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PRANCŪZŲ LAIMĖ
JIMAI.

Naujam franeuzų 
ve, iš pirmų dienų 
dideil us laimėj imus. 
euzai paėmė kaimų

ofensi- 
sutiko 
Fran- 
Frise,

pietinėje pusėje upės Som
me. Stumdami priešus ry
tu link, užgriebė tvirtai, ak- 
menines vokiečių padarytas 
pozicijas. Taip-gi, užėmė 
Mereaucourt girias ir išvijo 
vokiečius iš antrosios lini
jos apkasų keliose vietose 
pietinėje pusėje Somme 
upės. Prancūzai užėmė kai
mų Guriu, kurį laikė vokie
čiai iš paskutinios. Visi vo
kiečių kontr-atakai atmušti 

Šiame franeuzų užpuoli
me, vokiečių atgal nustumi-

DIDELI AUSTRŲ 
NUOSTOLIAI.

Rusų ofensivas Galicijoje, 
austrams atsiėjo 250,000 ka
reivių užmuštų ir sužeistų, 
neskaitant nelaisvėn paimtų, 
taip pat, tūkstančiai aficic- 
gio. Toliaitaip eęsentis, ne- 
gis. Toliai taip tęsentis, ne
pasijustų rusai, kaip jau bu
tų užėmę visų Galiciją ir pu
sę Hungarijos,—taip pasa
kojo austrų aficieris, nelais
vėn paimtas užimant Czer- 
nowitz-

Austrai neturi daugiau 
rezervistų, todėl, dabar ima
ma 53 metų seneliai. Pirm 
rusų ofensyvo, jau austrams 
aficicrų stokavo, dabartiniai 
aficieriai—lai vaikai, po 17

VOKIEČIŲ OFENSYVAS 
ŠIAURIUOSE.

Vdkiečhį Field maršalas* 
von Hindenburg, padarė 
ofensyvų, prieš rusų genero
lo Kuropatkino armijų, lai 
kančia Šiaurių frontų- Visa 
linija, kaipo nuo Rygos, per 
Jakobstadtų iki Dvinjko, 
yra užpulta. Yra spėjama, 
kad šisai ofensyvas yra pa
darytas su mieriu, kad rusai 
savo dalį armijos atimtų iš 
Galicijos dėl atsilaikymo 
šiauriuose, tuomet, lengviau 
bus austrams atsilaikyti Ga
licijoje.

NAIKINA DEGTINU

Duma perleido bilių, ku
riuomi draudžiama pardavi
nėti gėrimus, turinčius dau
giau, kaip pusantro nuošim
čio alkoholio. Gfalėn dar ne- 
inėjo. Dar turį pereiti per 
augštųjį butų ir patvirtint 
parašu paties caro.

Šiam biliui perėjus, tuo
met Rusijoj taptų visiškai 
uždrausta nuo gėrimų.

me, minėtu kaimu užėmime, on , - , , . , ,’ . v.‘ , • _ • —20 metu ir tokių bus du— vokiečių nelaisvėn paim
ta 6,000 kareivių, tarp ku
rių, mažiausiai 150 oficia
lių.

VISUOTINAS TALKI
NINKŲ UŽPUOLIMAS.
Štai ir prisiartino tas lai

kas, prie kurio talkininkai 
rengėsi veik per du metus 
laiko. Dabar talkininkai 
sujudo:—rusai žingsnis po 
žingsnio eina gilyn Galici
jon, tai Kaukazo fronte tur
kus muša ir daro užpuoli
mus ant vokiečių, kaip nuo 
Rygos iki Vilniaus ilgume 
fronto- Prancūzai smarkiai 
kariauja ir laikosi prie Ver
duno ir dabar, anglų-fran- 
euzų padarytas ofensyvas 
Somme upės apskrityje, di
delį smūgį vokiečiams davė, 
kad smarkieji vokiečių ata
kai, prie Verduno neatsikar- 
toja.

trečdaliai. Tie jaunuoliai 
yra smarkus ir drąsus, bet 
dar neišlavinti užtektinai. 
Norint atsilaikyti prieš ru
sus, būtinai turį prisiųst vo
kiečiai, mažiausiai čvertį 
miliono (250,000) kareivių, 
bet tas vokiečiams negalimu 
yra, kadangi prie Verduno 
kareiviai reikalingi.

TEUTONAI LAIMĖJO 
PRIE VERDUNO.

Ant vakarinio karės fron
to, kairiojo upės Mouse šo
no į šiaur-vakarus nuo Ver- 
duno, vokiečiai sutiko pasi
sekimų. Tas pasisekimas 
yra apielinkėje kalno 304 ir 
Avocourt girios, bet, francu- 
zai tvirtina, kad vokiečiai 
buvo išvyti iš tų pozicijų, 
kurias buvo užėmę.

BAVARIJOS PRINCAS 
SUŽEISTAS.

Princas Henry tapo sužei
stas karės lauke į galvų ir 
rankų, bet sakoma, kad nela
bai pavojingai-

AUSTRAI SULAIKĖ 
RUSUS.

Rusų sulaikymas rytuose, 
tai atsikreipimas ant italų 
fronto, ir atsiėmimas nusto
tų vietų, laike gegužės mė
nesio ofensyvo.

Kaip iš Berlino,' taip ir iš 
Vienuos oficialiai praneša
ma, kad vokiečių kariumenė 
atsiėmė iš rusų kaimų Wi- 
niewka, į vakarus nuo Šokui 
ir šturmuotos rusų pozicijos 
į pietus, kuomet austrai at- 
mušę rusus į pietus, netoli 
Kilty, ant Bukovinos-Gali- 
cijoš rubežiaus.

Austrams pavyko i sulaiky
ti rusus ant dviejų frontų: 
prie Kuty, austrai sulaik > ir 
Volynijoje vokiečiai. Kai
mas Aka-Linewska į ■ vaka
rus nuo Šokui, šturmu iš ru- 
s. buvo atimtas.

Ųideliš aukso bok 
ŠTAS KARĖS REIKA

LAMS.
Mieste Spaudau turintis 

84,919 gyventojų, netoli Bėr
imo, randasi aukso bokštas. 
Yra sunku tikėti, kad šio 
amžiaus dienomis randasi 
gryno ausko už milionus do- 
liarių vertės. Kalbant apie 
tai, niekas netikėjo ir viso
kių abejonių buvo, kad tai 
yra koksai tai karališkas 
“karės turtas” arba ‘‘karės 
skrynia,” kuri yra laikoma 
Julijaus bokšte.

Dabar, patvirtinimų ap- 
laiome nuo p. M. Chase, ku
ris aprašydamas Vokietijos 
karės lėšas prideda, kad tur
tas aukso šmote išnešus 
vertę ant $50,000,000, tikrai 
yra.

Is Amerikos
KSHSHS3S3BEE82E352BffiS

SUV. VALST. KARIUME- 
NĖ IR FLAGĖ.

Žinome, kad amerikonai 
vadina Suv. Valst. flagę, red, 
white and blue, arba raudo
na, balta ir mėlyna. Kariu- 
menę vadina: white, red, 

i brown and black, kas reiš- 
'kia:—baltų, raudonų, rusva j 7 c
ir juoda. Mat Suv. Valst. 
kariumenė susideda: 
veidžiai—kaukaziečiai, 
donveidžiai—indi jonai, 
va veidžiai—filipiniečiai 
juodveidžiai—nigeriai-

balt-
rau- 
rus- 

ir

į
E

sulaikius nuo karės Mexiku 
su Amerika- Tų patį yra 
nubaslavęs ir Porto Rico 
kongresas. Balsavimas at
sibuvo slaptas.

MEXIKA NENORI KA
RĖS SU AMERIKA.

ŠAUKIA KARIUMENĖN 
STUDENTUS.

Prisiėjo rusams šaukti ka- 
riumenėn, pirmo ir antro 
kursų studentus, gimusius 
1892 m. ir anksčiau.

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE VEIKIMO ANT

JŪRIŲ
Smarkiai vokiečiai rengia

si prie veikimo Baltose jū
rėse. Energiškai darbuoja
si, kad sutaisius karės lai
vus, kurie buvo sugadinti 
mūšyje prie Jutlando.

Antrasai skadronas, aug- 
štųjų jūrių flotos, rengiasi 
užpulti Rygą, kad susijun
gus su Hindenburgo armija, 
ii tuomi spaudimu, manoma 
sumažinti arba rusų ėjimų į 
Galiciją apsunkinti. Svar- 
bausia vokiečių laivyno sto
tį, mano perkelti iš Kiel 
Libau—Liepoją-

i

ITALAI VEJA AUSTRUS.
Ant fronto Trėntino, ita

lai gena austrus atgal. Ita
lai užgriebė Monte Giamon- 
do, į šiaurius nuo Pusine ir 
Monte Caviojo. Tos dvi po
zicijos guli tarpe Posina ir 
Astico. Italai progresuoja 
Asiago lygumoje ir užėmė 
pietinę dalį Assa klonio ir 
pasiekė Monte Rasta, Monte 
Interotto ir Monte Mosciagh 
pakalęs.

ITALAI UŽGRIEBĖ DU 
KAIMU IR AUGŠTUMAS.

Pasekmingai italai vejasi 
austrus. Mušis siaučia Tren- 
tino apielinkėje. Šiuomi kar
tu, italai užgriebė du svar
bius kaimus—-Posino n Ar- 
siero—i r nuvijo austrus nuo 
penkių kalnų augštumų.

Šiame susirėmime, daly1- 
yavb ir patsai Italijos ka
ralius. Apskaitliuojama, kad 
šių, kelių dienų bėgio, aus
trai netekę 50,000 kareivių. 
Vienok, austrai laikosi ke
liose pozicijose italų terito
rijoje.

VOKIETIJOS ULTIMA
TUMAS ŠVEICARIJAI.
Vokietijos valdžia išsiuntė

ROGER CASEMENT NU
TEISTAS ANT MIRTIES.

Šiomis dienomis Londone, 
atsibuvo teismas Rogerio 
Casemento ir atrasta kaltu, 
kaipo šalies didelis išdavi
kas ir nusteistas ant mirties.

Skaitytojai jau žino apie 
Casementų, kad tai buvo ai
rių vadas ir kuris gabeno 
ginklus iš kur tik galėjo, o 
labjausia iš Vokietijos, kad 
patogiam laikui priėjus bu
tų galima, ginklu rankose, 
pasiliuosuoti iš po Anglijos 
valdžios įsteigiant Airiją 
kaipo respublika.

Anglų valdžia sugavo
Casementų su ginklais ir pa- savo ultimatumų Šveicarijai, 
tyrė daromų plianų—rengi
mąsi prieš anglų valdžių- Su
areštavus Casementų, tuoj 
kilo Airijos sostmiestyje 
Dubline revoliucija. Nelai
miu gie j i re voliuci j onieriai, 
tęsė apie porų dienų revo
liucijų ir Anglijos valdžios 
kariumenė užgesino bekil
siančių revoliucijos liepsnų. 
Daugelis revoliucijonierių 
tapo tuojau sušaudyta, dau
gelis į kalėjimus sugrusti 
ant ilgesnio laiko, o patsai 
Casementas, kaipo revoliuci
jos kilimo priežasties galva, 
—buvo tik dabar teisina
mas.

Dar yra pasipriešinimų, 
kad tiesos, kuriomis nubau- 
dė Casementų yra 500 metų 

tonų;'senos ir šiam laikui neatsa- 
ir Morrison; vienuolikų lei-ĮRome, 3,950 tonų ir Pino ko- Casemento draugai bei 
tenantų kamahdierų užmuš- Į L706 tonų. Žmonės ant jų! šalininkai apeliuos į Crimi- 
ta. |esanti išsigelbėjo. Inai Court of Appeals.

KIEK ANGLAI AFICIE- 
RIŲ NUSTOJO.

Nepaprastai didelį skait
lių aficierių, anglai nustojo. 
Bet, nereikia pamiršti to, 
kad kareivių kur kas dau
giau turi but žuvę- Nustoji- 
mas’aficierių yra tik Gegu
žio mėnesio. Štai tas skai
čius: užmušta—-466; sužeista 
—1.080 ir pražuvę—53. Viso 
—1,599. Nuo pradžios ka
rės: užmušta—8,574; sužeis
ta—17,424 ir pražuvę neži
nia kur—1,907. Viso—27,- 
905. Tarp aficierių, yra žu
vę ir augštesnių viršininkų, 
kaipo brigądicrių generolų,

RUSAI ATNAUJINO 
OFENSYVĄ.

Į dvidešimts keturias va
landas, daug permainų įvyk
sta karės lauke. Rusai pa
darė išnaujo ofensyvų, ant 
trisdešimties mylių ilgio 
fronto Galicijoje. Austrai 
pripažįsta rusams pergalia, 
kad ir po smarkaus mūšio, 
vienok austrai atgriebė dalį 
savo nustotų pozicijų netoli 
Kolomea ir į pietus.

NUSKANDINO TRIS 
ITALŲ LAIVUS.

Vokiečiams gerai sekasi 
skandyt laivai. Šiuomi kar
tu dar tris italų laivus, sub- 

_ malinai nuskandino, būtent:
Houghton, Heyworth, Rice j Mongibello, 4,059 i

TAI BENT SMAGU BUVO
Binghampton, N. Y. Čia 

pasimirė p-ia Mary Monroe 
105 m. ir 8 mėn. senumo. 
Ant paskutinių savo, vardu
vių šoko su savo sunumi 85 
m. senumo. Tai bent link
sminosi ir smagu buvo.

SENI ČEVĖRYKAI.
Georgetown, Del. P-ia 

Natalija Mesikienė, sumušė 
rekordus su savo čcverykų 
senumu. Tokių senų nešio
jamų čeverykų, visoje Ame
rikoje nėra. Ji išnešiojo 
septyniolika metų, be jokio 
taisymo.

SIAUTĖ VĖSULA.
Billing, Mont. Čia siautė 

didelė vesula, kuri palytėjo 
ir Wibaux, Mont. Nuo jos 
žuvo vienas žmogus ir į 
dvidešimts sužeista.

RUSAI NEATSIEKĖ 
SIEKINIO.

Rusai turi smarkų susirė
mimų su turkais į rytus nuo 
Servil, bet buvo nuveikti, ir
rusai neatsiekia siekinio, at- DVYNIAI, APVAIKtfČIO- 
šauė savo armija iš to ap- VARDUVIŲ DIENĄ, 
skričio. Prie Chilan, taip p 
pat rusai apleido savo pozi- ip dvyniai

Greenfield, Ind. Joseph
i ------ --------- ’ “-----

C1«las' apvaikščiojo savo 75 metų
Į rytus nuo Sineh, buvo, varduvių dienų. Pastebėti- 

susitikimas su rusų kavale-! ni ^mones. Nuo savo kudi- 
rija, bet rusai panešę dide-1]<yStės nesiskyrė vienas nuo 
liūs nuostolius, turėjo trauk- 
tis.

kad pastaroji daleistų vokie
čių agentams supirkti atlie
kamų bovelnų ir maisto reik
menis. Jeigu-gi neišpildytų 
Vokietijos reikalavimo, tada 
Vokietija neįleisianti, reika
lingų dalykų Šveicarijai, 

į kaipo: anglies, geležies ir ki
tų Reikalingiausių dalykų.

Šveicarijos autoritetas 
prašėsi, kad Vokietija duo
tų laiko dėl atsakymo ant 
ultimatumo ir tuomi sykiu 
siunčia delegacijų Paryžiun,, 
apbalėti iš vien su talkinin
kų atstovais to> naujo daly
ko.

RUSIJOS KAIMIEČIAI 
GAVO LYGIAS TIESAS.

Rusijos durna priėmė bi- 
lių, kuriuomi suteikiama, kai 
miečiams tokios pat civilės 
tiesos, kaip kad ir augštes- 
nės kliasos žmonėms. J

■b ■

NUBAUDĖ DR. LIEB- 
KNECHTĄ.

Vokietijos valdžia, nubau
dė Dr. Liebknechtų, Reich
stago narį, socialistų vadų, 
už prieš karinę agitacijų ir 
laikytų prakalbų gegužio 1 
d., Nuteistas ant 30 mėne
sių! ir atimta kareivio tiesos-

ANGLAI UŽPUOLĖ 
VOKIEČIUS.

Anglai savo fronte, šiau
rinėje Prancūzijoje smarkiai 
užpuolė ant vokiečių, bet ne 
didelias pasekmes turėjo. 
Kada anglai paleido nuodin
gų gazų debesius, kurie taip 
ir slinko link vokiečių sto
vyklų, bet vokiečių karei
viai pajiegė tų smarvių iš
kentėti.

Anglai bombardavo Nesle, 
ir keletas gyventojų užmuš
ta.

Tarnavo Suv. Valst- 
Į kariumenė j e ir buvo abudu 
civiliškoje karėje, ir-gi daik
te. Niekas ne yra pastebė
jęs, kad kada nors susipyk
tų arba bent susibartų.

Tėmijant į judėjimų, kaip 
Mexikos tai]) ir Amerikos, 
matosi, kad Mexika nenori 
kariauti su Amerika. Dabar 
klausimas pasiliko tik Suv. 
Valst. kaip valdžios tai]) ir ki 
tų politikierių neišrištas. 
Mexika nors ir reikalavo iš 
Suv. Valst., kad pastaroji 
atgimtų savo kariumenę iš 
Mexikos ir per susirėmimų 
su amerikonais, buvo pagavę 
keletą amerikiečių nelaisvėn 
o dabar tuos belaisvius pa- 
liuosavo. ' Amerikos laikraš
tija šaukė, kad paimtus ne
laisvėn amerikiečius kars, 
bet tam panašių atsitikimų 
nebuvo.

Paleidimas amerikiečių 
ant laisvės, žinoma, pagal 
reikalavimų Suv. Valst. val
džios, parodo aiškiai, kad me 
xikieciei nenori kariauti. 
Antraip atsisukus ir į ta patį 
dalykų prisižiūrint, matosi, 
kad amerikiečiai ne juokais 
rengiasi prie karės. Kariu- 
inenės mobilizavimas, tai di
džiausi amunicijos užsaky
mai ir abelnai, iš visko ma
tosi, kad Suv. Valst. neišpa
sakytai nori karės-

Mcxikieciai padarė tų, ką 
tik padaryt buvo galima, 
kad tik išvengus karės, bet 
pas amerikiečius, visai kito
kį norai matosi. Na, gal ir 
amerikiečiai atsitolins nuo 
karės ir kad užviešpatautų 
ramumas tarpe tų dviųjų 
nerimstančių viešpatijų, tad 
galėtume ir męs pasidžiaug
ti ramybe.

NEPAPRASTA MOTINA.
Ponia Mary Woolsey iš 

Omaha, Nebr. reikalauja ti
tulo, kaipo čampijonas mo
tina. Ji yra 22 metų senu
mo, 5 pėdų augščio ir sve
ria 120 svarų. Kada ji buvo 
14 metų, apsivedė su našliu, 
turinčiu 7 vaikus, ir dabar, 
savo locnų vaikų turi taip 
pat 7. Ar neverta titulo?

ISPANIJA IR PORTO 
RICO NORI TARPININ

KAUTI, TARPE SUV.
VALST. IR MEXIKOS.
Ispanijos augščiausias mi- 

nisteris Romanones paskel
bė, kad pasiryžęs padėti vi
sas savo pastangas, kad tik 'mete tik 12.

