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RUSAI PLIEKIA 
TURKUS

Rusai pliekia turkus, kad 
pastariemsiems nėra kada 
nei atsitiesti. Į rytus nuo 
Plaiana per pasekmingą 
ataką, rusai užgriebė iš tur- 
kų eilę kalnų, kurie buvo 
fortįfikuoti. Priešai at
mušti žemiau upės Sam
sonu Darassi. Palikę dau
gelį užmuštų, turėjo turkai 
bėgti.

FRANCUZŲ ORLAIVI-
NINKŲ PASEKMĖS.
Prancūzams veik geriau 

sekasi su orlaiviais, negu 
vokiečiams. ’ prancūzas 
Chainat, jau penktą vokie- 
či orlaivį nusiuntė žemyn. 
Prancūzų orlaivių skadro- 
nas, numetė į penkias de
šimtį bombų ant Longuyon 
geležinkelio stoties. Taip- 
-pat po mažesnį skaitlių ant 
Thionville ir Dun. Visi or
laiviai pasekmingai sugrįžo 
į savo stotį.

RUSAI HUHGARIJOJE.
Rusų kavalerija nuo Kini 

polung, pietinės Bukovinos, 
perėjo Karpatų kalną ir jau 
yra Hungarijoje. Iš Buda
pest praneša ir tą žinią pa
tvirtina, kad rusai jau pra
dėjo veikti ant Hungarijos 
žemės.

PIRMIEJI ANGLŲ 
ŽINGSNIAI.

Nuo pat karės pradžios, 
anglai rengėsi prie užpuoli
mo ant vokiečių, bet niekas 
negalėjo pasakyti, ką ang
lai mano su savo kariume- 
ne daryti, kuri buvo išsių
sta į vakarinės franeuzijos, 
karės frontą. Iki šiam lai
kui, niekuo neatsižymėjo 
anglai savo fronte, nors be 
abejo atstovėjo savo vietą, 
arba daug prigelbėjo fran- 
euzanis atsilaikyti prieš pir
mą vokiečių veržimąsi į frau 
eliziją ir pasiryžimą paimti 
Paryžių. Bet to viso atsilai
kymo garbė puolė, daugiau
sia patiems franeuzams. Da
bar, tik dviejų metų karės 
bėgyje, nieku*imi anglai ne
atsižymėjo, tik šiaip, taip 
atsilaikė. Anglija nesenai 
pasigarsino, kad turinti į 
4,000,000 kareivių, kurie 
dar ne yra matę karės fron
to. Iš tų 4,000,000 kareivių, 
^bntan pasiuntė tik 2,000,- 

khrMVių ir pasekmingai 
eina pirmyn, ko iki šiam lai
kui niekas negalėjo tikėti.

RUSAI PAĖMĖ 2,000 Į 
VOKIEČIŲ NELAISVĖN, 

i Kaip ten nebūtų, bet ru- 
,sai Galicijoje pasisekimą' 
įturi. Į vakarus nuo miesto 
' Kolomea, rusai nelaisvėn pa 
*ėmė 2,000 vokiečių kareivių. 
Volynijoje neperstojama ko 
va verda. Vokiečių atakos 
padarytos tarpe upių Styr 
ir Stokhod, bet visur buvo 
atmušti.

RUSAMS ATAKAI 
NENUSISEKĖ.

Daugelyje vietų rusai da
rė atakus ant vokiečių Lie
tuvoje, bet buvo be pasek
mių. Į šiaur-vakarus ir 
piet-vakarus nuo Lutsko ir 
netolymais Whereben, į 
šiaur-ryčius nuo Berestecht, 
visi daryti užpuolimai, tapo 
atmušti. Apart nuostolių 
paneštų ant amunicijos, ru
sai nustojo 110 aficierų ir 
1,139 kareivių.

PRINCAS WILLI AM AS
PASTOJO ARI5IJON.
Seniausias sūnūs crown 

princo Frederick William, 
kuris 10 metų amžiaus, pa
stojo armijom Paskirtas 
pirmos apsaugos pėstininkų 
leitenantu.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI.
Dar tik kelinta diena, 

kaip anglai pradėjo užpuo
limą ant vokiečių, o jau sa
vo pasisekimais džiaugiasi. 
Didžiausi susidūrimai su vo
kiečiais buvo prie Fricourt, 
Contalmasson ir Gomme- 
court kur vokiečiai stengė
si neatiduoti anglams pilti- 
nių kelių tarp Arras ir Ba- 
paume ir Peronne, bet jų pa 
sistengimai .nuėjo niekais. 
Tuose susirėmimuose paėmė 

3,500. 
ne-

VULKA NA S ATSIVĖRĖ.
Vulkanas Stromboli, ant 

Lipari salų, prie šiaurinio 
pakraščio Sicilijos atsivėrė. 
Visokie laivai skubėjusi į 
pagelbą. gyventojams, kad 
išgelbėjus žmonių gyvastis

vokiečių nelaisvėn 
Siuomi žygiu, vokiečiai 
teko 9,500 kareivių.

NAU JI
LAIMĖi

Italai sutiki 
mojimus Trent iii o apskrity
je, užimdami Muite Sorno 
ir Montėy Sellugio, ir gavo 
progą eiti pirmyn link Rio 
Fareddo ir Ast u

[T ALŲ 
IMAI.

naujus lai-

cę.

PRANCŪZAI 
PRIEŠĄ AN 
PUSIŲ UPĖS SOMME.
Kaip šiaurių pusėje upės 

Somme, taip ir pietų, pro
gresuoja nesulaikomi. Į 
šiaurius, franeuzai užgriebė 
iš vokiečių apkasus. Taip 
pat šturmu paėmė Sormont 
ūkę. Į pietus; vokiečiai tu
rėjo naujos kar

NUŠLAVĖ 
‘T( ABIEJŲ

ąimenės su
kuria norėjo atimti iš fran
cuzų Belloy-en-S; interre, bet 
buvo atmušti.

VOKIETIJAI LĖŠIAVO 
PUSĖ MELIONO ŽMONIŲ 

Į MĖNESĮ LAIKO.
Vokietijai ir Austro-Hun- 

garijai labai daug lėšiavo 
paskutinis mėnuo. Apskai
toma, kad atsiėjo pusė ini- 
liono kareivių. Iš tos pu
ses milio.no pasidalina šiaip: 
rusai nelaisvėn paėmė 232,- 
300 nesužeistų kareivių, ita
lai 4,700 ir anglo-frąncuzai 
14,200.

Tą sumą sudauginus ant 
dviejų, kaipo užmuštų, nes 
užmuštų turi būti mažių ma
žiausia ant tiek daugiau.

Trumpai pažymėsime, 
francuzų-anglų pasekmes, tų 
kelių dienų naujojo ofenšy
vo: užgriebimas netoli d.e- 
sėtko fortifikubtų kaimų. 
Paėmimas į 15,000 vokiečių 
nelaisvėn, daugelį sunkiųjų 
kanuolių, kurios’ tik-ką bu
vo prisiųstos iš šiaurinės pu
sės Verdurio. Nuėjimas nuo

upės, dvidešimtyje myliu il
gio fronto.

RUSAI NETOLI 
LEMBERGO.

Užėmus rusams miestą 
Kolomea ir Cbertine ketu- 
įriolika mylių į šiaur-ryčius

VOKIEČIAI NUSTOJO 
60,000 KAREIVIŲ.

Per muši, prie Somme 
upės, vokiečiai nustojo 60,- 
000 kareivių. Užgriebimas 
ginklų, palyginamai mažas, 
pagal kareivių nelaisvėn pa
imtų.

ŽiŽMĖS DREBĖJIMAS 
SICILIJOJE.

Nelaimingą Siciliją ir vėl 
ištiko žemės drebėjimas. 
Aną metą išgriovė miestą 
Messina, ir daugelis žmonių 
žuvo. Dabartiniame žemės 
drebėjime mieste Caltaisset- 
ta, žuvo į 300 žmonių. Sa
koma, kad šie žuvusieji žmo
nės, buvo trijose sieros 
syklose, tai ten juos ir 
griuvo. Apie nuostolius 
pranešama nieko.

ka-
už-
ne-
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nuo išsiveržusios degančios nuo Kolomea, austrai pasi-

PRANCŪZAI PRIE 
VARTŲ PERONNE.

Paskiausios žinios prane
ša, kad jau francuzų armi
ja randasi tik už dviejų my
liu nuo Peronne ir bile die
ną, laukiama užimant.

masos. traukė iš savo pietinių pozi
cijų. Tas rusų pasekmingas 
■žingsnis padarė tiesų, lygų 
kelią link Lembergo. Aus
trai patįs pripažįsta, kad to- 

rusus ir nuolliai Lembergas bus jų ran
kose, koliai rusai neprisiar
tins prie jo.' Austrai neturi 
mažiausios vilties pasilaiky
ti prie Lembergo arba išgel
bėti jį nuo puolimo.

ORLAIVIAI BOMBARDA
VO SOFLĄ.

Francuzų orlaivių skad- 
ronas bombardavo Bulgari-

RUSAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Pietinėje Persijoje, tur 
kai nuveikė
Koscrevabad turėjo trauk
tis atgal link Mahidecht. 
Tvirta užpakalinė apsauga, 
buvo pasilikusi, bet tur
kams užėjus, išvijo rusus iš 
jų pozicijų. Amunicijos 
daug užgriebė.

Ant kairiojo sparno prie 
Kaukazo, smarkiai fortifi- 
kuoja turkai, kurias kelio
mis dienomis buvo iš rusų j jos sostamiestį Sofią, mes- 
atėmę į šiaitrius nuo. upės darni bombas ant amunicijos 
Tehonek. Rusų atakas at-j sandėlių ir geležinkelio. Ko- 
muštas ir užgriebta karei- ki nuostoliai padaryta,'ne
viu nelaisvėn. pranesama.

RUSAI PERKIRTO 
/ i VOKIEČIŲ LINIJĄ.

Rusų armija stovinti prieš 
field maršalo von Hinden
burg armiją, perkirto vokie- 
čių liniją, Rygos apskrityje. 
Baranovitch apskrityje, ru
sai sumušė princo Leopoldo 
armiją—bavarus ir daugelį 
nelaisvėn paėmė. Mikou- 
litchine, Galicijoje rusai ap
veikė ir vokiečių-austrų ar
mija priversta buvo nešdin
tis tolyn.

LEMBEBRGO SUSINĖ
SIMAS ATKIRSTAS.
Rusams įsibriovus dvide

šimts vieną mylią Galicijon 
ir dasiekus Karpatų kalnus, 
tuom kartu tapo atkirsta ge
ležinkelio Delatyn-Korome- 
zo nuo Lembergo. Tai yra 
viena iš svarbiausių linijų 
maisto pristatymui į Lem- 
bergą. Geriau pasiturinti 
Lembergo gyventojai jau 
apleidžia miestą, bijodami 
rusų atėjimo.

Su! SSSSRS2SES351Is Amerikos
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EPIDEMIJA PLĖTO
JASI.

New York o mieste jau 
įleido šaknis paralyžiaus 
epidemija. 320 kūdikių ap
sirgo ir išviso jau į 125 kū
dikiai mirė. Štai, ta pati 
epidemija pasivaidino ir 
Springfielde, III. Miesto 
sveikatos departamentas 
labai tuomi užsiėmęs ir su
sirūpinęs, kad čia ji neužsi- 
liktų.

Į 24 vai. laiko 25 kūdikiai 
mirė nuo paralyžiaus epi
demijos. Į tą patį laiką, ap- 
sirgimų ta pačia liga buvo 
59. Geriau pasiturinti tė-

IŠ MEXIKOS 
PARUBEŽIO,

Nebuvo vilties, tokių pa
sekmių sulaukti, kokios da
bar jau matosi, tarp Mexi- 
:os ir Amerikos. Ameri

kos laikraštija visa gerkle 
šaukė, kad reikia Vilią su
gauti, reikia jo banditus iš
gaudyti ii tam panašiai. 
Vida, gaudė, gaudė ir iki 
šioliai dar nesugavo. Ame
rikos laikraščiai skelbė, kad 
Villa esąs Amerikoje, tai 
kad Villa jau negyvas, o 
kaip dalykai tikrai yra, tai 
nevienas nesiteikė aiškioje 

I formoje pastatyti.
Sujudus milicijos mobili-1. ... .[vai, siunčia savo kūdikius 

iš miesto, kad tuomi apsau
gojus nuo ligos.

500,000. TEUTONŲ ŽUVO 
BUKOVINOJE.

Nustodami austrai Buko
viną, nustojo 500,000 karei
vių, kaip kad vėliausios ži
nios skelbia. Jš to skaičiaus 
250,000 nelaisvėn paimta, o 
kita dalis užmušta ar sužei
sta. Apart kareivių žuvu
sių dar amunicijos nustojo: 
artilerijos 250, mašininių 
kanuolių 700 ir daugybės 
kitos amunicijos.

RUSAI VEJA TURKUS.
Apskrityje Platana, rusai 

progresuoja. Tarp Taurus 
ir Tchoruk, pasekmingai at
mušė turkus ir vėliau, prie 
Tchoruk, turkai padarė ata-

zacijai, ginklų rūpinimąsi, 
kad taip ir atrodė, Imk ka
rės šmėkla ir kabo ant plau
ko; plaukas truks ir karė 
prasidės. Dabar, jau visai 
kitaip kalbama yra. Taikos, 
arba galutinio užbaigimo 
dalykų — pasikalbėjimas— 
konferencija įvyks visai 
greitoje ateityje.
“Milicija, vienok dar pri
būva į Mexikos parubežį 
El Paso, Texas, bet, jau yra 
manymas, kad milicija at
šaukti, o jos vieton, kad ir 
mažiau, reguliarės armijos 
pasiųsti.

Mat, nebuvo visai gert) 
pamato, užpulti ant Mexi
kos, kaipo su Amerika nie
ko bendro neturinčios. Mi
licija stovinti parubežyje, 
baimina mexikiecius šaudyt 
per rubežių į Amerikos pu
sę, ir visas pakeltas lermas 
ir per kelias savaites be 
nerštojimo bubnijimas per 
laikraščius, tuomi turi už
sibaigti, neatsiekus tikslo.

SUVA VALST. IŠNAUJO 
PERSERGSTI TURKIJĄ.

Suv. Valst. persergsti 
Turkiją išnaujo, kad pasta
roji nemarintų badu syri- 
.niečių. Turkų kareiviai iš
plėšė įrantą iš syriniečių ir 
dabar jų tarp 50,000 iki 80,- 
000 badu miršta.

IŠNAUJO RINKS 
KONGRESMANĄ.

Milwaukee, Wis. paskelb
ta, kad čia turės atsibūti iš
naujo rinkimas kongres- 
mano William J. Gary, 
ketvirto 
trikto. 
savimo 
ma.

rinkimas
William

> kongresinio dis- 
Smulkesnės perbal- 

priežastįs neskelbia-

RUSAI APLEIDO
BAGDADO APSKRITĮ.
Rusai pasitraukė ant 80 j ką ant savųjų. Turkai savo 

mylių atgal iš Bagdado ap-

PAVOGĖ KARĄ SU 
CINU.

Ant geležinkelio stovėju
sį karą tarp East Chicago, 
Ind. ir Chicago su devy
niais šmotais lieto cino, kas 
žiu kas pavogė. Tuomi at
sišaukia, kad atsilieptų kas 
jį pavogė. Hegewisch poli- 
nijos viršininkas pranešė į 
visas policijos stotis, kad 
jieškotų karo su numeriu 
22,591, Illinois Central ge
ležinkelio kompanijos.

Cino šmotai buvo kiek
vienas po 100 svarų sunku
mo.

NAUJAS F.YDRO- 
-AEROPLIANAS.

Didžiausio modelio kokio 
■ iki šiam laikui dar nebuvo, 
lyra užsakyta Rodman Wana 

Apskrityje Diarbekr, pie- mapei.įOj kuriuomi manoma, 
, 11:bus galima lėkti skersai At-

jrusai juos išvijo ir užgribeė Jantiką> Maž-daug yra šio- 
’ kis: mašinerija didžiausio 

modelio ir jau padaryta. Tu
ri savyje šešis 12 cilinderi- 
nius motorus 300 arklių pa- 
jiegos kiek vienas. Greitu
mas bus 100 mylių į valandą 
ir galės važiuoti jame šeši 
pasažieriai.

. . atakose vartojo nuodingas, 
skričio, neatlaikydami tur- troškinančias bombas.
kų spaudimo. Svarbiausia

ITALAI ATAKUOJA 
AUSTRU POZICIJAS 

BE PERTRAUKIU.
Italams sekasi austrų ar-j 

miją stumti atgal. Austrai 
nepajiegia atsilankyti. Tar
pe Adige ir Brenta pasek
mingai atakuoja ir tolyn va 
ro austrų kariumenę. Į šiau
rius nuo Pedescala, italai iš
vijo iš apkasų austrus. Tar
pe Selz ir Monfalcone išvijo 
iš apkasų austrus ir dauge- 
lįį kįareivių nelaisvėn pa
ėmė.

Priešų orlaiviai mėtė 
bombas ant Marostica ir ki
tose vietose, bet didelių nuo 
stolių nepadarė. Žmonių ne
užmušė, tik lengvai suga
dino nesvarbias vietas.

priežastis esanti, tai karštu-|įul.paį laikė pozicijas, iš ten 
mas Mesopotamijoje. Rusai • • ........... v .
nusprendė pabūti šaltesnio- fĮaUgyĮ)ę kariškos medžiagos, 
je vietoje, keliai idiinatiškasi Apsrityje Diarbekr, pieti- 
Gjfnvifc lininis iipyds n I stikfiii- L • -• i i -m i. i. i istovis nebus jiems atsakau- fįneje dalyje Ephrates klo-
ciu.

10,000 VOKIEČIŲ , 
NELAISVĖN PAĖMĖ. 
Rusai be atleilimo, spau

džia austrų armiją link Ko- 
rosmeso, užimdami kaimą 
Mikoupshine, pastatė svar
biausią ir austrą armiją pa
vojui!. Ant tiesiojo kranto 
Dniestro, rusai paėmė nelais 
vėli 5,000 vokiečiu kareivių. 
'Rusų pranešimai liudija, 
kad ant rytinio fronto, taip 
pat 5,000 kareivių nelaisvėn 
paėmė.

