lau
kuose kamputį, apribotą 
valandą pagyvena kitokiu 
gyvenimu dažniausia pa
šoka, pažaidžia, užtraukia 
ląųtinę dainą, kuri skrioz- 
drihia savo galinga mėlio- 
dija orą rieda į tolį, atsi- 
skąmba pamiškiuose bei ty
mose kloniuose. Rieda dai
na į erdvę, pasklija į šalis, 
bet galingiausia jos gelvo- 
nė užšiskverbia už lietuvio 
sielos bei jausmų. Jinai 
pradeda švelniai dilgsėti 
ten ir išvilioja užsitrynu- 
sius atsiminimus. Prisime
na lietuvis gimtinę, kur sa
vo sielą galėdavo kas miela 
diena papenėti tuo maistu, 
kurį šioje šalyje tik tuom- 
tikrię laiku tegali patiekti. 
O suplaka tada, kad ir sitJ 
vargusi bei nepatenkinta 
širdis, galinga tėvynės mei
le!.. Toliau, kaip žinoma, 
yra užkandžiavimai ir įvai-

mus 58 mokiniai, tarp ku
rių buvo p-lė R. J. Šliuželiu- 
tė. Tas mus ir paskatina 
biskelį plačiau pakalbėt, 
ypatingai, apie p-lę R. J. 
Š-tę. 

■ . ■ ■' 'iPulkininkas Taylbr, kuris 
dalino diplomus, augščiatlš 
miiiėtos hiokyklos studen
tams, po išdaliriimui diplo 
mų, paprastai sveikina ir 
linki gerų pasekmių baigu
siems studentams; Užbaigo
je savo sveikinimo prakal
bos, ir apsistoja apie p-lę 
Š-tę pasakė ir prakalbėlę.. 
Po Taylor’io prakalbos, di
džiausias aplodismentus bu 
vo.

Kodėl apie p-lę Š-tą, Tity- 
lor’is kalbėjo ir jos vardą 
minėjo? Turbūt matė, kad 
ji verta pagerbimo ir pa- 
augštinimo. Jos nuopelnais 
galima skaityt, labai sun 
kius kelius prie baigimo 
High Schoolės, ką žemiau 
matysime; nepailstantis 
stengimasis pasiekt mokslą, 
kas didesniųjų svetimtaučių 
atkreipė atydą.

Pirm užbaigimo Higl 
Schoolės, Rožė mokino ke
turiolikos tautų vaikučius 
ir matomai, kad ji buvo sa 
vo vietoje kaip tik atsakau 
ti.

Eikime prie Rožės vargi 
ir sunkumą atsiekime mok 
slo, ką šiądien ir svetimtau 
čiai apiprekiuoja: p-lė Rože 
Jieva Šliuželiutė yra girnų 
si mieste Mt. Carmel, Pa 
Tėvą turi gyvą, o motiną 
mirusią. Rožė praliejo lan 
kyti publiškąją mokyklą Mt 
Carmel, Pa. Aplinkybių pri 
versta, tėvai, apsigyveno 
Chicago j e, ir čia pradėje 
lankyti mokyklą; vėliau 
lankė Country School oi 
Dalzell, Ill., Kewanee, Ill 
ir vėliau apsistojo Canton 
Ill. kiir ir iki šiai dienai te 
begyvena. Šitieji kilnoji 
maiši iš vietos į vietą, labai 
apsunkino Rožės mokslą.

Rožė dievą Šliuželiute
Labai linksma yra, kuo- 

metr pirtėtfiyji inigh]- spaudo
je prielankų atsinešimą, 
mandagi] išsireiškimą apie 
lietuvius, arba, bent apie 
lietuvį arba lietuvaitę.

Beskaitydami Canton, Ill. 
laikraščius, užtinkame, kad 
minėtame miestelyje, atsi 
buvo užbaiga mokslo metų 
augštesnėsės mokyklos, t. y. 
High School, ir gavo diplo

* • * .