LIEPOS 4 D- ATBALSIAI

Susižeidimai bei užsimu- 
šimai per Ap vaikščiojimų 
Liepos 4 d. jau mažinasi. 
Šį metų mažinu nelaimingų 
atsitikimų buvo kaip per
inai. Šį metą užmušta per 
‘visų Ameriką 12 ir sužeista 
400, kuomet pernai buvo 

’užmušta 19 ir sužeista 903. 
Kas interesingiau, kad did
miesčiuose, kaip Now Yorke, 
Chicagoje, Philadelphijoje, 
Bostone—nėra užmuštų, dau 
giausia mažesniuose mieste
liuose.

Abelnai, tas netikęs pa
protys baigia nusidėvėt, 
kai]) pažiūri į statistikų nuo 
11909 m. Parodo kad 1909 
’mete, net 215 mirė, o šiame

1
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Komanda 
Ignatij

suševsk.
Petrovič

Antolka
brolio 
gub., Lydos pav., 
Jasoveinos k. — 
išvaryta Rusijon.

Stakučiu-
Romo Sta-

Voronež

Kačiaičių
Kauno g.,

■ Antanas J. JuzulėnaS’ Kauno 
gub., Ukmergės pav., Subačiaus 
vals., Skvarbų sod. jieško Jurgio 
Pajuodžio ir Jono Stirkos ir kitų 
giminių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Dvinsk, Šossein'aja ui., 
d. No. 37, Litovskij Komitet.

Kazimieras Elnianis jieško sa
vo brolio Bronislovo seniam gy
venusio Philadelphia, Pa., 416 
10th St., Kauno gub., Ežerėlių 
pav., Rokiškio miestelio. Adre
sas : g. Moskva, Suščevskaja ui., 
d. 27, 2 Rota.

Ignacas Juškus, kareivis, Kau
no gub., Šiaulių pav., Grudžių 
vals., Jaunimų sod., Meškučių 
par., jieško savo giminių, sesers 
Kieti jonos Juškyčios ir švoge- 
rio Kipšo gyveno Chicagoje ir 
Juozo, Onos, Rozalijos ir Alek
sandro Gilių, Keblių sod.. Šiau
lių pav. Adresas: Russia, g. Ne- 
vel, Vilenskij Konskij Zapas, 
Nestrojevaja 
Masterskaja, 
Juškus.

Marija ir
tės jieško savo 
kučio, Vilniaus 
Kaniavos vals., 
iš to kaimo 33
Adresas: Russia, g. Minsk, Se- 
rebrianka Igumenskij trakt, d. 
No 8-16.

Leopoldas Muralis pajieško 
Pranciškaus Punkauskio iš Smil
telių, Kviedainos apskr., Kauno 
gub., išvažiavo Chicagon. Mano 
adresas: Russia, g. 
Gruzovaja ui., d. 28.

Franciškus šlušnis, 
kaimo, Kartinos par.,
jieško savo brolių ir seserų ir ki
tų pažįstamų. Adresas: Russsia, 
g. Nevel, Vilenskij Konskij .Za
pas, G Otdielenie, Francu Sluš- 
nisu.

Antanas Pušinskis, Sodintų k., 
Židikų par., Kauno gub., jieško 
savo broių ir pažįstamų. Adre
sas: Russisa. g. Nevel, Vilausk^. 
Konskij Zapas, 6 Otdieleni'e, An
ton Puniškij.

Simanas Prilgauskis, Gi niau
rių k., Telšių par., Kauno gub., 
jieško savo brolio Povilo Priel- 
gauskio ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Nove], Vilenskij Kon
skij Zapas, 6 Otdielienie, Simen 
Prilgauskij.

Povilas Orinčius Lygumos pa
rapijos, Šiaulių pav., Kauno g., 
jieško savo giminių ir pažįstamų. 
Adr.: Russia, g. Nevel, Vilen- 
lenskij Konskij Zapas, 7 Otdjele- 
nie Pavel Orinčius.

Jokūbas Gabalis iš Kušlėnfi k., 
Leckavos par., Kauno g., jieš
ko savo giminių ir pažįstamų. 
Adressas: Russia, g. Nevel, Vi
lenskij Konskij Zapas, 7 
Jakubu Gabėliau.

Ona Širvy te, Kauno 
rasų pav., Abelių vals., 
kių sod.. jieško savo dėdės Juo
zapo Bagdono, Abelių vals., 
Kraunu par., Navapolio vienkie
mio ir pažįstamų. Adresas: Rus

ui..

Otdiele-

g., Za- 
Maigiš-

se-
iš

šia, g. Petrograd, Zarotnaja 
d. 30, kv. 11..

A. Žukauskas jieško savo 
sers Julijonos Žukauskaitės
Švilių kaimo, Vabalninku par., 
ir giminų Veidžiunų ir Veidžiu- 
naičių. Adresas: Russia, Bogo- 
rodick, Tulskoi gub., Kovenskoe 
sr. s. h. uč. A. Žukovskomu.

Albinas Binkis jieško savo gi
minių ir pažįstamų iš Vilkiškių 
sod., Pagilio par., Zarazų pav., 
Kauno gub., ypač dėdės Mikolo 
Binkio, Kazimieros Viliulytės, 
Antano šamšono, Juozapo Šeš
ko ir kitų. Adresas: Russia, g. 
Bogorodick, Tulskoi gub., Ko
venskoe sredniaja sielsko-cho- 
ziaistvennoe uč.

Anupras Budas, Šiaulių pav., 
Kuršėnų vals., Smurgių k., jieš
ko giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, Počtovaja stanci- 
movskaja ui., d. 4.

Kotrina Butkaitė, Telšių pav., 
Kuršėnų vals., Ringvčnų dv., 
jieško giminių ir pažįstamų. Ad
resas : Russia, g. Tomsk, Efre
movskaja ui., d. 4.

Jurgis Mileris iš Graužinių k., 
Vaitabalių vals., Vilkaviškio 
pav., ^Suvalkų gub., jieško sa
vo švogerio Pranciškaus ir sesers 
Marijonos, Puniškių ir kitų gi
minių ir pažįstamų suvalkiečių. 
Adresas: Russia, V Soročinči, 
Polstavskoi gub., Veiverskaja 
učitelskaja sem. Georgijų Mil- 
leru.

Juozas Ruškys iš Tursučių k., 
Šumsku vals., 
Suvalkų gub., 
brolių -Jurgio 
Ekstinų sod. „ 
zo Kriščiūno ir dėdės. Antano 
Čivinsko visi iš Suvalkijos, Ma
rijampolės pav 
ir pažįstamų. Adresas: 
V Soročinči, 
Veiverskaja 
Ruškisu.

Kazimieras 
k., Paežerų 
pav., Suvalkų gub., jieško pus
brolio Jono Valaičio iš Mardu- 
kų k., Petro Juknevičiaus iš Ža
liosios k., ir kitų pažįstamų su
valkiečių. Adr.: Russia, V. So- 
ročinci, Polstavskoi gub., Vei
verskaja učit. Sem., Kazimiru 
Borkisu.

Simas Zubras jieško Igno
to Zubraus, Suvalkų gub., Kal
varijos p., Slabados gm. ir bro
lio Jono Zubraus iš tos pašios 
vietos. Adresas: Russia, g. Mos
kva, 1 Miesčanskaja ui., Pro- 
topovskij per., d. No. 62. kv. 
8.
..Petronis Vincas Jono sūnūs, 
Kauno gub., Anykščių vals., 
Penenių sod., jieško savo bro
lio Klemenso ir pusbrolių, gimi
nių ir pažįstamų ir Ignas 'Sla- 
binskas Jono sūnūs- Kauno g., 
Ežerėnų (Zarasų) pav., Dusetų 
vals., Pazadojos vienkiem. jieš
ko Jono Kraliko ir kitų pažįs
tamų ; ir Kazys Pošis Vinco sū
nūs, Zarasų pav., Tiltiškių vals., < A . u ..’.f t...ityMpo 1 m

■’Zablaekų sod. jieško Vinco Po- 
sio gyvenančio Detroite, Mich. 
ii’ Juozo Pošio: ir Longinas 
Leknickas Klemenso sun., Kau
no gub., Zarasų -pav., Skapiškio 
miestelio, Kalvarijos gat. jieš
ko giminių ir pažįstamų. Visų 
adresas: Russia, g. Petrograd. 
Voznesenskij prospekt d. 15 kv. 
8.

Antanas Brūzga, .Suvalkų g., 
Kalvarijos pav., Krokelaūkio 
gm., Antakalnio k. jieško savo 
trijų sūnų. Adresas: Russia, 
Tomsk. Efremovskaja ui., d. 
4.

Karolina Baškienė, 
Novo-Aleksandrovsko 
liūnų k., jieško savo 
pažįstamų. Adresas: 
Tomsk, Efremovskaja ui., d. 4.

Pranciškus Bakšis, Kauno g., 
Novo-Aleksandrovo pav., iš 
žinių miestelio jieško savo gi
minių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Tomsk, Efremovska
ja ui., d. 4.

Juzefą Ivanauskaitė, Kauno g.. 
Šiaulių pav., Kuršėnų vals., 
Vaznorių k. jieško savo giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Russia, 
g. Tomsk, Efremoskaja ui. d. 4.

Skolescija Andriušaitė, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Radviliškio 
valsčiaus., Mankiškių sod., jieš
ko savo giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Tomsk, Ef-r 
removskaja ui. d. 4.

Emilija Meškauskienė, Kauno 
gub., Raseinių pav., Šidlavos 
vals., iš Skaraitiškės dvaro, jieš
ko savo sūnų. Adresas: Russia, 
g. Tomsk, Efremovskaja ui., d. 
4.

Kristupas Gardžiulis su pačia, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Varė
nos vals., Logerių kaimo jieško 
savo giminių ir pažįstamų. Ad
resas : Russia, g. Tomsk, Efre
movskaja ui., d. 4.

Kazimieras Malinauskas, Su- 
, valkų gub., Marijampolės pav., 
, Mikališkių gm., Smalnyčios kai

mo. jieško giminių ir pažįstamų; 
Adresas: Russia, g. Tomsk, Ef
removskaja ui. d. 4. »

Petronėlė Lydaitė, Kauno g., 
Šiaulių pav., Varnių vals., Gąu- 
bėnų sod., jieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, Tom- 
skoi gub., Aleksandųovskoi vol., 
der. Andrejevka, Osipu B. Lidis. 
dis, . . ■

Marijampolės p., 
jieško savo pus- 
ir tetos J ievos 

jieško giminių ir

ir kitu giminių
Russia,

Polstavskoi gub., 
učit. Sem. J osifų

Borkys iš Obšrutų 
vals., Vilkaviškio

ir pažįstamų. Adresas:
g. Tomsk, Efremovskaja

4. ...
Paškevičienė, Šiaulių p.,

vals., Andriumi k.
> sunkus Andriejaus.

g-
4.

Kauno 
pav., Dau- 
giminių ir 
Russia, g.

g;

Ju-

Zofija Markevičienė, Kauno 
gub.; Panevėžio pav., Pinavos 
vals., Bernatonių sod., jieško gi
minių 
Russia 
ui., d.

Ona
Skimskos 
jieško savo 
Adresas: Russia, g. Tomsk, Ef
removskaja ui., d. 4,

Jonas Gaupšas, Kauno gub., 
Ruseiniij pav., Šidlavos vai J.. 
Žakeliškių sod. jieško savo gi
minių ir pažįstamų. Adr.: Rus
sia, g. Tomsk, Efremovskaja ui., 
d- 4. ’■

Marijona Janutaitė, Kauno g., 
Viekšnių vals., Laižuvos mieste
lio jieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Tomsk, Ef
removskaja ui., d. 4.

Teklė Burneikienė, Kauno g., 
Raseinių pav., Šidlavos vals., 
Ekstinų sod. jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
Tomsk, Efremovskaja ui., d. 4.

Jonas Bajorinas, Juozapas 
Saugaitis’ iš Tauragės miestelio; 
Antanas Ličinskis, Jurgis Ličin- 
skis, Marijona ir Petronėlė Li- 
činskaitės iš Kaziškės kaimo, 
Taurogės par. ;• Marijona Žiliu- 
kė, Juozapas Žilis iš Tauliškės, 
Tauragės par.; Marijona Žiliu- 
rošienė iš Tauragės, Ona Ka
minskienė iš Tauragės, jieško 
savo giminių ir pažįstamų, 
resas: Russia, g. Petrograd,, 
trov, 16 Linija d. No. 65, kv.
..Juozas Matiejunas jieško 
vo brolėno Jokūbo, Karoliaus 
naus Šimonies, Kauno gub.’ Uk
mergės pav.;-- Anlh’ioniškirr vtds., 
Viešintų par., Dapšiškių vįensėd. 
Adresas: Russia, g. Boroviei, 
Novgorodskoi gub., Poneviežskoe 
realnoe učilišče, uč. VII klassa, 
Josif Motejunas.

Jonas Valeckis, Antano sūnūs, 
jieško savo brolio Kazimiero, 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
^Stainbrižskoi vok, Lebeniškių 
kaimo; jieškantysis yra sužeistas 
karėje, bet paliktas tarnauti to- 
liaus. Adresas: Russisa, g. No- 
vosil, Tulskoi gub., Sv. Duchov 
monastir ranennomu Ivanu An- 
tonoviču Valeckoinu. ,

Feliksas Grinevičius, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Vyš- 
nelaukio kaimo jieško savo gimi
nių Antano Grinevičiaus, tetos 
Andžiulienės ir dėdės kunigo 
Vinco" ir dėdės Jono Bartušku. 
Adresas: Russia, g. Jaroslavl, 
Mariampolskają mužskaja gim
nazija uč. Feliksu Grinevieu.

Kazimieras Skerstonas jieško 
pavo brolio kriaučiaus Antano 
Žadeikio ir švogerio Dunauskio. 
Adresas: Russia, g. Ufa, Bogo- 
rodskaja ųl., d. 11.

Franciškus Degsnis, Kauno g., 
Zarasų pav., Rokiškio vals., Di- 
cadės sod., jieško savo brolėnų 
iš to paties sodžiaus Juozapo, Ig
noto ir Mateušo Kanopų. Adr.:, 
Russia,1'Vilenskij Konskij Zapas, 
5 Otdielenie, kuzniecu Francu 
Dekšnisu. : , 1 >, >:,

Martinas x Butkevičius, jieško 
draugo ; Eclvardo Butkevičiaus, 
Izidoriaus sūnaus,- Kauno gub., 
Babtų vals-, iš viensėdijos Vil- 
kiškių. Vandžiogalos par. ir 
Teklės • ■'Kržcekpvskaifės. Prjieš
karę abudu gyveno • Chicagoje. 
Adresas: Russia, g. Moskva, 55-e‘ 
počt. otd.. .čto na palikie Novo- 
projektirovannyj per. i Novoslo- 
badskoi ui. dom Pietuchova No. 
19, kv. 9.

Jonas Brazis, Kauno gub., Pa
nevėžio pav.. Vaškų par., De
gėsių kaimo jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russio, g. 
Vitebsk, .Vilenskij kvgrtinij Otd., 
'Ivanu Brozisu. .*-

Ad- 
Os- 
19. 
sa- 
su-

Leonora , .Butkantaitė, jieško 
savoj giminių ir pažįstamų ,iš 
Varnių,’ Kauno gub. Adrėsas: 
Russia g. Ęarkov, Pasaž, do- 
vastrebovani, Leonore Bukant.

Ona Jasaitė, jieško savo gi
minių, Stanislovo Ribilio iš kai
mo Pilsopų, sesers 
Račkauskų, kurie gyvena Scot- 
lande. Adresas: Russia, Pet

rograd, Vasilevskij ost. 16 Li- 
nio dom No. 65, Ana Jasaįtįs.

Konstantinas Vaičiulis, jieško 
Joahann Stęikuna iš Jpniškės ir 
Juozo Petravičiaus iš Mankunų, 
Alfonso Gabrilavičiaus, iš Jan
kūnų dvaro ir P. Danto gyve
no 1841 So. Haisted St., Chica
go’ 111. Adresas: Russia, Jurjew, 
Tehelverskaja Str. 20 S. 
Konstantin Waitchulis.

Adomas Mačiulis, jieško 
naus Vinco Mičiulio, 5 metai 
kaip Amerikoje, paeina, Kauno 
gub., Krasnoleskos vals., kaimo 
Miškinių, taip pat pajieškau sa
vo pačios sūnaus Antano 1 Am- 
broziuno. 468 Adam St., Kanka* 
kee, III., pačios brolio Jurgio 
Dičbanio, 1521 Pennsylvania 
Ave., Springfield, 111., savo kai
myno Stasio Stankevičiaus, 1723 
Jefferson JSt, Springfield, Ill. 
Adresas: g. Orlovskij, Eleckij 
ujezd, St. Kazaku, vol. i selo 
Kazan, polučit Adamu Mačulisu.

Pijuša^ Lazdauskas, Suvalkų 
gub., iš Marijampolės jieško 
draugų ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, gor. Tombov, Lerman- 
tovskaja ui. dom 95, Piju Loz- 
dovskomu.

Motiejus Vitkauskas, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Padovinio 
vals., Daukšių kaimo, jieško Vin
co Žemaičio ir Juozo Kazoko, 
(abu iš Daukšių), Adresas: Rus
sia. Jaroslavl, Mariampolškaja 
mužskaja gimnazia, Matieju Vit- 
kovskomu. ■ .

Feliksas Grinevičius, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Kvie- 
tiškių valse., Višnialaukio kaimo, 

. jieško Antano Grinėvičiaus, An
džiulienės, kun. Vinco Bartuš- 
kos ir Jono dJartuškos; Adre- 

, sas: . Russia,. Jaroslavl, Mariam- 
. polskaja mužskaja . gįnųiazia, V 
, klassa, Feliksu Grinevįču.
. Liudvika Mikšienė, su dviems 
, vaikučiais pajieško savo vyro.

Jo antrašas nežinomas. Adresas: 
Russia, Moskva, selo Bogorod- 
skoje, liesnaį pro, No. 9. Liudvi
ka Mikšis. .j

Alesandra Mačukas, paeinąs 
iš Kauno gub.’ Panevėžio pav., 
Sodars kaimo, pajieško giminių 
ir pažįstamų, Adresas: Russia, 
g. Vitebsk, Vilenskij 
nomu Otd., polučit 
Mačukas.

Antanas Mikašis, 
Kauno gub. 
Vašikių par., 
ko giminių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, g. Vitebsk, Vilenskij 
kvartinij Otd., Anton Mikašis.

„ Sužeistas kareivis, iš u Kauno 
pib., Panevėžio pav., Remyga- 
os vals., kaimo Geležių, — jįeš- 

ko draugų, brolių, ’draugių, pa
žįstamų ir kaimynų. Adresas: 
Russia, Petrograd, V. O. Impe- 
yatorskij Unįversitet,

ir švogerio jaląborataria, .Petrų
Himičeska- 
Vaitelisu.

kareivis- 
pažįstamų, 

pa,v.,

\ į Juozas Laukimas, 
jieško giminių įr 
Kauno gub., Panevėžio 
paujenų par., Smiltinos sod. Ad
resas: Russia, g. Vitfcjbsk, Vilen
skij kvar. O.tdiel, raboeaja rota, 
Josifu Lavkunasu.