Pasekmingą aliaką rusai 
padarė prie Czartorysk ir 
Kolki, kur vokiei
šė per kelias apkasų linijas.

nio, rusai užpuolė turkus ir 
durtuvais išvijo iš nuo se
niau laikomų pozicijų.

DIDŽIAUSIOS RŲŠIES 
VOKIEČIŲ SUBMARI

NES AMERIKOJE.

ius sumu-

Jau buvo minėta, kad ne
paprastas vokiečių submari- 
nas atplaukia Amerikon, ir 
dabar, pagal Berlino prane
šimus, kad Supersubmarinas 
jau pasiekė Hampton kelią 

pereitą nedėlią ir tuoj aus 
bus Amerikos porte. Kada 
i is plaukia dieną kaipo sub- 
marinas, naktyje topėdo 
valtis.

SUMAŽĖJO LYNČIAVI- 
MAS.

Iš Montgomery, Ala. pra
nešama, akd šį metą labai 
daug sumažėjęs lynčiavimas. 
Tuskegan Institutas, kuris 
užlaiko ir veda lynčiavimo 
rekordus, sako, kad per 
šiuos praėjusius 6 mėn. atsi
buvo tik 25 lyniaviami,, kuo
met per tą patį laiką pereitą 
metą buvo 34. Penki ini- 
linčiavimai buvo už užpuo
limą ant moterų.

KANSAS VALSTIJOJE 
STOKA DARBININKŲ.
Valdžios darbo biuras 

reikalauja į Kansas valstiją 
40,000 darbininkų, apdirbi
mui ūkių. Mokestis $2.50 į 
dieną ir valgis. Kur darbi- 

: ninku perdaug, o kur per- 
mažai.

POSTMASTERIS 
MOTERIS.

Prezidetas Wilsonas no
minavo į postmasterius mie
sto Riverside, Ill. moterį, p. 
Mary E. Sullivan.

1
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Motiejus Klevinskas, jieško 
savo brolio Juozapo Klevinsko. 
Adresas: Russia, g. Luga, Pet- 
rogradskii gub., Tspenskaja ui. 
d. No. 65, Matvieju Klevinskomu.

Antanas Nausieda, Kauno gub.. 
Raseinių apskr., Naumiesčio par., 
jieško Petro Nausiedos ir Ado
mo Bergelio. Adresas: Russia, 
Stan. Starožilovo, Rezanska Ural-

Juozas Linkevičius, ’Suvalkų 
gub;, Kalvarijos pav., jieško bro
lių, Jurgio, Vinco ir Pijušo Belli- 
sų (Linkevičių) ir švogerių, An
tano ir Petro Miliauskų. Adre
sas: Russia, g. Voronež, Konev- 
skoi gora. d. Poliaevoi 14, Qsifu 
Linkeviču.

Ona Krušinska, jieško Povilo 
Krušinsko, Kauno gub., Užbalių

ska žel.dor. star. otd. Konskago
Zapasa. I. R. 4 vzvod, Antonu
Nausiedu.

Antanas Bernotas, jieško sese
rų ir brolių: Uršulės Žilaitės, 
Juozapo Butkaus ir Onos Terva- 
naitės, Kauno gub. Adresas: 
Russia, ,'tan. Starožilovo. Rezan
ska Uralska Žel. dor. star. otd.

par. Adresas: Russia, g. Sa- venusio 
marsk, pač. St. Perekonnaja, Se- Russia,

Ona Rumšienė, Suvalkų gub., 
Aleksoto vals.', jieško dėdžių, "pta- 
nislovo ir Eduardo Mikolaičių. 
Adresas: Russia, Post Saratoff, 
Saratov, Malaja Sergievskaja 
56—58. Litovskij Komitet.>'• > ••

Liudvikas Bliumas, Suvalkų 
gub., Mariampolės apskr., Skriau
džių parap. ir kaimo, jieško 
švogerio Jurgio įStrampinskb, gy-

Racine, Wis. Adresas: 
Post Saratoff, Saratov,

lo-Černaja-Radina, Anna Krušin
ska.

Adomas Petravičius, Jonas 
Krlunis, jieško savo brolių, pus
brolio Nikodemo Čepulio, Kauno 
gub., Novoaleksandrovsko apskr., 
Rimšės vals., Rudžių sodžiaus ir

Malaja Sergievskaja 56—58 Li- 
tegvski Komitet.

Juozas Keblinskas kareivis, Su
valkų red., Naumiesčio ap., Zyp
lių valse., Miliškių kaimo, Luk
šių parap., jieško brolio Prano 
Keblinsko, gyvenusio Kanadoje

Konskago Zapasa, I. R. 4 vzvod. įbrolio Jono Garnio, Kauno gub., 
Adolfą Laužikaitė, jieško Onos Zarasų apskr., Rimšės vai., Kazi-

Andriušaitienės. gyvenusia Chica- 
goje, Grigaitį. Vaitkevičių ir Pra 
na Motuzą—visi Kauno gub., Ra
seinių apskr., Šidlavos valse., 
Naujakaimio kaimo. Adresas: 
Russia, gorod. Voronež (Vor. 
gub.), staro—-Maskovskaja No. 
19, Adolfą Lavžikas.

Julijona Rapševičaitė, Kauno 
gub., Panevėžio valse., Pavešečių 
kaimo, jieško giminių ir pažįsta
mų: Amilijana Šlapelio, Matardo 
Javaikevičiaus, Onos Kaleckai- 
tės, Alponijos Vikiraitės ir Mor
tos Abluzevičienės. Adresas: g. 
Moskva, S. Bogorodskoe Bal. Bo- 
gorodskaja ui. No. 19 d. Vora- 
byva, Julijana Rapševič.

Julius Nenartavičius, Vilniaus 
gub., Trakų apskr., Stakliškių 
miestelio jieško brolio Martino 
Nenartavičiaus gyvenusio New 
Yorke. Adresas: Russia, Ros
tov—Don. Temcrnickij pros. No. 
26. Julijanu Nenartovieu.

Ramualdas Grigelis, jieško sa
vo draugi! bei kaimynų, Kauno 
gub., Ratnyčios parap., Šandub- 
rės (Sviandubrės) kaimo. Ad
resas: Russia, g. Maskva, Pod- 
moskovnaja M. V. R. ir d. gnu 
Ramiiaidti Ivanoviču Grigeliu.

Juozas Veršynskas, Kauno gub. 
Šiaulių miesto, jieško Bronislovo 
ir Liudviko Visockiu, gyvenusių 
Worcester, Mass. Veršynskis 
gyveno Dravosburg, taipgi jieško 
ir kitų pažįstamų. Adresas: Rus
sia, Moskva, Lietuvių Komite
tas. Juozas Veršinskas.

Masaitienė ir Sedeikienė. jieš
ko savo brolio Benedikto Rač- 
kaus, giminių, Jono ir Petro Gai- 
liunų. Juozapata Masaitierio jieš
ko seserų Antaninos ir Uršulės 
Butkovienių ir Eleonardo Rač- 
kaus, Marijonos Matijošaitienės, 
gyveno Bridgeport, (lomi. Ad
resas: Russia, g. Moskva, Selo- 
-Bogorodskij Teatralnoi projiezd. 
(Tbm No. 8, kv. 3, Masaitienė ir 
Sedeikienė.

mieravo sod., Wilemo Bagdona
vičiaus ir Boleslavo Buzinskio. 
Adresas: Russia, Severnaja Za- 
podnaja Ži i;ezna doroga, stancia 
nazia polučit. Adomu Petroviču.

Felicija Valienė, Kauno gub., 
Šiaulių apskr. iš Kuršėnų, jieško 
savo .vyro Liudviko Valio. Ad
resas : Russia, g. Smolensk, sol- 
datskaja svoboda, 3 linia, d. 
Liesinta, Felicija Valis.

Mateušas Jankauskas, jieško 
brolių Vinco ir Jono Jankauskų, 
gyvenusių Shenandoah, Pa. Ad
resas: Rusia, Vitebskoi gub., Gu- 
berskoi Zemskoi Gospital Mateu- 
šu Jąnkovskomu.

Edvardas Turauskas, jieško dė
džių Jono ir Juozo Turauskų, iš 
Kauno gub., Raseinių apškr. iš 
Eržvilko. Adresas: Russia, Sa
ratov, Kamyšinskaja ugal. No- 
vouzenskoi No. 2/36, učeniku 
VIII klass. Eduardu Turovsko- 
mu.

Antanas Tamulaitis, Suvalkų 
gub., Naumiesčio ap., Dombrava- 
lės vals., Pažiegzdrių, jieško bro
lių: Vinco, Juozo ir Broniaus Ta- 
mulaičių. Adresas: Russia, g. 
Smolensk, Litowskij Komitet, 
Pokrovskaja ui. No. 18. Antonu 
Tamulaitisu.

Petras Partuškevlčius, Kauno 
gub., Panevėžio pav. iš Raudon
dvario, jieško brolio Karolio Par- 
tuškevičiaus. Jurgio ir Konstanto 
Marcinkevičių ir kitų pažįstamų. 
Adresas: Russia, Dieistvujušču- 
pas, Nestr. Kom. Petru Fortuške- 
viču.

Jonas Stanionis, Suvalkų gub. 
iš Simu), jieško dukters Onos 
Staneliutės, gyveno Brooklyn, N. 
Y. Adresas: Russia, Post Sara
toff, Saratov, Malaja Sergievska
ja 56—58 Litovskij Komitet.

Ona . Miknevičienė, Suvalkų 
gub., Aleksoto vals., Miruiškių 
kaimo, jieško brolio Juozo Viz- 
gaičio, gyvenusio Shenandoah,

Mikalina Obelieniutė, jieško 
brolių, Kazimiero. Igno ir Kas
paro Obelienių, Kauno rėd. ir 
apskr., Batncvos kaimo. Adresas: 
Russia, Voroneže Staro-Moskov- 
skaja No. 19. M. Obelienius.

Kazys Kaulakis, Kauno gub., 
Ukmergės apskr., Anykščių par., 
Naujonių sod. jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
Moskva, Selo-Bogorodnoe. Bolša- 
ja Bogorodskaja, dom Evetkova, 
No. 23, Batsiuvių dirbtuvė. Ka
zys Kaulakis.

Antanas Čiblrka, iš Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Veive
rių ginino, Dievogalos kaimo, 
jieško dėdės Čibirkos, brolių Vin
co ir Kazio Čibirkų iš to pat kraš
to, tik Pažėrų kaimo. Adresas: 
Russia, Jaroslavskoi gub., gor. 
Rybinsk, Sergievskaja ui. 48, kv. 
5. Anton Čibirka.

Morta Jasukonytė, jieško se
sers Salomėjos Jasukonytės, Kau
no gub., Ukmergės apskr., Lienos 
kaimo. Adresas: Russia, g. Voro 
než, Staro-Moskovskaja ui. No. 
19, Morta Jasukonis.

Antanas Šnipas, jieško brolio 
Juozo Antano Šnipo, gyvenusio 
Detroit, Mich. Adresas: Russia, 
g. Voronež Litovskomu Komite
tu, I ueenič. obščežitie, mokiniui 
Antanui Šnipui.

Pa. Adresas: Russia, Post Sara
toff, Saratov, Malaja Sergievska
ja 56—58. Litovskij Komitet.

Pranas Šlapikas, Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr., Zyplių valse., 
Aržuolupių kaimo, jieško brolio 
Antano Šlapiko, gyvenusio She
boygan, Wis. Adresas: Russia, 
Post Saratoff, Saratov, Malaja 
Sergievskaja 56—58. Litevskij 
Komitet.

Stanislava Šlapikienė, Suvalkų 
gub., Mariampolės pav., Panemu
nės parap., jieško Teklės Nagi- 
nevičienės ir brolio Antano Greb- 
liausko. Adresas: Russia, Post 
Saratoff, Saratov, Malaja Ser
gievskaja 56—58. Litovskij Ko
mitet.

Teklė Klimavičienė, Suvalkų 
gub., Garlevos parap., Grabavos 
kaimo, jieško brolio Kazio Kala- 
šinsko, švogerio Mateušo Višniau- 
sko ir brolio Juozo Kalašinsko. 
Adresas: Russia, Post Saratoff, 
["Saratov, Malaja Sergievskaja 
56—58 Litevskij Komitet.

Pijus Kriščiūnas, Suvalkų gub., 
Vilkaviškio valse, ir parapijos. 
Šelmių kaimo, jieško brolių Da
nieliaus, Jono ir Kazio Kriščiū
nų, gyvenusių Detroit, Mich. Ad
resas: Russia, Post Saratoff, Sa
ratov, Malaja Sergievskaja 56— 
58. Litevskij Komitet.

ir draugų—Lukšiečių. Adresas: 
Russia, Post Saratoff, Saratov, 
Malaja Sergievskaja 56—58. Li
tevskij Komitet.

Jurgis Staniulis, Suvalkų gub., 
Mariampolės apskr., iš Aleksoto, 
jieško Kazio Matulevičiaus iš Pa
kuonio parapijos, Kazio Kliau- 
zo, Pakuonio parap., Ignoto Bal- 
tuškonio, Igliaukos parap. Ad
resas: Russia, Post Saratoff, Sa
ratov, Malaja Sergievskaja 56— 
58. Litevskij Komitet.

Ona Kieliuvienė, Suvalkų gub., 
Prienų parap., Židoviškių kaimo, 
jieško Augusto Jarmalo Rumko- 
nio parap., Elzbietos Raginiutės 
ir Stasio Kumetinio, abiejų iš 
Balbieriškjų. Adresas: Russia, 
Post Saratoff, Saratov, Malaja 
Sergievskaja 56—58. Litevskij 
Komitet.

Mikolas Dovydavičius, Kauno 
Sub., Čiakiškės parap., jieško bro
lio Jono Dovydavičiaus. Adre
sas: Russia, Post Saratoff, Sara
tov, Malaja Sergievskaja 56—58. 
Litevskij Komitet.

Jurgis Atgalainis, Kauno gub., 
Jodaičių parap., iš Akmeniškių, 
jieško brolio Jurgio, gyvenusio 
Chieagoje, Antano Šaulio, iš Ra
žaičių, Girkalnio parap.' Adre
sas: Russia, Post Saratoff, Sara
tov, Malaja 'ylergicvskaja 56—58. 
Litevskij Komitet.

Ona Motiejūnaitė, Kauno gub., 
Vilkmergės apskr.. Sudeikių par., 
iš Kampiškių, jieško Jono Mitalo 
iš Ragelių, Utenos parap. Adre
sas: Russia. Post Saratoff. g. Sa
ratov, Malaja Sergievskaja 56— 
58. Litevskij Komitet.

Vincentina Galginaitė, Kauno 
gub. ir apskr., Griukiškės parap., 
Jokūbaičių kaimo, jieško brolio 
Stasio Galgino. Adresas: Rus
sia, Post Saratoff, g. Saratov, 
Malaja Sergievskaja. 56—58. Li
tevskij Komitet.

Marijona Raginienė, Suvalkų 
gub., Prienų par., iš Židoviškių, 
jieško Jono ir Adomo Brusokų, 
Gudelių parap., Makriekų kaimo.

Petronėlė Klasauskienė, iš Va- 
vambalio, jieško jirolių, Jono ir 
Adomo Mickevičių. Adresas: Rus
sia, Post Saratoff, g- Saratov, 
Malaja Sergievskaja 56 58. Li
tevskij Komitet.

Juo: as Januškevičius, Kauno 
gub., Seredžiaus vals., iš Paskis- 
tunių, jieško švogerio Tado Ma- 
čiulaičio. Adresas: Russia, Post 
Saratff, g. Saratov, Malaja Ser- 
gieyskaja 56—58. Litovskij Ęo- 
mitet.

Stasys Lasevyčius, iš Sere
džiaus, jieško Kazio Lasevyčiaus. 
Adresas: Russia, Post Saratoff, 
g. Saratov, Malaja Sergievskaja. 
56—58. Litevskij Komitet.

Antanas Petrauskas, Kauno 
gub., Seredžiaus vals., iš Burbiš
kiu, jieško Kazio Krivinsko. Ad
resas: Russia, I’ost Jparatoff, g. 
Saratov, Malaja Sergievskaja 56 
—58. Litevskij Komitet.

Mikalina Bakanauskienė, Kau
no gub., Seredžiaus apskr., iš Bes- 
merčių, jieško Kateriuos Baza- 
rienės: Adresas: Russia, Post 
Saratoff, g. Saratov, Malaja Ser
gievskaja 56—58. Litevskij Ko
mitet.

Juozas Kriaučiūnas kareivis, 
Kauno gub., Panevėžio aps., Pum
pėnų valse., Smilgių sodž., jieško 
brolio Frano ir brolėnų Jono ir 
Elenos Masilionių. Adresas: Rus
sia, Post Saratoff, g. Saratov, 
Malaja Sergievskaja 56—58. Li
tovskij Komitet.

Petras Karpus mokinys, (Suval
kų gub., Mariampolės apskr., 
Šumsku vals., iš Mokolų-Naujie- 
nos, jieško giminių. Adresas: 
Russia, Voronež, Gimnazia M. M. 
Učasa učeniku P. Karpusu.

Jemilijanas Paukštis, jieško 
kun. Mikolo Durickio ir kun. 
Andriaus Daugio. Adresas: Rus
sia, g. Maskva, Miliutenskij pe- 
reulok 18 kv. 4. Ksendzu Jemili- 
janu Paukštu. St. R. Milovid.

Karalina Vitkauskaitė, Kauno 
gub., Šiaulių pav., iš Sadavos 
miesto, jieško brolių Aleksandros 
ir Vladislovo, gyvenusių bene 
Thomas ,Wash. Adresas: Russia, 
g. Ekaterinoslav, 3-ja Cečelovk, 
BnnoroTSknja1" ui. '* d. 30 kv. 3. 
Karolina Vitkovskaja.

Pranas Verkelis, Kauno gub., 
Panevėžio apskr., Remeikų kai
mo, jieško Juozo Daubaro ir kitų 
giminių. Adresas: Russia, W. 
dieistvujuščujų armijų, 8-jų ra- 
bočuju rotu. F. Verkelis.