This Burroughs 
$125

STYLE 301

Nepadarysite Daugiau Klaidų ant Bilų
Nepadarysite daugiau klaidu surokavime skait

linių—nebus daugiau nesmagių pasiaiškinimų 
prieš kostumerius, kad* per daug perrokavote ir 
per daug pareikalavote užmokesčio nuo kostu
merio—jei vartosite prie bilų musų Burroughs 
Figuring Machine pirmiau, negu bila pasieks 
kostumerio rankas. Kuomet apsisaugosite, kad 
per daug nepareikalavus nuo kostumerio, taip pat, 
apsisaugosite patįs save nuo nedarokavimo reika
lingos sumos pinigų.

Visi pirkliai, visose valstijose, visokiuose biz
niuose yra priėmę Burroughs, kadangi palaiko 
kostumerius ir daug prigelbsti biznio augimui. 
Dangelyj atsitikimų, vartojama tiesiai skaitliuo- 
tojas, kur kostumeriai negali prigelbėti, tik gali 
matyti. Tai yra nurodymas pagal kurio pagei
daujamą rūpestingumą apsaugojimui žmonių, su 
kuriais darai biznį.

Jei tamista parašysite mums ant žemiau nuro
dyto antrašo, męs linksmai parodysime, kai]) nau
dingai, žemos kainos Buroughs vartoti taniistos 
krautuvėje. ]

Burroug’hs Adding Machine Company
Chas. Macklin Dial Mgr.

Mprquette Bldg.
CHICAGO, ILL.r

iet ji nieko nepaisė ir ener
gijos nenustojo, bet stengė
si daeit iki pačiam galui.

Canton’e užbaigusi Gram
mar School, pradėjo lanky
ki Cdhtono High' School 
‘College preparatory course.’ 
Neilgai turėjo lankę ją jau
ty ti, kaip štai ąpsėrga mo
tina kas ^privertė apleist 
mokyklą, pertraukti ihokslą 
ir eiti namo prie sergančios 
motinos. Namie būdama, 
neleisdavo laiko, veltui, bet 
mokinosi namieje,- pati per 
save. Daugiau lįuosesnio 
laiko turėdama, ypatingai.

certificate. Tuoini pačiu lai 
ku ir laike vakacijų, buve 
prisiruši prie mokslo, kad 
prisigelbėjus gauti reikalin 
gus creditus prie užbaigimo 
High Schoolės ir gavimo 
diplomo.

Motina į sveikatą nesu
grįžo ir pereitą metą mirė. 
Iš šių trumpų privedimų, 
matome kiek pas jauną mer
gaitę buvo pasiryžimų ir 
energijos, kad pajiegė išken
tėt tokią ilgą kelionę.

Daugelis žmonių canto- 
iiiečių pažįsta Rožę, kaipo 
lietuvę ii’ gerą mokintoją, 

Ibet Rožė dar nesustojo mo
kinusis, nežiūrint, kad turi 
High Schoolės diplomą ir 
mokintojos vietą, bet ji žada 
ir ant toliau lavintis, kad 
geriau butų galima patar
naut savo mokiniams.

Ant toliau, Rožė pasilieka 
Cantone, publiškoje mokyk
loje už mokintoją.

I
j 
i 
a

F. A. POSZKOS APTIEKA
3101 S. Morgan St.. ‘ Č: CHICAGO, ILL.

SPEOIALISKOS GYDUOLĖS.
Dr. Lung’s Kurtus Vynas. Geriausia gyduole dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 

Kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bonka .................................................... $1.00

Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir
1.1. Kaina ....................................................................................................50c ir 11.00

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

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokius žoles ir Trejankus.

davo tvirtesne, Rožė nepra
leisdavo laiko su d ra ugė n i i s, 
kurių riestokavbj bet- bėgda
vo į Purliu, Public Library. 
Motinai geriau jaučiantis, 
Božė mergina imt "teachers 
examination, kas jai laimin
gai pavyko .Lygavo teacher’s

1 KVIEČIAME VISUS Al S LANKYTI S
.1 -
j Puikiausiu ir Linksmiausiu Piknikan 

---------------- Kūrį rengia —------------------------------------------------ ——-----------------------------------------

Susiv. Lietuvių Amerikoje Antrasis Apskritis
NEDELIOJE, LIEPOS-JULY 2. 1916 

National Grove [J. H. Tancnevičiau: Darže] Riverside, W
TIKIETAS 25C PORAI

i
.Į

šis piknikas buš vienas iš puikiausiai parengtą pikniku. Ko
mitetas turi pagaminęs daug visokių įvairių pramogų. Visi atsi
lankiusieji bus užganSdnti. , ;