I t ' > .. ' ■

Rapolas Legeckis, kareivis, iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Rad
viliškio miesto jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
yitebsk Vilenskij kvar. ()td.,i ra
boeaja rota, Rafailu Legeekomu.

Norbertas Urvinis, kareivis, iš 
Kauno gub., Zarasų pav., Maniu- 
kiuskių sodžiaus, jieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
Vitebsk, Vilenskij kvar. Otd., ra
boeaja rota, Norbetu Urvinisu.

Napoleonas Paskočimae, jieš
ko Edvardo, Adolfo ir Stanislo
vo Norvaišų; Ona ir Marijona 
Stankevičienės, visi Kauno gub., 
Raseinių pav., Upinos kaimo. 
Jieškomieji gyveno Chicagoje, 
Adresas: Russia, Ekaterinoslav- 
skoi gub., Enakieva kontora, 
Starago Kurpienago Zavoda, Na
poleon Paskočimu.
,. Kunigunda Abromavičaitė, Pa- 
kapies par., Vablių pav,, jieš
ko, Aleksandros [Stanevičiaus 
Aleksandro Stakevieiaus, Alfon
so Puroneekio. Adresas: Russia, 
Eaterinoslavskoi gub., Enakieva 
kontora, Starago Kurpienago Za
voda, Kunigunda Abromavičaitė.

Kunigunda Porvanieckaitė, jieš
ko Povilo Petkevičiaus, Zigmun- 
to ir Stefanijos Vasiliauskų, visi 
Pakopskio par., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Adresas: Russia’ 
Ekaterinoslavskoi gub., Enaki 
va kontora, Starago Kurpiču^į 
Zavod, Kunigunda Purvanieekt 
tČ.

Juozas Sajauską,?;, iš Suyųlh 
gub., Kalvarijos pav., Raudau 
vals. jieško savo brolių gyven 
šių Shenandoah, Pa. Adresas 
Russia, Nižnyjnovgorodsoi gul 
g. Arzamas, selo Novo-usad. N 
vo usadskoi uprav., dlia bęže 
cu Osipu Saevskomu.

Pokvartir-
Aleksandr

paeinąs iš 
, Panevėžio pav., 
Paliepių kaimo jieš-
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i “KATALIKO” GENERALE
' AGENTŪRA
| Cliicagos 18-tos gatvės apskričiui.
| M. J. Tananevičius,
| 670 W. 18th St., Chicago, Ill.
| Čia galite užsirašyti “Katali- 

ki),” užsimokėti prenumeratą,
I paduoti apgarsinimus ir t.t., ly- 
y giai kaip pačioje “ Kataliko ” 
ų išleistuvėjc.
I S. P. Tananevičius,

‘ ‘ Kataliko ’ ’ Leidėjas.
luiMiimiMiiiiMiiiiiMiiiiiiBiiiiiMiiiinmiEiiKCFĮiiEmi’ni ■iiunaiisiu

Kas nori pasiklaųsytiy puikių koncertų, geriausių daininin-1 
kų,( mužikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., į 
gali turėti tai visa už.dykn. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs „ 
turime visokių rekordųlietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę . 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- j 
fonų visai uždyką. g

9
Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis 

vai. vak. Nedėldicniais iki 1 vai. dienos.
il<

I S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

■3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL. §

1739 S. 9alste.d St., Chicago

Telefonas CANAL CT 7

AKUŠERKA
Wins. A. VIDIKAS

iBHai««BB»BHBI«»

■
E

■
■
»

Baigusi akušerijos kolegiją-; ilgai praktika, ‘ 
vusi l’ennsylvanijos hospitalese ir Philailel- 
phijoj. Pasekmingai' patnruauja prie gilti- 1 
dymo. Uždyk.-Į duoda rodtf moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

■ i

Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Wžio
Durų, lentų, lentelių, romų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,

MUSU ČIEĮĮĮOS YRA žlĘMiAUSBOS

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

| I
raPIKNIKAS

. ... - . ..... ■; ■ -------------------

ATSIBUS

Liepos 23: d^ Nędelioįę; 1916 m
• . t ‘ \ -w-B L- --- A

s

.'■ ’ KENGIA "l;

; PALANGOS KLIU 
NATIONAL GROVE DARŽE,.

t Buvęs Reisinį Daržas prie 29 ir Desplaines st.

■ - : RIVERSIDE, ILL.
Pradžią 9:00 vai. iš ryto

25c. porai
Nįrodynjai: Inįįite karus iš visų, miesto dalių iki 22nd st. 22nd st. karais važuokite į 

vakarus iki linijos galui 46th avė. Tenai paimkite Lagrange karus, kurie priveš prie daržo vartų.
Sr

2



No- 17 lietuvių Laikraštis “Katalikas”

POTTSVILLE, PA.
Birželio 25 d. atsibuvo 

drau giška s pasil inksmin i- 
mas, kaip Jono varduvių. 
Surengtas pasilinksminimas 
buvo: Jono Kardišausko, Jo
no Baizio ir Jono Tunaičio 
iš Mount Hope.

Svečiu dalyvavo per 20 
ypatų. Taip-gi visoki lietu
viški žaidimai buvo žaidžia
mi bei lietuviški šokiai šo
kiam!

A ir J. Pacentai.

surengti liepos 4 dieną, 
Green Hill Parke. Tikimės 
turėti vieną iš puikiausią 
gegužiniu, nes dalyvaus viso 
Apskričio Vyčiai.

Bus visokią žaidimą- Wor- 
cesterio Vyčiai loš Base Bali 
su Broktono Vyčiais. Wor- 
cesterio Šv. Kaz. parapijos 
choras padainuos keletą dai
ną po vadovyste p. J. Čižau- 
sko, ir šiaip bus ilgas įvairus 
programas. Tikimės turėti 
daugelį svečią iš apielinkės.

J. Galiauskas-
NEW HAVEN, CONN.
Šiais laikais, daugelis at

važiuoja į šitą miestą, kad 
gavus darbą. Vienas lenkas 
atvyko iš Troy, N. Y. ir bir
želio 23 d. išėjo į miestą ir 
ėjo per tiltą- Tuom kart trįs 
plėšikai pastojo jam kelią 
ir paklausė ar neturi degtu
ką? Atsakymas buvo—ne
turiu. Vėliau klausė gal tu
ri pinigą? Atsakymas buvo 
toks pat—neturiu. Tada tie 
valkatos nieko daugiau ne
darė, tik Įmetė nekaltą žmo
gelį į upę. Laimė, kad ne- 
laimingasai mokėjo plaukti, 
tai išsigelbėjo, kitaip berei- 
kalo butą turėjęs su šiuo pa
sauliu persiskirti.

Birželio 25 d. tuojau po 
pietą, tasai pats žmogus nu
sišovęs.

“Kataliko” Skaitytojas.

DONORA, PA.
Čia buvo surengtą materis 

balią su prakalbomi s Pub
likos buvo prisirinkę labai 
daąg ir balius labai .puikiai 
nusisekė. Pelno atliko, kad 
dar kaip Donora stovi, tai 
niekad tiek nepelnė. Gryno 
pelo atliko $184.34. Žino
ma, tai vis pasidarbavimas 
gerą parapijos moterų ku
rioms gerbė. Kaip žinoma, 
kad tūliems nepatiko, kad 
tiek daug atliko pelno tai to
kie tik ir dūsauja vaikščio
dami, nes kaip jie rengia ba
lių, tai jiems reikia pridėti 
po kelius doliarius. Dabar 
vėl moterįs rengia pikniką, 
ant 4 dienos liepos ir ketina 
būti taip pat labai puikus 
piknikas; kas buvo ant ba
liaus, tas nesigaili, tai nesi
gailėsite, kad atsilankysite 
ir ant musą piniko.

Kaip girdėti, tai randasi 
tokiu, kurie nori pakenkti 
šiam musu rengiamam pik
nikui—varo agitaciją ir at
kalbinėja nuo musą pikniko, 
bet dabar pamatysime katrą 
pusę geriau myli.

Galime pasidžiaugti musu 
moterų darbštumu, kad sykį 
ir jos pabudo iš miego ir 
taip smarkiai imasi už dar
bo- Girdėtis, kad jau prade
da organizuoti Moterą Są
jungos kuopą. Velytina kuo- 
gcriausio pasisekimo.

J. Giegutė. 
WORCESTER, MASS.
Birželio 21 d. L. Vyčiu 

26 kuopa turėjo pusmetinį 
susirinkimą Šv. Kaz. par- 
svetainėje. Prie kuopos pri
sirašė 9 nariai. Buvo svar
stoma surengti L. Vyčią, 26 
kuopos išvažiavimo dieną 
kaipo Gegužines ir kvietė vi
sas Apskričio L. Vyčią kuo
pas, dalyvauti šioje dienoje. 
Visi vienbalsiai nutarė ir

SAXMAN, PA.
Čia lietuviu mažai yra- 

Daugiausia yra anglą, sla
vu, italijoną ir lenką. Kito
kiu išdirbysčią nėra, tik 2 
anglią kasyklos ir tuom 
kart dirba pilną laiką. Už
darbiai vidutiniški: nuo 30 
iki 60 doliarią į dvi savaite. 
Saxman yra švarus kaime
lis : stubos gražios ir vanduo 
įvestas. Linkėtina lietu
viams čia apsigyventi.

M. Juknevičius.

CLEVELAND, OHIO.
Paveizdingos Varduvės.
Nedėlioję, birželio 25 d p. 

Jonas Žikevičius, žinomas 
visiems Clevelando lietu
viams, kaipo vienas iš ga
biausiu lietuviu fotografistą, 
paminėjimui savo vardadie
nio,. surengė šeimynišką va
karėlį. Jame dalyvavo gra
žus jaunimo būrelis. Žaista 
visoki žaislai. Laike vaka
rienės p. J. Brazauskas pra
bilo į susirinkusius nupieš- 
dainas- -vargingą Lietuvos 
padėjimą, ragindamas auko
ti nors po kelis centus, nu
kentėjusioms nuo karės.Tam 
visi pritarė ir suaukavo net 
$15-50. Kurie bus perduoti 
vietiniam T. F. Komitetui. 
Baigiant vakarienę, buvo su
dainuota p. Jonui Žitkevi
čiui ilgiausią metą. Taip-gi 
p. M. Šimonis pasakė jaus
mingą prakalbėlę ir visą va r 
du išreiškė ilgiausiu metų. 
Garbė tam jaunimui, kuris 
atsimena vargingą tėvynę 
Lietuvą ir aukoja nukentėju 
siems nuo karės. Dar ne
galiu praleisti nepaminėjęs, 
kad pasilinksminimas buvo 
blaivas-

J. V. Chikagietis.

PRIEGLAUDOS NAMAI 
BETYGALOJE.

Prieglaudą namą atsira
dimas Lietuvoje turi savo
tišką istoriją. Seniau, kuo
met elgetą klausimas nie
kam nerūpėjo, nebuvo nei 
prieglaudos namą arba el- 
getnamią. Elgetos eidami 
iš parapijos į kitą, lankyda
mi žmones ir maldaudami 
auką, palaikydavo gyvastį. 
Elgetos krepšius galėjo užsi
dėti, kas tik norėjo: galėjo 

eiti per žmonės sulūžęs 
dėlei senatvės senis, besvei
katis, turįs kokį nors nesvei
ką kūno sąnarį žmogelis: rai 
šas, aklas: galėjo taippat 
tuo pat keliu misti iš žmo- 
nią malonės įvairus apgavi
kai, tinginiai arba negeros 
valios žmonės. Nieks, mat, 
kontrolės nedarė. Paprastai 
ateidavo pas ūkininką, “at- 
bamdavo” poterius, atšauk
davo įvairią Dievo malonią

ir palaiminimą, o atsiėmę 
nuo šeimininkės auką kėliau 
davo toliau- Šeimininkės 
auką darydavo nuo širdies: 
juk sulinkęs ir nuskuręs se
nis įšaukdavo pasigailėjimą. 
Beja, sulinkti ir nuduoti di
džiausio pasigailėjimo vertą 
elgetą galėdavo net visais 
žvilgsniais geras darbinin
kas, tik išmokęs tinginiauti 
ir išnaudoti žmonių gerą šir
dį bei duosnumą. Be to el
getos drabužiuose galėjo per 
eiti žmonės visokie niekšai: 
vagįs ir ją padėjėjai.

Žinoma, toks elgetų padė
jimas buvo nenormalis ir 
daugiau susipratę žmonės 
pradėjo rupinties jo tvarky
mu. Labai dar anksti elge
tą klausimu ima rūpintis 
Betygalos par. klebonas, ku
nigas Jurgis Stankūnas. Jis 
giliai atjausdamas tikrai rei
kalaujančių šelpimo vargus, 
pradėjo raginti parapijoms, 
kad jie gausiai šelptų savo 
parapijos pavargėlius-bedar- 
bius, bet nepažįstamų na- 
muosna neįsileistų. Toliau 
šelptiniems pavargėliams jis 
išdalino tam tikrus ženklus, 
kad žmonėms butų lengva 
išskirti, bet valdžia minėtus 
ženklelius konfiskavo,

Kartą pakeltas rimtas ri
šimas elgetų klausimas jau 
nedingo. Tam pačiam kle
bonui ir vienam dvarponiui, 
p- Dulevičiai, besirūpinant, 
išgauta valdžios leidimas 
įsteigti Betygaloje pavargė
liams šelpti draugija, kuri 
sutraukus skaitlingą būrelį 
labdaringų žmonių, galų-ga- 
le sumanė pastatyti prieglau 
dos namus, kuriuose atrado 
patogią pastogę, tinkamą 
globą, nevienas apleistas 
sveikatos bei savųjų žmoge
lis. Betygaliečią pavyzdį 
pradėjo sekti ir kitos para
pijos ir prieglaudų namų sta 
tymas Lietuvoje greit ėmė 
platintis.

PRISIRENGKIME.
Prasidėjus karei lietuviai 

pamatė ir suprato, kad ant 
jų pečių pasvirs skaudžiau- 
sieji smūgiai. Likimui ta
čiau lietuviai atsidavė ra
miai. Atsimename, kokiu to
nu laikraščiai ramino žmo
nes, guodė; retkarčiais, ro 
dos, užsmiršę, ka^s pašonė 
je dedasi, lietuvių laikraš
čiai mokino žmones, kaip 
įdirbti žemę ir kitokius ūkio 
bei draugijinio gyvenimo 
pamokinimus teikė. Be to, 
laikraščiai stengėsi nustaty
ti ir žmonių nuomonę poli
tikoje; nurodinėjo kam lie
tuvius turi simpatizuoti ir 
kodėl. Žymesni lietuvių vei
kėjai kuone vienu balsu iš
sireiškė, kad lietuvių ateitis 
patekus vokiečiu valdžion 
butu nelaiminga. Todėl nu
rodinėjo visuomenei, kad jau 
jei nelemta butą po karei 
laimėti savivaldos, autono
mijos, ar kitokios rūšies sa- 
vystovaus valdymosi, tai 
visvien daug laimingesnis 
lietuvių tautos likimas butą 
pasilikus po Rusijos globa. 
Išeina, kad Rusijoje tokį li
kimą, kaip lietuviai, kenčia 
visa eilė tautu-tauteliu; ši
tos tautelės jau atbudo ir 
savo tautinį bei liuosybės 
papartį vis drąsiau ir aug- 
ščiau pakelia, ir kad rusų 
valdžia vis daugiau ir dau
giau pradeda skaitytis su

pavergtųjų tautu reikalais 
ir juos patenkina. Kita, eko
nominės sąlygos liepte-lie- 
pia lietuviams palikti prie1 
Rusijos. Tiesa, lygšiol Ru
sijos politika buvo—kuodau- 
giausia slaviško (rusų) gai
valo grūsti Lietuvon, kad 
kuoveikiau surusinti kraštą, 
bet toji politika nebuvo taip 
skaudi ir pavojinga sulygi
nant ją su vokiečių. Žymi 
dalis įsodintų Lietuvoje su 
kolonistų (kacapą), susi
pratę su vietiniais žmonė
mis, išmoko kalbos, papro
čių,—susigiminiavo ne tik 
tautybėje, bet ir tikyboje. 
Labai natūraliai, nes aišku, 
kad tamsesnis gaivalas ir 
įkeltas svetimon dirvon turi 
nugelsti ir išnykti arba pa
virsti trąšą kulturingesniam 
ir stipresniam gaivalui. Ne
užginčijama, kad kai-kur to
ji rusu valdžios politika su- 
konoveikė Lietuvos kraštu; 
kai-kur, mat, perdaug pri
grūdo to svetimo gaivalo ir 
jo vietiniai negalėjo nustelb
ti, bet atbudus lietuviams 
ir įsibėgėjusiu metu pra
dėjus kilti visose srytyse— 
visi tamsesni svetimi gaiva
lai paliko tuolabjau nepa
vojingi.

Kokios pasekmės vokiečių 
politikos? Ugi, ko vokiečiai 
neįstengė atsiekti gudriu 
švelnumu, ten pavartojo 
skaudžius įrankius. Kai vo
kiečiai neįstengė lenku iš- 
tautinti, norėdami to atsiek
ti įvairiais budais, pradėjo 
užgrobinėti lenkų savininkų 
žemes ir užsodinėti vokie
čiais. Gana, kad vokiečiu 
politika suparaližavo sveti
mų tautų tautinį gyvenimą. 
Turime ir męs dar savos 
tautos žmonių Prusą Lietu
voje, bet su kimu ir dvasia 
atsidavusių Kaizeriui, o me
tai po metų, jei tik nepersi- 
keisią aplinkybes, tie musų 
broliai paskaitysiu save tik
rais “vokiečiais” ir taikys 
prie musu tą pačią politiką, 
kokią patįs anksčiau pažino.

Karė ar anksčiau ar vė
liau baigsis. Valstybės nu
statinės rubežius. Ar su rim
ta doma atsineš diplomatai 
link lietuvių, tai prigulės iš- 
dalies ir nuo musų pačių. 
Jei tad norime, kad nepa- 
grustų mus, kaipo pridėčką 
prie laimikio ar patenkini
mo viena kitai mus suglau- 
dusios didžiosios valstybės, 
turime išanksto susitarti ir 
nusistatyti savo ateities pie
nus, o gyvo ir galingo tau
tos balso negalės praleisti 
pro ausis tuščiai nuskambė
ti nustatytojai tvarkos ir ru- 
bežių. Lietuvių tauta pri
valo susitarti. Gi tuo tarpu, 
ypač tarpe išeivijos, orienta
cijos Lietuvos reikaluose nė
ra. Beje, nelaimei, ir musu 
laikraštija tame klausime 
giliau nesiekia. Retkarčiai 
pasigirsta balsai, kad ten 
arba ten geriau, bet daž
niausiai tokie balsai be jo
kio pamato. Padėkime, at
siliepia balsai patarnauti 
glausties prie vokiečių, tai, 
girdi, kultūriška tauta, na, 
tai ir mus “sukultūrinsią.” 
Taip, vokiečiai, rasite, labai 
uoliai imtųsi musų kraštą 
kultūrinti, nes ten rastų pui
kius dirvonus, bet po metų 
kitų pasijustume, kad gel
stame ir nykstame tarpe vo
kiečiu gaivalo. Suskaudusia

širdimi graužtame pirštus 
netekę pamato atgaivinimui 
savystovumo, kaip šiądien 
kremtasi airiai ar žydai: 
vieni atgriebę tautinę sąmo
nę, bet pražudę savo kalbą, 
o kiti klajodami be savo tė
vynės. Kas nori vergauti ir 
džiaugties svetima kultūra, 
lai pas svetimus tesiglau- 
džia, o gyva ir su ambicija 
tauta įstengs sudaryti sau 
tinkamesne ir mielesnę kul
tūrą.