Dominikas Juchna, vargoninin
kas, Kauno gub., Šiaulių apskr., 
Laižuvos miesto su žmona Anele 
Balsevičiuke, iš Klikonių miesto, 
jieško brolių, W. Plechoviče iš 
Rygos ir S. W. Balseviče iš Ža
garės, gyvenusio 3365 So. Morgan 
st., Chicago, Ill., ir brolio Kazi
miero Gužauskio iš Laižuvos, gy
venusio, Box 667, Byesville, Ohio. 
Odresas: Russia, g. Risev, Tver- 
skoi gub., Tovanašosse, d. Soko- 
lovskago, D. Juchno.

Jonas Ašys, jieško savo tėtu
šio Jono Kazlausko, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Alockos vai., 
gyveno Rokiškėje, taippat, jieško 
ir daugiau giminių bei pažįsta
mų. Adresas: Russia, g. Petro
grad, Grečeskij per., d. 12, kv. 
Įl. pol. Ivanu Ažesų.

Kazimieras Svereika, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Linkuvos 
vol., Tautkumi sod., jieško bro
lio Jono Svereikos, pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y. dirbo prie 
kriaučių ir giminių Gasparavi- 
čių. Adresas: Russia, gor. Mosk
va, Tverskaja zastava 2-ja Jani
škąja slabotka, dom Šermakov, 
Kazimir Švermeika.

Gabrielius Taluntis, jieško bro
lių ir seserų; Martino sunaus An
tano Tuluučio, ir Martino duk
ters Juozapatos Taluntytės, ku
rie gyveno Chicago, TU. Adresas: 
Russia, W. Dieistvujuščuju armi
jų, 8-ju rabočuju rotu, Gavrijlu 
Taluntisu.

Katrina Riškevičienė, jieško 
dukters Anelės, gyvenusios West
ville. taippat, jieško Jurgio Vait
kevičiaus. Adresas: Russia, 
Tambovskoi gub., gor. Kozlov, 
Staroževskaja plošč d. No. 14, 
kv. 43 pol. učen. Vladislavu Kdz- 
lovskorau.

Marijona Bitaučiukė, jieško 
savo pažįstamos Marijonos Ba- 
niukės, gyvenusios New Yorke. 
Ji paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Girkalnės parap., Gai
liumi dvaro. Adresas: Russia, 
gor. Tambov, Tęzikavskaja ui., 
No. 65, Litovskij Komitet, pol. 
G—že Mariana Bitovta.

Donatas Linertas, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Anykščių parap., 
Ažubalių sod., jieško brolio Kle
menso Antanavičiaus Linerto. 
Adresas: Russia, g. Jaroslavl, 
Maskovskij vagzal, kv. Kuleitc- 
koi, Donatu Antonoviču Linertu.

Pet-as LuSauskas, Mažeikonių 
sodž., Pakruojaus vai., jieško 
Baltramiejaus Buržo, Palečių s., 
Pakruojaus vai. Adresas: Rus
sia, g. Saratov, b. Gornaja UI., 
dom Gorino No. 195. P. Lugau- 
skas.

Kazimieras Ulickis jieško savo 
brolių Stanislovo ir Juozapo Plie
kių ir Adolfo Bledies. Adresas: 
Russia, Estlanska gubernija mie
stas Rewel Južna ulica No. 8 
kwartira No. 2. Kazimieras Ulie- 
kis.

' Kas nori pasiklausyti puikiu koncertų, geriausių daininin- S 
Į kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų.' dialogų ir t.t., 1 
.gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs * 
turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 1 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 1 
tonų visai uždyką.
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Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.
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j KATALIKO KRAUTUVE
“ S. P. TANANEVIČiŪS, Savininkas

13249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. ■
|mĮbbbiiiih®^

“KATALIKO” GENERALE
Į AGENTŪRA

Cliicagos 18-tos gatvės apskričiui.
M. J. Tananevičius, 

670 W. 18th St.; Chicago, Ill.
Čia galite užsirašyti "Katali

ką,” užsimokėti prenumeratą, | 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly- | 
gini kaip pačioje “Kataliko”* I 
išleistuvėje. |

S. P. Tanauevicius, ■■ 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ Leidėjas. |

s Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
p Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
I MUSU Čiemos YRA žEFiElAMSSOS "

Į CARR BROS. WRECKING CO. J
j 3003-3039 So. 1IALSTED ST. CHICAGO, ILL. ■
Si W! I lUHMBmiia / ffl HWilWii! IBllMM Billll aiiliifllUEHMISIIIhBinilllfe

Adresas: Russia, Post ^Saratoff, 
g. Saratov, Malaja Sergievskaja 
56—58. Litevskij Komitet.

Teresė Kavaliukienė. Kauno 
gub., Zarasų (Ežerėnų) apskr., 
ĮSalokų miestelio .jieško savo vy
ro Rapolo, Mikolo Gruodžio, Jo
no Šaduikio, Petro ir Vinco gy
venančių Chieagoje, ir Jono 
Gruodžio, gyvenusio Detroit, 
Mich. Adresas: Russia, Post Sa
ratoff, g. Saratov, Malaja Ser
gievskaja 56—58. Litevskij Ko
mitet.

Marijona Gerulaitienė, Kauno 
gub., Seredžiaus vals., iš Pašilių, 
jieško Kazimiero Stuogio, ir Jo
no Butkaus. Adresas: Russia, 
Post Saratoff, g. Saratov, Mala
ja ’Sergievskaja 56—58. Litevskij 
Komitet.

Marijona Ramonytė, Kauno 
gub., nuo Seredžiaus, jieško bro
lių, Jono ir Juozo Ramonų. Ad
resas: Russia, Post Saratoff, g. 
Saratov, Malaja. Sergievskaja 
56—58. Litovskij Komitet.

Antanas Bakanauskas, Kauno 
gub., Seredžiaus vals., iš Besiner- 
čių, jieško pusbrolio Jono Baka- 
nausko ir Anastazijos Bakanau- 
skytės. Adresas: Russia, Post 
Saratoff, g. Saratov, Malaja ^ser
gievskaja 56—58. Litovskij Ko- 

Imitet.

ATSIBUS

RENGIA

LIET,

Įžanga

NATIONAL GROVE DARŽE
Buvęs Reising Daržas prie 29 ir Desplaines st.

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

25c. porai.
urodymai: Imkite karus iš visu miesto dalių iki 22nd st. 22nd st. karais važuokite |

vakai lis iki linijos galui 46th avė. Tenai paimkite Lagrange karus, kurie priveš prie daržo vartų, g
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L Amerikos Lietuviai B

PITTSTON, PA.
Čia atsitiko labai nepa

prastas ir baisus dalykas. 
Tūlas Kazimieras Stclakis, 
40 m. amžiaus žmogus, par
ėjo namo girtas ir radęs pa
čią miegančią, išmetė ją per 
langą nuo 25 pėdą augščio. 
Moteriškė nors neužsimušė, 
bet sunkiai susižeidė ir var
gu pasitaisys.

Žmonės susirinkę ir paty
rę kame dalykas, norėjo kal
tininką nulynčiuoti, bet lai
mė jo, kad policija išgelbė
jo. Patyręs.

Strauss
Pirnni- 
kišeni- 
vieno

BALTIMORE, MD.
Birželio 27 d. iškilo rub 

siuvią streikas pas 
Bros, dirbtuvėje, 
čiausia sustreikavo 
niai, reikalaudami
cento daugiau. Darbdaviui 
atsisakius išpildyti reikala
vimą, išėjo į streiką ir kiti 
rubsiuviai. Buvo mokama 
14c, o reikalaujama 15c. Ma
noma streiką Laimėti, nes 
labai bizė. P. R. J.

'raščiuose reporteriu paduo
ta, kad buvo apie 15,000, 
gal ir nebuvo tiek, bet virš 
dešimties tūkstančio galėjo 
būti, nes daržas buvo pilnas 
žmonių. Tikimasi, kad bus 
gana daug pelno, kuris ski
riamas nuo karės nukentė
jusioms.

Šios apielikės lietuviai ga
na daug rūpinasi šelpimu 
Lietuvos.

Štai, VIt Apskritis Susi
vienijimo Lietuviu Ameri
koje rengia antrą išvažiavi
mą (Lietuviu Tautišką Die
ną) liepos 20 d. tame pačia
me darže Valley View 
Parke.

Programas gana platus ir 
Įvairus: žaislai, lenktynės, 
laimėjimai, ant galo vakare 
prakalbos. Lietuviai, kil
iems rupi vargai ir kančios 

musu tėvą ir broliu Lietu
voje, kurie atjaučia tas mu
su tėvynės nelaimes, atsi
lankykite tą dieną į Valley 
View parką, o ten ir laiką 
toksinai praleisite, daug 
savo giminiu ir pažįstamą 
pamatysite ir podraug su
šelpsite nuo karės nukentė
jusius, nes jiems yra skiria
mas visas tos dienos pelnas.

Varguolis.

WORCESTER, MASS.
Didelis Piknikas.

Liepos 2 d. palei ‘‘miesto 
ūkę” buvo surengtas dide
lis “Tauto Fondo” piknikas.

Vieta buvo labai puiki, 
ant kalnelio, aplinkui dideli 
medžiai, o po kojomis len
kėsi dobilai bei motiejukai, 
kurie išdavė neapsakomą 
malonu lauką kvapą.

Žmonių atsilankė didelis 
skaičius, nežiūrint į tai kad 

„bilvo dar tris piknikai.
Manau beveik kiekvienas, 

kuris lankėsi į tą vietą pri
jautė Tėvynės vargus, nes'mis, labai sugraudino visus 
pelnas ėjo dėl “Kares Nu
kentėjusią.”

‘ Taippat atsilankė gerbia
mas kun. J. Jakaitis, “Tau
tos Fondo” pirmininkas, ku-

, ris nutraukė keleriopai bū
relio žmonią paveikslus, ku
rie ant didelės pievos žaidė 
įvairius lietuviškus žaidy- 
nius iki sutemimui.

Rugiagėlė.

CLEVELAND, OHIO.
Nuliūdimo Valanda 

Clevelandiečiams.
Birželio 30 d. buvo pašauk 

'tas 5-tas skyrius Clevelando 
'kariumenės važiuoti prie Me 
xikos rubežią. Gatvėmis 
pradėjo maršuoti kaip 9:30 
ryte, ikTTTnijos stoties’.’ Mai
šu o j ant kareiviams gatvū-

1 Toliau, kalbėtojas nupei- ' 
hū mus vadovus ir laikraš
čius, kurie užsiima vien tik : 
pjovinčmis ir neša prapulti 
'musu tautai. Kalbėtojas : 
pasakė, kad visuomenė turė
tą pareikalauti iš savo va- < 
dovu, kad jie nustotą tą 
kenksmingą darbą, o imtą- 
'si visi bendrai dirbti dėl iš
gavimo laisvės musą tėvy- ' 
nei, o kada išgausime laisvę 
kuri visiem yra reikalinga, 
tada vėl galėsime pasipešt! 
už savo partijas.

Antru atveju kalbėjo apie , 
gerąsias puses, kokios yra 
Lietuvoje. Kalbėtojas ra
gino po karei grįžti į Lietu
vą, nurodinėdamas, kokia 
yra plati dirva visokiems 
bizniams Lietuvoje, o jeigu 
kas mano grįžti ir apsigy
venti ant ūkės, tai kalbėto
jas patarė tiems važiuoti į 
Daniją ir tenai metus patar
nauti ant ūkės, nes tenai 
daug galima gauti prakti
kos ūkio vedimui. Žodžiu 
sakant, prakalba buvo nau
dinga.

Po prakalbu vėl buvo dai
nos ir dekliamacijos. P-ia 
M. Bartaškienė gana jaus
mingai padeki iamavo “Pasi
slėpė vakarėlis” ir tuomi 
vakaras užsibaigė.

Publikos buvo nedaug, 
priežastis gali būti, kad ne 
'buvo gerai išgarsinta, antra 
i ii buvo šventa diena ir daug 
'žmonių švęsdami ir užmir

šo, kad yra prakalbos. Au
ką į L. G. ir A. F. tapo su
rinkta $28.03.

F. Radzevičius su p-le Mar- Lawrence, Mass.
Čia tveriasi nauja liepi1 

Ruiminga parapija, kur 
deboiiu bus Mickevičius.

Liepos 9 d. atsibuvo Jau
nuomenėj Dramos Dr-jos 
išvažiavimas. Minėta Dr-ja 
rengia jau antrą išvažiavi
mą, bet vis neparankioje ir 
dėl save netinkamoje vieto
je.

Reikia paminėti, kad mu
są nei vienas išvažiavimas 
nebuvo blaivus. Kad nema
žiau, tai daugiau išsitrau
kia, ir paskui visokią ne
geistiną įitsitikimą patinka. 
Vertėtą Šiek tiek apsirube- 
žiuoti, nito perdidclio pasi
linksminimo, nes daugiausia 
tokie pasilinksminimai pri
veda prię liūdnumo.

Sheboyganietis.

DONORA, PA.
Liepos; 4 d. atsibuvo mo

terų piknikas, kuris labai 
gerai nusisekė. Gryno pel
no atliko Į parapijos kasą 
$47.70, kuriu męs visai nesi
tikėjome, nes kiti mum no
rėjo užlįenkt surengė kitą 
pikniką, tą pačią dieną. Bet 
mums visai nepakenkė.

Publikos buvo gana daug. 
Visi grhžaii pasilinksminę 
išsiski rstėme namo.

Girdėti, kad ir vaikinai 
rengia pikniką, tik dar ne
paskyrė dienos. Męs mote
ris labai pritariame vaiki
nams imties už darbo ir ki
tiems nepasiduoti.

J. Gegutė..

Binghamton, N. Y.
1 Birželio 28 d. atsibuvo 

Kalbėjo kun.
Česnulevičius.

'prakalbos.
Janusas ir

BEER

Pa. P
' Birželio 25 d. atsibuvo L. 
Vyčiu 11 kuopos susirinki
mas, ant kurio išrinkta de
legatas P. Visockaitė į Vy
čiu Konresą.

'Homestead,

Phone
Cana!

Phone Before Eleven
Delivered Before Seven

Worcester. Mass.
Liepos 2 d. atsibuvo Tau

tos Fondo parcntas piki 
kas. Pelno liko $57.00 : 
centais.

West Lynn. Mass.
Atsibuvo forai, kurie 

ve gryno pelno $600.18,

Delivered promptly to you in 
any part of The city, from one 
of our 2?. distributing stations.

Quilmes Argentina.
' SLA. 1-ina kuopa hm 
surengusi vakarą su sceni 
ku perstatymu. Lošė “Lie
tuvaitė” ir tarp akčiuose 
■buvo sulošta monoliogos 
'“Senbernis.”

Į

Detroit, Mich.
Birželio 25 d. čia tapo ant į 

geležinkelio užmušta 2 lie
tuviai: Juozas Čiekauskas 
ir kitas vaikinas.

(Užbaiga ant 7-to pusi.)

FARMOS
Pirkite pna mus farnuis didžiau

sioje Lietuvių Fnrmcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męn 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę« 

išduo- 
warantuotus poperius, 
Abstraktus be jokių 
Męs turimo šimtus 

farmų parduoti: iš- 
javais, su sodais 

derlingiausia:

lietuviai 
, parduodamo teisingiausiu budi: 
daine pirkėjams 
Deeds ir čystus 
extra mokesčių, 
visokio didumo

I dirbtų, su užsėtais 
I ir budinkais. Žemė 1 .... 'lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smiulžeme. Geriausia žemu 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mes ncišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu hudu 
šią ■ farmų. Pasiskubinkite 
ti žemes, nes 
Atvažiuokite pas mus, 
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė- 

iniestų 
gyventi 

ir sveikame krašte, kur 
aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto 

ir pačtavo miesto Lu- 
Nusipirkite musų ko

joms taip pa
kini apie miestą

Turėsite ant

lengvų 
tokios 
miesto 

goriau-
nusipirk- 

ji greit eina brangyn. 
męs nžtikrina-

žmones. Tris benai grajino, 
'pritaikydami tam tikrus žū- 
’aunus maršus. Visos dirb
tuvės pradėjo švilpti ir 
kaukti visokiais halsais, be
veik pusę valandos.

Moteris ir merginos, mo
teris išleisdamos savo vyrus, 
pasilikdamos vargšės su nia 
žais vaikeliais, o merginos 
išleisdamos savo mylimus, 
artymiausius draugus.

Žmonią buvo didžiausia 
minia, užsikimšo miesto gat
ves, kad niekas niekur, per 

valandos nega- 
ūjo išvažiuoti. Apie 300 
lolicistą turėjo labai daug 

it'darbo, bedarant tvarką ir 
9:30 išryto mišiO|iieleidžiaiit žmonėms grus- 

K. F. Petraitis.

PITTSTON. PA.
Liepos 4 d. lietuviai iš apie ' 

linkiniu miestą ir miestelių, 
turėjo išvažiavimą (Ličiu-,’<okią pusę 
vią Dieną) Valley View 
Parke. Išvažiavimo prog
ramas buvo gana dideli; 
įvairus, 
už žuvusius karėje; potam|ties. 
tęsėsi įvairus žaislai: kum
štynės, ristynės ir t.t. V 
kare buvo prakalbos. Kai-1 Liepos 
bėjo Česnulevičius, kongres- junga 
manas J. Casey, kun. Au-1 
gustaitis ir p. St. Šimkus. 
Visi liietuviai kalbėtojai kal
bėjo apie vargingą padėji
mą Lietuvos ir ragino šelp
ti badaujančius Lietuvoje. 
Ant užbaigos buvo dainos 
chorą iš Pittston’o, Scran
ton’o, Wilkes-Barre ir Ed
wardsville. Iš pradžią 
kiekvienas choras skyrium 
dainavo, ant galo-gi visi 
drauge, po vadovyste p. St. 
Šimkaus, labai puikiai pa
dainavo keletą dainelių. Bu
vo labai smagą ir linksmą 
kada apie pusantro šimto 
lietuviu vaikiną ir merginą 
sustoję ant pagrindu daina
vo lietuviškas daineles.

