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B K Iš kares lauku, Europoje"
NE VISAI RAMUS 

BALKANAI.
Artilerija veikia visame

Svar-

NUSKENDO 60 GAR- ĄNGLAI SULAIKĖ TUR- 
LAIVIŲ.

Iš Berlino praneša, kad
KŲ LINIJĄ.

Mesapotamijoje 15 mylių

32387 
E 
sIs Amerikos

per birželio mėnesiu talki- žemiau Kut-El-Amara, prie1 Makedonijos fronte.
BAISIAUSIAS MUŠIS 

PRIE KOVELIO.
Rusai išpaskutinosios va

rosi, kad Kovelį paėmus, o 
vokiečiai-austrai 
iš paskutines 
Neperstojami 
griausmai, kaip didžiausia pasiseka užgriebti, kaip ka- 
-perkunija siaučia 
apskrityje. 
niL.vjv, , _ ______i-'-'- ! x 7-

Įimtų lengvai tenka rusams įpaėmė nelaisvėn teutonų ka-įdava ir Valepountna, pasek- šalinti, Arch Duke Frede- 
Lietuviška Brasta ir pasi-Išeivių: 341 aficierių, 9,145imingai anglai atmušė vo-J’ick ir gen. von Planzer, 
ryžo eiti tiesiai ant Varsa-/sveikų kareivių. Amunici-Ikiečių atakusi nelaisvėn pa-Įnuo jų kamandų. Baudžia
vos. Vokiečiai taip pcrma-l'T’S užgriebė 10 kanuolių, 48(ėmė 7 aficierus ir 530 ka-Gni už pasidavimą priešams, j 
tydami ir nenorėdami prie /mašininių kanuolių, 16 bom- Įreivių. Tarpe birželio 23 d. j-Gen. von Planzer, buvo vy-;^ai.g užpuolimą 
Varšuvos muštis, stengiasi'Lų metikų, 7,930 šautuvų,(ir liepos 7 d., anglai paėmė iriausiu kamandieriu Austro-nenusisekė, 
čia atsilaikvti Tada nebu-'l62 kanuolcs ant dviračiu ir i vokiečių nelaisvėn 674 afi- -Hungarijos armijųs Buko- Luvo trauktis, ' mate-Jeienj, 30,875 kareivi.), 18 ka- įvilioję, iš kurios rusai išvi-'

nes pri- rijolo. Šios skaitlinės turi; nuolių, 100 mašininių ka-ij«- 
prie būti pridėtos prie paskelbi-; nuolių ir 14 vežimų su amu- 

(ino liepos 8 d., kur 300 afi-įuicija. 
įeierų, 12,000 kareivių ir 45 j 
išmotai artilerijos buvo už- 
!jgriebta. Berliner '

RUSAI MUŠA TEUTO- I^Musi mūšiai prie Kilindir.Įninkai nustojo savo 60 gar 
NŪS VOLYNIJOJE. !Prancūzų lakiniai suko apie (laivių.

,, .. . . . lAIonastir ir daugeli bombų donai.Rusų armija traukia tie- . .... L, , L .... . , -r, _. inumete ant imlitarisku sto- zastns,
šiai ant Kovelio. Perejo upę L. . , ■ ■ . • k •• i.. .... . / . cių ir kareiviu stovyklų prie' submannai arba minos,stengiasi Ijtokhod keliose vietose ir pctrich jr aRt (orto ,------------ -

atsilaikyti, rengia, žingsnis po žingsnio 
kanuolių Itolyn. Eidami pirmyn, dar

Kovelio Teivių nelaisvėn, taip ir dau- 
Rusai turi savo [gybę amunicijos. Gen. KaĄ

ANGLAI DAUG 
LAIMĖJO.

Į vakarus nuo Kimpolung

pipes Tigris, anglai atmušė S)

Išviso, apie 101,000 ataI^ ir S1^aikč tur‘ 
Nuskcndimo prie-įkus 11110 Pa«n-yžusio žing- 

;, tai vokiečių-austrų Is1110,

KAIZERIS PRAŠALINO 
DU AUSTRŲ GENE

ROLUS.
Karės taryba pirmsėdžiau

PORTUGALIJA PRI
SIRENGUSI Į KARĘ.