TEODORAS NARBUTAS.
Teodoras Narbutas buvo 

žymiausias lietuvių praeities 
tyrinėtojas. Savo veikaluo
se jis paliko neapkainuoja- 
hią žinių šaltinį apie musų, 
laiko užtrintą, istoriją, apie 
senobinius lietuvių tikybi
nius bei šiaip kasdieninius 
papročius, traukdamas juos 
iš užmiršimo tamsybių į 
šviesą. Svarbiausias jo vei
kalas “Dzieje Litwy” duo
da gausų šaltinį medžiagos 
musų istorijai.

SKAITYTOJAI!
Skaitykite

Pabėgėlių

Pajieškojimus

Dr. A. R. Blumenthal sAJJįL upUvlaHa lao
S Egzamenuojamo Akis

U ž D Y K Ą
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nodelio- 

u je nuo 9ryto iki 12 vai.
dieną*

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

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

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau-, 

siejo Lietuvių Kurmelių Knlionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fermeriais. Męs 
esamo seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męn 

, parduodamo teisingiausiu budi:, išduo
damo pirkėjams wara.-ituotus poperius, 
Deeds ir čyptus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinknis. žemo derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smiolžeme. Goriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda- 
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akoris it brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit, eina braugyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums do-
kingi. Kviečiame visus miestų dar-
bininkus ir biznierius apsigyventi gra-

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-■ Iclloyillo JJIcLllIKcllllo V cl 1 o

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

“Dcrmafuga” 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

žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna nplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirkly bill io miesto 
Scottvillo’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. • Nusipirk i to musų ko
lonijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pnmislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga’* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaus’ - Lietuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkito už 4c. štampų dol 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

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

Dept. 6 r
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa 1

EVESKIOS®? 
SmOKYKIA 
3106 So.Halsted St.Chic^ 

Čia gall išmokti angliškai

Dabar Jie
Jus jos jieškoke, taboką, kuri 

užganėdins jūsų skonį geriau, ko
kią jus kuomet vartojate pirmą — 
ir taboka, kuri gaivina kūną ir 
kramtymą užtektinai kad užsiga
nėdinti laike visos dienos.

urTTr—Tinnr

G.W.GAIL&AX.
BALTI MORE. MD.

fhTYŪŽMEPO'Vy n ųį)

G Al L & AX 

M A W 
Long Cut Tobacco

Geriausis Tabakas Geriausiame Pakelyje

DYKAI
Paprašyk savo krautuvninko 

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

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

NAVY pagamintas ypatingai vyrams, ku
rie pageidauja geriausios tabokos kramtyti 
ir rūkyti.
NAVY pagaminta iš Burley lapą, sendin

ta tris metus, kad suteikti geriausią kvapą 
ir sultį. Keturi suvyniojimai užlaiko jį 
šviežiu kvepiančiu ir stipriu.

Įgyk pakelį NAVY ir pabandyk savo 
pypkėje. Pamatyk, kaip saldi ir pilna kva- 

po ji yra- Susisuk Ciga- | 
retą iš jos ilgos, švelnios 
pajavos nenukris ir vejas 
ją nenupąs. Taigi paimk 
kąsnį kramtomo tabako ir 
pamatyk, kaip sultingas ir 
skanus jis yra Jus vėl 
niekuomet nebust be -Ją- 
są NAVY.

£
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. Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci- 

-■ jos žiniai tikras ir pilnas savo var- 
das, pavardė ir antrašas. Rankraš- 

— čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
■*' atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
2, Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 

vardo, pavardės ir antrašo, bus nai- 
” kinami.

na kalba ir gina tautos rei
kalus, pareiga, raginti jau
nimą šį-tą išmokti, patirti, 
kad grįžęs tėvynėn daifgiau 
naudos parneštų. Galėtų 
sužadinti išeiviją prie uo
lesnio prisirengimo ir su- 
graibstymo didesnės- naštos 
Lietuvai pajiegų, tie švie
sus mokslu asmenįs, kurie 
atsilanko čia palikę ir matę, 
kas dedas Lietuvoje ir-kiek 
'darbo laukia viso-ko atsta
tymui. -.. /

Tad padirbkime, kiek ga
lime, Lietuvai!

Justinas.- Tik-ką naujai praskambę- 
* jo per musu ausis skaudi ži- 
T iria pabėgusi iš nuteriotos

tėvynės. Toji žinia pranešė, 
X kad vokiečiu valdžia užgy- 
-» nė lietuviams spaudą ir te-
- leidžianti žmonėms skaityti 

žinias iš-spausdinių, kuriuos
J, leidžia pati vokiečiu valdžia, 

— arba jos Įgalioti žmonės.
“Kultūringa” vokiečiu val- 

" džia nesidrovėjo tokį begė- 
dišką ir neteisingą žingsnį 

»’ padaryti. Atimti tautai svar 
" biausią jos atributą apreiš-
* kimui savo dvasios, jausmą 
" ir troškimu tegalėjo tik nu 
r stojusi žmoniškumo valdžia.
* Ir lyg didesniam išsityčioji- 

mui siūloma lietuviams
‘ spauda, kuri viliugingai
* stengiasi perduoti dalykų 
' stovį ir pavergti visuomenės 
» užsitikėjimą bei prielanku- 
“ mą. Tačiau žinome, kad lie- 
‘ tuvio tai jau toks būdas, 
I kad jeigu atimsi, kas jam

miela, tai nei nemėgink įsiu-
* lyti to ko jis nekenčia ir ka- 
; me permato paslėptą kokį

nors kreivą tikslą. Didžiau-
* sios audros ir nelaimės, per-
* sekiojimai ir pasikėsinimai 

neišstūmė lietuvio iš vagos
1 ir neįstengė perkeisti jo bu

do. Nelaimėje ir tarp audrų 
*• lietuvis tik palenkia savo 
*• surenbėjusį sprandą, užsida-
* ro dvasioje ir tarsi nemato,
* kas dedasi aplink. Taip už-
* silaikė lietuvis, kada rusu 

valdžia, panašiai, kaip šią-
* dien vokiečiai, draudė spau

dą, šterliojo nesuprantamais 
parašais pakelius, durų dve- 
rijas. Neprietelis ir prie 
jausmų jau griovėsi, trauk
damas pravoslavijon ir iš- 
virtimo “rusu,” tik jau lie
tuvis lig tiek dasileisti ne
galėjo. Pataikė lietuviai ir 
dabar darodyti, kad vokie
čiai pertoli užbėgo. Lietu- 
viai, kaip praneša žinios, 
netekę savo spaudos, meta 
iš rankų vokiečių brukamus 
spausdinius.

Vis-gi faktas gana liiulaas 
ir opus. Tik kas-žin ar mo
kėsime mes, išeiviai, tinka
mai tą musų tautai atnau
jintą skriaudą perstatyti pa
sauliui. Jei tik norėt1 me, 
galėtume sudaryti rimtą 
protestą, kurs atkreiptų 
akis kultūrinių žmonių ir 
įšauktų užuojautą. O gal 
tik pakraipę galvas ir įsi
rėžė į griovimus ginčus pra
leisime ramiai pro ’ < ir 
vėl lauksime iš kur sude
juos.

Pasirdarbuokime Lietuvai.
Europos karė užtvenkė 

emigravimą žmonių, ypatin
gai platesnių minių į šią 
šalį, kaip lygiai ir iš šios ša
lies. Iš musų tėvynės, Lie
tuvos. dabar tik retas ku
ris išsprunda ir atvyksta

Cicilija Sajauskaitė, jieško 
brolių Antano ir Kazimiero pa- 
jauską, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pavieto. Adresas: Russia, Nižnyj- 
novogorodskoi gub., g. Arzamas, 
selo Novo usad, Nevo usadskoi 
uprava, dlia bežencu Cieiliju Sa- 
jauskoniu-

Jonas Zablockis, pajieško bro
lių Juozapo ir Antano Zablockiu, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ci- 
peuų vol. jSeserų, Marijonos Kaz
lauskienės ir Paulinos Frankie- 
nės, taipgi, Jurgio Mickaus, Kau
no gub.- Skuodo par. Adresas: 
Russia, g. Moskva, Marinrošea 
Cerkovnyj 1 projiezd, dom La- 
kemba, No. 14, kv. 10. Ivanu 
Antonovu Zablockomu.

Jurgis Janosis, Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Alitaus miesto 
jieško giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, Nižnyjnovgorod- 
koi gub., g. Arzamas, selo Novo 
bežencu, Jurgis Janonis.
įbakl, Novo usadskoi upraVu, 
bežencu Jurgis Janonis.

Jokūbas Katuškevičius, Suval
kų gub., Kalvarijos pav. ir vals., 
jieško giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, Nižnyjnovgoibd- 
skoi gub., g: Arzamas, selo Novo 
usad, Novo usadskoi upravu, 
dlia bežencu Jakub Katuškevi- 
czu.

Marijona Kasparavičiūtė - Sa- 
jauskienė, Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Brazavo kaimo, jieš
ko brolio Vinco Kasparavičiaus 
ir pusbrolio Vinco Kubiliaus ir 
kitij pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Nižuyj novgorodskoi gub., g. 
Arzamas, selo Novo usad, Nevo 
usadskoi upravu, dlia bežencu, 
Maria Sajauskomu.

Jonas Lankauskas, jieško gimi
nių ir pažįstamų, brolių, Pran
ciškaus ir Antano Linkauskų; 
švogerių; Juozapo, Liudviko, 
Aleksandros ir Antano Gudavi
čių. Draugų: Valetino Rekašia 
Benedikto Mačio, Pranciškaus 
Petrošiaus, Igno ir Juozapo Jog- 
minų, Jeronimo ir Adomo Još- 
kų. Labai prašo, kad atsišauktų. 
Adresas: Russia, g. Vitebsk, Ko- 
ntiendanskoi upravenia, Felšer- 
skuju Karaulnuju Koiu., Iva
nu Linkoskomu.

Katrina Kruzikienė, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Lubavo 
■valse., Asavos kaimo, jieško sū
naus Juozapo ir pažįstamų. Ad
resas: Russia, ižny j novgorod
skoi gub., g. Arzamas, selo No 
vo usad, dlia bežencu, Katrinu 
Kruzikovskomu.

Pranciškus Stulpinas, jieško- 
giminių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Vitebsk, Komendans- 
kuju upravleniju, Vilinskuju ko
mandų, Francu Stulpinu.

Boleslavas Vilimavičius, jieš
ko giminių ir pažįstamų, Juo
zapo Šinbelo, Julijono Mockaus, 
ptanislovo Puodžiūno ir Jono 
Malašausko. Visi yra Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pasvalio 
parapijos. Adresas: Russia, g. 
Egorjevsk, Riazanskoi gub., Ka- 
simovskaja ui., d. Harsiamova, 
kv. 15, Ivanu Diauziaru, dlia 
Boleslava Vilimoviča.

Marijona Staškonis, jieško sa
vo brolio (ar vyro) Povilo Staš- 
konio, gyvenusio, 401. Main St., 
Bridgeport, Conn. Adresas: Rus
sia, g. Rastov, Grafskaja ul., No. 
129, dvor 3, Maria Staškonis.

Akvilina Vargonas, jieško sa
vo dėdės Pranciškaus Vargono, 
gyvenusio Westville, 111. .Adre
sas: Russia, g. Petrograd, Vasi- 
levskij Ostrov, Želieznovodskaja 
ul., dom 12, kv. 40, Akvilina 
Vargonas.

Petras Stankūnas, kareivis, 
Kauno gub., Telšių pav., Gin
teliškės miestelio, jieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Russia, 
Dieistvujuščaja armja park, 8-go 
Osadnago otdielnago ton. divi
zioną, Petru Stankunasu.

Vincas Dauperas, kareivis, jieš
ko giminių ir pažįstamų. Paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio aps., 
Linkuvos valse, ir parap., Aniu- 
nų kaimo. Adresas: Russia, 
Platforma Saltykovska, Moskov- 
sko-Nižegorodskaja Ž. D. 20-ij 
piekotny zapasnyj polk. 1 yj ba- 
talion, 2-oi rota. 2-oi vzvod. Vi- 
kentiju Dauperu.

Ar Jus Žinote, Kad žis” kiek atima energijos 
visiems, kaip slegia nuvar
gintą pabėgėlio dvasią.

Kai kurie komiteto valdy
bos nariai šiurkščiai elgiasi 
su pabėgėliais. • Žmonės tie
siog su ašaromis skundžiasi. 
Kad, sako, svetimtaučiai 
taip elgtųsi, nebūtų taip 
skaudu, o čia—savi žmonės, 
tokie pat pabėgėliai!... Kiek, 
sako, reikią išdrebėti už. du
rų, kol gauni leidimą įeiti 
salėn ir atlikti kokį reikalą. 
Ypač nemandagus tai buvu- 
sis 2 men. Seinų seminari
joje klierikas Grondzkis, ku
ris yra komiteto sekreto
rium. Įgaliotinis viską ati
davė į jo rankas, teisinda
masis sergąs, o tas net inte
ligentams skaitąs moralus.

Įgaliotiniui reikėtų žiūrė
ti, kad nebebūtų daugiaus 
komitete tokių nesveikų ap
sireiškimų. Juk del to ken
čia tukstantįs žmonių.

VOLSKAS,
Sarat. Gub.

Dėl karės lietuviams teko 
išsisklaidyti po visus Rusi
jos miestus ir kaimus. Vi
sur lietuvius patinka vargas. 
Lietuviai, kurie gyvename 
Volsko mieste, nei vieno 
karto dar negirdėjome ir, 
tur būti negirdėsime gimta 
kalba dvasios pguodos. Nuo 
rugsėjo 23 d. 1915 m. ilyi šio 
laiko tris kartus buvo atva
žiavęs kunigas iš Saratovo, 
bet lenkas. Lietuviai nega
vo atlikti gimta kalba išpa
žinties nei prieš Velykas. 
Rodos lietuviai butų. neka- 
talikai- Lenkams tai patin
ka.

Lenkų vaikiukams ir mer
gaitėms atidaryta mokykla, 
kurioje apie 10 lenkų vaikų 
niokosi rašyti ir skaityti len 
kiškai. Ramus lietuviai ken
čia lig galo savo kančias, tu
rėdami viltį grįžti Lietuvon 
ir sulaukti laimingesnių lai-- 
kų.

Vietos komitetas šelpia 
tik lenkus. Prieš Velykas 
davinėjo apsiavimus ir dra
bužius, o lietuviams nedavė 
nieko, atsakė: tegu duoda 
Lietuvių Komitetas.

LIETUVIAI BELAISVIAI
Šiomis dienomis į Pskovą 

atvežę belaisvių lietuvių pa
imtų Dvinsko apielinkėse. 
Belaisviai pasakoję, kad 
juos vokečiai varu privarę 
kasti apkasų ir sustiprini
mų; juos paėmę iš Vilniaus 
balandžio pabaigoje; be maž- 
ko visi Vilniaus miesto gy
ventojai vyrai esą paimti į 
darbus. Daug jaunų vyrų 
esą išsiųsta į Bielostoką ir į 
Vokietiją. Vilniuje palikę 
labai mažai nekarės žmonių- 
Daugumą visuomenės įstai
gų namų pavertę ligoninė
mis., kaip šit Bristolio vieš
namį, bajorų kliubą. Bajo
rų kliubo vasaros namuose 
už Vileikos upelio esąs vo
kiečių aficierių kliubas 
“Viktorijos” fabriką esanti 
atnaujinta ir joje įtaisytos 
karės daiktų dirbtuvės. Vil
niaus geležinkelio stotis tik 
didumą pataisyta, paramsty
ta. Požemių urvai tebesą 
užgriuvę. (Iš “L. B.”),

kurie galėtų užmesti šviesą 
ant dalyko ir patvirtintų 
užmetinėjimus.

Pasikėsinimai tečiau per
niek. New Yorko archidea- 
cezija savo lėšomis nusamdė 
vieną plačiausiai žinomą 
Patterson, Teele ir Dennis 
firmą peržiūrėjimui skaitli
nių knygų. Firma išnagrinė
jo smulkiausias skaitlines ir 
surado visą geriausioje tvar
koje. Dabar labdaringosios 
katalikų įstaigos padavė 
skundą prieš tuos, kurie pa
darė pasikėsinimą ir skelbė 
netiesą. Byla atsiranda kri
minaliame teisme.

Ar šiaip, ar taip—pasi
kėsinimai prieš New Yorko 
kataliku labdaringųjų įstai
gų gyvavimą visiems katali
kams labai nemalonus. Iš 
to aišku, kad katalikii prie
šai nuolat egzistuoja ir kad 
jie paskalomis ir viešai ka
talikų veikimui stengėsi 
kliudyti ir kenkti. .. . .M.

šion šalin, paruošdamas pa
sibaisėtinas žinias apie mu
sų šalies ir žmonių padėji
mą. Kas tik lietuvis ir mą
sto apie savo tautos ateitį, 
ncnoroins nusigąsta ir neži
no net nei kokių būdų bei 
įrankių reiks griebtis, kad ją 
išgelbėti nuo žųties pavo
jaus.

Ilgai ir nepaprastose ap
linkybėse susistovėjusi atei- 
vystč bei grįžimas Lietu
von, rasite, po karei turės 
nenormali charakterį. Kaip 
'didi banga ateivių lietuvių 
busianti po karei—kol-kas 
sunku numanyti. Manoma, 
kad jinai bus didelė, nes žino 
inės, kiek gyvi, stengsis bėg
ėti iš ašarų ir kentėjimų ša- 
'liesk—pasijieškoti geresnio 
gerbūvio; kiti mano, kad 
ateivystė nebus skaitlinga 
'ir kad žmonės, perkentėję 
iaudrą ir išlikę gyvi bei svei
ki, vėl imsis taisyti savo 
gūžtas, purenti įdirvonavu- 
sią dirvą, žodžiu sakant—vėl 
ims atstatinėti gyvenimą į 
normalę vagą.

Kaip daug grįžš lietuvių 
tėvynėn iš šios šalies-taip- 
pat negalima žinoti. Ta
lžiau numanome vis-gi kad 
—grįžš. Vieni skubės tėvy
nėn, kad suimti turtą—že
mę, jeigu jos nebus kam už
saldyti, nes pirmateisiai 
'šeimininkai bus žuvę karės 
'metu; kiti grįžš iš noro dir
bti savo tėvynėje, ir t.t. 