Žmonią buvo privažiavę 
rabai daug; angliškuose laik-

už ką busite 
Kviečiame visus i 

bininkus ir biznierius np:iif: 
žiame 
pilna 
nyčių, 
kelių, 
Scottville ’ūš 
dington, Mieli, 
lionijojo faunas, ir 
tiks ant musų farmų, 
nei pamislyti nenorėsite, 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pnti išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingafermeriais. Ra
šykite tuoj, gaus kč.ituvių Kolio- 
uijos inapą ir' farmų katalogą dova- 

Tik įdėkite už 4c. štampą del 
kaštų.
Tikras acoejas:

dar-
gra-

baž-

SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visliom't gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 

( . —jeigu tik urnai pra- 
■■ | dėsi vartot musų su-

;■ M taisytus plaukams vais
tus “.Dcrmafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermaruga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos. išnyks ant visados, 

! o plaukai niekad daugiau ncslinks. 
i Busi patenkintas savo plaukais! Ne 

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

I Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
, ’ s dykai išbandymui “sampilą”,
į Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 

gausi išbandymui dėžutę “Der-
I mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 

• “Puikus Plaukai”.
SPECIALTIES CO.,

, Dept. 6
4649 S. ASHLAND AVENUE I p. o. Box 37, Philadelohia, Pa

uai.
pačtos

REAL ESTATE 
Peoples State Baik Building 
Scottville, Michigan.

VESKIO »
3106 Sa.Eateted St.Cluc^ 

Čia gali išmokti angliškai

Dr. K R. Blymsnthal sAKiy„
i Brisi

Ezzamcmiojamc Akis ■ lėšų, 
UžDYKĄ į

Valandos; nn<> 9 ryto ] užvardvta: 
iki 9 vakaro. Norletio- ; _ - -
jo nuo 9ryto iki 12 vai. . ARGIL, 

dieną*

Margumyniai.
Montello, Mass.

Lietuviu Mokslo Dr-jos 
choras statė dviveiksmę me
lodramą “Birutę.” P-as M.. 
[Petrauskas kaipo veikalo 
'muzikalūs pusės kompozite- 

išvažiavimą. P'ius, tai vadovavo chorą.

P. P. Y.

SHEBOYGAN. WIS.
Orui atšilus, taip ir musu 

žmonės pradėjo rengti viso
kius išvažiavimus i girią.

Liepos 2 d. Šv .Juozapo 
Dr-stė turėjo

Liepos 3 d., buvo Birutės,' 
Dr-jos išvažiavimas. Liepos] 
4 d., L. Vyčiu 51 kuopos bu
vo išvažiavimas, kuriame 
jaunimas pasilinksmino gra
žiai. Tą pačią dieną, tapo 
surišti moterystės ryšiu p. 
emkevičiute.

BALTIMORE, MD.
d. Draugiją Są- 

šelpimui nuo karės 
nukentėjusią parengė pra
kalbas, su dainomis ir dek- 
iiamacijomis. Vakaro vedė
jas p. J. Česna, trumpai pa
aiškino prakalbą tikslą ir 
perstatė A. L. A. K. chorą, 
kuris po vadovyste p. T. Si
monaičio, sudainavo ‘‘Lietu- 
'va Tėvynė Musą.” Dainuo
jant ‘Lietuva tėvynė musą,’ 
visa publika sustojo, bet vie
nas sėdėjo galvą nuleidęs. 
Daina publikai labai patiko, 
kad publika gausiu delną 
plojimu iššaukė dainininkus 
antru sykiu. Po tam kalbė
jo p. A. M. Marius, nesenai 
pargrįžęs iš Lietuvos. Kal
bėtojas savo kalboje apipa
sakojo baisiausius vargus 
nelaimingąją musą broliui 
Lietuvoje. ;

a

Omaha. Neb.
Birželio 25 d. čia atsibuvo 

vakaras parengtas Birutės 
Kliubo. Programas susidėjo 
iš: dainą, monoliogu ir dek- 
liamaciją. Omaha lietuviai 
turi savo knygyną.

Ką Jus Flanote
apie

Sėskis ir rašyk tuojau, be apmo
kėjimo drąsiai laišką. Kiti daro tai. 
Męs užtikriname- Męs užtektinai 
brangindami jusą nuomoę, todėl, dėl 
jos ir garsiname.

Jūsų, žvilgsniu, reikalingumas tvar 
kos nurodymui, kuomi geležinkelis 
tamistai atrodo. Tamistos padavimas 
minties, gali būti labai geru ir suteik
ti tamistai, geresni ir linksmesni 
patarnavimą.

Jąs mąstote apie geležinkelius— 
gali but ir nevisada iš draugiško at
žvilgio. Štai tamistai proga. Sakyk, 
ką turite savo manymu apie geležin
keliu patarnavimą, ją stotis, ju finan 
sus, ją visą tvarką, j u susijungimą 
ir pačią publiką.

Sakykite tuojaus. Męs neprašome, 
kad jus gerbtumėte. Męs prašome 
tamista išsireikšti be jokios baimės 
ar mums malonės, kaip jus manote. 
Todėl, rašykit šiądien- Tamistos laiš
kas, bus pagarboje ir slaptybėje už
laikomas ir ant tamistos klausimu 
bus atsakyta.

ANDERSON PACE, Manager,

Bureau of Railway Pudlicity of Illinois
38 So. Dearborn St., Chicago

ji

c

c

o 
0 
6

UŽDYKA knygute “paperiu 
su kiekvieną 5c pakeliu

AMERICAN TOBACCO COMPANY

—sukti plaktuką, vartoti tonus jilieno angš- 
tai ore—reikalinga vyrų, kurie galėtą išsi- 
dytą švente. Rūšies darbe. Ir reikalinga 

... šviežio, saldaus, minkšto NAVY tabako, kad 
padarius taip, kad šisai didelis darbas išro- 
laikyti tokios rąkykite tą tabaką senoj pyp
kėj, susukite jį į cigaretą — kramtykite 
tarp rūkymu.

GAILIS AX 

NAVY 
Long Cut /Tobacco 

uGėriausis Tabakas Geriausiame Pakelyje 
NAVY yra tyras, auksiniai-durpinės 

spalvos, nunokęs, minkštas Burley Tabakas 
—rūpestingai užlaikytas iki trijų metą, kad 
suteikus smagą Burley minkštumą ir skonį, 
Jokis kitas tabakas taip Jums nebus ska
nus, nei nepatenkins Jusu tabakinio skonio, 

lengva išmokti susukti šį 
ilkinį NAA7Y tabaką į ci- 

garetus — jisai visai 
Neišpuola, nei ne- 

nusirita tolyn.
NAVY yra 

“visuotinu taba
ku”—jis padaro 

tobulą cigaretą, ji
sai yra skanus ir 

/ kvapus pypkėje; ir 
yra skaniu ir ilgu 

kramtiniu.

C C c

3
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, k Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
. visuomet reikalinga paduoti Redakci-
- jos žiniai tikras ir pilnas savo var

das. pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir

- atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

4X£2MtaMl—•

DELEI AUKŲ RINKIMO 
SUTVARKYMO.

Rinkimas aukų nukentė
jusioms dėlei karės musų 

, broliams Lietuvoje yra vie- 
- nu prakilniausių darbų, ko

kius Amerikos lietuviai kuo
met nors turėjo prieš save. 
Aukų rinkimo sutvarkymas 

■ yra vienu svarbiųjų šios 
• dienos klausimų, nes tas 

sutvarkymas, nors jau be
veik du metai aukos renka
mos, dar toli-gražu nėra 
tokiame gerame stovyje, 
kaip tai galima butų pagei
dauti.

Tvarkant aukų rinkimų, 
du tiksu yra imtinu svar
biausiais : pirmas—kuodi- 
desnės aukų sumos surinki
mas, antras — kuomažiau- 
sios išlaidos.

Tiems tikslams atsiekti 
gali būti įvairių kelių. Męs 
norėtume čia nurodyti ke
lių, kurį išbandė kai-kurios 
Chicagos lietuvių kolionijos 
ir kuris pasirodė visai pa
sekmingas. Sakydami tai, 
męs turime omenyje Chi ca
ges kolionijas So. Engle
wood ir West Side. Abi 
šiodvi kolioniji, imant pa
lyginamųjų jųjų didumų, 
surinko gal daugiau aukų 

„negu by kokia kita lietuvių 
kolionija Amerikoje.

Prisižiūrėkime arčiaus 
tani, kokiu budu aukų rin
kimas buvo sutvarkytas. 
Pirmasis faktas, puolantis į 
akį, yra vietinių draugijų 
susidėjimai! vienan bendrai) 
ryšiu šiam darbui. Įvairių 
pakraipų draugijos ir orga
nizacijos susidėjo krūvon 
gryno bopartyviškiuno pa
matais, ir surinktų aukų' 
dauguma, ypač So. Engle
wood lietuvių atsitikime,' 
yra tiesiog stebėtina, atsi
žvelgiant į kolionijos ne- 
skaitl i ilgumą.

Aukų rinkinio darbų va
rė, ir tebevaro, visų susidė-' 
j ilsiųjų draugijų išrinktas 
komitetas. Kiekviename at
sitikime šie komitetai pasi- 

, kvietė kalbėtojus iš artimes
nių vietų, kad išlaidos Imtų 
kaip galint mažesnės. Kaip 
nuims rodosi, nei vienam šių 
komitetų kalbėtojų kvieti
mas nieko rimtesnio nelėša- 
vo, nes keletu centų kelio
nės išlaidų patįs kalbėtojai 
apsimokėjo. Ir visame au
kų rinkime buvo dabojama, 
kad išlaidų pasidarytų kaip 
galint mažiaus. Kaip jau 
buvo pranešta, Bridgeporto 
lietuvių draugijos taipogi 
pradėjo spiestis krūvon, 
kad aukų rinkimo darbų 
sutvarkius daug-niaž pana
šiu budu. Jeigu sutvarky
mas bus toksai, kaip anuo
se dviejuose atsitikimuose,( 
tai maža tebėra abejonės, 

; kaslink aukų rinkimo pa- 
sekmingumo.

i Viena versmių, didelę da- 
| Ii aukų prarijančių, pas mus 
į yra įsiviešpatavęs paprotis, 

ar “mada,” kviesti kalbė-

tojus kaip galint iš toliaus. mokėti po $100.00 į metus, 
Gal tasai paprotis ir turi I j eigų atsiras užtektinai no- 
savyje gerų pusių kaslink 
didesnių aukų stumi sūriu-' 
kimo tose prakalbose, ku
riose dalyvauja tie iš toli 
pakviesti kalbėtojai, bet, 
sulyginant surištas su tuoiii 
'didesnes išlaidas ir surink
tųjų aukų perviršių, gali
ma abejoti, ar ištikrųjų tok
sai aukų rinkinio sutvarky
mas yra naudingas. Nie
kas nesakys, kad praktiška, 
jei aukų Ims surinkta, saky
sime, ant $10.00 daugiaus, 
o kalbėtojo pakvietimas kaš
tuos kokia $15.00 ar kar
tais net ir daugiaus. Ren
gėjai turės sulyginamai de
ficito $5.00 ar daugiaus.

Kita kenksminga aukų 
rinkime pusė, nors tai ne
malonu pasakyti, yra dau
gumas “svečių” iš užjūrio. 
Jųjų užlaikymas lėšuoja 
labai daug. Jeigu šiek-tiek 
ir daugiaus aukų jųjų pa- 
gelba surenkama, tai vienok 
visų nesutikimų ir pešty
nių padidėjimas ir tuomi 
padauginimas žmonių neuž- 
sitikėjimo pačiu aukų rin
kimo darbu yra tokiais blo
gumais, kurie jokiu budu 

‘negali būti atsverti tariamo
mis geromis tų “svečių” 
veikimo pusėmis. »

Aukų rinkimą geriausiai 
, butų vietos draugijoms vi- 
, sur paimti į savo rankas ir 

varyti išmintingu ir ckono- 
mingu budu.

rinčių mokėti, idant sudėti 
'po $10,000 į metus. 1

TĖV. MYL. DR-JOS 
IŽDININKO ATSKAITA.

TMD. iždininkas išdavė 
’mėnesinę atskaitą iš TMD. 
’iždo stovio, kuri skamba se
kančiai:
Per Bal. ir Geg. mėn. įėjo . .$1,469.88 
Dešimtą nuošimtį atėmus .... J 
Bėgantiems reikalams lieka $1,322.90 
l.ma Bal. bėgantiems reika

lams buvo .......................... 2,578.32
Viso bėgantiems reikalams 

buvo ..................................
Išlaidą per tą patį laiką 

buvo .......  ‘ 664.92

Lieka ..............
Geležinio kapitalo 

1-ma buvo ......
Nuošimtis už bal. ir
Viso geležinio kapitalo 
Bėgančią reikalu suma 
Viso TMD. pinigu ižde 

dasi .........................

Tarp Laikraščių
GRAŽUS SUMANYMAS

“Tėvyne” paduoda sekau 
ti sumanvma: •. V *•

‘‘Ar tarpe Amerikos lietu
vių rastųsi 1,000 ypatų, ku
rios sutiktų mokėti kas me
tai po $10.00 į Autonomijos 
Fondų, politiškiems Lietu
vos reikalams?

“Tokiu budu pasidarytų 
$10,000 nuolatinių pajamų 
tu fondan ir iškalno butų 
'galima žinoti, koki suma 
įplauks, kad pagal tai ap
svarsčius ir nustačius pačių 
darbų plianą.

“Agitacija žodžiu ir raštu 
yra gražus dalykas. Bet agi
tacija pavyzdžiu-darbu yra 
dar gražesnis. Męs paduo
tume šitokį sumanymų: vi
suose laikraščiuose, kurie 
užjaučia Lietuvos Autono
mijos klausimui ir pačiam 
Autonomijos Fondui, talpin
ti tam tikrų, atsišaukimėlį, 
kviečianti Amerikos lietu
vius pastoti Aut. Fondo na
rnas, užsimokant jin tam 
tikrų metinę mokestį. Na
rius galima butų padalinti į 
kelis skyrius, pav. 1.—tik
rieji nariai, aukojantie $5.00 
kas metai; 2.—nariai-remė- 
jai, aukojantie $10.00 kas 
metai; 3.—garbės nariai, 
aukojanatie $25.00 ar dau
giau kas metai.

“Tokiu budu atsirastų di
desnės sumos nuolatinių 
įplaukimų ir matytume, 
[kiek yra tikrųjų Lietuvos 
'mylėtojų, kuriems rupi ne 
triukšmo kėlimas, ne pa- 
kampinės politikos, bet rea

li s darbas.”
' Tai yra gražus ir remti
nas sumanymas. “Katali
kas

Ar Jiįs Žinote, Kad
Žuvis sušalus į ledą, pa

laiko savyje gyvestį, t. y. 
'pradėjus ledui leistis—žu- 
Ivis atgyja.

* *
I Kinų daktarai ima. užmo
kestį nuo ligonių tada, kada 
ligonis visiškai pasveiksta. 
Kad kinų dataras taip elg
tųsi Amerikoje, tai iš 
'•turėtų mirti.

* *
drapana 

ogu

(gynus vaisingų medžių,” 
[medines sėklas,” “Pašaro 
(žolės sėjamosios,” ‘‘Palan
gos Petras,” “Justinas His- 
toyiarum išguldymas,” 

I“ Apie auginimą gires,”
‘Gaspadorius, ” “ Lietuviš- 

<‘kas elementorius,” “Pasa
kojimas apie veikalus lietu- 
|vių tautos senovėje,” “Ru- 
binaičio Peluzės gyveni- 
linas.”

Šitą visą krovinį knygų 
(Simanas Daukantas paga
mino tuo metu, kada nedrąsu 
buvo pasirodyti atvirai su 
lietuvišku raštu: tuo laiku 
visus musų tėvynės kampus 

’slėgė tautinio miego naktis. 
Iš to galima numanyti, kaip 
jo pamylėta gimtinis kraš
tas ir žmonės, kurių labui 
tiek padirbo.
i Puikiausius savo amžiaus 
metus Simanas Daukantas 
'praleido Rusijoje—Rygoje 
'ir Petrapilyj e—betarnauda- 
Imas valdiškose kanceliari
jose. 1850 metais kun. 
Valančauskiui, taippat žy
miam tautos mylėtojui, pa
likus Žemaičių vyskupu, 
(parsikvietė jis į Varnius 
jšimaną Daukantą, kuriam 
įlinkėjo daugiau pasidarbuo
ti tarpe savo tautiečių. Vy
skupas pažadėjo Sim. Dau
kantui mokėti 200 rub. me
ilinės algos. Parvykęs Var- 
I liuosna S. Daukantas dirbo, 
,avo žmonių labui paremia- 

'mas vyskupo M. Valančau- 
skio, ligi su pastaruoju ne-, 
'pradėjo nesątaikauti. . Pa-/ 
likęs tada Varnius prisi- 
Iglaudė pas savo draugą kun.; 
Igną Vaišvilą Papilyje,; 
Šiaulių apskrityje. Profi
lius’ triūsas ir senatvė vis 
daugiau ir daugiau laužė ir 
silpnino rašytojo sveikatą. 
Mirė neturte, nes visas savo 
pajiegas jis pašventė arti
mo gerovei. Mirė Papilyje,. 
Lapkričio 24 d. 1864 metuo
se. Kun. Ig. Vaišvilas, di
delis S. Daukanto priete- 
lis, 1884 m. ant jo kapo pa-, 
'statė paminklą su užrašu: 
‘Ateivi! minėk sau, jog čion 

'palaidotas Simanas Dau
kantas, pirmas iš tarpo mo
kintų vyrų rašytojas seno
vės veiklų Lietuvos, Žemai
tijos, kaip ir kitų naudingų 
knygelių.—Jis per savo gy
venimą, it vargo pelė, be pa
liaubos triūsėjo vienutiniai 
Žemaitiškai rašydamas dė
lei naudos vientaučių.—Gi- 
[ nė 1793 m. 28 d. spalio mėn. 
Mirė 1864 m. 24 d. lapkričio.' 
'—Ištark: Viešpatie! duok 
Ijam atilsį amžiną.—Šį ak- 
Įmenį užrito, palaidojęs jo 
'kūną, klebonas Papilės ku
nigas Vaišvilas.”