AMERIKOS KAREIVIUS Į priimtą dainą “Die Wacht 
UŽPUOLĖ RAUPAI. jam Rhein.’’ Knygyną tu- 

Daktarai turi užtektinai |rėjo, susidedatį iš 40 knygų.
i---- ' j)angiausia skaitė “Bret

Harte,’’ “Shakespeare” ir 
“Mark Twain’o,” “Inno
cents Abroad.”

Kitos, naujesnės žinios 
praneša, kad antras U-laivas

darbo, čiepyjime kareivių, 
kad nuo raupų išsigelbėjus. 
.Šeštame regimente, Willis 

, atrasta du karei- 
'vius apsirgusius raupų liga. 
Baime pimti, kad neužsi
krėstu ir nesusirgtų visa ar-i ant kelio į Ameriką; trečias 
mija. Įijau galutinai prirengtas leis-

....... .. jti i vadenį, kiti gi budavo- 
VOKIEČIŲ SUPER-SUB- i jami.

MARINAS DEUTSCH- I _r ~~^„r 
LAND KODĖL RYKLES UŽPUL-

axat xvcxu Po penkiolikos parų ke-!. DINĖJA ŽMONES.
Priversti Lionės iš Bremeno į Balti-,! . Ii Conn"

panešę dide- wiore, pribuvo vokiečių sub-!ns KS k OU 11 °1. a ’ . v ’ 
ųnarinas Deutschland. Pn-i Paduoda sekančia^ priezas- 

Camonica''buvimas Deutschlando Ame^ls’v kock^ U nzpucmė- 
!rikon, visus nustebino. Ang-Ga įmones.

- - | “Jis sako,—visai mažai
'(laivų plaukioja skersai At- 
[lantiką, už tai negauna už
tektinai maisto gilesniuose 

j vandeniuose. Priversti ba
do, artinasi prie pakraščių. 
Šiauriniuose vandenynuose, 
paprastai 12, 15 pėdų ilgio 
gyvūnai būdavo, bet nieka
da pirmiau neparodė savo 
pasiryžimų užpulti ant žmo
gaus.”

Trumpai pranešama, kad ^ainPe>

llUkldl V IXX X 0U'V V (H.,' - t ---------------------------------'J — —. — ~ ( X . , , . . . J A AOXVIA VLCI

intyje, kad su Kovelio puo Jodine, nuo Liepos 4 iki 8, | netoli kaimu Frundoul, Moni J ant kaizeriui, nutarė pra- uillkn -g. 
1 — - _ "I • -V T 1 1 1 i. n I i14--< A I iii i^ ‘ 1 >z-v z4 z~x

Varšuvos muštis, stengiasi din metikų,

tų kokių tvirtų jiegų nei pa
čiame Lemberge, 
ven gtų pribloškimo 
Karpatų kalnų.

‘įkrovas inžinerijos

RUSAI APVEIKĖ 
TURKUS.

VOKIEČIAI NENUSTOJAI

(Portugalija su 250,000 ka
reivių mano Įsimaišyti į ka
irę, prisidedant prie talki-

NENUSISEKĖ AU
STRAMS.

Adige kloni j e, austrai pa- 
ant italų.

|lius nuostolius.
'i Mušis eina
{/kloni je, neims veriatis neis..- 1J1XX VII 1 I v. U v llllO V vi 1CI L10 J1V1 7 CU !

VOKIEČIŲ SUBMARI- ^vienai pusei laimėjimo. Ant lai pasiliko ant pajuokos iš-!
NAS, BOMBARDAVO 

ANGLŲ PORTĄ.
[likusios dalies fronto iki 
iBerental mušis visame fron-

  , Tage- ATAKAVĘ VERDUNO. Į Anglų portas Seaham Har j te. Italai laimi, 
Po smarkaus mūšio, tap0^latt sako, kad rusai turi ry- 

. i . ._______...tiniame fronte 2,740,000 pės-,turkai apveikti ir nuvvtii,. . , . .
vt , turniku ir 16.200 kavalen-nuo augstumos, i rytus nuo . 