’Norėdami, kad Lietuva gy
vuotų ir kad jos kūnas ne
susilpnėtų, turime linkėti, 
kad emigracija Lietuvon iš 
visų svetimų užkampių bu
tų kuodidžiausia. Išeivių 
miniose didi viltis musų 
'tautos po skaudžių karės 
smūgių. - Nusilpnintam ir 
'inuteriojimų iškoneveiktam 
Lietuvos kiniui išeivija gali 
'priduoti daug stipraus krau 
jo ir pajiegų. Nors žinome, 
kad ūkininkų luomas dau- 
Igiausia pasitarnavo tautai, 
išlaikydama jos kalbą, bū
dą ir visas tautines žymes, 
tačiau šiądien, kada tauti
nė musų sąmonė jau žymiai 
pribrendo, Lietuvai naudin
gas bile kokio luomo bei 
profesijos žmogus, ypač jei
gu jis kiek apsišvietęs ir 
patyręs. O išeivis retas ku
ris, jei jau neapsisvietęs, tai 
bent patyręs. Nevienas, ku
ris uoliai šalinosi iš tėvynės 
svetur, vildamasis ten atra
sti gerą laimę ir smagų gy
venimą, vėliau turėjo pro
gos patirti, kad visur gyve
nimas bėga su vargais; kad 
daugumai svetur tenka daug 
'skaudžiaus pavargti ir su- 
'skursti. Užtad, sugrįžusie- 
ji iš svetur bus ir uolus ir 
patyrę žmonės — naudingi 
darbininkai.

Beje, žinome, kad po ka
rei Lietuvoje bus reikalin
gi ne tik uolus ūkininkai, 
bet ir šiai}) įvairiausių už
siėmimų žmonės. Reiks 
dailydžių, kurpių, siuvėjų, 
reiks ir augštesnių mokslų 
bei išsilavinimų žmonių, 
kaip tai: inžinierių, agrono
mų. Pastarųjų tarp lietu
vių didžiausia stoka. Trok
šdami savo tautai geresnės 
ateities, turime pageidauti, 
kad išeivija, kuri grįžš at
gal tėvynėn, susidėtų iš įvai-

. rių-įvairiausių Lietuvai nau 
'dingų žmonių. Bene, rodos, 
'ir turėtų Imti musų spau
dos, kuri taip karštai daž- surinkti smulkiausi dalykai, linsmas nepilnas .įvairumų!

Tryliktame šimtmetyje, 
buvo galima nupirkti tuziną 
kiaušinių už 6c arba pačią 
vištą už 6c; aštuonis svarus 
jautienos mėsos arba zuikį 
už 6 centus; tuziną karvelių 
arba žąsį už 18 centų.

Tarp Laikraščių
1 NAUJAS ŽURNALAS.

G reita i m ai 10 pas įrodyt 
naujas mėnesinis žurnalas, 

’“Tiesą” kurį leis J- Baltru
šaitis, Pittsburge, kaipo į 
sustojusių eiti ‘‘Dilgėlių.”

Prenumeratos kaina bu
rianti $1.00 metams; pavie
tus numeris 10c.

PRIEŠ LABDARIN
GĄSIAS KATALIKU 

ĮSTAIGAS.

Visoj šalyje plačiai pagar
sėjo atsitikimai su labdarin
gomis katalikų įstaigomis 
New Yorko valstijoje. Ne
prielanki katalikams ir jų 
veikimui spauda su pamė
gimu stengėsi išpusti daly- 1 
ką kuopi ačiaūšiai, išgarsi
no jį visuose šalies užkam
piuose—priduodama skau
duliui charakterį.

Visas dalykas štai kame: 
New Yorke, kaip yra žino
ma, gyvuoja labdaringos 
katalikų draugijos, prižiū
rimos ir kontroliuojamos 
katalikų. Šitos įstaigos iš
silaiko žmonių aukomis ir 
valdžios medžiaginės pašal
pos kaipir nereikalingos. 
Nepatiko tačiau kai-kuriems 
katalikų priešams minėtų 
įstaigų veikimas ir jie pra
dėjo jieškoti būdų, kaip tą
sias visuomenės aukomis pa
laikomas įstaigas panaikin
ti ir pasavinti valdžiai.

Tuo tikslu susiorganizavo 
lyga, kuri pasekmingesniam 
savo darbui įsitraukė ir mie
sto majorą, p. Mitchellį. Mi
nėtoji lyga visupirma palei
do paskalą, kad katalikų 
įstaigose gyvuoja didis iš
naudojimas, kad viešas ska
tikas, aukaujamas jų užlai
kymui, dingsta kažkur be
tiksliai, kad katalikai draug 
su savo dvasiškija eina prieš 
vietinę administraciją, kad 
vaikai tose įstaigose netiku
siai auklėjami bei maitina- 
mi.

Panašus ir kitokie užme- 
tinėjimai buvo atspausti 
pampįetuęse ir išmėtyti 
pluokštais gatvėse, bažnyčio
se ii’ po namus. Majoro nu
skildami slaptieji tyrinėto
jai landžiojo į įstaigas nak
timis ir kiekvienoje valando
je, ypatingai tada, kada jų 
apsilankymas buvo suvis ne- 
sitikėtinas. Įlindę visokiais 
užklausimais bei tyrinėji
mais kamantinėjo seseris— 

; įstaigų užžiurėtojas. Įstai
gos ir žmonės, turinčius ar- 

. timesnius ryšius su jomis, 

. apstatyta tinklynu šnipų, 
i kurie prisiklausydavę pasi

kalbėjimams telefonu ir kL 
tokiais .budais. Rūpintasi

Piemenjs.
Skurdus išrodo piemenė

lio gyvenimas, kuomet ap
mąstai, kokių aplinkybių jis 
apstotas. Ar šalta, ar lija— 
piemenėlis noroms-neno- 
roms turi daboti jam paves
tus gyvulius. Bet įsivaizdin
kime Lietuvos piemenėlį ir 
atsiminkime, ar daug jis pai
so nemalonumų, kuriuos 
gamta jam teikia? Ne, jis 
nerugsta prieš gamtą, jis 
nuolat linksmas ir dėkingas, 
nes žino, kiek toji pati gam
ta patiekia ja smamgumų!

Ilgu ir nuobodu piemenė
liui žiemą, Įmpinet visą laiką 
reikia būti gličioje, klausyti 
vyresniųjų įsakymų ir ne
kartą būti skriaudžiamu. Ne
kantriai tad laukia anksty
bo pavasario ir svajoja, kaip 
miela bus tuomet, kada jis 
paliks nuobodumą grįčios, 
išgins gyvulius, išsidroš sau 
dūdelę ir besisukinėdamas 
aplink kaiminę pus dūdelę; 
o toji paleis savo tur-liur- 
-liur balsą į plačią apielinkę, 
suries savo aidą su pauk
ščių čiulbėsiu, medžių oši
mu, oro uksum, žolynų 
šiukšdejimu. Pavydės gal 
jam aim j-i.o priemenukas, 
jei pats neįstengs tokios įsi
taisyti; slopindamas apmau
dą pasiūlys bulius suleisti 
persiimti, ar žąsinus apsi- 
žnaibyti, kad pergale jų at
griebti sau garbę- Turi pie
menėliai pilną gyvenimą 
įvairumų. Kaip gyvai jiems 
pereina Sekminės! Prieš tą 
šventę piemenėliai parodo 
pavyzdingą ekonomiškumą. 
Užbirežę gabalą pūdymo, gi
na nuo jo gyvulius ir leidžia 
stambiai pri Įeiti. Auštant 
Sekminių dienai dar su tam
sa kelias ir gena, kad ap
lenkti kaimynų piemenis; 
gi anksčiausia tą dieną išgi
nusiam tenka ne tik nuo pie- 
meų garbė, bet ir suaugusių 
pagarba. Nuoširdžiai seka 
ir sutinka piemenėlis kitus, 
gyvenimo apsireiškimus:
laukia jis rugiapjūtės, kuri 
platesnius rubežius jam už
leidžia; laukia vasarojaus 
valymo ir atolų šienavimo, 
—jau tada jis palieka pilnu 
laukų šeimininku.
. Ne skurdus ir nuobodus 
piemenėlio gyvenimas, bet

Daugiau negu trečdalis 
karpetų visoje Amerikoje iš
austa Philadelphia, Pa. 

* *
Paryžiuje, Armijos Mažė

juje yra kanuolės lukštas, 
kuris sužeidė Napoleoną. Tai 
buvo tik tą sykį sužeistas iš 
visų karės bėgių. Sužeidi
mas atsitiko balandžio 23 d. 
1809 m. prie Ratisbono. 
Kuomet Napoleonas buvo 
sužeistu, tik užrišo žaizdą 
neatkreipdamas atydos ant 
jos, iki karės užbaigai-

* *
Septyni nauji stebuklai 

pasaulyje yra: bevielinis te
lefonas, aeroplianas, ?aJiu- 
mas, antiseptikas ir antitok
sinas, koleravos šviesos ana- 
lyzavimas ir X-spinduliai. 

* *
Birželio 30 d. 1915 m. pa

daryta sąskaita, kad nuo 
amerikoniškos civilės karės, 
yra išmokėta pencijoms ne
toli penki bilionai doliarių. 

* *
Tiesos draudžiančios boy- 

kotuoti yra šiose valstijose: 
Alabama, Colorado, Illinois, 
Indiana ir Texas.

482,721 darbininkai, kaipo 
Civil Service darbininkai 
dirba dėl Dėdės Šamo.

* *
Visi vyrai, daugumas ir 

moterų japoniečių ruko; 
merginos pradeda rūkyti, 
kaip sukanka joms 10 metų. 
Moterįs vartoja daug ilges
nius cibukus, negu vyrai. 
Kada moterįs nori daleisti 
i yrui rūkyt, tai turi ypatin
gus ženklus: tuo jaus užsira
ko pypkę, durnus ant jo pa
pučia, kas reiškia, kad jam 
daleidžia užsirūkyti.

♦ ♦
Augščiausias vandenio iš

kilimas ir nupuolimas yra 
Fundy užtakoję, tarpe Nova 
Scotia ir New Brunswick- 
Kartais vanduo iškila iki 71 
pėdos augščio, ir puola— 
slūgsta, paprastai po 
kas penkias miliutas.

* »

Kada męs kalbame 
Uncle Sam, ‘ Anglai 
John Bull, Prancūzai
Jean Crapaud, o Rusai apie 
Ivan Ivanovitz.

pėdą

apie 
apie 
apie

Field Maršalas Earl Kit
chener, kuris nuskendo su 
laivu Hampshire, paliko 
$850,000.

Iš Lietuvių Pabėgėliu
Gyvenimo,

TAMBOVAS.

Pabėgėlių padėjimas 
kus. Pažiūrėti, rodos, 
sam kame tvarka,”1 Turime 
net dvi mokykit prieglaudi, 
turime siuvyklą, skalbyklą, 
gražų nuolatinį chorą, kuris 
puikiai per mišias pagieda, 
turime savo pamaldų. Ro
dos, miela malonu, kad ne vie 
nas mažmožis. Tas “mažmo-

sųn- 
“vi-
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MOTIEJUS VALANČAU-
SKAS ŽEMAIČIŲ 

VYSKUPAS.

Musų tauta turi ypatingą 
Augščiausio malonę. Didžiau 
šių nelaimių ir pikčiausių 
audrų pavojuose Jis atsiun
čia lietuviams vyrus, kurie 
savo energija, valios tvirty
be, darbštumu ir pasišventi
mu išveda sveikus ir gyvus 
iš pavojų.

Į eilę tokių brangių Lie
tuvai vyrų galima priskai- 
tyti Žemaičių Vyskupą Mo
tiejų Kaz- Valančauską (Va
lančių). Šis vyras užkirtęs 
pravoslavijos platinimąsi 
tarpe lietuvių išgelbėjo lie
tuvių tautybę nuo sunykimo 

Tai nevisi 
nuopelnai:

valdžią ir dar su uolesniu pa 
sišventimu darbavosi lietu
vių gerovei. Darban rūpi
nosi patraukti kunigiją, ku
riai išvien sutariant žymiai 
daug daugiau galima buvo 
nuveikti. Apvažiuodamas 
savo vyskupijos parapijas 
daugelyje vietų, kur buvo 
sakomi žmonėms nesupran
tami lenkiški pamokslai, įsa
kinėjo įvesti lietuviškus, 
žmonėms suprantamus pa
mokslus.

Raštiškas vysk. Valančau
sko darbas labai didelis- 
Svarbiausias ir didžiausias 
jo veikalas ‘‘Žemaičių Vy
skupystė,” kurį parašė be- 
rektoriaudamas V ainiuose, 
teikia gausų šaltinį medžia
gos tyrinėjimui Žemaičių 
Vyskupijos bažnytinės pra
eities. Toliau pažymėtini 
šie Vysk. Valančausko raš
tai: “Palangos Juzė,” ku
rioje labai puikiai atvaisdin- 
ta anų laikų žmonių papro
čiai, būdas, užsiėmimas ir, 
1.1.; “Istorija Seno ir Naujo 
Įstatymo,’’’ “Pradžia bažny- 
č ios katalikų, ” “ Žy vatas 
Viešpaties Jėzaus,” “Davat
kų Knyga,” “Vaikų Knyge
lė,” ‘‘Paaugusių žmonių 
knygelė,” “Gyvenimai Šven 
tąją,” “Pasakojimai Anta
no Tretininko,” kame su
rinkta įdomių žinių apie mu
sų rašto pilekalnius; lenkų 
kalboje parašė “Pamiętnik 
Idamowy” ir latvių kalboje 
i dvi knygi: “Wezzas derri- 
bas” ir ‘‘Muhsu kunga un 
pestitaja.” 1858 metais Va
lančauskas atspaude knyge
lę 40,000 egz. “Apie blaivy- 

bet rusų val-

Pažino Vysk. Valančau- 
ską visa jo vyskupija; seni; 
ir jauni pažino jį ypatiškai, 
nes kiekvieną parapiją at
lankė po kelioliką kartu ir 
išbūdamas po kelias sąvai- 
tes mokindavo tikybiniu ir 
kitokią dalykų.

Jau gerokai šiądien išbu- 
dusi musų tauta turi giliau
siai įsidėt širdin vysk. Va- 
lančausko atmintį, nes jis 
įdėjo tvirčiausią akmenį be
griūvančios lietuvystės pa
matau, išmokindamas lietu
vius skaitymo ir nublokšda- 
mas rusifikacijos debesius, 
kurie iškilmingai taisėsi už
sitraukti ant lietuvių padan
gės.

Vysk- Valančauskas mirė 
gegužio 20 d. 1875 m. Pa
laidotas Kauno Katedroje, 
rūsyje po didžiuoju altorių.

rusifikacijoje.
Valančauskio
daug jis pasidarbavo lietu
viams išmokindamas prigim 
toje kalboje skaitymo ir be- 
platindamas blaivybės idėją. 
Rusifikacija ir girtybė tai 
Valančausko laikais du pik
čiausiu lietuvių priešu. Gir
tybė ėdė gyvybę iš pat šak
nų, o rusifikacija dėjo pa
stangas kuoveikiausia ištau 
tinti lietuvius ir išdirbti ru
sais. Tokius nuopelnus Vy
skupas Valančauskas pada
rė Lietuvai savo raštais ir 
gyvu darbu.

Vysk. Motiejus Kaz. Va
lančauskas gimė vasario 17 
d. 1801 metuose, Salantų pa- 
rap-, Telšių apskr., Kauno 
gub. Užbaigęs Žemaičių 
Kalvarijos mokyklą ir nu
sprendęs palikti kunigu, įsto 
jo į Varnių Dvasinę Semina
riją, o vėliau, kaipo gabiau
sias auklėtinis buvo imsiu- .bės brostvą, 
stas į Vilniaus Dvasinę Aka tižia uždraudė jos platinimą- 

•VyriaiTsybei užgynus lietu
viams spaudą, Valančauskas 
sąvo raštus spausdino užsie
nyje ir kontrabandos keliu 
įvesdavo savo vyskupijom

> Vysk. Valančauskas dau
giausia rašė proza, mėgino 
ir eilėmis, bet eilės jo silp
nos. Kaštų kalba lengvutė, 
gyva, įvairi. Vaizdams ne- 
jieškojo skaisčių dažų, tik 
stengėsi juos pilnai ir tikrai 
nupiešti. Beskaitydamas 
kai-kuriuos jo raštus, kaip, 
sakysime, “Palangos Juze,” 
tarsi matai įvestus asmenis, 
jų veikmę, kurios išreiški
mui parinkta tinkami žo
džiai (jausmažodžiai); pav.: 
kada žmogus virsta balon, 
'Valančauskas ne tik apie tai 
kalba, bet parodo ir atvaiz
dina lyg aidą tos veiksinės, 
tada sako: veterdiokst; jei 
primena, kad kas nors lūžta, 
tai pridės: triokšt; ir abel- 
nai jo vaizdeliai pilni jaus- 
mažodžių, kurie juos įvairi
na, dailina ir skonį priduo
da.

Vyskupas Valančauskas ii® 
kitais darbais augštai iškilo- 
Jis pasižymėjo nepaprastu 
gailestingumu. Jo namai, 
ypatingai bado metais, bū
davę prieglauda nuskurdė
liams ir pavargėliams. Ir 
per visą savo gyvenimą al
kanus penėjo, ištroškusius 
girdė. Priėjimą žmonėms 
prie savęs darė kuolengviau- 
sią, neužlaikė jokios etike- 
įtos nei apskelbimų; durįs vi
suomet ir visiems buvo atvi
ros ir nežiūrint į nepaliau
jantį triūsą bei į atlankan
čių skaičių visus mandagiai,

deiniją, gyvavusią prie uni
versiteto. Mokslą baigė įgy 
damas Teologijos kandidato 
laipsnį. Toliau, išbuvęs pen
kis metus kapelionu Mozy- 
riuj, Minsko gub., buvo pa
skirtas kapelionu prie Kra
žių gimnazijos, kur savo pe
dagoginiais gabumais ir pra
kilnia širdimi patraukė didi 
auklėtinių prisirišimą. 1836 
metais Valančauskas įgijo 
Teologijos magistro laipsnį, 
kas parodo, kad Valančau
skas bepaliovus tobulinosi 
moksle. 1849 metais Valan
čauskas likosi pakviestas į 
profesorius prie Vilniaus 
Dvasinės Akademijos, kuriai 
po dviejų metų persikeliant 
į Petrogradą išvažiavo ten ir 
Valančauskas; čia išguldinė- 
jo teologiją Biblijos archeo
logiją.

Petrogrado oras kenkė jo 
sveikatai, tačiau po dviejų 
metų Valančauskui pasitai
ko proga sugrįžti gimtiniu 
kraštą ir buvo paskirtas Var 
nią seminarijos rektoriumi. 
Užėmęs vietą, seminariją ra
do ant silpnų mokslo ir tvar
kos pamatų, tačiau gabia sa
vo ranka netruko ją iškelti 
ant tinkamo laipsnio-

Begyvendamas Petrograde 
Valančauskas susipažino su 
karštu Lietuvos Mylėtoju— 
Simanu Daukantu—su ku
riuo susitarė draug 
ties prispaustai ir 
džiamai savo tautai, 
laiko Valančauskas
davė lietuviams. Dirbo, kiek 
pajiegęs tesėjo. Nuveikti 
darbai parodo, kad pajiegas 
turėjo milžino. Palikęs ga- 
lų-gale Žemaičių Vyskupu tėviškai šypsodamasis pri-
įgavo Augščiausią dvasinę imdavo.

i

darbuo- 
skriau- 
Nuo to 
ir atsi-

GARBĖ.
Kiek jis kentėjo, kiek aša

rų ir kruvino prakaito pra
liejo, kentėjo nužeminimus 
buvo stumdomas išjuokia
mas, peikiamas ir kritikuo
jamas, vienok neatsižvelg
damas, nepaisydamas tų ap
linkybių kuilys njatomąi nai 
kino jo sveikatą jis dirbo 
dieną ir naktį, dirbo be galo, 
kad išvysti savo locnomi 
akimi dievaitį Garbę.