Numirė pasitarnavęs Lie-1 
tuvai vyras,—niekas negalė-; 
1;o surasti jo tikrojo paveik-; 
šio. Kada vėliau rimtesnie
ji tėvynainiai pradėjo rink
ti apie jį žinias, visupiima 
pasigedo jo paveikslo. Pri
siėjo dailininkui, išklausi- 
'nėjus žmonių, kurie pažino 
[velionį, nutepti dirbtiną jo 

' 'paveikslą.
Po visų audrų ir nelaimių; 

varginančių musų tėvynę' 
gal vis-gi bus lemta Lietu
vai susilaukti šviesesnės; 
'ateities. To susilaukus, pra
kilnesnieji jos sūnus atsi-l 
'mins užsitarnavusius darbi- 
■ninkus ir mokės juos tinka
mai pagelbti.

inai, kurie tarsi kylis žmo- tytų su gyvenimo smulkme- 
Įgaus kūne, bet turi savo pir- nomis ir jų intakomis. 
miltinės priežastis einančias 
[lyg grandiniu nuo kartos į 
įkartą. Išauklėjimas mažai 
padarė panaikinime pavelde 
(tų silpnybių.

Kūdikis randasi intakoje 
'ne vien auklėtojų, bet ir ki
tokių asmenų bei reginių,, 
pu kurių intakomis auklė
tojai veda smarkią kovą dė- 

uos llci kūdikio likimo. Žmogus 
(yra apsupamasis produktas. 
(Jauniklis ypač daugiau ap- 

. 3,90.1.22 išliptas, negu užaugęs. Vi- 
>sas grandinis apsupančiųjų 
[prisideda prie kūdikio auk
lėjimo. Apart gimdytojų 
'veikia į kūdikio pšychologi- 
'.ją visi šeimynos nariai: bro
li iai, seseris, tetos, dėdės ir 
tarnai, 
'viešoji 
įvairių 
siekiasi 
'rauti; prisiglaudžia draugai, 
kurie nekartą užneša piktą 
'sėklą ant tyros sielos. Žo
džiu sakant, atsiranda visas 
tvanas tarpininkų kūdikio 
auklėjime darančių intaką į 
'asmens lavinimą.

Nuo apsupamojo rato, nuo 
’aplinkybių vyriausiai pri- 
' klauso žmogaus išsivysty
siąs. Butų labai keista, jei
gu kas išanksto panorėtų 
'atspėti žmogaus išsivysty- 
nią; toks, žinoma, nesiskai-

...........$3,236.30 
birželio

... .$1,71'2.51
146.98 

.... 1.859.49 

.... 3,236.30 
ran-
........5,095.79

Jaunimo Auklėjimo
Klausime.

Vėliau prisideda ir 
gatvė su rinkiniu 
intakų. Mokykla 
blogus palinkimus

“Viskas gera, kas iš 
tvertojo rankų paeina, 
kas paira žmogaus ranko
je”—šitaip išsitarė Rous
seau, romano “Emil” auto
rius.

Jeigu ši romansinė filozo- 
fija butų teisinga, tuomet 
'negalėtų būti kalbos apie 
j aun uoin en ės išauki ė j imo 
'problemų bei sistemų, ka
dangi pagal šios nuomonės 
išeitų, jog pačiam asmeniui 
tik tegalima palikti geram 
arba blogam.

Musų tautoje ypatingai 
stipriai prigijusi nuomonė, 
kad jaunuoliai ir be jokio 
'auklėjimo gali palikti gerais 
žmonėmis, jei tik jie patįs 
tokiais panorėsiu palikti. 
'Atsiranda tačiau vis dau
giau tokių tėvų, vaikų auk-, 
lėtojo, kurie vaikų genima, 
jų naudingumų ateityje ma
to tik per gera ir rūpestinga 
'išauklėjimų.

Su
vis-

I Nekuris pereito šimtme
čio pedagogas taip išsireiš
kęs: “Duokite man į raukas 
išauklėjimų, o žmonija į vie- 
'ną šimtmetį permainysiu.” 
Labai daug mokytų žmonių 
yra tos nuomonės, kad go

sli panai-
kas žmoguje 
o įdiegti ge-

dvi skirtina'!

Šiądieninėj pedagogijoj 
matome krypsnį, kuris vis 
stipresnį balsų įgija. Ta pe
dagogija supranta, kad ku-- 
dikį reikia paskatinti prie, 
veikimo ir duoti jam dau-f 
giau liuosybės. Kiekviena' 
prievarta, žiaurumas turi 
būti išmesta lauk iš auklėji
mo metodos. Bausmė visiš
kai nepageidaujama. Abel- 
nai, šis pedagogijos krypsnis 
remiasi tuo, kad palikti kū
dikiai visiškų liuosybę jo 
priedermėse, tik skatinti 
prie to, kas augšta, prakil
nu ir gražu. Kūdikis besi
lavindamas ir įgydamas 
daugiau sąmonės įgaus dau- 
'giau užsitikėjimo ir visame 
kame stengsis būti savysto- 
viu, o nepasiduos intakai 
blogos valios draugų.

Tik viename taške prisi
eina kūdikio savistovį auk
lėj imasį paliesti, kada eina 
dalykas apie išvystymų gerų 
palinkimų. Bet ir čia rei
kia juos tik nustatyti geron 
pusėn ir užbaigta.

Žmogus gero pasielgimo 
yra triumfu auklėtojų ir pa
žiba visuomenės, — piktas 
žmogus yra skaudėjimu ki
tiems. Išauklėjime apie tai 
turime aiškiai atsiminti, kad 
likimas kitų yra augštame 
laipsnyje priklausantis nuo 
musų. . .Justinas.

žymus lietuviu rašy- 
gimė spaliu 28 dieną 
m. Kalviuose, Liuki-

’tojas 
11793 
inų par., Telšių apskrityje, 
Kauno gub. Jaunutis bebū
damas. pradėjo' lankyti Že- 
(maičių Kalvarijos mokyklų, 
kurių užbaigęs įstojo Vil
niaus universitatėn. Čia at
sidavė istorijos mokslams ir 
užbaigė įgydamas filozofi- 
jos magistro titulų. Dar jau
kas bebūdamas savo siela 
linko prie triūso dėl labo 
savo tautiečių. Prie šito 
Itriuso jis nuoširdžiai pradė
jo rengtis. Prakilni jo siela 
labai gerai atjautė Lietuvos 
suvargimą, jos garbinga, tik 
laiko užteptų, praeitį. Pa- 
l'rupo jam praskleisti tų pra
eitį ir parodyti savo tautie
čiams bei kitataučiams, kas 
Itai yra Lietuva, kuo jinai 
'buvus iš senovės.
I Kad geriau tų užduotį at
likus jie lankėsi užrubežyje; 
'aplankė Angliju, Francuziją 
ir Vokietijų rankiodamas 
(medžiagų dėl musų tautos 
istorijos. Simano Daukan
to parašyta “Lietuvos Isto
rija” tikrai n'eapkaiuuoja- 
Imas turtas musų raštijoje. 
Kalbos įvairumu «ir paveik- 
Islingumu tiesiog sužavi. 
Ifekaityd imas minėtų jo vei
kalų tarsi matai Lietuvos 
senovę su visais jos įvairu- 
imais ir gražybėmis, jauti 
'tamsų miškų šlamėjimų, 
'sriaunių upių bei upelių čiur 
liejimų; matai gyventojų sų- 
manotas triobas įkrautas 
(tarp medžių, kurie apglėbę 
Ijas savo šakomis slepia nuo 
’audrų ir kitų pavojui Bran- 
įgi knyga “Budas Senovės 
(Lietuvių Kalvėnų ir Žemai
čių.” Šitame ir augščiau 
'minėtame 'veikaluose Sim. 
d lankauta s be rimtų žinių,

ras išauklėjimas 
kinti, išrauti, 
'randasi blogo, 
rų.

Turime tad
žmonių pažiūri į tų taip 
svarbų jaunimo klausimų. 
Kuri jų teisingesnė? Šis 
'klausimas be nagrinėjimo 
'negalima nei užginčyti nei 
(patvirtinti. Visų-pirma tu
kime pripažinti, kad musų 
išauklėjimui dažnai užbėga 
kelių nepergalimos .kliutįs. 
'•Visų-pirma turime skaity
tis su kūdikio prigimimu. 
IKai-kurie palinkimai kūdi
kio, prasidėję iš prigimimo
'tepasiduoda tik nusmelkti,' 
'aptrinti paviršutiniai, bet 
niekuomet išnaikinti su šak
nimis. Įpročiai vėl gali at
gyti ir visų rūpestį bei pa-' 
štangas auklėtojų gali pa-' 
'versti užnick. Mažai taip- 
pat patarnaus toks auklėji
mas, jeigu stengsis auklėti
nį pakreipti tokion srytin, 
kuri netinka jo prigimimui. 
Pasekmės tokiuose atvejuo
se retai kada atstos darbų ir 
pasišventimų.
' Silpna sanvoka, atbukęs 
'protas, geiduliai, iškrypęs 
'charakteris, fizikiniai neda- 
'tekliai ir daugybė kitokių į 
'asmens silpnybių, tai vis ne IpamokinimĮi aštriai subara

pegud rios ‘ ‘ panaberi jos ’ ’
paniekina lietuvių kalbą, jų 
papročius. Jis 
mokina bajorus 
'bočių kalbą ir 
Lietuvos labui.
drąsą ir pasielgimą garbin
gam rašytojui prisieidavo 
nemažai atjausti sulenkėju
sių bajorų ir šiaip Žemai
čių apšviestunų rūstybės; 
tačiau Daukantas buvo vie
kas tų senesių darbininkų 
'tautinėje dirvoje, kurie pil
nai intikėjo į Lietuvos švie
sesnę ateitį, į jos tautinį at
gimimą. Ta viltis, kaip ma- ( 
'tome, išsipildė. Lietuva 
'atgijo ir savo ateitį pasuko 
ISimano Daukanto numylė
tais ir pravestais takais.

Be minėtų dviejų veikalų, 
S. Daukantas patiekė visą 
eilę kitokių, įvairaus turinio 
knygų, knygelių. 1834 me
tais, nuvykęs Petrapilėn da- 
sigavo prie lietuviškos met
rikos, kur surinko savo vei
kalams daug medžiagos. 
1837 metais išleido ‘‘Prasmė 
lotynų kalbos;” 1842 m. pa
rašė “Abėcėlę lietuvių kaL 
vinų ir Žemaičių kalbos;” 
'metais vėliau—‘ ‘ Knygelė
(apie žinias Draugystės nu- 
siturėjimo;” 1847 m. išleido 
'•‘Gyvatas didžiųjų Karvai
čių;” 1847 m.—“Pamokymą 
apie auginimą tabako” ir 
I“ Parodymą, kaip apynius 
'auginti pagal naujųjų pri
tyrimų, kokius apskelbė, 
[teutoniškai B. A. Gru- 

i'nards;” 1848 m. išleido 
‘■‘Bičių knygelę;” 1849 m.— 

, '“Ugnies knygelę.” Be iš
vardintų Simanas Daukan- 

; tas paliko dar sekančius vei
kalus: “Pasakos Phedro,” 

I“ Dainos žemaičių pagal žo- 
, I Ižius dainininkų išrašytas” 
'(pastarame veikale įtilpo 
'apie 118 dainų), “Pamok

ragina ir 
pamylėti 

darbuoties 
Už tokių

iš savo pusės pasižada'naujos gadynės apsireiški-Lietuvos bajorus, kurie dėl Jalas apie sodnus arba dai-

M.

bado

Vilnonė 
(brangesnė, 
mėsa.

pačios
daug 
avies

*
Kamštmcdis 

suomet ant pavirišio van
dens plaukioja, bet įdėjus 
'200 pėdų gilio į vandenį, 
ji neiškils per didelį vande- 
'nio spaudimą.

* *
Kinai laiko už šventą, 

penktą numerį.
* *

’ Ankstybieji Saksonai nau 
do j o Velykų ugnį, kuomet 
'ant kalnelio užsikurdavo, 
dėl išreiškimo linksmumo. 
Ta mada mirė ankstyboje 
(dalyje devyniolikto šimtme- 
'čio. Dabar, šiose dienose 
atsikartojo girioje Teuto- 
'burgum, kuomet ugnis de
gė, bet ne dėl linksmumo.

* *
Seniausia anglų kunigaik

štystė Cornwall, įsteigta 
'1337 m.

* *
Dabartinę europinę kare, 

rodosi kiekvienas kampelis, 
(kiekviena šalis žino, bet ne 
taip yra. Daugelis vietų 
yra, kad apie karę visai nie
ko nežino. Daugiausia ma
žesnių salų gyvatoj ai, ku
rie suspausti plačiu vande- 
denynu, nežino, taip-pat, 
G reniai) di j oje, Siberij o j e, 
Šiaurinėje Aliaskoje ir ki
tur.

*

* *
Pacifico okeane yra 32 

vietos, kurios yra 1.8,000 
pėdų gylio; 18 vietų Atlan- 
tico ir 5 Indianiškame okea
ne.

* *
60 tūkstančių vokiečių ap 

kurto dabartinėje karėje, 
■nuo, didžiausių kanuolių 
trenksmo.

* *
Penktų dalį kviečių viso

je pasaulyje, užaugina Ame
rikoje.

* *
Daktariški receptai Fran- 

cnzijoje yra rašomi francu- 
zų kalba, o ne lotynų, kaip 
kad yra priimta lotynų kal
ba rašymui receptų.

* *
Parfumas pradėta išdirbi

nėti 1190 mete Anglijoje. 
Tuomlaikinis Anglijos kara
lius Pilypas Augustas, ap
dovanojo išradėją moteriš
kų pančekų šniūreliu.* sjc

Vyriausio teisėjo Suv. 
Valst. Augščiausio teismo; 
—metinė alga $14,500, kuo
met kunigaikštis, vyriausias 
teisėjas, gauna $40,000 me
tinės algos.

* *
Per dvyliką mėnesių, spė

jo išdalint, anglų ir kitų kai 
bų Bibliškos draugystės, 
11,000,000 Bibliją ir jų da
lių, kuri buvo atspausdinta 
497 skirtingose kalbose.

•c

4



No. 18
V ■

Lietuviu '.Laikraštis ‘ Katalikas”

I Br. Vargšas.
Ii.;. >

v

Du Šešėliai
— Neik vakare viena, aš 
ateisiu!—sušuko Simukas 

ir sukirtęs botagu i žolyną 
nuėjo i pakalnę.

Dvaras nuo vietos kur Bar 
bute gyveno buvo atstu apie 
du versliu, o Simukui Bar
bute rūpėjo tai tiesiog inėjo 
į madą kas rytas ir vakaras 
ją palydėti iš namų i dvarą 
ir iš dvaro i namus.

Barbute, kaipo paaugėsiu 
ir greitesni už kitas mergas 
turėjo visada dirbti dvare; 
tai prie kuknios, tai skal
bimo, dulkinimo ir plovimo 
ponu rūmų. Simukas-gi bu
vo antru furmonu.

Jau kada tik Simukas 
perėjo i dvarą tai jo aki at
kreipė patogi Barbute ir 
taip vieną kitą kartą kum
štelėjus vienas kitam i petį, 
persikeitus žodžiu jie tik
riausiai susimylėjo, ir jau 
net išsireiškė vienas kitam, 
kad niekados nesiskirsiu.

Matė tą ir furmonas, ma
tė ir kiti, o senas kerdžius 
Anupras kartą pasakė jiems:

— Gerai, vaikučiai, gerai; 
mylėkitės... Nesigailėsit 
anksti kėlę, o jauni vedę...

Jiem to ir be truko.
Kada anksčiau atlikdavo 

iš darbo išeidavo i pievas, i 
paupę ir ten žėdną tokį va
karą skambėjo puikios dai
nelės iš dviejų artimu krū
tinių.

Kada Barbutė užtrukdavo, 
arba baigusi darbą sėdėda
vo pas seną Uršią laukda
ma Simuko, .tai šis klusna 
atbėgęs prie didžiųjų vartų 
du kartu sušvilpdavo ir už 
poros minučių vėl jiedu ei
na namo šnekučiuodami...

— Ek, Barbute, sunku 
man butų gyventi be tavęs...

— E, Simukai, tai tik kal
bi, o išeisi kitur tarnauti ir 
užmirši

— Na ką tu niekus kalbi. 
Juk jau du-gi metai, o kuo 
tolyn vis labjau pradedu ta
ve mylėti...

— Aš tą žinau...
— Palaukime dar, gausiu 

kur už furmoną ir prasidės 
musų linksmas gyvenimas. 
Ot, busiu laimingas.. Ko 
tu tyli?

— Tiktai gauk Simukai...
Tęsėsi tos laimingos die

nos jau du metu ir rodies, 
kad juom niekada nebus ga
lo.

Dvare prasidėjo nepa
prastas darbas. Visur vis
kas turėjo būti perplauta, 
perčystyta, perdalinta, mat 
ponas gavo telegramą, kad 
už poros dienų parvažiuoja 
sunns Kolia, jaunas gražus 
aficierius.

Dirbo Barbutė išsijuosu
si ne tik per dienas, bet ir 
per vakarus, o Simukas sto
vėjo lyg vėlumo prie didžių
jų vartų. Rūpėjo Barbutei 
ponaitis Kolia. Kaip tas po
naitis išrodo, kokios jo tur
būt puikios aficįeriškos dra
panos ir kad gavus nors vie
na akimi jį pamatyti. Jis 
tik jau turi kuo nors skirties 
nuo kitų.

Sušvilpė Simukas ir kartą 
ir antrą, bet Barbutės kaip 
nėra taip nėra...

— Ar neatsitiko kokia 
nelaimė,—pamislino Simu

kas ir jau norėjo eiti prie 
rūmų kuomet pamatė atbė
gančią Barbutę.

— Kur tu Barbute taip 
užtrukai, aš jau net duobes 
išmyniau.

— Žinai ką Simukai?
— O kas?
— Musų ponaitis Kolia iš 

miesto parvažiuoja!-—su ko
kiu tai nepaprastu džiaug
smu tarė Barbutė.