PASARGA: Važiuojant imkite gatvekarius (street ear) iki 
22-rai, paskui 22-ra- gatve į vakarus iki pabaigai linijos. Pas
kui imkit La Grange karų kuris davež iki daržui.

i ' ....................... “
E Ar žiniai;kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antru Rankų Medžio

Durų, Įgirtų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stdg>< popieitfe,

MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS 
—II II ■ m wrrirrwn—

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 So. HAL8TED ST. CHICAGO, ILL.

M
Ei
i

i 
I
i

.JUO GERESNI APYNIAI
JUO GERESNIS ; ALAUS SKONIS

ANHEUSER-BUSCH turi daugel tuksiančiu 
svaru Saazer Apyniu savo milžiniškuose sau 
dūliuose dauginus negu bile kokia kita bra- 

varne Europoje ar Amerikoje. Pirm kares musu 
Prezidentas, atlikdamas savo kasmetinę kelionę apy
niu pirkimui, nupirlęo 775,000 svaru (1550 pundu) 
Čekijos geriausiu Saazer Apynių. Prie šio pridėk 
500,000 svaru, kuriuos pięs .turėjome, ir pamatysi, 
kad męs galime gvaralituoti musu rėmėjų milio- 
nams, kad BUDWEISER ir toliaus, kaip ir iki šio
lei, turės tą patį išimtiną Saazer Apynių skoni, ku
risai pagelbėjo pardavinėti jįjį milionais bonku dau
ginus negu bile kokį kitą alų.

ANI1EUSER-BUŠCII, ST. LOUTS, U.S.A.
. Atsilankantieji į St. Louis yra nuoširdžiai užkviočiami apžiūrėti 

musų dirbtuvę-č-užiiha 142 likerius.

GRAMOFONAI
uzpm

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

musų naujai išleista. ‘ <

Betriiibiriė 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubiiici ‘‘Harmony’”brangios ma
šinos išvaizdų. * :'

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

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

turėtų gerų balsą, ilgai tęsėtų ir neišrodytų į pigių mašinų, tai įsigyk Betrubinę “Harmony.”
Jei pats jau turi gramofonų, tai papasakok apie Betrubinę ‘‘Hąrmony” saVo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti genį ir augštpa'rubies mašiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklatįsimussiwktc adresui; yg,t •' . • ■ • ' '

Tananėvicz Pub. Co. 3249 Sop Morgan St., Chicago, Ill.

BetriubineHARMONY JS Kaina Tiktai$12Z2
Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur ncpirksitę už tokią kainą, ko

kia męs Betrubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.
Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra

7
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Surengtas maršrutas dėl 
A. M. Martaus prakalbų ir 
parinkti aukų kaip dėl Lie
tuvių likusių Lietuvoj taip 
ir dėl Autonomijos fondo. 
Liepos 3 d. 1916 m. 7:30 vai. 
vakare, 506-519 Barre st., 
Baltimore, Md.

Liepoj 6 d., Coldel, Pa.
Liepos 7 d. 7 vai. vakare, 

j 502 E. Union st., Tamaqua,

PLE LĖTAM. McLARAN.

Tai yra viena iš gabiau
sių merginų, kuri atstovau
ja svetimtautiškų laikraščių 
draugiją. Svetimtautiškų 
laikraščių turi *po savo prie
žiūra 742, kurie yra išlei
džiami Įvairiose, 35 Suv. 
Valst. vastijose ir Kanado
je ir 30 įvairiose kalbose.

Viso, išleidžiama 8,000,- 
000 laikraščių egzempliorių, 
kurių išleidimui kapitalas 
išneša $27,000,000.

IŠMI NT INGAS 17 A J KAS.
— Nupirk man, tėveli, 

birbynę ant Kalėdų—prašo 
šešeriu metu vaikas savo tė- f y

Vo.

Ii, paskui tu man darbe 
kenksi.

— Ne, teveli, aš tik tuo
met blrbįsiu, kuomet tėvelis 
miegosi.