Dirbti. Žmogus tam su
tvertas, idant dirbti, bet 
dirbti tarpe žmonių, dirbti 
žmonijai, nuo jos ir dėl jos 
kentėti, kosėti, lieti prakai
tą ir karštas ašaras ir ant 
galo pamatyti garbę.

Jį, būdama kitų rankose, 
šviečia jam aiškiau už sau
lę, jį puikesni už visą pasau
lį ir dėlto jis dirba, kad pa
matyti ją, kaip mato kiti jos 
išrinktieji-

Jaunos, žibančios jo akis 
apsitraukė ruku, veidas pa
gelto, krūtinė įlinko ir žilas 
plaukas jau galvą pradėjo 
puošti, o jos jis dar vis ne
mato.

Einą jis į platųjį pasau
lį per erškėčius, per kalnus 
ir girias, per purvą ir uolo
tus tarptakius, skleidžia ge
rą žodį visur, skelbia ank
štas mintis, telkia talką ir 
pailsis vėl sėdosi, vėl rašo ir 
mąsto, o Garbės dar nesima
to, nesigirdi dar nieko apie 
.k>-

Ar-gi taip neteisingą mi
nia, argi taip menka švento
ji Garbė, kad tuno ramiai 
rankose kelių liepa sirody da
ma jam, kuris taip sunkiai 
dirba.

Ir vėl pailsę j is, vėl aprau
dojo savo ir pasaulio var
gus eina nubraukęs nuo de
gančio veido ašaros, eina 
dirbdamos ir j ieškodamos 
kelio prie Garbės.

Kada galutinai pailsęs, i su 
išdžiovinta krutinę, pusiau- 
apakęs, prisėdo jis prie uo 
los ir savo geltonom, gįslo- 
tom rankom šukavo ' ilgūs, 
baltus kaip sniegas plaukus 
toli kaž-kur pamatė spindulį 
—švesesnį už saulę einantį 
artyn jo.

Spindulis darėsi vis aiš
kesniu ir štai stojo prieš jį 
Garbė, yisa baltuose žiban
čiuose rūbuose, tarsi jau 
matyta, tarsi ta pati kokią 
jis sapnavo dar bųdaįnąs 
jaunu. Jį taip didelė stovė
jo prieš jį nulenkusi galvą 
ir rankose laike išsodinta

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEM LAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

Didumas per 22 coliu. 
Peflkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las,; kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
li kitų dalykų.

“Geriausis žemląpis lietu
vių kalboj.
labai 
liepė 
čiai.

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

Kaina
VIEKAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

. Reiltalųųkit pas
S. P. TANANEVIČIUS,

^Nerviški Žmonės .k 
džiaugsis dažinojus,-kad ją sveikata gali 
būti ■ žymiai pagerinta ir, ka,d ją nervą jj 
systema bus pastebėtinai sustiprintai, y., 
jeigu tokie žmonės vartos

iSevera’s | 
i Nervoton i 
(A)) . (Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo df*
aj jų nervų suirutės. Joji gyduolė'.yra visiš- a«l
W kai atsakanti ir,' vartojant nuo įvairią
ifA nervu ligą, ji trumpamo laike parodys sa-

. vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei-
.daujanti palengvinimų nuo

proto slėgimo
Jv insomnijos bei nemigto įj
2? nervų išsėmimo

histerijos ir nerviškumo. Raštųbja $1.qo aJ
Pašykite ir reikalaukite musų cirkulioriu: “Severos Nervotonas“ Aa.

—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.
Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve- ĄĮL 

ros, o tuoroi ajisisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara- Tw 
tų savo apielinkeje, užsisakyk tiesiai,, adresuojant: t i

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

UZ-

lu-

brangiais akmenimis karu- 
c • ■ ■ną.
Puiki jam pasirodė ta ka

rūna.
Apie Garbę, visur kur tik 

nemesi žvilgsnį minios žmo
nių, ir visi žiuri į jį visi ro
dos lenkia prieš jį galvą.

— Tu jieškojai manės? 
Aš Garbė!

Jis sėdėjo žiūrėdamas į ją 
ir gėrėjosi...

— Neužmiršau ir tavęs 
seneli nors tu ilgai jieško
jai manes. Štai tau dovan 
nuo nianęs,—ir tuos žodžius 
tariusi ant jo žilos galvos už 
dėjo karūną.

Akis jo prašvito, lupos 
šnibždėjo kokius tai nesu
prantamus žodžius, krūtinė 
jo lyg išsitiesė iš džiaugsmo, 
o baisi minia sušuko vienu 
balsu: (

— Tau Garbė!
— Ar tu džiaugiesi 

klausė jo Garbė?
— Taip!—drebančiom

pom ir su ašaromi akyse at
sakė, senis.

— Nesidžiaugk’ Auksas 
tos karūnos yra tavo paties 
darbas, stiklai šitie brangus 
yra tavo paties kančios, per
lai šitie brangios karūnoje 
yra tavo paties karčios aša
ros!

Nuleido galvą senis ir gi
liai užsimąstė.

Dabar visas jo gyvenimas, 
kaip kokia milžiniška knyga 
atsivertė prieš jį ir skaitė 
jis joje visus savo atliktus 
sąžiniškai darbus, supratęs 
ant galo, kad ilgas gyveni
mas darbo davė jam garbę, 
kurį gal nei per pus neatly
gino. Juk Garbė jam pasa
kė, kad ta karūna yra jo 
lociia, bet pagaliau tarė sau 
pakėlęs augštyn galvą:

—: Bet aš matau Garbę!
Bet... nebuvo jau nieko.
Garbė kaip rūkas išnyko 

iš jo akių nebemato, jau jos 
dieviško gražumo, nebeštovė- 
jo prieš jį nulenkusi galvą ir 
nebekalbėjo daugiau į jį.

Ir minios jau nebėra. Iš
siskirstė visi, palikę jį vie
ną besėdinti, nes visi tur 
savo rūpesčius, savo reika
lus.

Pasijautė tada senis vie
nu, našlaičiu ir vėl sulipdo 
galvą apsiašaroję, o karū
na uždėta jam ant galvos pa-

Dr 0- C. HEINE
DENTISTAS

OFISAHW*S 31 k So. Halsted gat 
(Gyywmtsyiri aptieks) CHICAGO, ILL

a ■ ’ ^#0

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

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

H. Rubenstein & Go.
•J . -f. ■

Plunksnos, ir Pūkai

640 W. 14th St., :-: Chicago, III. 
Arti Halšted

Atdara Nedaliomis

a 
įė 
I

I 
I ■
I 
I Ia

V JONAS KULIS
Kelįąujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dąbar važinėja po visas 

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

S. P. Tananevičius,
Kataliko” Leidėjas

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuviu Draugijos, Kliubai, ICųopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti šį puiku daržą savo piknikams ir išvažia- . 
viii:Gins už prieinamą kainą. Raudavojama taipogi priva- 
tiškiems piknikėlianis ii’ išvažiavimams. ' Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliuinynij ir prieiną prie pat Desplaines 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės j

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonas YARDS (1870

. Arba tiesiog ant vietos:

National Grove
J. LESCHOWSK1S, Manager

30th A DeSpllUlieS Sts. Telefonas Riverside 56

Chicago, III.

Riverside, Ill.

Į DR. A. J. TANANEVICZE ■
< GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7
C CHICAGO. ILL, ,

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
W TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

I Phone Yards 2063
I -Mes parduodame ir mainome q 
f Singer, Wheeler & Wilson, Whi- | 
I te, New Home ir kitas geriausias B 
B siuvamas mašinas pigiausia kai- 1 
| na. Visos gvarantuojamos. Taip- * 
Ji gi pataisome senas mašinas. ®

■ THE BREMER COMPANY J
■ 534S S. Halsted St. Chicago, III. a

LENTOS 
visokios rnšios del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

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

IF Cork.Tji.ip Cigarettes 
j! viena, dulko MES NOR1-

. ME, KAD JUS RUKYTUiviET
NEb© Cigaretes, tai todėl, kadangi yc yra pada= 
ryti iš geresnio tabako, negu bent kokie kiti ęi= 
garėtai, — užtaigi jie yra geriautr.

Suprantama, kad už savo piningus kiekvienas 
nori Įgyt ką,nors geresnio, ar ne?

Jei jus to geidžiate, pirkite Cigaretus.

GERESNIS TABAKAS ®S IŠGARSINO
- - ’ r- t
• - — tihponui išmainorr.i ant pinigu arba dovanų,

RLorillard Co.,inč.&tabiished IZ6Q

5



6 Lietuviu Laikraštis “Katal ikas” No.'. 17

Lietuvių Pabėgėlių Pajieškojimai Į

Motiejaus Vaitiekūnų ir 
Dambrausko. 
Vladimirskoi 
kaznačenstvo

Adresas: 
gub., g. 

prise. An-

Tamošius Venckus, jieško gi
minių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Vitebsk, Komendan- 
skoi uprav., Telševskuju kava-, 
ulnuju komandų, Tamošusu Ven- 
ekusu.

Kazimieras Švereika, iš Kauno 
gub. ir pav., Betigalos vals., II- 
volosties Tautkumi sod., jieško 
savo brolio Jono Švereikos ir gi
minių Gasparavieių. Adresas:. 
Russia, g. Maskva, Tverskaja za- 
stavka, 2 Jamskaja slabodka,. 
dom Šermakov,-Kazimir Švereika.;

Antanas Žvalonas, jieško savo; 
brolio Tadeušo Z valomo, Kauno: 
gub. ir pav., Betigalos vals., 1- 
gižų, gyveno Westfield, Mass, ir 
Petro ir 
Antano 
Russia, 
Kovrov,
tonu Žvalenisu.

Vanda Silvestravičaitė jieško 
giminių ir pažįstamų iš Papilio, 

Kauno gub. Adresas: Russia, Vo- 
ronežskoi gub., Chaliutinskaja 
No. 1, Lietuvių gimnazisčių ben-. 
drabučio užveizdėtoja, Vanda Sil
vestravičaitė.

Juozapas Merkinikas, iš Suval
kų rėd., jieško savo brolio Sima- 
no Merkiniko. Adresas: Russia, 
Nižnyj novgorod, Laukajanoff 
Aria. Josef Merkinik.

Aleksandra Murauskas, Vil
niaus gub., Žiežmarių parap., Ki
busių kaimo, jieško sesers Mar
celės. Adresas: Russia, Dieistvu- 
juščuju armijų, rashodnyj Maga- 
zin, 3-go armeis. korpusą. Alek
sandru Muravskomu.

Petras Volodka, iš Gudelių kai
mo, Adutiškio par., Vilniaus gub., 
Švenčionių pav., jieško brolių, 
seserų ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Maskva, Danilovo rin
ka, Tatiščevo gat. No. 17, Lenku 
prieglauda.

Vladislovas Boreika iš Kušliškių 
kaimo, Striunaieių pavieto, .įieš
ko dėdės Kazimiero Matusevi
čiaus. Adresas: Russia, S. Mosk
va, Danilovo rinka, Tatiščevo 
gatvė No. 17, Lenkų Prieglauda.

‘JuozapašTlBaublis, Kauno gub., 
Kvietkų par., Andriušonų kaimo 
pajieško brolių ir seserų, kurie 
gyveno Chicagoje: Antano, Jono 
ir Albinos. Adresos: Russia, 
Ekaterinoslavskoi gub. Poctova- 
ja stancija Almazna, glavnyj 
kontor, Lomovatka, Osip Baub- 
lis.

Jurgis Pavilionis, iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržių vals., 
Druseikų kaimo, jieško savo sū
naus Martino, 26 metų amžiaus 
ir kitų giminių. Adresas: Russia, 
NovoEgorjevskoi poč. at. Riazan- 
soi gub., Jiuriju Povilonisu.

M. Urbanavičius, jieško brolio 
Jono Elenskio, dėdžių, Igno ir 
Vladslovo Kvederų jų seselė ir 
duktė Marijona Urbanavičaitė iš 
Kauno gub., Joniškėlio. Adre
sas: Russia, g. Harkov, krainaja 
ui. No. 11, M. Urbanovič.

Kristupas Milukas, jieško Lau
kaičio ir Jono Galinio iš Vilniaus 
gub. Gyveno abudu Pittston, 
Pa. Adresas: Russia, g. Moskva, 
Nikolajevkoi Z. D. stancia, Him- 
ki dača Dubiagi, No. 3. Kristu
pas Milukas.

Jieva Naujokiutė, jieško brolio, 
.giminių ir pažįstamų: brolio Jo
no Naujoko iš Janaukos kaimo, 
Agotos ir Marijonos Mikulevičie- 
nių iš Tvakiškių kaimo ir Onos 
Šukvietienės iš Janauskų kaimo. 
Visi Suvalkų gub. Kalvarijos pa
rapijos. Adresas: Russia, g. 
Ivanovo-Voznesensk, Vladimir
skoi gub. Novaja ui. dom Puški
ną, pol. Jeva Naujokyte.
Franciškus ir Zofija Strimai, jieš
ko Antano ir Emilijos Railų, iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Padu
bysio vol. Adresas: Russia, g. 
Moskva, Marina-rošča, Zalikiju 4 
projezd, dom Dennsova No. 38, 
kv. 3, Francu Strimusu.

Juozas Audickas, kareivis, iš 
Kauno gub., Zarasų pav., Čedasų 
vals., Panemunio miestelio, jieško 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Kazan, 2-ja 
Zapasnaja Artillerijskaja 
da, 1-j batareja komanda 
iej, Josifu Audickomu.

Petras Puidokas iš Misiūnų i 
kaimo, Kauno gub., Raseinių pav. ; 
jieško brolių Kazimiero ir Pran
ciškaus, ir kitų giminių. Adre
sas : Russia, g. Moskva, Danilovo 
rinka, Tatiščevo gatve No. 17. 
Lenkų prieglauda.

Petronėlė Ščesnavičiutė, iš Os
tankino kaimo, jieško dėdžių: 
Juozapo, Petro ir Leonardo Pet- 
rūšių; Juozapo ir Jono Kovų, 
taip pat ir kitų pažįstamų. Ad
resas: Russia, g. Moskva, Bolša- 
ja Gruzinskaja Kursiskij per., No. 
2-21 kv. 26. Petrone Ščesnavi
čiutė.

Antanas Janavičius iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Liolių m., 
jieško brolio -Vladislovo Janavi- | 
čiaus. Adresas: Russia, g. Pet- f 
rograd, Ruzovskaja ui. d. No. 
13 kv. 13. Antonu Janovįču.

Martinas Gricius, jieško brolio 
Benedikto ir sesers Agnieškos. 
Adresas: Russia, g. Pskov, Ba
rak Besinncdv, Martin Gricius.

Julijona ir Julija Mikolunai- 
tes, iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., jieško giminių ir pažįstamų, 
Ambraziejaus ir Mateušo Imbro- 
zų, Petro ir Mateušo Žekonių, 
Stanislovo ir Seliomėjos Pietų. 
Adresas: Russia, g. Saratov, 
Aleksandrovskaja ui., d. Malini- 
kova, Litovskomu Komitetu No. 
88. Julija Mikoliūnas.

Anelė Virbiliukė, jieško savo 
tetos. Adresas: Russia, Penzen- 
skaja gub., Krasnoslabodjskij 
ujiezd, Zaštatnyj. g. Troiek, pol. 
bežanca Aneli Virbilo.

Zuzana Šliuzevičienė, jieško 
savo vyro, kuris gyveno po adre
su: 21 Congress avė., Waterbury, 
Conn. Adresas: Russia, Sara- 
tovskoi gub., Atkačskoi ujiezd. 
S. Balanda, Divovskoi vol. Selo 
Nižgorodskoi. Zuzana Šliužcvi- 
čienė.

Petras Tumas, kareivis, Kauno 
gub., Raseinių pav., Gargždunų 
par., Krikštaičių kaimo, jieško 
brolio Roko Tumo ir dėdės An
tano Montvimo, gyvenančio Con
tone. Adresas: Russia, g. Vi
tebsk, Vilihškaja Karaulnaja ko
manda, Petru Tumasu.

Kazys Baltrūnas, jieško Jono 
Čeikos ir Petro Vilko, 
eina iš Kauno gub., 
apskr., Kupiškio par. 
Russia, Velikie Luki,
gub. E. V. B. Upravliajuščemu 
za gurtami skota, g-nu Jakovle-

> vu, Dlia per. Kazimieru Baltru- 
, nasu.

Kanstantinas Masiulis, jieško 
i Mikolo ir Antano Baltakių ir 

Piprijono Moliaukos, visi Kauno 
gub. Adresas: Russia, Velikie 
Luki, Pskovskoi gub., Upravlenie 
Upravliajuščago, za gurtami sko
ta Praporščiką Jakovleva Dlia 
per. Konstantinu 
Masini isu.

Jonas Levuška, 
Kazio Levuškų, 
kos, Juozo Lukštaraupio, Anta
no, Vlado ir Juozo Abejokų ir 
Kazio Vitarto. Visi, Kauno gub., 
Zarasų pav., Alizavo p. Adresas: 
Velikie Luki, Pskovskoi gub., 
Upravliajuščemu gurtami skota 
E. V. B. Jakovlevu, dlia per. 
Ivanu Levuško.

Antanas Malello—Longino bro
lis, jieškau Petro Malellos, Jono, 
Rapolo Wilimu ir kitų giminių 
pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
Petrograd, 8-ja Roždestvinskaja 
d. No. 38, kv. No. 17. Anton Ma
lello.

Adelyja Stukytė, jieško brolio 
Jono Stuko, Kauno gub., Vilk
mergės pav., jpkopiškio par. Se
niau gyveno Chicagoje Adresas: 
Russia, g. Petrograd. 8-ja Roz- 
destvinskaja d. 38, kv. No. 17. 
Adelija Stukas.

Ipolitas Vėtąs, Kauno gub., 
Panevėžio apskr., Čipenų vai., 
jieško brolių, seserų ir pažįsta
mų. Adresas: Russia, g. Mosk
va, Selo Bogorodskoe, Teatralna- 
ja, No. 8, kv. 2. Ipolitas Vėtąs.

Kazys Skrikis, Kauno 
jiešo brolio Franciškaus ir 
giminių. Adresas: Russia, 
kovskoi gub. 1-ij Kriep. 
Zap. polka, 11 rota. Kazys 
kis.

25,000 Dėžučių Tikru I 
Rusišku Kendžiu U

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

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

RUSSIAN GAHUY GO.
I345W. Grand Ave. Chica o,ill. 

t. __ ______ ______ ~

PETER MiLLER

Męs pardavinėja 
šių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
me Pastovių Ru-

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

Męs taisome Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzamenavo- 
ja Uždyką Specialistas.Peter A. Miller

JUBILIERIS

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

i McShane Bell Fcuadry Co.jBalthaors.ftld.TI.S^,

brigą- 
učite-

abudu pa-
UkmerSes
Adresas:

Pskovskoi

K. J. FILLIPOVICH,
Generalis Agentas Chicagai.

Visojo Chicagoje užrašinėja “Katali
kų,” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus į “Katalikų.” Ji
sai musų įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko” reikaluose.