Baibui't. 1 '^os‘
Rus!, ofensyvas į vakarus' xoaB-M , frmeuzu

nuo Mamakhatum, pasek-jpASKAHDIITO KETUBIS1, t =• .. ė,„JTin ‘
mingai eina pirmyn. Kito-j /l)0ZlclJIb humin u ----------
se vietose, drūčiai yra tur
kai spaudžiami ir neatsilai
ko. Tuom kart, rusai 'u?i’ 
ėmė tik du kaimus Dj et joti 
ir Almali.

i RUSŲ TRANSPORTUS.
* f j v.! u c

Turkų kruiseriai, Yawuz kontr-atakomis 
^'-dullu'išvijo.
vokiečių _____

statyti su savo blokada, ku
rie laiko užkelia visus vo- 

bet visai ikiečių vandenynų vartus.
( Nežiūrint ant spaudinių p101*’ šešios mylos į piet-ry- anažai:
•vokiečių linijų Picardy, jie!^us pn10 Sunderland, tapoj .
■bombarduoja Verduno f or- j|bombarduotas vokiečių sub-1
tus. Į rytus, nv/o Meuse j!maianos- Blėdies, kaip ir

S. “ ",cpadar5^---
Chenoisel VOKIEČIAI SULAIKĖ duno fortų. 150 dienų neat-1800 mylių.

VOKIEČIAI LAIMĖ
JO PRIE VERDUNO.
Vokiečiai laimėjo naujų

Submarine dydis: 350 pė
dų ilgio ir 30 pločio. Iš Bre
meno į Baltimore yra apie 
4,000 mylių ir su 15 parų 
iminėtą distanciją perplaukė.

pozicijų, prie išlaukiniu Verįp() vandeniu plaukė tik 1,-
Jame važiavo 

laidus mūšio, dar Verdunas;29 jūreiviai ir 11 kitų virši- 
(atsilaiko. Šiuom kart, vo-'ninku.
(kiečiai laimėjo 800 jardų Vokiečių bandymai nau

jink Kovelio, vokiečiai ata-!>’U° lort0 ^0UV1Ile 11‘ forto’jos submarines, visiškai pa
il. - i avenues. Pmml nnsknitlia-.„„u . Yra žinios, kad V()_

giriose, bet franeuzai savoj! RUSUS.
vokiečius į Rusų pasiryžimas,

Ii kairioj o kranto upės eitiSultan Selim ir 
(pirmiau buvę 

jkruiseriais Goeben ir Bros- PRANCŪZAI VISAI ARTI įkavo ir atsilaikė. 
Jau) užpuolė eskadrą rusų; PRIE PERONNE. ' ‘ ~Jau) užpuolė eskadrą, rusų į

ansportų Juodose jūrėse i T, . „ ..... i . . . w. ii Kaip franeuzai, taip irprie Kaukazimo pakraščio j1 . / 1V. ’ . .V.•t . .. . , . i . [anglai spaudžia vokiečiusir paskandino keturis laivus i', ,, .,. . , , v . . . .. ibe atlaidos. Franeuzai sa- iir keletą mažesnių laivelių..', , . . ~ ..i- i • • • i k 'ko, kad jau Peronne galilie patįs kruisenai bombai*-r y . . . . 7
1 ’Kniitnvii gnvirnnis ■nesunkti

įbet artileriją nenori panau
doti, kad palaikius miestą 
Įcielybėje.

KALNAS LASSEN IŠ- 
NAUJO ATSIVĖRĖ.

Redding, Cal. Kalno Las
sen pati viršūnė išnaujo at
sivėrė ir meta didžiausius 

debesius ir lavą. 
Kalno augštuma, apskait-

I J VZ kJ KJ V

Tavemies. Pagal apskaitlia- (Vyko.
geležinkelio vo Iim _’ kad emi\vokie^kĮms ikietija turinti plianą pasi- sivėr’ 

5 mėn. ateiti toliai, tai ims [ (]aryfį 25 geresnius už šią j durnų 
dar du mėnesius, pasiektisubmariną. Kiekvienas iš' 
patį Verduną.

Ant Ko-
velio-Rovno g< 
kiečiai užgriebė 800 rusų ka 
ireivių. Amunicijos užėmi
mas per pastarąsias kelias 
dienas, neskaitant daugelio 
aficierų ir 1,932 kareivių, 
kliuvo 12 kulkasvaidžių.

ZEPPELINAS SKERSAI
ATLANTIKĄ.

Vokietija pienuoja pasi-
darvti susinėsimą su Ameri-,^
i-./i-onx vr-inrkmin mm Ii ' • • • < ■ a. i. šautuvų šoviniais pasiekti,Ra kaip vandeniu, taip oiu. Javo naujai įsteigtą portą + _ • . ..