Liepos 8 d. 7 vai. vakare, 
New Philadelphia, Pa.

Liepos 9 d. 7 vai. vakare, 
St. Clair, Pa.

Liepos 10 d. 7 vai. vakare, 
Minersville, Pa.

Liepos 12 d. 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Mokykloj, W. 
Mahanoy avė., Mahanoy 
City, Pa.

Liepos 13 d. 7 vai. vakare, 
Gilberton, Pa.

Liepos 14 d. 7 vai. vakare, 
Girardville, Pa.

Liepos 15 d. 7 vai. vakare, 
300 So. Maple st., Mt. Car
mel, Pa.

Liepos 17 d. 7 vai. vakare, 
Shenandoah, Pa.

Liepos 19 d. 7 vai. vakare, 
McAdoo, Pa.

Liepos 20 d. 7 vai. vakare, 
Hazleton, Pa.

Liepos 21 d. 7 vai; Vakare, 
Freeland, Pa.

Gerb. rengėjai virš minė
tų vietų malonėkite kiekvie
noje vietoje sutverti komi
tetus iš 3 ar 5 žmonių rink
ti aukas per prakalbas ir 
toliau pas kitataučius. Už 
visą pasidarbavimą širdin
gai tariu ačiū visiems.

A. M. Marius.

IšCMcago.1
i . ITSI BUVĘS \ DR. I UGI JŲ, 

SUSIRINKIMAS. t
Utaruiuke, birželio 27 d., 

Aušros svetainėje atsibuvo 
22 draugijų atstovų konfe
rencija. Delegatų atstova
vo 10. Pirmininku išrinktą. 
Dr. Graičunąs, sekr. p, 
Strzyneckiš. ’ "u

Mimu šių draugijų yra 
sutvarkytM Aukų rinkimą 
nuo karės nųkentėjusieų^j' 
neprisidedaiit nei prie jokio 
fondo. J . ■

Atstovai instruktyti, kad 
praneštų savo dr-jose, kad 
išrinktų atstovus—po tris, 
draugijos, pirmininkas ir dų 

‘atstovui urie susiėję su| 
tvers centralį komitetą.

Susirinkimas, gana pavyz
dingas ir. ramus buvo..

Sekantis susirinkimas at
sibus rugpjūčio 1 d. Mark 
White Square svetainėje.

Reporteris.

■ SVEČIŲ PRA kalbos.
Pereitą siiabta, Pulaskio 

įšalėję, 'atsibuvo svečių pra- 
PaTVięs, pajungtos \ Jotos 
(draugijų ir-CLiet. Šelpimo 
’Komiteto. Kalbėjo: Kl. Jur
gelionis, K. Gųgis, Bujota, 
Žemaitė ir Bulotienė. Įžan- 
įgos tikįetas buvo 25c. Auku i ! ■ ' { « U t **
surinkta ir už įžangos ti- 
fkietūs, pasidarė apie $410.

GAUNA PENSIJĄ 
NEREGIAI.

Šimtas šešiasdešimts pen
ki neregiai aplikantai gavo 
pensiją po $37.50 iš pavieto 
(agento ofiso, William Ehe
mann. Tas palyti tik Illi
nois valstiją. Tai yra pir
mas mokestis neregiams, rw- 
ris aktas galėn inėjo lie
pos mėn. pereitų metų.

Tiesomis pasiremiant, nu
rodoma, kad" bus mokamą 
po $12.50 kas mėnuo, arba 
$37.50 kas trįs mėnesiai ir 
tik tiems, kurie yra išgyve
nę valstijoj heįnažiau 110 
metų ir paviete nemažiau 3 
metų.

’ SUAREŠTUOTA 35 I 
VYRAI.

subatos vakarė, 
35 vyrus ir 7 
šiais numeriais: 
St., 940 Wells

Pereitos 
suareštavo 
'moteris po 
933 Wells
St. ir 709 N- Clark St. Tai 
ženklas, kad nori apvalyti 
miestą ir tokias vietas.

VISUOMENIŠKAS
: / su s įrengimas.