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

Sigizmundovieu

jieško Petro ir
Povilo Rsinei-

gub., 
kitų 

Mos- 
Art.

Skri-

“KATALIKO”
SPAUSTUVE

3249 So Morgan St. CHICAGO

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

Tel. Yards 5194.SAKUSERKAj
KEU1STRUOTA |

!
 MES. ANTONINA SHUSHO

Turiu patyrimą moterią ligo- ? 
so. Teisingai patarnauju prie | 
gimdymo. Uždyką duodu rodą Ii- s 
gojo moterims ir merginoms. ;

H 3136 W. 39-la gal., Chicago, III. B 
arti Kodzie avė. J;

a' ! bu .; arais m. b r b i nav0
MILDA

’ »
i

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnus žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

diniraus už pigiausias kainas.
Už.-5c čia pamatysi gražesnį

Teatrą, kaip vidunniestyjo užbCc.
NcdCliomi^ 15c. balkonas IČc,
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

bato.mis 5c balkonas ICc žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras.

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
• , ■ . pietų.
Jei nori-linksmai praleisti va 

landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

3138-42 So. HalstodSt

W 
'«
E ■
I
I
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b Residencijos.

Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 “

ANTON A. TOCHA s
ARCHITECT & ENGINEER B

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

8 Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee uve. " 

® Res.1431 Holt St Chicago, III. R
SilllillBIIIIIMIIIIIIBIIIIIIMilllllBllllllUillllllBlllluDiillllBIHIIItiJillinSIIIIHBilllb

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA i

Mokins Angliško, kslbo, J
„ Lietuviško, k*lbo,
„ Aritmetiko,
„ Knygvedy,tS,
„ Stenografijo,

Typewriting 
„ Pirklybo, telalg
„ Abelno, Hutorijo,
„ Suv. Vai,t. Hiatorijo,
„ Geografijo,
„ Piiietystš,
„ Politiško, Ekonomljo,
„ Dailarašyetės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7Į30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Sąmoninga gaspad i ne 
visada turi savo namuose buteliuką 

, D-ro Richter’fo

WEXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

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

JUS GALETE BAUGIUPLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

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

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

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

‘‘TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

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

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

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

GABSINKITĖS A. L. L. 
“KATALIKE”

Gazinio Pečiaus Parankūmas su Kerosininiu Aliejum

ION
-OOK-

'Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų'

■ VAJ

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

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

STANDARD OIL! COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

T PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Beliep- 
Virimo ir Kepimo Pečių—viską krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa. Vienas patrau- 

Beliepsniam Kepimui. Mažas pastumejimas padaro jįjį vėl pa-

ŽIŪRĖK- NAUJOS TOBULYBES MERGINOS
Jinai yra visus šeimynos drauge—vadove prie geresnio virinio, švaresnės, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalų geležinėse krau
tuvėse, rakandu ir abelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi
te, tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ. 
Šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio i valandėlę po tam, kai jus pridedate degtuką prie knato.
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. Jis yra visada geras. Jis dabar iuv\irnauja du mili
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus galite turėti labai žemą/ vidutinišką arba augštą 
liepsną—bile kokio didumo, kurio jus norite, “kaip gazas!“ Tik pasukite liepsną ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišaugs, nei persimainys. Nėra jokių skylėtų de- 
Į’imo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba issiskestų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 
b įdu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių.
NEW 
snį, 
kiinas silpnintojo uždaro pečių 
prastu pečium.

Sunaudok Minutes Tarpe
Traukinių

TELEFONAS, keliaujantiems selsmonams 
gali būti vartojamas tarpe traukinių, del 

geresnes naudos. Daugelį kostumerių tokiu 
budu gali pasiekti.

Bell linija, taipgi suteikia budus, lengvesniam 
paskirymui keliones per visą pasiskirtą kelia
vimą ir tokių budu, sutaupo laiką ir sulaiko 
nuo bereikalingos keliones.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Telephones Yards I 5946 . ,g 
Drover | 3582 ■ -g 

M. J. MANKOWSKI S
APTiEKA

Chicago, III.
jąs žinote, kui kreipties nelaimei ištikus. DMžiausia nelai

I 
I4503 So. Wood Street,

Ar ------------------------ -----------------
mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumų, šaukis gydytojaus piagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavįmo, _s 

G ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil- .g 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap-. g g tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai. : S

g 
i 
I 
a

1 ■ 
I

di

Chicagos Strytkarių 
Transportacija. 

J

Geriausias iiureguliavimas strytkarių kom
panijų, daleidžia tiktai sąžiningai ii* teisingas 
patarnavimo reikalingumas rementis ant sąži
ningo kompetentiškumo. Nepagodone šių fun- 
damentališkų propozicijų, priešingai veikia 
preiš publikos gerovę, kadangi nesąžiningi ir 
sunkus reikalavimai, galima susitikti vien tik 
per nepaprastą ekonomišką patarnavimą, arba 
sumažėjimą pelno pačiam savininkui. Nenor- 
mališkas ekonominės aprubežiavimas patarna
vime; sumažina savininkui pelną ir uždaro reik
menis nuo kapitalo ir padaryti progreso negali.

Kaip ant pavyzdžio nesąžiningų ir sunkių 
reikalavimų, tai yra lešiavimas nuėmimo senų 
trakiu, kur nebūt, miesto Ims reikalaujama, pa
taisyti srutų rindas ir įdėti naujas vandeniui 
rindos gatvėje.

Tos kaštuoja apskaitliuojuut $100,000 pa
taisyt mylią dubc-ltavų trakių. Kada šios tra
kos sudėtos gatvėje, tai jos yra pastatomos į tą 
patį pavojų ar apsaugą, kaip kad ir kitokia sa
vastis. Bet, jeigu miestas norės dėti srutoms 
rynos po šiomis trakomis, tada kompanijos turi 
išdraskyti brangiai atsiėjusį kelią ir vėliau iš- 
naujo sudėti savo kaštais.

Tankiai trakių prekė didesnė, negu sudė
jimas srutoms rynų.

Dėl pavyzdžio, vienas miestas dėjo srutų 
bėgimo rynas, kas atsiėjo $2,000 po kompanijos 
trakių. Pačiai kompanijai kaštavo, nuimt ir 
uždėt tos rėlios, buvo apskaitliuota $14,000. Šios 
srutų rynos galima sudėti šalip, nejudinant 
kompanijos savasties, ir nuo to apsilenktų nuo 
nereikalingų lėšų. Šiame manyme, keturiolika 
tūkstančių doliarių vertės savastis, buvo rs^ei- 
kalingai sugadinta. Į devynius metus, tam pa
našių lėšų yra pasidarę milionai doliarių.

Transportacija nebuvo ganėtinai užganėdi
nanti per įsodinimą srutų rynų ir publika, buvo 
išplėšta įtaisymai tų milionų, kurie hutų buvę 
galima įdėti dėl pagerinimų.

Kitame musų artikule, bus apie 
gerą nureguliavimą.CHICAGO SDBEACE LINES.

i Apskelbimai “KATALIKE” atneša ger? pelną.
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ANTRASIS p- KARUŽOS j Tarybos narys Gurko, apsi- kas ir neužilgo pribus kun.l
LAIŠKAS.

G urbiamieji: —
Kadangi netikėtai pakliu

vau į kariaujančias šalis, 
kur cenzūra nepraleidžia 
jokių laiškų rašytų kitose 
ne anglų bei franeuzų kal
bose, — tai priverstas bu
vau tylėti per ilgesnį laiką. 
Dabar, progai atsitikus sių
sti laišką be baimės, kad jis 
bus, konfiskuotas, — siunčiu 
šį laišką, nors ir neturiu 
dar ligšiol nieko, ką visuo
menei ypatingai indomaus 
galėčiau pranešti.

Kaip 
laiške, 
sta 1-ai dienai gegužio kon
ferencija neįvyko. Priežas
tis, išdalies mano susivėli- 
niinas, atvykau Stockliol- 
man 3 d. gegužio), gi svar
biausia, kad europiečiams i 
paskirta diena pasirodė ne
patogia ir kuomet išanksto 
sužinota, jog važiuoju tik 
aš vienas, nuspręsta atidėti 
konferenciją vėlesniam pa- 
togėesnam laikui. Todėl, 
dėl visoko, susirinko Stock- 
holme tik maža kuopelė, 
kuri sutiko mane ir prane
šė, jog nuspręsta buvo lai
kyti konferenciją vėliau — 
apie birželio pabaigą, gi 
man, tuo tarpu, pasiulinta 
važiuoti drauge su p. Yču, 
kuris dabar, kaipo specia
lus rusų Parliamentarės De- 
legakcijos narys, važinėja 
po vakarinę Europą. To
kiu budu suteikta man pro
ga pasimatyti ir pasitarti 
su lietuvių kuopelėmis An- 

.glĮjoje, Šveicarijoje ir Ita
lijoje- Taigi, važinėju da- 

su p. Yču ‘kaipo jo 
“piįvatinis sekretorius.” 
žvarbesnių naujienų tuo 

tąįpu taip kaip ir neturiu, 
rięš ligšiol mačiausi su An
glijos lietuviais. Yra, te
čiaus, šis-tas pranešti. Pa
griaus, iš dokumentų, p. 
Yčo man suteiktų ir iš kitų 
šaltinių sužinojau 
apie Centralinio 
veikimą, — taigi 
viską ir rašysiu.

Vįsupirmiausiai, — Va
karinės Europos lietuviai 
Didžiausis, pločiai, tečiaus, 
išsiskirstes, būrelis — išvi
so apie 10,000 — randasi 
Anglijoje ir Škotijoje ir di
desniuose būriuose spiečia
si Londone ir Glasgowe. 
Lietuviai čionai neturtingi, 
apsigyvenę tik laikinai, vie
tinių ukėsų tarpe jų nė
ra, — taip, kad sunaudoti 
juos politiškiems tikslams 
yra gana sunku, — tuo la
biau, kad Anglija dabar po 
Irlandijos sukilimui, nusto
jo mažesnėms tautoms sim
patiją- Politįkinė akcija, 
todėl, su anglų, pagalba be
veik negalima. Prieto, kad 
prisigerinus savo alientams 
-4“-' rusams, angiai vengia 
mažųjų tautų kiaušio kiek 
tik gali. Štai pavyzdis. Ru
sų: specialiai Parliamenta- 
riai Delegacijai (kuri, beje, 
susideda iš 10 Durnos ir 
8 V. Tarybos narių ir su 
kuria keliauja ir p. Yčas 
kaipo lietuvių atstovas,”) 
— atvykus Londonas, p. 
Yčui pasisekė inkalbinti 
Delegacijai apsilankyti pas 
lietuvius. Pasekmėje, 8 
Delegacijos. nariai, tarpe jų 
Durnos vieč-pirmininkas 
Protopopov, Šingariov ir V.

rašiau pirmajame
Stockliolman kvie-

lankė Londono lietuvių ko
lonijos salėjo, kalbėjo į su
sirinkusius, davė suprasti, 
o paskui ir atvirai išsitarė, Į komitetą, 
jog yra tai oficialu rusų specialiai (apart kitų paša- 
Delegacijos vizitą lietuvių linių dalykų k. a. informa- 
tautai, ir Guro bei Protopo- primas apie Lietuvą) lietu- 
povas, atsisveikinančioje viii karės belaisvių šelpimu, 
prakalboje ištarė liuke ji- Yra, sako, suvirs 20,000 be
rnus, kad pjo šiai karei lietu- tuvių belaisvių Vokietijoje, 
viai galėtų Kuosai plėtotis kurie kenčia tenai begalinį 
kaipo tauta ir palinkėjo skurdą. Begalo svarbu yra 
emigrantams laimingo grįži- sužinoti apie juos visus ir 
mo “v svobodnuju Litvu.”'suteikti jiems šiokią-tokią 
— Nors nėra visame tame pagalbą, nes tuomet vokie- 
cokios didelės svarbos, no- čiai pradeda juos išskirti iš 
rėjome, tečialus, išnaudoti rusų tarpo, dalcidžia užves
tą visą atsitikimą vietinėje ti jiems savotišką orgąniza- 
anglų prusoje, nieko, te- ei ją ir tuojaug pradeda su 
'čiaus negalima buvo pada-jais žmoniškiau, apsieiti, 
ryti: anglai, nežiūrint to, Tautiniu žvilgsniu, tai be
ita d bandėm prieiti prie jų galo svarbus dalykas. Lig- 
per intekmingas ypatas, šiol tą darbą, nors, ir su 
'mandagiai priėmė raštą, bet begalo mažo,mis lėšomis va- 
inetalpino, vėliaus teisinda- re Šveicarijos lietuviai, gi 
imiesi tuomi, kad pastara
sis, per klaidą buvo suvė
lintas, gi dabar jau netin
ka- Vėliaus, Rusų Delega
cijai apvaikščiojant Anglų 
?arliamente dešimts meti
nes Durnos sukaktuves, lie
tuviai nusiuntė Durnos vi- 
ee-pirmininko Proteipopovo 
Vardu telegramą išreiškian
čią rusų parliamentarizmo 
plotoj imuisi linkėjimus, su 
tikslu, kad telegrama butų 
vešai perskaityta ir tokiu

'Steponavičius iš Šveicari
jos- Jie, drauge su vieti
niais danais, irgi sutvers 

kuris užsiims

politišką į Tarybą, organizaciją, kuri į 
'galutinai sukoordinuos vi- * 
su draugysčių, srovių — 
^partijų veikimą. Apie tai 
' tuo tarpu daugiau nerašy
siu, ypač, kad daugelis fak
tų yra jau, be abejo Ame
rikoje žinomų. Vėliaus su
grįšiu prie to. Galima tik
tai tiek pasayti, jog rusų 
'pabėgėliai Rusijoje yra su
lyginamai gerai aprūpina
mi, pašalpos reikalams iš
gaunamos iš valdžios stam
bios pinigų sumos ir ame
rikiečiams dabar patartina 

(yra atkreipti domų į užini- 
lietuvių be- 

ir, pąga- 
rinkti pinigus polį-

šiek-tiek 
Komiteto 
apie ta

iš asmenų daugiausiai pa
sidarbavo kun. Steponavi
čius. Dabar sutvarkyti tą 
darbą ketina besitveriantis 
Kopenhagos komitetas.

Apie Augi jos lietuvius - 
jau viršui kalbėtojau. Jie, gy 
vendami kariaujančioje ša
lyje, mažai gali prisidėti 
prie lietuvių politikinio vei
kimo, nors kaslink pašelpos 
karės nuentėjusiems, Ang
lijos lietuviais surinkta jau 
su virš $6,000. Yra tai pro- 

'budu lietuvių vardas papui- porcionalai, nesulyginamai 
tų į laikraščius. Telegra- daugiau, negu kaip ameri- 
ma, tęčiaus, buvo anglų su- kiečiai gali pasigirti, 
laikyta ir tik privatiniu bu- Kaslink pienuojamų dar
du iiiteikta rusų delegaci- štai ką galima pasakyti, 
jai, kuri vėliaus — visgi — Gegužio 19 d. Londone tu- 
atsiuntė oficialę padėkavone. rgjome i<aikUiių veikėjų su- 
Ir taip, — iš anglų sunku virinkimą, kuriame išdirbo- 
mažesnėms tautoms ko ti- me tautišką memorijalą dėl 
kėtis. Mums gi Anglijoje inteikimo Rockfelerio Fon- 
sudaryti kokią. nors politikė juį Pastaroji įstaiga ga
nę akciją beveik negalima, lų-gale beveik išgavo leidi- 

Paryžiui, nors irgi ven-Imą iš užinteresuotų valsti- 
giama mažųjų tautų klau-jų šelpti nukentėjusią Len- 
simo, visgi yra kiek lino- įkiją, prie kurios planuoja- 
siau tuo žvilgsniu. Tasai moj pašalpoj priskiriama ir 
ypač žymu lenkų klausime. Lietuva. Musų išdirbtas 
'Lietuvių, tečiaus, čionai nė- memorijalas nušviečia visą 
ra ir padaryti ką nors irgi dalyką tikroje šviesoje ir 
negalima. P. Gabrio veiki- pasiūlo, kad pripažintų Lie- 
mas padarė čionais visgi tuvai pagelba butų išdali- 
šiokią tokią žymę, kaip narna per Lietuvių Draugi
niai! teko sužinoti iš vietinių jos Vilniuje (pirm. A. Sme- 
latvių, — taip, kad apie tona) tarpininkystę. Memo- 
dietuvius franeuzai jau kiek Iri jalas bus inteiktas Rock- 
Igirdėjo- fellerio įstaigai per tam tik-

Apie Šveicariją ir Italiją ištikimas rankas ir yra 
. Kar nežinau. Pabaigoje ge- 'viltis, jog atsieks savo tiks- 
. įj-užio mėn. ketiname su p. U-

’Yču dalyvauti Šveicarijoj Kaslink audcncijos pas 
gyvenančių lietuvių susi- Popiežių dėlei lietuvių die- 

. įtinkime. Šveicarijoj, pasi- nos išgavimo — tai p. Yčas 
rodo, yra visas būrelis mu- reprezentuos lietuvių pabė 
sų inteligentų. Bet apie gelius, gi aš — musų arno
tai — kitame laiške. Tikiečius. Kokios bus tos 

Taigi, kaip ligšiol sužino- audencijos pasekmės—sun- 
jau, Vakarinėje Europoje ku atspėti. Lietuvių diena 
'•ictuviai paskirstę tarpe sa- 'išgauti gana sunkus daly
ves darbą sekančiu 1___
'Švedijoje — randasi pp.
Aukštuolis ir Jurkūnas, 
''<urię, drauge su keliais la
bai intekmingais švedais, tve 

V ia t. y- Lietuviškai Švediv- 
ką komitetą Lietuvai šelp
ki 
jog švedai labai yra prie
lankus lietuviams, to ko
miteto veikimas yra nepa
prastai žynius ir svarbus. 
Švedu presą yra informuo
jama apie lietuvius labai 
plačiai. Susinėsimas su Lie
tuva, ačiū komteto darbui, 
darfosi vis lengvesnis, žodžiu 
—gerą darbą atliekama. Pa
našus komitetas ketina su
sitverti ir Kopenliagene. 
Yra tenai dabar p. J. Savic-

Imant omenin faktą,

pradėti bendrą 
akciją- Inteikta man įžy
mesnių latvių Šveicarijoje 
antrašai, taigi reiks paši
urti, gal galima bus bend
rai ką nors padaryti. Apie 
tai — vėliaus.