Milžinas Deutschland sub-jPuab, į piet-vakarus nuo 
marinas, kuris jau pasiekė '(Novorossysk.
Ameriką pasekmingai, vie-Į --------------
nok ne yra taip pasekmin-1, ANGLAI IŠVIJO VOKIE- 
gas. Dabar nauji budai į 
gimsta, įsitaisyti milžiną j 
Zeppeliną, kuris lakios tarp j 
Vokietijos ir Amerikos. Vo-( 
kiečiams labai svarbu pri-!
duoti Amerikai kvarbų, ku-l
rių čia negali tokių išdirb-.Contalmaison, guli tarpeli v?itluP vmaii1b ^lonj r;—
ti ir jų prekė pakilusi nuo An„rp • an....np (Troyes. Dabar, ta armija U d., bet nebuvo issiplatinęs i8t),wu.

j xJL LI v L v XX K .U."XXiXX 1V l LJ-z A y d J 71 v _ "X"T •

[tų 25 submarinų, padarys liuojama 10,000 pėdų.
I keturias keliones, tarpe Vo- 
ikietijos ir Amerikos. Kiek-1 
i vienas iš jų atvežš ta vorų už!

ČIUS IŠ CONTAL- 
j MAISON.
i Be perstojimo, anglų ar- 
itilerija bombardavo mieste- 
|lį Contalmaison, koliai vo- 
įkiečių artilerija neatsiliepė. 
^Contalmaison, guli tarpe

$1.00 iki $25.00 svaras. Vežš^agtuollios mylios nuo
Zeppelinu kvarbas, krasą ir1 x lt. [PrlUIlie.
kiek bus galima pasažierių. " ..
Naujas milžinas, spėjama LOVELIS PAVOJUJE, 
pribus Amerikon pradžioje) 
Rugpjūčio. Vardas bus ‘‘Z;
—Deutschland. ”

ANGLAI SUNKIAI
KOVOJA.

..Nors iš karto šisai nau
jas anglu ofensivas buvo* . ., . , . >,, . . . , , , (im pasidarvs, kad per visus rlabai pasekmingas, bet da-1 , . , tf, . . , . ,■ įsubmarinus ir begyje metojbar pi-isenia sunkia! kovoti. atvc„ įį00>M0r .anglinis

antro’s ■ 
)VŲ-
i Važiavimas po vandeniu:
plu mikrofonai buvo darbe:
(vienas ant dešiniojo šono, o
(antras ant portino. Jūrei- 
iviai, visuomet ausį pridėję

klauso.

NUSKENDO LAIVAS 
I HECTOR 134 ŽMONĖS 

($1.000,000 ant kart ir tuo-'i^^£ VANDENIO VALTY-

Suv Valst. jūreiviškas 
laivas nuskendo,

KARĖS STOVIS 
ISPANIJOJE.

Iš atžvilgio, geležinkelių’p0 dvieju sąvaičių sunkios °“n ”’ kuris buvo ant kelionės nuo
darbininku Jcnann i t - L •• - 4. . >000 Čia reikalingiausių taVO- 1S 1>UU> allT M110111S 1,110dainininkų stieiko, ispanų (keliones, tepajiege, antros ’ - - • - •

(valdžia suspendavo konsti-(linijos per dvi mylias, vokie-' 
Rusu armija, kuri anuo Gicionališką užtikrinimą ir.čiė laikomų pozicijų užimti.

sykiu buvo pasiųsta Fran- tapo apskelbta kares sto-y Anglai sako, kad apielin- 
įcuzijon, stovėjo lageriuose !V1S’vlS0^e sPaillj°Je- ' .
(prie Camp Demailly, netoli p* 1

RUSAI SIUNČIAMI Į 
FRONTĄ PRANCŪZI

JOJE.

ikėje Contalmaison iki Tro- 
Streikas prasidėjo birželio i1 nes, vokiečių kareivių esą

Charleston, S. ’ C. į Santo 
Domingo. Priežastis niisken- 
|dimo, tai didelis uraganas- 
jaudra. Kartu vėže ir 52 ka
reivius, kuriuos vežė i San
to Domingo ir Cuba.

a i /xv į - . -r . . . ,
B pasiųsta frontam Rusų ar- po visą Ispaniją, tik dau

giausia didžiausiuose indus- tus nuo Longucnal ir•|mijo3 penki pulkai, suside-
jdanti apie iš 5,000 viso 25,-prijos centruose, kaipo: Bar- įBazentim
000, kurie buvo išsodinti j celona, Madride, Valencija, 
iprie Marseilles, keliavo apiejBelboa ir Oviedo.Rusai užgriebė per 15 my- 'Pne Marseilles, keliavo apie m