< Liepos; 3 d. m; yra šau
kiamas visiiomeniškas susi-

.0 ■ • J '■ ’ 't. •rinkimas dėlei apkalbėjimo 
parapijos reikalų. Kalbės 
kunigas. Atsibus J. Banko 
svetainėje, 8432 Vincennes 
aye., So. Englęwood, Chica- 
Įęoje/' pradžią 7:30 vai. vak,

• Nors męs ir. turime savo 
parapiją So. Chicago, betį 
So. Englewood diktokam bm 
relini lietuviui esant ir ne
parankumo utėlei į So.: Chi
cago* lankytis, stengiamės 
ant vietos susitvarkyti, kas 
mums bus dideliu palengvi
nimu.

Užinteresųotieji, malonė
kite atsilankyti.

; ' IŠ SOUTH PARK
C?“ AVENUE DARYS 

BOULEVARDĄ.
:!! Iš So. Park aye., nuo E. 
■5iLmos gatvės i|i E.. 60-os 
bns padarytas Boulevardas.

PERPJOVĘS GERKLĘ 
VAIKŠČIOJO.

Tujas Henry Gielow, nuo 
’650 Dewey pi., persipjovė su 
skustuvu gerklę ir va tyčio
jo kelias i^IąTuįas ^t^ėrnis. 
Vėliau, iii^j|&|£ HaTsted st. 
stotin, puolė ant žemės be 
žado. . / ‘ J •

Gielow buvo dirbęs gele
žies dirbtuvėje, ir septyni 
metai atgal, guldamas pa
galys išmušė ranką kinuos 
nevaldęš. Sakomą, kad tai 
priežastis saųžiidystėš.

UŽBAIGĘ ARMOURO 
PUBLIŠKĄ MOKYKLĄ

1 LIETUVIAI.-
Pereitą kėtvergą, atsibu

vo užbaiga mokslo metų, už
baigusiems Armouro piibliš- 
ką jnokyklą. Šįmet, daugiau 
buvo baigusių minėtą. mo
kyklą, negu pernai. Viso, 
Šįmet baigė 37 mokiniai, 
tarp kurių buvo—19 mer
gaičių ir 18 bernaičių. Tame 
skaitliu je, radosi lietuvių 
18: mergaičių—11, bernai
čių—7. Lietuvių vardai:

Constantine Czernichow- 
ski, Tofelia M. Frank, Jose
phine Gruzinskas, Helen E. 
E, .lankant, Anthony Kliti- 
ėhinski, Anna M. Leppaš'^ 
NTellie E. Mielinis, Stąnley 
P. Miknius, Paul J. Mažei
ka, Lottie C. Mankevich, 
Stanley F. Ostrowski, Biti
no .Pocewicz, George M. J, 
Polijanski, Cecelia M. Pe
terson, Johanną H. Rada- 
wicz, Eleiia Sinkevičiūtė, 
George Szymkiewicz ir 
Auna M. Zylvitis.

Pavojingiausia liga, ku- ’’ J
riąja Žmonės serga, nėra dif- 
terjja, rauplės, pneumonija, 
vidurių karštinė, ar net tu- 
berkulozas, kuriuomi serga 
dešimts iš kiekvieno šimto 
civilizuotų žmonių; pavojin
giausia liga yra įprastas 
neliek yra liga jlMs, kaip 
vicĮurių užkietėjimas, kuris 
priežastis, ar pradžia kitų 
ligų. Tas parodo, kaip svar- 
bubu yra užlaikyti vidurius 
prideramoj tvarkoj su Tri- 
nerio Amerikiniu Karčiojo 
Vyno Eliksyru. Šitas vei
kus vaistas greitai ir sau
giai išvaro visą susirinkusią 
išmetamą medžiagą iš kūno 
ir , sustiprina virškinamuo
sius organus jų nuolatiniam 
darbui. Jis prašalina užkie
tėjimą, sutaiso norą valgyti, 
pagelbsti virškinimui., jiurą- 
mina nerviškumą, užtikrin
damas sveiką, gaivingą mie
gą ir sutverdamas naują 
energiją. Kaina $1.00. Gau
namas aptiekose. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjas chemikas, 
1533'4339 So. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

Trenerio Linimeiitas pa
prastai atleidžiu ramatiniuš 
skausmus labai greitai.’ 
Įtrink , gerai odon. Kaina 
25 ir 50c. Apmokėta krasa 
Š.VirMiOč. ; _ .... l.._ .. (Adv.)