Dar porą žodžių apie lie
tuvių veikimą Romoje. Te
nai randasi, kaip žinoma, 
Centralinis Komitetas, ku
ris savo veikimu užima žy
miausią vietą. Greta Cen- 
tralinio komiteto, darbuoja
si Maskvos ir Petrogrado 
Dr-jos, kurių veikimas ir
gi labai platus, gerai sutvar-Vtąją Lietuvą 
leytas ir svarbus. Ligšiol laisvių šelpimą 
buvo manyta, bent man liaus, i r
taip atrodė, jog Petrogrado! tiška i akcijai, kuriai begalo 
ir Maskos Draugijos yra daug bus reikalinga pinigų 
tik Centrlinio Komiteto sa
lomis, gi ištikrųjų jos yra 

(pilnai savystovios organiza
cijos, šelpiančios desėtkus 
alkstančių pabėgėlių. Vie
nintelis jų ryšis su Centra- 
iiniu Komitetu yra tas, kad 
dėlei įvairių priežasčių jos 
Jaiks nuo laiko išgauna iš 
(/aidžios subsidiją per Cen
tralinio Komiteto tarpinin
kystę. Šalyje tų organiza7 
lajų, darbuojasi dar Smo- 
llensko Draugija ir kitos 
Inažesnės, irgi neprigulmin- 
Igai nuo Centralio Komiteto. 
Taip, kad darbas ištikrųjų 
yra gan išskirstytas. Kad 
pašelpos darbą, kaip lygiai 
ir visą tautiniai kultūrinį 
veikimą tinkamai _ sutvar
kyti, Rusijos lietuviai, ba
landžio mėn- Petro grade
laikytame dideliame suva
žiavime įsteigė Viršiausią

u bei t
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F, A. POSZK0S APTIEK A
3101 S. Morgan St., * CHICAGO, ILL.

SPECIALIUOS GYDUOLĖS.
Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduole dėl vidurinių Ir išlaukinių ligų, 

kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos .skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bonka .......................  įl.00

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

Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina ...................................................
Magic Corn Cure. Gerinusia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ai; leiptų.

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

kius gyduoles. Taipgi užlaiko visokius žoles ir Trejankas.

n

0—ąūv
; '.-ji-p,;

ir kuriai kitų šaltinių nėra. 
Taigi, tiek tuotarpu. Dau
giau pasistengsiu parašyti 
po Šveicarijos suvažiavi
mui, jeit ik bus proga, nes 
kaip pirmiau priminiau, ra
šymas kariaujančiose šaly
je apsunkintas cenzūra. ,

Su tikra pagarba, 
Romanas Karuža.

Paryžius,
' 26 gegužio 1916 m.

ŠTAI TAMSTOS PKOUA 
išmokti greitai Anglų

, 1 kalbos. Arnerikcniš-
R&sass&ra, ka mokykla pasek-

Įa m ingai mokina per 
g p.ačtą visose dalyse 

ktem 8 Amerikos ir Kana- 
,aną K dos, ir klcsose, die-

2 £ Įlomis ir vakarais.

£ Čia galiužbaigtiOram- 
i5tfa į; mar ir High sehooles

a S kursus.“Graži, iliu-ff struota, su daug ap-S TAVIMI i rašymų, knyga yraV D lik Al n siunčiama Hykai Ra
fi šyk, del p’atcsniq ži- 

cmcASĄUMOis S nių; Įdek kelias rnar-
S 'ir: kės pris i tin t i m u i k ny ■

' £os. Iškirpęsprisiųsk
kartu šį apgarsinimą- 

Amerikoniška Mokykla, 1741IV. 47 St., Chlcogo, Ii'.

Budweiser yra Skysta Duena
—Nieku Daugiaus—Nieku Mažiaus

TAI paeina tiktai iš nunokintų ir nusistovė
jusių sulų geriausių Šiaurių Miežių ir ge
riausio toniko Saazer Apynių. Ameriko

nai, kurie apkeliavo visą pasaulį, sako: “BUD
WEISER’IO Kokybė, Tyrumas, Minkštumas ir 
išimtinas Saazer apynių Skonis yra visuomet 
toki pat—nežiūrint, ar Jus geriate jį Hong 
Konge ar savame mieste, visuomet toksai pat 
BUDWEISER—Visuomet vienintelis savo klia- 
soje. ” ANHEUSER BUSCH ST. LOUIS, U.Š.A.
Atsilankantieji i St. Louis •yru nuoširdžiai užkvicčiunii aplankyt musų 

diibtuvę—užima J 42 altering.

Means Moderation

UZDY
NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie

kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista.

budu. kas, tuo labiau, kad lietu
viai Romoje neturi intek 
'mes ir lenkai stengsis kiek 
galint gadinti. Pabandyti/, 
tečiaus neužkenks. Lenkams 
iš to šaltinio įplaukė 
tiesiog milžiniška suma. Jei 
ir mums pasisektų, butu 

puikus dalykas, nes pinigai 
ypač užimtoje Lietuvoje 
begalo reikalingi.

Kaslink kitų dalykų, tai 
daugiau galėsiu pranešti 
po Šveicarijos susirinkimui, 
nes ten bus aptarta daug 
svarbių dalykų. Beje, kuo
ne užmiršau pranešti, jog 
'Paryžiuje susipažinau su 
latvių gerų tėvynainių bū
reliui, kurie būtinai reikalai! 
ja susiartinti su mumis ir

Betriubine
HARMONY

Kaina Tiktai
$12™

panašios mašinos Jus. niekur nepirksitę, už tokią kainą; ko- 
parduodame. Už panašią, mašiną kitur užmokėsite .$20.00 ir $25.00. 

turi gražiai padiibtą. dėžę, kurios atdaras (brflso išėjimui) šonas yra

Męs Jums gvarantuojame, kad 
kia męs Betrubinę “Harmony 

Betriubine ‘ ‘ Harmony
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą.

Bctrubine ^Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvesta pagerinimą, kurisai apsaugo- 
ja plastinką nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą.

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 gerą gramofoną, kurisai butų gražus,’ drūtas, 

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

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir augštos rūšies mašiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu: Y ' '

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
.. ■■ •. • : ■■ ' ■ ‘i ' ' ............................. ' ' ' ■ ■ : ' '
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ti knygyną. Bet, jaunutei 
ir neturtingai kuopai esant, 
todėl nutarėme kreiptis Į ge-

Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 17

JUOKINGAS ATSITI
KIMAS.

Birželio 28' d. profesorius

IŠ KIŠENIAUS
. IŠTRAUKĖ $16,977.
Tūlas (1. W. Zeiger, atė

jęs į Chicago avė. policijos 
stotį apsiskundė, kad iš jo 
kišeniaus, ištraukė $16,977 
kišeniniai specialistai. Zei- 
geris vežė į banką tuos pini
gus padėti: $285 pinigais bu
vo; likusi suma, čekiais. Vie
nas čekis buvo ant 10,000 ir 
du po $3,346.

ros valios žmones, kurie kr- .Muzikos Northwestern Uni- 
talikiškais raštais, kaipo, iversiteto. buvo pirkęs auto- 
knygoinis ir laikraščiais pa
gelbėtų padėti musų naujai 
steigiamam knygynui kam- 

' pini akmenį. Už geras kny
gas ir gerus laikraščius, iš- 
kalno tariame ačiū.

Knygas ir laikraščius mel
džiami' siųsti ant šio ant
rašo: Vyčių Knygynas, 4J00 
So. Fairfield avė., Chicago, 

! Ill. j

jmobili, kuris jo savasčių bu- 
,vo tik penkias valandas. Štai 
■ tas juokingas atsitikimas: 
[minėtas profesorius pirko 
automobilių 12 vai. po pie
tų, antrų valandą 
ant $1,000, penktą valandą 

Į nuvažiavo į Dailės Muzejų. 
Pusė po penkių buvo, kaip- 
profesorius pamatė, kad du 
vyrai įsėdo i jo automobilį 
ir nuvažiavo, 'JO-

insulino

kia gerč.tiesi ir remti šią I. A. Matas 22 su Zofija Jo-Į 
įstaigą -^aiH jį- afeHįktų są- 
vė tikslą; - Reporteris.

-ėui .• 11
RENGIASI APSIVESTI.

Oscar Paęulat, dėlei savo,
dažnaus dalyvavimo lietu-! Tony Barčius 27 su Ona sėkmingu 
Chicagos Hiduviams pažis- Koslaite 26.
tanias fleitistąs, praeitą pa- Tony Žutautas 36 su Pct- Į ne sveikata nepaiso, negali 
nedčlį išsįčmc įaisnį’ąpsive- roiiėlc Žutautas 40.
dimuį su :p-l<! A? Kanjiing, ‘ 
kilusia iš Lietuvos vokiėtai
te- Ponas Paculat (Paku- Puleiksi 35 su Veroni- 
laitis) yrą7 lietuviu. • Vestu
vės žada atsibūti ‘ neužilgo.

PASEKMINGASIS
, < ŽMOGUS.-.naįtis»20. -i

' J. Kasparas 33 su Agniėš-į 
netrūksta ir tas, kuris yra

J. Petraševičc 24 su S.J pasekmingas, yra naudingu 
(žmogum. Norint būti pa

kreikia geros svei- 
[katos. Ligotieji ir tie, ku-

ka Bukauskaite 23.'

Ivaškevičiūte 21.

Išgalei niekuomet progos

mu- 
organizuoja-na 

po vadovyste

MUZIKALAUS.
C erai prasilavinusių 

zikoje yra 
orchestra
Mark White Square, 
kurie tik gali grajyt ant or 
chcstros instrumentu, yrai~

LEVECKIO PRISIREN
GIAMOJI MOKYKLA .

UŽSIDARĖ.
Pono Leveckio prisiren

giamoji ir prekybos mokyk
la, kuri randasi po num. 3106 
So. Halsted St., užsidarė,

BEETHOTENO KONgER

Farsidrodn -šalin r-a--, geroji vieto
je ir gerai išdirbtas biznis. Pardavimo 
priežastis, išvažiavimas i kitą muųfr 
tą. Kreipkitės pas:

Juozapą Markicviez.
3352 So. Morgan St., Chicago, ’ I1J.

PARSIDUODA.
Turin ant pardavimo vieną i” dvie

jų biznių: geležinį ir Gents Fu'riii- 
shing krautuvę, Melrose Park. 111.

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

Norintieji pirkti atsišaukite įiirt 
antrašo:

Jos. Stefankic-.viez, 
5001 W. 12th St.. Cicero, TH.

Pajicškau suaugusios merginos prie 
namų darbo. Geras mokestis ir nuo
latinis - darbas. Kreipkitės per laiš
ką kaip galima gierėiau-po antrašu:

K. Badaukis,. ■
12412 S. Halsted St., W. Pullman, Ill.

CAMBRIDGE, MASS.. iUETUVIAMil.
yiuorn pranešame, kad P. Bartkęvi- 

čia,.. 877 ’Cimbridgc st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas, i’as 
jį galite užsirašyti “Katalikų” ir'už
simokėti pinigus. , į į

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

■ . [pasisekimo turėti. Tas, ku- 
-iA.,Sadauskis '23 su Mare [4,ori tur?ti pasisekimų, 

Bulbaite 22 i užlaiko savo kūną gerame
I stovyje ir atkreipia pride
ramą domą į kiekvieną, kad- 
ir menką negalę, kuri galai 

SU būti tik staigiu praradimu 
noro valgyti, nesįnagumu 
pavalgius, vidurių gėlimu, 

. . [vidurių užkietėjimu, galvos
Įj£ązyi$; Topkevičius 24 skaudėjimu, ar neramiu mie- 

su- Juzefą Jankauskaite 21. ‘ • . -------
Antanas Lazauskas 27 su 'apsireiškimo, 

Mare Kirkickiute 19. ■:
• Kazys Vėsokas 31 su Leo-, tuojaus ima Trinerio Ameri- 

j kinio Karčiojo Vyno Elixi- 
rą. Šitas puikus vaistas 
greitai išvalo vidurius, ne- 
nusilpnydamas kūno, atitai
so norą valgyti, suteikia gai 
vingą miegą ir paakstina 
naują stiprumą. Kaina $1.00. 
Jos. Triner, fabrikantas che
mikas, 1333—1339 So. Ash
land Ave., Chicago. Gau
namas aptiekose.

Pailsusį kūną reikia ge
rai subraukyti su Trinerio 
Liųimentu. Geras nuo rn- 
niatų. Kaina 25c ir 50c. ap
tiekose; per krasą 35c ir 60c.

ką Žcmantaiiskaitc 26.
Aleksandra Rotsno 22 

^Barbora Gričaite 23. 
tterdIiOi: Jakaitis 22 su An-j 

18.
SLA. II APSKRIČIO •

Nedėliojo, -liepos- 2 ; d. 
River Side Parke atsibūvu 
SLA. II Apskričio pikni
kas, bet nepavyko, kaip bu
vo tikėtasi iš oro atžvilgio. 
’Lietus viską sugadino- Į 
pavakarį, kada jau , imsi' 
.blaivė/ ’pradėjo • ’daugiau1 
publikos atsilankyti,: bet 
Inąnydami, kad ir Vėl gali 
Ištikti lietus, tai anksti 
pikniką užbaigė.

IV ATOLUOS KONCERTAS
Seredojc, Šv. i Jurgio' sve

tainėje, įvyko Bėcthovėno 
Konservatorij<>s užbaigimas 
mokslo metų- Publikos pri- 

. ruiminga 
. Programas buvo 

mėnesio laiko- Naujas mok-[rimtas. Jame dalyvavo dar 
slo metas prasidės 1-ma rug-[ besilavinantieji mokiniai, 
pjųčio (August) ir mokslas Savo užduotis jie išpildė pū
tęsis, kaip kad iki šioliaį bu- Į 
vo. Turime paminėti, kad 
šią mokyklą lanko pusėtinai 
liktas būrelis lietuvių. 
Kaipo prisirengiamoji mo
kykla, tai kaip darbo žmo
nėms prieinamiausią: joje 
mokinama dienomis ir vaka-! 
rais, taip už prieinamą, mo
kestį. Bėgyje pereitų metų, 
lanke net 276 mokiniai: 249 
vyrai ir 27 moterįs.

Manome, kad tie patįs mo
kiniai, kurie dar neužbaigė 

grįžš užbaigti, taip

kviečiami prisidėti. Ypatin- kaipo ant vakacijų laiko nuo sirinko pilnintelė .jn 
gai, moteris pageidaujamos. Pereito penktadienio, ant, svetainė. p™™.™,™,.gai, moteris pageidaujamos. 
Jokių mokesčių nėra. Dėl 
platesni! informacijų, kreip
kitės prie direktoriaus, 
Mark White Square, 29-ta 
ir Halsted gatvių.

Aplikacijas galima siųsti 
pas Joseph Singer, 856 N- 
(dark St. Prisiųskitc savo 
pilną vardą ir adresą, taip- 
-pat pažymėkite, ant kokio 
instrumento galite grajyti. 
Pdsaykite ir savo draug inis 
muzikantams.

L. VYČIŲ 36 KUOPA
STEIGIA KNYGYNĄ.
Birželio 21 d- 1916 m., nii-i

vyzdingai. Koncerte daly
vavo mokiniai: piano, daina
vimo ir smuikavimo skyrių. 
Buvo ir choras kurį vedė p. 
O. Pocienė. Tarpe koncer- 
tantų, buvo pastebėtina tu
rinčius nepaprastus gabu
mus. Jeigu jie lavinsis to- 
liaus, tai susilauksime savo 
ir smuikoriu ir dainininku ir 
pianistu. Nei viename va
kare nebuvo suteikta tiek i 
rožių bukietų, kiek šiame 
koncerte.

Beethaveno Konservato-

NUSINUODINO 
KŪDIKIS. .

Kazimieras Andriulis, 2į4 
metų amžiaus, gyvenąs p<į 
num- 1951 Canalport Ave. 
radęs šėpoje pilių, kuriose 
buvo didelė dalis strychnine 
nuodų, nuo ko nelaimingas 
kūdikis ir mirė.

• <, gir ir prie mažiausio negalės
, pasisaugoji- 

miri nuo sunkesnės ligos,
Kiekvienas Gali Būti 

Fotografistų.

nėta Vyčių kuopa, laikė sa-'mokslo, grįžš užbaigti, taip Beethaveno Konservato- 
vo susirinkimą Nekalto Pra- ,pat ir nauji, norinti prasila- rija savo prakilniu darbu ne- 
sidėjimo Panelės Šv. parapi-1 viiiti ateis prasidedant mok- paprastai prisideda prie 
jinėje salėje, ant kurio tapo (slo metui ir įstos minėton švietimo ir kėlimo tarpe inu- 
vienbalsiai nutarta, įsisteig- mokyklon. sų muzikos. Mums ten rei-
jinėje salėje, r 
vjęnbalsiai nutarta, įsisteig- mokyklon.

LEIDIMAS APSI-
WL; •

Leidimą;, apsivesti gavo 
sekančios poros: t-yį -

Pranas Bukaveekas 27, sir 
Elzbieta Tvorąičiuke 20.

su

su

NORTH
376 Selkirk

Paj ieškau

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai’iš
mokti 
amato. F 
o gausite 
Siuntimą 
Adresuokite:

fotografystės 
Prisiųskitc $1, 

L? šitų knygą, 
apmokame.

norą Sorgąičiuke 24.
'. Pranas Nausieda 28 
Ona Rutkauskaite 20.

Petras Baltuška 41 
Mare Žigaite 40.

Ignas Panovas 25 su Ur
šule Kranklaite 21.
. Povilas Baralis 37, su Emi
lija Siraite 32.

Petras Lukoševičių--. 24 
Uršule Norkaitc 23.

Rafolas Sirvidas 33
Anele Bukauskaite 24.

Antanas Buza 38 su 
ruse Barauskaite 26.

su

su

Bet

REIKALINGAS 
LINOTYPISTAS.

Tuojaus, geram vyrui pa
stovi vieta, geros išlygos'; 
atsišaukit pas :
' Tananevicz Pub. Co.

3249 So. Morgan, St.,
Chicago, Iii.

l’iijleškau Juozo Punlškos Iš Phi
ladelphia, Pa. Dirbo Lack Port, 
N. Y.-’ Buvo atvažiavęs Į Milwaukee, 
WW.’ apie 11 ar 15 d. spalių mėli. 
1913 m. ir nemisliu. kad jis buvo il
gai.' Milwaukee. Nuo to laiko neži
nant kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restoracijosė, 
myli eiti į šokius, amžiaus apie 30 
metų;- C pėdų augšėjo,

Amu. Schultz, 
Wales, Statcsųn,, Wis.

END PHOTO CO.,
Ave.. Vihnipeg, Man.

savo draugo- Juozo Ber- 
kio, Suvalkų gub., Mariampolės p.-lv.. 
Balbieiiškių gulino, Utnos~ kaimo, 
čias motas kaip Amerikoje. Jis 
malonės? atsišaukti, arba .kas jį 
pranešti antrašu:

William Aleksinas.
5-14 Washington Ave.,-

Waterbury, Conn.

Tfc.
pats 
žino

Telefonas DROVER 9929

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad. aš 
atidariau naują salinus žeminus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai -pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau svcJ 
taiiie susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas minto 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik- 
nikams ir t.t.

Su pagarba, ' į , ;
FRANK D ALKUS, . .

3301 So. Morgan St., Chicago, ‘Ill.

as
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bites 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznie
rius be bankas čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chioagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

SAVINGS BANK
IŠMAINO ruskus pinigus ant ameriko- 

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

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

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

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

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

JONAS M. TANANEVICZ, Sav
5249-53 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILLINOIS

BANKUS VALANDOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nerišliomis nuo 9 ryto iki vai. po piety.
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