(lių fronto ir vokiečius išvi-> 1,500 mylių, is Maskvos į Į Streikas kilo is priežasties, Į

ANGLO-FRANCUZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Nuo pradėtojo anglų

'iprie transmiteriot M ( IŠTEISINO ORPETA.• netoli 'Maziausną suvirpėjimą, ty- O1 .4 x ;___ L
kiausią judėjimą, po vilni
mis arba ant vilnių—jaučia.) 
Balsą girdi, per išvestą du-[ 
idą iš pat dugno submarine, 

o- \per kelio vedinio kambarį.

Skaitytojai atsimena, kad 
vasario 9 d. tapo atrasta 
nusiuuodinusią Marion Lem 
bert, Lake Forest, Wis. 
Helm’so girioje. Tai buvo 
misteriška jos mirtis, ku
rios negalėjo aiškiai priro
dyti, ar ji pati nusinuodino, 

<ar kas kitas ją nunuodino.

![jo iš fortifikuotų pozicijų,|l.orvtcI Balny, Mandziunjoje ikad darbininkai reikalavo įfeilsįVo, užgriebė naujas po-'lPer systemą, apsaugoje nuo 
jtarpe Styr ir Stokhod. Ru- į!11 iš tenai per Suezo kanalą, .pakėlimo algų, o tas nebu-pįcįjas įr pasfatė vokiečius '(vandenio, tam tikrai auto- 
(sai stebėtinai užklupo vo-!Prancūzams nemaža pagel- jvo išpildyta. Reikalavimas pavojun? atsilaikyme prie matiškai įtaisytos durįs, pa- 
'kiecius Sarny-Kovel liniją |ka’. tokis skaičius dapildi. [pakėlimo algų buvo is pa- jPozieres, ant svarbiausio ge nasios fire proof door. Sar- 

■iir dideles pasekmes sutiko S111.111, prabuvusios arba padi- branginimą maisto, kurio ležįnkelio nuo Albert į Ba- gyba, per ilgas dienas ir nak Greičiausiai tapo prikerg- 
tis, yra padalinta į keturis: ^as Jos meBės ir mokyklos

RUSAI APVEIKĖ 
TURKUS.

Turkai buvo padarę 
puolimą ant rusų prie Plat- (užimdami 15 mylių fronto 
tna, bet rusai atmušė. Į va-'ir pastatydami Kovelį pavo- 
karus nuo Erzerum, rusai Įpun. Nėra vilties atsilaiky- 
užgriebė visą liniją fortifi-įti. 
kuotų pozicijų ir nelaisvėn! — ---------
paėmė 67 aficierus, du iš tų j ANGLAI UŽĖMĖ TANGA 
buvo regimento kamandie-| MIESTĄ,
riai ir vienas artilerijos ka-j* Rytinėje Afrikoje i 
mandieras.
kų kareivių, septynias ma-'^pavyko anglams, vadovam į liais pažymėtas.

už- (ir dideles pasekmes sutiko pražuvusios arba padi
dinimui armijjos. jpriežasčia yra dabartinė ka- paume> Anglo-francuzai lai-

draugas—Orpetas, kaipo at
rodantis galimu daiktu, kad 
jis galėjo nuiiuodiiiti. To
kiai nuomonei esant, tampa 
Orpetas areštuotu, Madi
son, Wis.

Teismas atsibuvo nuo ge
gužio 15 d. iki liepos 15 d., 
kuriame atrado, kad Or- 

šinines • kanuolcs ir vieną Į jaut gen. Smuts, užimti mie- i žmonės žuvo, kiti išsigelbė-fdinimą už nubaudimą Dr. (dabar amunicijos dirbtuvėse “Deutschland Uber Alles,” petas ne yra, kaltu nusinuo- 
i m „ k-„ , T • t , l v r Dainavo paprastai vokiečių dijime Lembertčiutės.

NUSKENDO RUSŲ 
LIGONBUTIS-LAIVAS.

rė, keturias valandas stovi ant 
sargybos, keturias valandas 
|turi laisvas. Saugojimasis 
Ue vien nuo priešų laimi, bet 
abelnai nuo visų.