— Na ir ko tu taip džiau
giesi, nieko gero jis mums 
neparves, tiktai nereikalin
gi darbai ir klapatai. Ir 
man dabar daugiau prisieis 
važinėti.

— Sako, jis toks puikus, 
bu šoble, blizgančiuose rū
buose...

— O kas mums iš to Bar
butė; ponas ir po visam...

— Aš norėčiau Jį pama
tyti, kaip jis išrodo!

— Pamatysi mano Bar
butė, pamatysi, da ne kartą 
ir šunimis užpjudig jei aš 
busiu išsiųstas...

— Argi Jis toks blogas 
butų?

— Ar tu nežinai ponų? 
Dailus rodos žmogus, apsi
taisęs, žieduotas, o širdyje 
pats velnias tupi, nepasigai
lės.

— Miestuose geresni žmo
nės, sako...

Tokis nepaprastas gyri
mas ponaičio Kolės truputį 
kaip ir nepatiko Simukui, 
'bet kad jis paisytų ką blo
go ant savo Barbutės, sau
gok Viešpatie. Juk ji už
augusi užkampyje ir savo 
gyvenime nemačiusi alkie
riaus, kodėl-gi negalėjo žin- 
giedauti jo išrodos; bet kaip 
Simukas nekraipė į gerąją 
pusę Barbutės gyrimus po
naičio vienok jo širdyje ko
kis tai nežinomas kirminas 

rado vietą ir jau kelinta 
diena vaikščiojo Simukas 
nusiminęs, mažiau kalbėjo, 
beveik visai nevalgė, ir nors 

kaip ir visada kas vakarą 
ėjo pasitikti Barbutės, bet 
daugiau jis jau nebedaina
vo paupyje.

Patėmijo tą ir kerdžius 
Anupras.

— Ko tu Simai nuleidai 
nosį? Aš būdamas tavo vie
toje ant vienos kojos šoki
nėčiau.
— — Et, dėdė Anuprai, 
kam aš užgimiau bernu?

— O ką? Ar tai dar ne- 
gerai. Busi su laiku purmo- 
'nu, apsivesi su savo myli
ma Barbute ir gyvenk kaip 
rojuje. Yra prasčiokų gy
venime linksmumas ir 
džiaugsmas, o ponai, tegul 
sau būva ponais. Trauk 
juos visi devyni...

— Bet Barbutė labai gi
ria tą ponaitį...

• — Eik tu mažvaiki! Ir 
yra kuo rupinties... Žinai, 
kad ji dar vaikas... Misli- 
(na ,kad kasžinką pamatys, o 
pamačius tik nusispjaus.
' — Gal būti teisybė Anup- 
'ras sakai...

— Žinoma teisybė. Ar tu 
'pirmas metas pažįsti manę.

— E! Tegul bus taip!— 
'tarė Simukas ir dainuoda- 
Inas nuėjo šerti arklių.

Parvažiavo ir ponaitis 
1—aficierius Kolia.

' Pamatė jį net tik Barbu
tė, netik Simukas, bet matė 
jį visi kuomet jis vaiškčiojo 
žiūrinėdamas gyvulius, kū
tes, laukus, gyvenamuosius 
namus ir mišką.

Barbutės širdis smarkiai 
'pradėjo plakti kada pirmu 
’kartu pamatė ponaitį. Jau
nas, augštas, štyvas it nen-į 
drę su išlenkta krutinę, su 
auksiniais epolietais. ant iš-į 
'keltų pečių, su blizgančiu' 
kardu prie šono, vaikščiojo j 
jis lyg kokis dievaitis tar, 
'damas retkarčiais žodį tai įj 
vieną tai į k itą darbininką J

Sutiko ta laimė ir gražią
ją Barbutę. Kuomet jis' 
'inėjo į kuknią ir apžiurėjus 
’viską norėjo jau eiti lau
kan pamatė Barbutę.

— Ką tu čia veiki?
Barbutė paraudus lyg 

keptas vėžys ir nuleidus 
’myn savo puikias melsvas 
akis pusbalsiai atsake:

— Aš čia padedu...
— Kur gyveni?
— Lauko gale pas kampi-’ 

ninko Zuliaus...
— A-a-a,—burbtelėjo po- 

'naitis,—gerai... Aš tau par
vežiau biskutį dovanu, ateik 
šį vakarą į gojų aš tau jas 
'paduosiu’ Girdi...

Barbutės širdis dar labjau 
pradėjo plakti ir tik susi
laikydama nuo džiaugsmo 
ašarų pusbalsiai tarė:

— GeGrai ponaiti... atei
siu...

Ak, tu nelaiminga lengva- 
’tikė, Barbutė! Idant žinotų 
'tai Simukas, širdis jo plyš
ių, ašaromis krutinę savo 
nuplautų, o tu, gražioji Bar
butė nejauti to viso ir eini 

’priimti ponaičio dovanas tu, 
tu vargo skruzdaitė, nelai- 
Imingo kampininko duktė. 
'Nebusi tu pačia gražiojo po
naičio Kolės, neįeis tavo vy
žomis apautos kojos į jo pui
kius minus.

Visą dieną buvo Barbutė 
lyg pati nesavą. Tie keli 
įžodžiai tarti į ją ponaičio, 
'suardė visas jos puikias 
svajones gyvenimo su Simu
ku, ir šiądien jau nebenorė
jo jį matyti pasitinkanti Si
ūliuko, pilkoje sermėgoje su
sijuosusį pančiu.

Saulutė, pridengta slap
tingu ruku jau slėpėsi už 
artimiausio pušyno, kuomet 
Simukas apsiliuobęs stovėjo 
jau prie didžiųjų vartų ir 
'laikas nuo laiko užtęsdamas 
Švilpė.

Nieks negirdėjo jo širdin
go švilpesio, niekam nerūpė
jo jo ilgas lukėjimas. Gam
ta pradėjo merktėsi ir nak
tis savo gėdulinga-tamsa 
Iploščiu pradėjo dengti ant 
viso kas gyvas. Toli, toli 
pasigirdo garsas varpų, šau
kiantis ant pojlsio, dar tris 
kartus užgavo didžiuoju 
varpu už negyvenančius ir 
(viskas nutik>—apmirė.

Simukas vis dar stovėjo, 
kis tylom švilpė, ant galo 
pamatė kaip jau ir paskuti
nis žiburys užgeso dvare, 
prisėdo ant žemės ir lyg pri
jausdamas pavojų pradėjo' 
'raudoti tom ašarom kokiom 
raudoja jaunas ir tvirtas 
pašautas į širdį liūtas.

Priklaupęs ant vieno ke
lio dar žiurėjo įsmeigęs akis 
į tamsumo, ton pusėn iš kur 

’visada linksma atbėgdavo 
Barbutė.

— Ne, kur-gi jį?—paga
liau neiškentėjęs sušnibž-

iš
že

(nerviškai suspaudė degan- 
dejo Simukas, ir rankos jo 
čią galvą.

•—Barbute, tu neišėjei, 
tu. esi kuknėje, gal plauni 
indus... Lauksiu tavos nors 
'visą naktį...

O tamsi naktis lyg pri
jausdama aimanavimams 

.(Simuko kalbėjo: “nelauk 
i’Simukai savo Barbutės, jį- 
•!jį neateis prie tavęs, tu 
anai nerupi, yra geresnis.” 

, Simukas krūptelėjo, pa- 
! šoko ant kojų ir įsmeigęs 
■ akis į apsodintus apie rūmą 
medelius, riktelėjo:

— Teii eina!
i Neklydo akįs Simuko. Du 
tamsus šešėliai palengva 
'slinko nuo dvaro į krūmus 
arti prisilenkę vienas prie 
kito ir tylom tarpe save kal
bėjo.

(Užbaiga ant 7-to pusi.)

K. J. FILLIPOVICH,
Generalis Agentas Chicagai.

Visoje Chieagoje užrašinėja “Katali
ką,” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus Į “Kataliką.” Ji
sai musu įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko” reikaluose.

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

Puikus paveikslėliai, kurie vy
rams labai patinka. Sampelį 
siunčiu už 14e stampoinis.

CHAS. P. URBAN
122 Riverdale avė. Yonkers, N. Y. ■
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SUVALKIJOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis

Didumas 28 per 22 coliu, j 
Pepkiose spalvose (kolio- _ 
ruošė). Parodo lietuvių 1 
kalboje visus miestus, p 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.
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f Nerviški Žmonės
ji džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata • gali
•P būti žymiai pagerinta ir, kad jų . nervų
sjn systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y.,
ii jeigu tokie žmones vartos

f Severn’s
Nervoton

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prigiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
(Gyvenimas viri aptieks) CHICAGO, Ui

..
I PLUNKSNOS PLUNKSNOS “ 
g .—. ——
g Kad būti užimtais per vasaros Į 

sezoną, męs esame numušę savo į
Į kainas ant vieno trečdalio. Ateik E 
| ir išbandyk mus. g

\ H. Rubenstein & Co. ‘
H

a Plunksnos ir Pūkai
1 640 W. 14th St., Chicago, III. i 

Arti Halsted j|
Atdara Nedaliomis i
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MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausių pasisekimų. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vai

dinimus už pigiausias kainas.
Už 5<J čia pamatysi gražesnį 

Teatrų, kaip vidurmiestyje už 50c.
Nedaliomis 15c. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

batomis 5c balkonas 10c žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras- 

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va
landų liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

JONAS KULIS x
Kėliau j antis 1 ‘ Kataliko ’ ’ 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpamo laiko parodys sa
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimą nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto
nervų išsėmimo
Misterijos ir nerviškumo. Kaštuoja.$i.oo-

Rašykite ir reikalaukite musų eirkuliorių: “Severos Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

1 Severos Preparatai parsiduoda visur aplinkose. Reikalauk vardą.Seve-
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara- 

j®1 tų savo apielinkėje,* užsisakyk tiesiai, adresuojant:
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.,

HSSSSS3

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams r

National Brovė Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

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

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Tifonas varos gsto Chicago, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts. Telefonas Riverside so Riverside, III-

| DR. A. J. TANANEVICZE
C GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare 

TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

n;:iiiiM:ni»nmbs '■mini■ .iiimkii <* * iiiimim ■kmiiiii o> an 

į Phone Yards 2063
■ Mes parduodame ir mainome įį
■ Singer, Wheeler & Wilson, Whi- a 
Į te, New Home ir kitas geriausias
3 siuvamas mašinas pigiausia kai- 
g na. Visos gvarantuojamos. Taip- į 
į gi pataisome senas mašinas. ®

■ THE BREMER COMPANY J 
i 5345 S. Halsted St. Chicago, III. ,
■ B

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Ritahoiiss and
Embree Co.

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

garėtai, — užtaigi jie yra geriausi.
Suprantama, kad už savo piningus kiekvienas 

nori Įgyt ką nors geresnio, ar ne?
Jei jus to geidžiate, pirkite N E B© Cigaretus.

GERESNIS TABAKAS JUOS IŠGARSINO
Kuponai išmainomi ant pinigų arba dovanų,

P.LorillardCo.,Inc.Eotablish.ed !76O

if Cork.Tip Cigarettes
VIENA, DELKO MES NORI- O
ME; KAD JUS RUKYTUMET k

NEBO Cigaretus, tai todėl, kadangi jfo yra pada=
ryti iš geresnio tabako, negu bent kokie kiti ci=?
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I oklffiQ Ič Perline ka<1 tos in()ters neapsi- ualdlkdo IN HUIlJUo Įkišęs galvą pro du-
Prisiuntė gerbiamoji Kava-i kambarį, kuriame jo 

liauskienė iš Dayton, Ohio,|'Pa’ti rengiasi: 
nuo savo tėvų, kurie dabar 
randasi Maskvoje. Iš Lie
tuvos paeina, Suv. gub., Ma- 
riampolės pav., Pakuonio 
parap.

Gegužio 12 d. 1916 m.
Brangios dukrelės sveiki

nam jumis ir žentelius ir jus 
mažus vaikelius. Duodame 
žinoti, kad męs esame svei
ki, tik nelinksmi, kad nesu
randame savo brangaus sū
nelio ir dukrelės. Išjieško- 
jome per laikraščius po visą 
Rusiją ir niekur negirdėti. 
Dievas žino, ar jų gyvų nė
ra, ar jie po vokiečiais liko 
Lietuvoje. -Rašykite jus 
dukrelės į Lietuvą, mažu 
kaip galint dažinosite, tai 
tuoj duokite mums žinią, 
nes žinote vaikeliai, kaip 
mums vra ant širdies, nete- 
kus savo brangių vaikelių. 
Taipgi, dėkavojame bran
gios dukrelės ir ženteliai už 
pinigus. Labai širdingai 
dėkavojame po tūkstantį 
kartų, nes mum labai didelė 
pagelba. Kaip rašėte duk
relės apie drapanas, tai ne
siųskite mums drapanų, nes 
jums daug kaštuos. Tuom 
syk męs gauname iš Lietu
vių komiteto, už ką dėkavo
jame gerbiamai lietuvių 
draugijai ir augščiausiam 
ciesoriui, kuris mumis neap-1 Suvargęs, biednas žmoge- 
lieido: duoda šilumą, kvatie-'lis, kreipėsi į miesto ledų 
rą ir Kalėdoms gavome visi 'skyrių su prašymu, kad jam 
dovanų drabužių. Dabar 
duodame žinoti dukrelės, taip biednas ir neturįs už ką 
apie musų gyvenimą Mask
voje. Viskas labai brangu. 
MFfeos SWfas—70 kap.," mil
tų svaras 12 kap., cukraus 
svaras 20 kap., duonos sva
ras 5 kap. ir tai sunku gau
ti. Butų labai vaikeliai link
sma gyventi Maskvoje, kad 
tik visi būtame, kad nebūtų 
prapuolią musų vaikeliai. 
Maskva, labai didelis ir gra
žus miestas, bet tik 2 kata
likiškos bažnyčios. Męs gy
vename dačiuose—girioj e; 
žiema mums buvo liūdna— 
biskį toliau nuo miesto, o 
dabar kaip privažiavo daug 
ponų, ant dačių, tai dabar 
butų linksma, kad tik visi 
drauge būtumėm.

Pabėgėliams šelpti Komi
tetas dėl maldos Dievo pa
ėmė namus už 350 rublių: 
parėdė ir įšventino bažny
čią ir turime kunigą iš Kau
no, tai mumis netoli į bažny
čią, tik per gatvę. Kasdiena 
atsibūva mišios pusiau de
vintą valandą, o septyniose 
vakare, atlaiko mojaus pa
maldas: gieda litaniją ir 
giesmeles. Taipgi, aš Zo
fija, jūsų sesutė, apznaimin- 
siu apie savo gyvenimą, 
kaip man liūdna svetimoje 
šalyje vienai be savo sesu
čių. Einu į mokyklą su sa
vo mažais broleliais, losiu 
lietuvišką teatrą ir dainuoju 
dainas. Pirmu kartu, gavau 
dovani; skepečiukų, kąsniu
ką ir porą saldainių. Toliau 
daugiau atrašysiu. Su pa
garba, Zofija Samoliukė.

. i— Ar dar tu netpsiren- 
'gei? Jau beveik pusė po 
Llešimts!..* « fs, ■.£' 

i — Ar tu nenustosi čia 
(man ambrijas?! Jau kelintą 
'sykį su tais pačiais klausi- 
inais lendi. Aš tau sakiau 
ant devynių, kad į miliutą 
busiu gatava!

NORĖČIA BŪTI TOKIU 
KAIP PONAS ESI.

— Svečias:—Sei, Jonuk, 
(kuo norėtum būti, kuomet 
jau busi užaugęs?

i ' Jonukas: — Norėčiau 
(būti tokiu, kaip kad ponas 
lesi.'

. Svečias:—Delko?
— Jonukas:—Ana, mama 

'pasakojo, kad ponas nieko 
(nedirbi, tik pietus pats nuo
latos valgai.

Juokai

dą, tai nėra nei kalbos.
I Ledo skyriaus užžiurėto- 
Ijas, šnairai pažiurėjo į varg
šą ir smarkiai užklausė: 
' — O ką-gi laikysi tu ant 
to ledo, kad neturi stuboje 
valgių ?

1 — Na-gi, ponuli, alaus 
viedruką, kad ilgiau šaltas 
butų—nedrąsiai atsakė varg
ias.

1913 m. Amerikoje buvo 
15 patžudysčių ant kiekvie
no 100,000 žmonių.

* *
Mieste Kansas City, Kan

sas mergina susiginčijo ir 
sudėjo po $25.00, kad šįmet 
kaipo Leap Year apsives.

Huntington, W. Va. į 
Marshall universitetą įstojo 
kaipo studentas 72 metų vy
rukas.

“KATALIKO”
SPAUSTUVE

3249 So Morgan St. CHICAGO

Rpsidenrijos’.
Mpnroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee uve. -
Res.1431 Holt St Chicago, III.

KUR KAS PIGIAU.
Vyras skaito iš laikraš- 

Įčio—“Dabar Europoje bliu- 
klaš šabalbonų su lašiniais 
(vienas doliaris.”
! Pati.—Tai dabar ir man 
aišku, kodėl musų ambasa- 
Idoriams neužtenka ant pra- 
Igyvenimo jų algų- Ar jie 
'negali valgyti jaunus vištu- 
(kus, kurių svaras tik 75c? 
\Kur kas pigiau atsieitų!..

BIEDNAS ŽMOGELIS.