CAMBRIDGE, MASS.. .LIETUVIAMS.
giuom pranešame, kad P. Bartkevi- 

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

S. P. Tananevlčlus, 
“Kataliko” Leidėjas.

H. ?

—. — I i|
iJ'ParJiluo.fct ] ,4hlininis geroji vieto- 

K.įe: ir £vraiAš4irbt:is biznis. Pnnlavimo 
priežastis, išvažiavimas j %ita mies
tą. Kreipkitės pas:

Juozapa- Markieviez.
3352 So. Morgan St., Chicago, .111.

PARSIDUODA.
Turiu ant pardavimo vieipj iš <lvio- 

,ju bizniu: geležinį ii- Cents Purni- 
shing krautuvę, Melrose Park, 111. 

r Lietuviu, apgyventoje vietoje, tu
riu ant pardavimo salnmj Grant 
Work ant 12 ir 50 A ve.

Norintieji pirkti atsišaukite imt 
antrašo: . I •

Jot, Stcfankiewiez,
5001’ IV. Hpi St., Cicero, ‘TU;

- • i . * ‘Pajieškatf’ suaugusios merginos prie 
namu darbo. Geras mokestis ir nuo
latinis darbas. Kreipkitės, per laiš
ką kaip galima gierčinu po antrašų;

.K. Badaukis, .
12412^8.-BMfftėd St., W. ’Pullman; TU.— .---- ll-L.. .s ; » .

Aš Antanas Krasauskas, pajioška<q 
pusbrolio Benedikto Puidoko ir S Ka- 
zimiro Matuliausko. Paeina iš Tįanį 
no gub., šia'uliii ' pav.. Grudžię jmr, 
Benediktas Puidokas, Dargaičių ’■ kai
mo, o K. Matulin-istias T.igudiĮrttelt 
čiu sodžiaus. Kas kitas, ar patįs 
Jai atsišaukia:

Antanas. Krasauskas.
2220 Watsori Št.,’, Pittsburgh, . .Pį,
- -------- ,4--Į-------- r-rj----------------— ------------------

Pajieškau savo brolio Povilo Gar
maus, buvusio “Kataliko”, Redalęta- 
riirtn keli motai atgal. Jis pats, ar 
kas kitas1 lai dnoiĮn žinių į “Ka
taliko” redakcijų arba pas broli po 
antrašu:

Ant. Garinus.
4.834 W. 14 St., Cicero, T1T.

Pajieškau švogerio Jono Kavaliau
sko, gyvena Cicero, III. Prašau pri
siųsti laiškų ir adrisų.

Win. Jocis, ' ■ '
1017 So. 15th St.. Herrin, Ill.

Pajieškau Juozo Punlškos Iš Phi
ladelphia, Pa. Dirbo “Išnok Port, 
N. Y. Buvo utvažiavęs Į Milwaukee, 
Wis. apie 11 ar 15 d. spalių hiėi). 
1913 m. Ir nemlsllu, kad. jis buvo Il
gui Milwaukee. Nuo tol. laiko nė^-i 
imu kur yra. Turi uiglyiins aklų,: 
juodus plaukus, dirba restoracijose, 
myli eiti Į šokius, amžinus apie 30 
metų, (5 pėdų augščio, " i-

Anna Schultz,..; j
Wales, A' Statesni!, Wls.

 ■ , . .i j

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

i .

Kų-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai iš
mokti fotogriifystės 
amato. Prisiųskite $1, 

•o gausite šitų knygų. 
Siuntimą .apmokame. 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO., . Į
376 Selkirk Ave.. Vinnipeg, Man.

NANEVICZ SAVINGS BANK
3 r 1 ■ t • . k i
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yru geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos Čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (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 0-tą procentą.

JONAS M. TANANEVICZ, Sav,
3249-55 SO. MORGAN ST., CHICAGO ILLINOIS

BANKUS VALANDOS: Utarninkals, Ketvertais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vok. Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak, Nedaliomis nuo 9 ryto iki vai. po piety.

8


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