I, Ant Deutschland subma- 
Irino, jūreiviai turėjo grafa- 
[foną, ant kurio daugiausia 

Septyni'(po išreikšdami neužsiganė-j t. y. nuo 47 iki 48 m., kurie grajino “Peer Gynt” ir 
-- 1L.-. ‘.J’ 4  „-.1   TA.. I -----  •„ 44..,. .1 4 ..T. .. r „ ‘

> DARBININKAI UŽ DR.

mėjo nuo liepos 1 d., 15 kal
imų ir 20.000 vokiečiė ka
reivių nelaisvėn paėmė.

Teutonų submarinas nu-1 KARL LIEBKNECHTĄ.
skandino rusų ligonb utinį

'(laivą Vperiode, Juodose ju- (kad 55,000 darbininkų, amu- 
s artilerijos i<a-ji itytmeje Atrikoje ir-giirėse be persergėjimo. Vpe-piicijos išdirbystės, Johan- 
Taipgi 800 tur- i kariaujama. Šiuoini žygiu,jriode buvo skirtingais ženk-histhal išėjo ant streiko, kai-lkan 1888 m. gimusius vyrus.

O TOO TY1 €1 _ VT O ITTrlz" ZA O n 0’1 O T'I'J O trn z-1 iL ni n t-a 4- <-» C? 4- t 4 "V • 1 V n • V • — .J 4 CTF • 1 • 4 1

| Iš Amsterdamo praneša, PRANCŪZAI ŠAUKIA Į 
KARĘ 1888 M.

Valdžia pašaukė karės lau

didesniųjų kanuolių. C °- /Kari Liebknechtoi • i ar tai likos apdirba.

1
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Viktorija Šmitienė iš Krasen- 
kos dvaro, Krosnos parap., Kal
varijos pav., Suvalkų gub., jieško 
savo sesers Jievos Karčauskienės 
ir brolių: Adonio ir Petro Ra
gučiu, iš Turiškiu, Krosnos par. 
kurie iškeliavo regis į Shenan
doah, Pa. Adresas.- Russia, Tam
bov, Tezikovskaja ui. 65. Litov- 
skij Komitet. Viktorija Šmitas.

Petras Baltrušaitis, jieško bro
lio Jono, dėdės Juozapo Baltru
šaičių. Jie iš Kauno gub., Pane
vėžio apskr., Rozalimą vals., Der- 
velių kaimo. Adresas: Russia, 
g. Ekaterinoslav, Prospekt Kol’ei- 
naja, Renessans P. Kalvaitysu, 
pel1 P. B.

Hipolitas Kimontas kareivis, 
Kauno gub., Šiaulių apskr., Pa
pilės miesto, prašo pagelbėti ar
ba nors kad atsilieptų brolis 
Liudvikas ir sesele Antonina, o
taipgi ir tolimesnes giminės. Ad 
resas: Russia, g. Petrograd, Cen- 
tralnij Litovskij Komitet, po oko- 
zaniju pomošči postradavšim ot 
voiny, Baskov pi r. No. 29.

Kazimieras Suras, Baibekelių 
sodž., Naujamiesčio vok, jieško 
savo giminių ir pažįstamų: Bar
boros Juzaičiukės, Petro Curia, 
Povilo Pranckuno ir Kazimiero

M; Strimaičiutė, jieško pusbro
lio kunigo J. Dumčiaus. Pirmiau 
gyveno St. Francis Church, Mi
nersville, Pa. Rev. J. Dumčius. 
Adresas: Russia, g. Tambov, Ni- 
kolaevskaja ui. No. 13, Litovskaja 
Zenskaja gimnazija. Magdalena 
Strimaitis.

Juozapas Šimelis, Juozapo sū
nūs, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Ligninų vol., Dva. lig. jieško gi
minių ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, g. Voronež, Sloboda pri- 
dači, d. Torovinova, Osip Šimelis.

Jonas Aleksiunas jieško brolio 
Karoiiaus Aleksiumi ir draugų 
Kazimiero Kieles ir Dominiko 
Kazlausko. Kauno gub., Ukmer
gės apskr. Adresas: Russia, g. 
Vitebsk, Novo Manastirskoi pere. 
No 7, Litovskij Komitet, per. J. 
A.

Petras Petrauskas, jieško savo

M. A. Mečalis, jieško dėdės 
Kristupo Mečalio brolio Silvestro 
Valio ir pažjtamų Silvestro ir 
Gabrieliaus Balčiūnų.

Jonas Narkevičius (sūnūs Mo
tiejaus) jieško savo dėdžių: Ka
zio Narkevičiaus, Simano ir Juo
zo Narkevičių; Vinco, Motiejaus 
ir Mortos Šteinių. Šie visi iš 
Misviečių kaimo. Vilkaviškio aps., 
Suvalkų gub.