įduotų ledo veltui, nes esąs

'.duonos nusipirkt, o apie le

tave iš
ryto, kada
tau reikia

GREITAI APSIRENGĖ.
Vyras, žiūrėdamas į laik

rodėlį, murina pats sau: na, 
ir žiūrėk, kaip pasivėlįsime 
'i bažnyčią: Tai tik sakau,

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško* kalboi

„ Lietuviško* kaibo*
„ Aritmetiko*
„ Knygvedyatš*
„ Stenografijo*
,. Typewriting
„ Pirklybo* telain
„ Abelno* Hiit-orijo*
„ Suv. Val*t. Hiitorijo*
„ Geografijo*
„ Pilietyatš*
„ Politiško* Ekonomijo*
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Geriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Richter’io 

PAIN*EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

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

Buk Priešakyje 
Kitų

PER telefoną pašaukdamas, aplaikai greitai 
atidos atkreipimą. Žmogus, kuris kalba per 

telefoną, visuomet buvo “pirmesniais” už tuos 
kurie laukia ypatiško susiejimo

Bell tarnavimas, per kuri gali aplaikyti propozicijas, 
te jokio atidėliojimo ar užvilkimo. Tolumas nėra jokiu 
apsunkinimu — Bell partanavimas yra taip plačiai išsi- 
klaidęs, kad gali juomi reikalus atlikti kiekviename mies
te ir šalies kaime.

• 25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

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

RUSSIAN GAMY GO.
’ 1845 W. Grand 4»a. C Mere,111.

Tol. Yards 5194.

AKUŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

KTA: TA’ir-iTOii PRORA 
išmokti greitai Anglų 

' a kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasek
mingai mokina per 
pačtą visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir klcsose, die
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaigti Gram-* 
mar ir High sehooles 
kursus.— Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, del platesnių ži- 
n-ų; įdek kelias mar
kes prisiuntimui kny
gos. Iškirpęsprisiųsk

’• kartu šį apgarsinimą-
Amerikoniška Mckykla, 1Z41 W. 47 st, Chicago, III.

PETER MILLER
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Męs pardavinėja 
šių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi iniisų ta vorai 
ine l’astoviu Ru-

a 
b
I

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

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

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

JUBILIERIS

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

Siansorfal Bells a Specialty.
KcShaae Bsll Fotui dry Cv..DiIiinicre»ftSd.‘UAA,

GARSINKITĖS A. L. L. 
“KATALIKE”

visuomes
parodys
tau tikrą

laiką

Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tą ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame laiške arba Money Or

deriu sekančiu adresu:

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill
aceoec

Telephones Yards | 6946 f 
Drover | 3582 jį 

įį M. J. MANKOWSKI ■ 
APTIEK A

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

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį ■ 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi j 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, =* 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- ■ 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

sv<9džki

Chicagos Strytkarių 
Transportacija.

Teisingas nureguliavimas strytkarių Kom
panijų, naikina bile kokį atsitikimą, gadinantį 
traukimą prie ekonomijos ir patarnavimo.

Naudingumą Koiupanijo turi, daugelyje at
sitikimų vien pasiskundimus dėl blėdingų ir ne
išmintingų nureguliavimų. Dėl pavyzdžio, vie
na reguliuojama ypata, gali reikalauti naujų ir 
daug daugiu panešančių išlaidų dėl patarnavi
mo, be jokio iškalno apsirūpinimo pakėlimo 
pervežimo už mokesčio. Kompanija atranda, 
kad viskas į tvarką suvesta, pasiduoda reikala
vimams su paskatinimu, kad priverčia galvo
ti naujus, ekonomijos budus-

Sudedamoji ekonomija, perstoto naujas 
patarnavimo lėšas, ir Kompanija per gerą ir to
bulą savo dalykų vedimą, sutvarko ir prisitai
ko pati prie naujų aplinkybių ir atrodo, kad tą 
viską gali pergyventi.

Tada, kas atsitiks?
Reguliuojamoji ypata, panašiai per atsilie

pimą savo blogais svarstymais ir reikalauja 
nuo neprotingu žmonių, uždėti tolesnę sunke- 
nvbę patarnavime arba kitu reikalavimų. Nau
dingumas Kompanijos, tokiose aplinkybėse 
esant, gali klausti: “Kokia nauda yra bandyti 
šias naujas apystovas, kadangi galėjimas bile 
pakraščiausias pinieiškas apsaugojimas kurį 
męs galime užtikrinti per didžiausia, ekonomiją 
ir augščiausią reikalavimams pasidavimą, itek- 
mėn, bus sunaikinta per tolymesnę, ateityje 
sunkenybe.”

Naudingumas Kompanijai yra. kaiu kad ir 
kitas bizniavus pasielgims: jis atsako tiems pa
tiems paraginimams: iis dėl uerovės reikalau
ja kaipo sveikas publikos užduoties veikimas, 
kad tenai turi būti realis paskatinimas prie pa
kėlimo ekonomijos ir tobulumo micros. Dau
giausia ir aiškiai suprantamas, stūmimas veik
mėm atranda atsakančią viltį, tūlo atlyginimo 
lėl jo paties pasistengimo.

Šitas daro aiškiu kad reguliavimas neturi 
hutj taip atkreiptas, kad sunaikinti skatinimą 
prie ekonomijos ir Įtekmės.
Kain anlaikyti geriausią patarnavimą, bus ap

kalbama sekančiame musų straipsnyje.CHICAGO 8DBFACE LINES. J
rApskeltjimai “KATALIKE” atneša gera pelną. I
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No. 18Margumyniai.
(Užbaiga nuo 2-ro pusi.) 

Hartford, Conn.
Liepos 2 d. atsibuvo pik

nikas, parengtas Šv. Cecili
jos choro. Pelno liko $75. 
Sheboygan, Wis.

West Lynn, Mass. [N. Y., Newark, N. J., Brigh-
Atsibuvo fėrai. Pelno li-^ton, Mass, ir Chicago, Ill.

ko $600. Nutarta pasiusti Iš sekretoriaus raporto 
'pusę karės pabėgėliams, o ^pasirodė, kad iki pirmam

pasilik u-;

pašelpinė 
parengusi

kuopa, turėjo šeimynišką 
išvažiavimą į Black River 
miškus.
Brooklyn, N. Y.

L. Vyčių turėjo išvažiavi
mą į Van Cortland Parką. 
Publikos dalyvavo į 300. Tą 
pačią dieną atsibuvo Liet. 
Gini. Kliubo ekskursija. 
Publikos dalyvavo į 900. 
Shenandoah, Pa.

Juozas Miliauskas, šau
damas žiurkę, nušovė Anta
ną Bauauską 15 metų am
žiaus.
St. Clair, Pa.

Albertas Petrauskas, pa
sodintas Pottsvillės kalėji
me, už nudurimą peiliu Jur
gio Vasiliausko.
Roseland, Ill.

Visų Šventų lietuviškos 
parapijos atsibuvo piknikas.
Pelno parapijai liko $338.77.
Detroit, Mich.

Liepos 4 d. atsibuvo pa
šventinimas, naujai stato
mos lietuviškos bažnyčios, 
kertinio akmenio.
Cleveland, Ohio.

L. D. K. Gvard. Dr-ja tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo 
studentas J. Purvis.
Newark, N. J.

Liet. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey valstijų apskri
čio, atsibuvo suvažiavimas. 
Delegatų buvo nuo 5 kuopų.
Hartford, Conn.
^Birželio 2.5 > d. A yitgįjjųvo 

prakalbos su įvairiu progra
mų, parengtas A. L. R.K.
Spaudos Dr-jos 17 kuopos.
Kenosha, Wis.

Birželio 24 d. atsibuvo pik 
nikas parengtas Kenoshos- 
-Racine suvienytų dr-jų 
Getrai Parke, dėl naudos 
nuo karės nukentėjusių.
Pelno buvo $110.00.
East Vandergrift, Pa.

Liet. Dram. Ratelis
parengęs vakarą su sceniš
ku perstatymu. Lošta “Dak
taro Kabinete.”
Girardville, Pa.

Tautos Rondo Komitetas 
buvo parengęs prakalbas, 
ant kurių kalbėjo: kum Au- 
guštaitis, S. Šimkus ir kuu. 
Valaitis.
Brooklyų, N. Y.

Birželio 26 d. atsibuvo 
prakalbos Apreiškimo P.
Šv. salėje. Kalbėjo K. Pak
štas.
Baltimore, Md.

Tag Day ap vaikščiojimo 
pasekmių atskaita. Surink
tą $696.47.
Paterson, N. J.

> Birželio 16 d. atsibuvo Šv.
Kazimiero parapijinėje sa
lėje L. Vyčių prakalbos.
Kalbėjo V. Vaškevičius ir
K. Pakštas.
Bridgeport, Conn. LIETUVIŲ DARBININ-

L. Vyčių 27 kuopa nutarė K.Ų SĄJUNGOS PIRMAS 
įsikurti kooperatyvišką, val
gomų daiktų krautuvę. Tali': 
tikslui išrinko iš kom. iš 3 
ypatų.
Worcester, Mass.

Birželio 21 d. atsibuvo L.
Vyčių vietinės kuopos susi- 
,yw.iKimas=.- Į vyčių kongre
są įtrinktas ęlęlegatu P. Za- 
jta tiekas. ; 
U.

pusę ant vietos 
siems.
Canton, Mass.
' Šv. Kazimiero 
draugystė buvo
prakalbas, kurios atsibuvo 
'birželio 25 d.
'Philadelphia, Pa.
! Liepos 4 d. atsibuvo pik
nikas, Maple Grove Parke, 
'kurį rengė 6 katalikiškos 
’draugystės. Publikos buvo 
'i du tūstančius.

DU ŠEŠĖLIAI.
(Užbaiga nuo 5-to pusi.)

buvo

— Taip! eina,—tarė Si- 
inukas ir su tais žodžiais 

’lyg palaukus leopardas, pri
gulęs prie žemės pradėjo 
įslinkti link tii dviejų šešė
lių. Ne ilgai trukus, kada jis 
Ipakėlė galvą, jau visai arti 
Lnatė, kaip šešėliai susėdo 
ant suolelio ir taip pat su- 

’siglaudę tylom kalbėjosi. 
Lyg žvėris dabodamas savo 
auką, jis dar arčiau prislin
ko ir už artimiausio ąžuolo 
pasislėpęs atsistojo taip ar
ti, kad jau kiekvieną žodį 
galėjo girdėti.

—- Čia musij niekas nema
tys,—tarė vyriškas balsas.

— Taip, čia nieks nema
tys, patvirtinančiai atsakė 
moteriškas.

— Aš tau atiduosiu par
vežtas dovanas, bet už tai 
turi manę pabučiuoti.

Atsakymo nebuvo...
Vyras apkabino ranka 

kaklą mergaitės ir persvė
ręs ją per petį pabučiavo. 
„ — Dabar šia tau dovanos.

Vyriškis padavė kaž-ką į 
rankas, .moteriai ir vėl už
klausė :

— O ką, ar nevertas buč
kio ?

— Taip, vertas,—ir apka
binusi jam abiem rankom 
sprandą pati pabučiavo.

— Klausyk, mergaite. Aš 
tau ir dovanas jau atidaviau 
ir mudu jau susipažinova, o 
dar nežinau kaip tave va
idinti?

— Aš Barbora...
vardas Barbutė...

I — Barbutė,—lyg iš po žo
linės, prismaugtu balsu, su- 
Itriokė Simukas ir kaip žai
bas puolė iš už storojo ąžuo 
lo ant Barbutės ir ponaičio 
'siekdamas abiem už gerklės.

— Simukai!—sucipo Bar
butė ir daugiau Simukas 
jau nieko negirdėjo. .

Matė Simukas, kaip su
švilpė kasžin-kas rankose 
ponaičio ir skaudžiu smū
giu nusileido jam ant gal
avos.
' Pradėjus švisti, kada se- 
I lis Anupras ėjo pro rūmą į 
’ganyklas rado Simuką gu
lintį klane kraujo ir kiek 
jis jį nekalbino Simukas 
vis tylėjo.

LDS. seimui narių turi 937. 
Yra dar kuopų susitvėru
sių, bet dar neužsiregistra- 
'vusių, todėl nei narių skai
čiaus, pilnai nėra žinoma. 
Spėjama, kad per 1,000 na
rių yra. Iš tų pilnai užsi
mokėjusių yra 687; skolingų 
nuo 3 mėli, iki 6 mėn.—255. 
Kiek kuopų randasi nepažy
mėta.

Administratoriaus rapor
te paaiškėjo, kad iki sausio 
'1 d. 1916 m. įplaukė $2,789.- 
49, išlaidų buvo $6,969.39. 
Deficitas—$4,179.90. Iždi
ninko ir iždo globėjų ra
portai bus vėliau paselbti.

Nutarta apskrįčius steig
ti, kalendorių 1917 m. išlei
sti. Vieta antram seimui 

’nuskirta Newark, N. J.

RK__________________________________

| Iš Chicago.
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(Užbaiga aut 8-to pusi.)

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

ilEKVlENAS auksinis lašas BUDWE1SERTO 
L j yra gyvas ir blizga gyvybės energija Šiaurės 
SL Miežiu ant sustiprinančiu žavėsiu Laager 

Apyniu. Dėlei savo inaikniuino ir puikaus kvapsnio, 
jisai stovi vienas sau—nepergalčtas karalius bonkinių 
alų. Vis augantis jojo popuiiariškurnąs yra pripa- 
roclytas išpardavimais, kurie milionais bonkij virsimi 
bile kuri kitą alų. ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. A.

----------------------
Carnegies, atsižymėjusių Žąsis nuo tos žaizdos miršta, 
žmonių komisijai dėl specia- Varpučinskui gaila 
lio apkalbėjimo, ir manoma, 
kd J. Bugis už savo didvy
riškumą gaus medalį.

TRAUKINIAI SUSI
MUŠĖ.

Riverview Parke, prie 
Grey hounds, atsitiko ne
laimė, kuomet du trauki
niai susimušė. Keturios 
ypatos sužeista ir desėtkai 
smarkiai sukrėsti ir išgąs
dinti.

LENKAI KREIPIASI 
PRIE WILSONO.

Apie iš desėtko lenkų, su
sidedanti delegacijų, išva
žiavo iš Chicagos pas Wil- 
souą, Su v. Valst. prezidentų 
prašyti, kad savo gera įtek
me išreikalautų iš kariau
jančių viešpatijų, daleidimo 
maisto pristatymui, Lenki
jos badaujantiems gyvento
jams.

LEIDIMAS APSIVESTI.
Leidimų apsivesti gavo 

sekančios poros:
J. Karampclas 23 su Ona 

Tunaitis 18.
K. Kovalskis 21 su Mare 

Miškonis 19.
J. Matelis 27 su Terese 

Krustucaite 20.
Antanas Žemaitis 24 su 

Ona Mozcriuke 21.
K. M. Razmutis 26 su A. 

Petrašonis 24.
J. C. Petrila 24 su Maro 

Trulaite 22.
J. Žcmaičiunas 26 su Ve

ronika Dapšis 22.
J. Stunza 27 sų Morta 

Pikčįums 25.
M. Zelrowskas 29 

Bolikauskaite 27.
J. Šadlauskas 30 

Mikolaitis 28.

su F.

su A.

M. Mesauč 26 su Egne

Mano

SEIMAS.
Liepos 3 ir 4 d. atsibuvo 

ISo. Bostone LDS. pirmas 
seimas. Delegatų buvo 26, 
Ikaipo: iš So. Boston, Mass., 
’Montello, Mass., Norwood, 
Mass., Athol, Mass., Water
bury, Conn., Hartford, 
Conn., Worcester, Mass., 
Cambridge, Mass., Brooklyn,

žąsies, 
ir reikalauja nuo Pūko $2.00 
už žąsį, ne už žąsies gyvas
tį. Pūkas sutikdamas ant 
tokios propozicijos, užmo
ka $2.00 ir pasiima žąsį. 
Kaip Pūkas žąsį nešėsi, tai 
V. pakaušį krapštė, kam jis 
nereikalavo tų dviejų dolia- 
riu ne už žąsies gvvesti, bet 
už pačią žąsį. Pūkas užsiga
nėdinęs tokiu pirkiniu, nes 
gauti po 18c svaras žąsienos 
tai nebrangu.

JUS GAIETE 1SAUGIT1
PLAUKUS

WHMni ■anraHMaHMM mmb w.i» mmmM ■ m sb ■ ar. »W2 j |F. A. POSZKOS ĄPTIEKĄ , . . | 
‘ 3101 S. Morgan St.. CHICAGO, ILL
® SPECIALIŠKOS GYDUOLĖS. ‘r<’ ' ‘ Į

3 Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduole dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, ® 
į Kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne- _ 
« gerumų. Bunka ................................... .. ................ . ........................................... e................... .$1.00 F
-į Gydanti mostis dėl senu kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir H 
■ t.t. Kaina ................................................................................................................... 50c ir »1.00 ?
b Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina .......................... .. . *.................. .50c g

Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkštų ar kietų, 
■j Kaina ............................................................................. .. ................................................ 15c >r ~5c f

Ant prisiimtimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso
ji kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas. 9
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VIENUOLIKOS SVARŲ 
ŽĄSIS. TIK $2.00. ’

Morgan Parko apskrityje, 
gyvena keletas lietuvių šei
mynų, kurios turi po gaba
lą žemės, pasistatę stubeles 
ir užlaiko naminių paukščių 
ir gyvulių. Susiedijojc gy
venanti, p. Vincas Pūkas ir 
Jurgis Varpučinskas, tarp 
kurių aną dieną buvo šiokis 
atsitikimas: 11 metų Pūko 
sunūs gauna dovanų Pair 
gun,” ir tuo šautuvu beži
bo vydamas, įsffleda šmotą 
ir šauna į Varpučinsko žąsį- 
ir pataiko tiesiai į kaklą.

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 plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu Ilgu, 

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

1 “TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
Ir žilumus—Kaip'užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
i-Barzd'a.—Ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą, 
plaukui prašalina plaiskotes ir augina gra
žius niaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs iš’slučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
ffnion Laboratory, Box 544, Ur.ion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
i Siūčiu i dedamas 10 centu Jei apmo
kėjimo kaštu persiutiino, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Caivacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
iPasiuskete sykiu kuponu su'jušu antrašu.)

Kiekvienas Stiklas 
Rieškutė Sveikatos

Atsilankitieji įSt. Louis.įrn nu š|rdžlaijkviečis mi apž urėti 
musu dirbtume —- r.žiina.142 akicrių-

NAna
Gaškaite 25.

S. Grubliauskas 33 su Ona 
Gedvilaite 22.

T. Lašauskis 26 su P. Bel- 
skaite 25.

A. Tejunaitis 27 su Marc 
Zausatc 22.

Jonas Šimkus 25 su Ma
tilda Bukloraite 18.

Stanley Mikužis 28 su Ona 
Sotvitis 23.

Ignas Mikaitis 30 su Ona 
Vesilaite 22.

J. Bocunas 32 su Stella 
Kačinskas 24.

Jonas Karalius 25 su Ma
re Paulauskaite 24.

J. Pranaitis 28 su Antani
na Sutkaičiukc 18.

N ikodemas Schailki ntįski 
34 su Staislava Puidokas 
22.

Julius Norvill 39 su Jule 
Savickiene 38.

Stasys Karnauskis 33 su 
Antanina Radaičiuke 32.

JONAS BUGIS.
Gyvenąs po num. 2425 

So. Western avė. ėjo žuvau
ti, pasiėmęs savo bordinbo- 
sių Rauche, 4 metų vaiką. 
Priėję prie 16-tos gatvės 
pakraščio, pasiėmė Bugis 
vaiką aut pečių ir ėjo labai 
siauru praėjimu ir tuom 
kart paslydo ir nupuolė į 
ežerą. Bugis bepuldamas, 
nusilaužė koją per du daik
tus, bet pats išsigelbėjo ir 
vaiką išgelbėjo. Dabar J 
Bugio vardas priduotas

UZDYK4
NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie- 

^kur kitur. Viena geriausiu ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista. ' ( ■

t

Betriubine
HARMONY

Kaina Tiktai
$12™

Męs Jums gvarautuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už, tokią, kainą, ko
kia męs Bctrubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą. . • • ;

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestą 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 tesėtų ir neišrodytų į pigią mašiną, tai įsigyk Butrubinę “Harmony.”
Jei pats jau turi gramofoną, tai papasakok apie Bctrubinę ‘‘Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir *augštos rųšies mhšiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu:

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

Męs Jums gvarautuojame, kad

A

7
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nuo 7-to pusi.)

i KŪDI
KIUS.

ATSKAITA ! aus pagelbos 2-sis Apskritis’i 
’.‘Tukentėiilsiems Nuo Kares baitu nepa jieges surinkti. i G- š!akis 
.Laeuiiviams, .dasąl Su tikrai gilia pagarba-Mrs. p. jJsmaii
per SLA. Antrąjį Apskriti,

Laike p. A. M. Martaus

Sii tiKrai
j A. 2-jo Apskričio Valdy-

Prakalbų.
'priežasties

aut neiižaugusią. kuri rytinė 
se valstijose siaučia pilna
me savo stovyje, daug 
ūmlikiu i kapus nuvarė, 
prudt da .apsireikšti ir 
mus Chicago j e.

Pa t artii i a Ii etų vi am s 
si saugot ir kūdikius prižiu-l 
rčt, kad toji liga nepajiegtiij 
kūdikiu užsmaugt. Labiau-! 
šia reikia saugoti kūdikius 
nuo žaliu daiktą—visokią 
fluidą ir neduoti žalio van-[ 
denio ar sodas gerti. Vau-! 
deni reikia atvirinti. Taip-i 
-gi kamparas yra. gerai, kadi 
kūdikio kambaryje butu ir 
kad kartu nešiotųsi ir kad! 
kūdikis visuomet jo kvapą! 
jausią užuostą. Ant tyro 
oro laikyt parkuose ir t.t., 
bet neleisti į tokias vielas, 
kirr dušnu, daug dulkią yri, 
o šviežio oro nėra.

mėnesinis posėdis

kuriame buvo ilau “ 
pas ''un^

tu auką nukcntėjusiems nuo 
uircs. Kuopą atstovai pri- 

r'inė atskaitą ir nutarė vien- 
I balsiai ir igaliavo Apskričio 
'valdybą pasiusti žemiau 
i skelbiamas aukas, Lietuvos 

-elbėjimo Fondo iždiniii- 
’i’i p. T. Paukščiui. Apskri
do Valdyba, prisilaikydama 
dišminėto nutarimo, su- 
inktasias aukas ir pasiun- 

L. C. F. iždiilinkui p. T. 
’aukščiui.
(ierbiainieji Aukautojai 

ALA. Antrojo Apskričio, 
ra meldžiami ;

mvčluotą paskelbimą au-

NETOLI STANFORD
PAEKO GYVENAN

TIEMS.

certai daromi seredos vaka
rą. nuo 8 i 
kūdikiu 
skiriant 
9:00 
vai

iena diena, i

Paucdeliais
iteru

ei ą
vru

ku bu

nuo

ir mergaI- 
dienos d~l

oro laiką pr;

7' V'. '

v.

Vincas Jasulaitis ...................
N. Visčtilis ......................

Stanewicz .........................
Mickewicz .........................

Biskupaitis .....................
Smulkių aukų surinkta

A.
M.
W.

np

Pranas Kibortas,
Pirmininkas, 

Dr. A. L. G-raieunas, 
Pirm. Pageli).

God. Organiza
torius. 

F. K. Strzyneckis, 
Sekretorius, 

A. J. Bierzynskas,
Iždininkas.

ATSKAITA ATIKU SURINKTU NU- 
KENTĖJUSIEMS NUO KARĖS 

Per p. A. M. NARTU 
CHICAGOJE; M

j-i • ; • v • rionas o atl(“ist 1 HZ | Michailu.*!

vilkavusiems Antrasis Ap- 
-ikritis, nuo savęs ištaria šir 
i'iigą ačiū. ‘ Liginai, ištaria 
labai dideli ačiū panelėms: 
'Vi ktori jai Marcinkau ica i-
tei. S. Čurlioiriutei ir poniai 
M. Bamijonaiticiiei, už pa
gelbėjimą rinkime auką, ku- 
•ios savo liuosą laika nuo 
užsiėmimo, paaukavo šiam 
prakilniam ir labdaringam 
darbui. Daugiau mums 
tokią lietuvaičiu’ Gerb. p. 
A. Al. Martui SLA. Antra
is Apskritis taria širdin- 

už atvykimą 
pagelbėti su-

iiikti šią skaitlingą auką, 
:uriu be Gerb. p. A. M. Alai“ a. v°Tagdonas

siti ariu

1.00 1 s.
1.00 p.
1.00' s.
14)0 St.
1.00 i Bangelis
1.00 K.
1.001 J.
i.oo; a.
1.00 K.
1.00 1

17.65

Mikulaitir: ...
Naverdauskiėnė

Venckus ■..........
Vasilius ........

LIGŲ PRADŽIA
Devyiiiasdešimts

Viso ant TOWN OF LAKE 
surinkta .. ............................  $346.00

Morkus ...................................
F. Badžius .............................
Paulua .....................................

Katutis ...................................
Smulki ųaukų .................

Meldažio svetainėje laikeM. 
prakalbų surinko ..............

šių aukautojų pinigai liko pas
R, Žanrų, West Side Draugi
jos Ižd.

1.00 :
1.00|
1.00 j
i.'.oĮ
’•^.' nuošimčiai visu ligą turi sa- 
2-b"[vo pradžią virškinimo tnk'/ 
2-^j! pasakė prof. Charcot daugel 

'metu atgal. Iš šių keliu 
'-garsaus gydytojo žodžiu yra 
laišku, kaip svarbu yra už-

• tvirto-!Parsiduoda
.jo ir gerai išdirbtas biznis. Pnrdavįnuį 

I priežastis, išvažiavimas j kitų njios) 
tų. Kreipkitės * pas:-' ! ■

Juozapa Mafkievicz. '• >; 
3352 So. Morgan St., Chicago, III;

26 36

ANT TOWN OF LAKE.
Antanas J. Bieržynskis............

i Pranas Kibortas ................... .
St. Mareinkovičia ...................
J. D. Maliszewski ......................
New City Savings Bank ........
Jųlionas Szlickis ...................
U. J. Mallon ...........................
Antanas Ežerskis ...................
A'iktori.ia Marcinkevičiūtė ... 
Žemaitis Printing House ........
A. Barčius ......................... . ...
Vaclovas Pierzynskis ................
Jonas J. Zolp ...........................
John J. Natkowski ..........

1 Jonas Szukevičia ...................
na Marcinkevičiūte ...

Stasys Beinortus .......................
Dr. C. Z. Vežei .......................
J. F. Eudeikis ...........................
Poleslaw Zalėski ............ 

į A. B. žemaitis .........................
|V/. P. Smith ........................... ..
: Samuel
W. L.
A. F.
Mikas 
Mary

Rizza .....
Jansen ........
Gzesna ........
Waicjekauskis 
Bronza ........

’ Rimkiowicz
J. J. Jankauskis ...

K. Strzyneckis .
:ys Vaičys ........
Ramanauskis
Mikulskis .....

K.

-T.
A.

F. K. Strzvneckis ..
P. Mikolaitis ............

Liekas ..........
Wiezkus ........
DcGcrald . .
Bielinski ....

| Bcncdvkt Pcszkiewivz 
J. J. ‘ Zolp ..............

Jonas 
John 
Frank

Louis J. Ceitliaml 
J. Yankowski ....
J. D. Maliszewski
Roman Kozlowski

J. Jonikas ..
K. Pajauskas
J. Mockus

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chisagos mieste.

PERKA ir parduoda namus- ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

$50,»o

ANT BRIDGEPORT.
Kazimieras Kasputis 
Jeliomis Chiiiioliauškas ........
Dr,
S.
F.
A.
Dr. A. Tananevičia
Dr. J. Jonikaltis
J. Sinkus ............ .....
Johų W; Zacharevicz 
Dr. K. Draugelis .... 
Dr. 
Dr. A'. L. Graifunas .
J. Šernas ....;..........
Ė. A. ' Jozapaitis ........
B. K. Balutis .............
Dr. P. Wiegner ........

Antanas Ziinontas 
P. Tananevičia ... 
P. Bradehulis ........

Olszewski ............

Kulis .

50 00 't°s- Irfszczynški
25.00 
35.00 
10.00 
10,00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
lo.oo
5.00 
5.00 
5.60 
5.00 
5.00
5.0r- 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

■ 1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00
1.00 
l.oo| 
1.00 
1.00 
1.00
1.00
1.(0 
1.0.0 
1.00 

.1.00
1.00 
1.00 
1.(0 
1.00 
1.00
1.00

Žilinskas .......
Kulis ...........
Rakauskas; ........
Kenutis .............
J. Hertmanowicz

P. 
J. 
J. 
P. 
J.
A. J. Žukauskas ... 
J. A. M. .............
P. Conrad Studio ... 
V. Sarpaliiis .......
V.. Bigelis ...............
Z. J. Tananeviez .. 
Paul B. Baltutis ... 
A. Jablonskis .......
T. Adomaitis ............
P. Mažeika .......... .
Miss C. K. Gjipšiutė 
Olga Speder .........
— ’žurauskaitė ....

Masiulis ........
Kazlauskas .... 
W. Jueus *.......
Gapšis 
J. Stankūnas . .. 
Bastis ................

F.
A.

B.
D.
V.
P.
K. Kulis ...................
Miss Grace Toleik .
B.
J-
K.
S.
J.
J.
Stankauskas

Vara ši u s ... 
Liepa ...... 
Tamaszauskis 
Dangelavičia 
šeškanskas . 
Vizbarą

Grigalius .....................
'cinikas .......................

Cernikas .......................
Smulkių aukų .

viso ant west side sjiuiktn.$85.96 laikyti virškinimuosius or$50.00 
’ 25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

; 5.00
5.00

' 5.00
5.00

. ’5.00
■ 3.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00'S.

. i.oo: j.

. 1.00 P.

. 1.00! K.
1.00 J.
1.00' V.

. 1.00 P.

. 1.00 K.
1.00 J.

. 1.00 i S.

. 1.00 ’ J.

. 1.00 I J.

. 1.00'J.

. 1.00 i K.
1.00 I J.

. 1.00 ' Ez. Zenis
1.001 S. Judis

A.
P.

ENGLEWOOD.
Bankans it 

Kubiliūnas ........ 
Kubiliūnas ..............
Gališkas ...................
Leveekas ...............
Bernatavičius ..... 
.Tamulis ........
Mackičius ................
Kaupas

J.
V.
B.
J.
J.
J. Jasulis .....................
J. Kaupas 2-sis ..........
J. Kazemoikis ....... 
B. Buileris . .............
Ona Bau k iene ............
J. Kapočius ...............
A. Mikaitis ................

Smulkių aukų .

PARSIDUODA.
Turiu ant pardavimo vienų iš dvie

jų biznių: geležini ir Gents Furni
shing krautuvę, Melrose Park, III.

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

Norintieji pirkti atsišaukite imt 
antrašo: . 1

| . . . , Jos. Stefankiewiez,
įgalius geroj tvarkoj. Todėl,j5001 w. 12th st., cicero, m.

.i.oo'kaip tik pastebėsi koki sui-
1.601 - ,i.oo i rimą savo nore valgyti, ar 
lioo j stiprume, tuojaus bandyk 
1 Oil ' A Tnoinlziivi
1.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

f dalykus iš kimo, atitaisys
1(Ū5 '

Vyno Elixirą. Jis greitai ir 
;erai išvalys vidurius, pra- 
aliiis visus išmetamuosius

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
iįiuom pranešame, kad I’. Bartkevi

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

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjaš.

Kiekvienas Gali Būti 
Fctografistų.

Viso ENGLEWOOD surinkta 525.35

INDIANA HARBOR, INDIANA 
J.' Surkidis ...

Kondrauskis
J. Barzdys . 
Varnelis . .. 
Barbo .......
Ostreikis 

Bružas ........
Raczius ...
Malakauskis 
Jaretkus 

Batarka ... 
Gcneauskis 
Ragalis ... 
Glazauskis . 
Arelis ........
Stapanovicz 
Jakaitis ...

J.

1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1 00
1.00 
1.00
1.00 
1.00 I 
1.00 
1.00 
1.00
S.60

B. R. Jasulis ...............
F. A. Iwanow .............

Smulkių auku
Viso INDIANA' HARBOR

surinkta

J.
Pct.
•Tos.

SOUTH CHICAGOJE. 
'j rijoms ................. . ...........

. žemaitis ...........................
, šilgalis ......................... .

Smulkių auk ų..‘...........

Viso ant BRIDGEPORT!) su
rinkta .... '............................. $234.11

WEST SIDE.
L Mickėvičiii .......
J. Tanniiovicia .....

K. Rutkauskas .
M. 
Dr. A 
Laike prakalbų Chernausko
Paul T’ubutis.................
V. Kinkis ..... .. ,y...-. -.
K. Povilionis .......................

______________ - ' - _____________  
np riĮ«7'TĮ^a»M—MmMaĮwĮMį»r^Įiij hųįį

$20.00
10.00
5.00

st.
. . S 3.00
... 1.09
... 1.00

Viso

J. 
K 
E.

surinkta

GARY. INDIANA,
Jusaitis ............
Nugnienc ..........
Poškevičienė ...
Vudvinaitis
Tamoszunas ...

Smulkiu aukų

Viso surinkta ................
, (Tolinus bus.)

t,norą valgyti, padės virškin
ti ii’ sutvers naują energiją. 
Pilvo, jakmi ir žarnų ligose 
jis visuomet padaro gerą

. .$2.00

.. 2.00 

.. 2.00.
[‘veikmę ir suteikia palegvi-

:: LooinilH

.. 1.00

.. i .00

.. 1.00

.. 1.00

.. 1.00

.. i.oo

.. 1.00

.. 1.00

.. 1.00

. . 1.00
. . 1.00
.. 1.00
.-. 1.00
. . 1.00
. . 8.5!)

t. Kaina $1.00. (lau
kiamas aptiekose. Jos. Tri- 
ner, fabrikantas chemikas, 
1333—1339 So. Ashlad Avė.,
Chicago, Ill.

Sustyrąs raumenims, ar 
sunaiiams nuo sunkaus dar
bo, ar ramatii, pirmiausiai

. .$33.59
damos vietos, o paskui Įtrink 
gerai odon Trinerio Lilri- 
menta. Kaina 25c ir 50c

*i oo ^ptiėkose; per krasą 35c iv
1.00
1.60

COc. (Advt.)

. .$5.60 Aš -Magdalena Samoliukč, po vyra 
Kavaliauskienė pajieškau šių pažįsta
mų: Juzefos Rinkevreiukės iš Marin- 
kos, Kampiškių par.. Jono Jaucausko,$1.00

1.00 j Užupių kaimo, Pakuonio parap.. Jono 
1.09, Glebeckio, Panemunės miestelio ir 
1.00 Berhašinus Televičiaus iš Darsuniš- 
1.00 kės miestelio. Meldžiu jų pačių atsi- 
2.25 šaukti, arba kas juos žino, pranešti 

------- ant šio antrašo:
$7,25 M. Kavaliauskienė,

212 Troy St., Dayton, Ohio.

NORTH
376 Selkirk

išėjo iš spaudos 
lietuvių kalboj 
iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

fotografystės 
Prisiųskite $1,

Ką-tik 
i pirma 

knyga, 
vienas 
mokti 
amato, 
o gausite šitų knygų. 
Siuntimų apmokame. 
Adresuokite:

END PHOTO CO., •
Ave., Vinnipeg, Man.

Telefonas DROVER 9920

Švobas Pranešimas;
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų galiūnų žemiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai' pa
vaišinti. , ;

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t. i

Su pagarba,
FRANK BALKUS,

3301 Šo. Morgan St., Chicago, Ill.

Pajieškau Juozo Paniškos Iš Phi
ladelphia, Pa. Dirbo Lack Port, 
N. Y. Buvo atvažiavęs j Milwaukee, 
Wls. apie lt ar 15 d. spalių mėn. 
1913 m. ir neinlsllu, kad jis buvo' Il
gai Milwaukee. Nuo to laiko neži
nau kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restoracijose, 
myli eiti i šoklus, amžiaus apie 30 
metų, 6 pėdų augščio, 

Anna Schultz,
Statesan, Wls.Wales,

E

g 
m

g

ONAS M. TANANEVICZ
3249-53 SO. MORGAN ST

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.

$ $ $ $ S
llllllllllllllllllllllllltlllllllllli llllllll... IIIIIIII... .

CHICAGO, ILLINOIS

BASKUS VALANDOS.1 Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėllals, Šaradomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki vai.’po piety.
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