Petaras Micevičius (Misevičius) 
mokytojas iš Pasvalio miestelio, 
jieško pusbrolių Jono Gradinsko, 
Jono Vitkausko, Piano. Gasparo 
ir Stasio Kvietkausko; kaimynų: 
Jono Baltrušiuno ir Jono Zdane- 
vičiaus—visi iš Pasvalio m.. Jono 
ir Onos Liką, Vabalninku parap., 
Gaidžiunų sodžiaus. Adresas: 
Russia, Poltava, Malo-Sadovaja, 
12 p. Micevičiui.

Domicėlė Meškauskaitė iš Pa-

Teresė Minelgienė, Seredžiaus 
parap., jieško sūnaus Vinco Mi * 
nei gos, dukters Elenos Jbeevi- 
:čienės. Adresas: Russia, Polta- 
va, 3-jų Kobeščenskaja ui., Get
manskij per. 7.

Jurgis Karpavičius iš Plotiškių 
jieško dėdžių Juozo ir Antano 
Karpavičių. Adresas: Russia, Pol
tava, Manosadovaja 12. P. Micevi- 
eu, dlia Karpoviča.
. . P. Čibinskiute, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Prapilės miestelio, 
jieško brolio Antano Raduolos. 
Pirmiau gyveno Waterbury, 
Conn. Adresas: Russia, g. Vi
tebsk, Surižskaja ui.. No. 89, Po
le Čibinskomu.

Baltramiejus Andrušaitis jieš
ko savo suuaus, Jono Andriušai- 
eio gyvenusio Scranton, Pa. Ad- 
qesas: Russia, g. Kamišin, Sara- 
tovskoi gub., gorodskoi park. 
Baltramiejų Andrušaitisu.

FrancisKus Ivaškevičius, jieško 
savo brolių Simano, Aleksandro 
Ivaškevičių. Barbora Barvidai- 
tė jieško savo brolio "Stanislovo

išvogerio Kazimiero Jesinskio, gy
venusio po. No. 613 W. 14th pi., 
Chicago, 111. Adresas: Russia, 
Ot. St. Briansk, R. O. Ž. D. ob- 
sestv. d. Petr. Petrovskij.

Jonas Stepaitis iš Degučių kai
mo, Mariampolės apskr., Suvalkų 
gųj>. Jieško Pijaus Brudžių, 
Axiolfo Makaucko ir Juozo Ma- 
kaueko—iš Geležinių kaimo, Ma-

ncvėžio jieško brolių Simano ir Barvidžio. Adresas: Russia, g.
Adomo Meškausku. Adresas: Ufa, Lagerskaja ui., dom No. 14.
Russia, Poltava. Krestovozdvi- Francu ivaškeviču.
ženskaja, 4 kv. Romanovskago. Andrius Deltuva jieško sovo

Anelė Karosaitė, Anykščių par. brolių Antano ir Juozo. Mes 
jieško Petro Pišnio, Kazio Tus- visi esame Suvalkų gubernijos 
kėnio, Juozo Kiaušo, Uršulės Juo- Marijampolės pavieto, gmino 
delytės—Anykščių par., Jono Ty- Veiverių, Patašines kaimo.
los jSkemonių par. ir Marijonos 
Rasiumienės, Leliūnų parap. Ad-

Adresas: g. Pskov, Novaja 
Berezkaja ui. Dom Romensko

Čuro, Mikolo Sereikos ir Vladis- 
lavo Žilvičio. Adresas: Russia,

riampoles apskr., Suvalkų gub.
Kazio Kutulio iš Čiuoderilkių kai

resas: Russia, Poltava, Monastyr- 
skaja, 18 A. Karosas.

No. 20, polučit Andrejų Deltovu. 
Russia.

gor. Moskva, SušeevsKaja ui., 
dom 27. Intendanskoi obmundiro- 
valnoi masterskoi 2-ja rota. Ka- 
zimiru Curas.

Izidorius AvSustinavičius ka
reivis, Kauno gub, Panevėžio 
apskr, Rozalimą vai.. Litikunų 
kaimo, jieško brolio Prano Av
gustina vičiaus. Antrašas: Rus
sia, g. Kazan,' 2-ja zapasnaja ar- 
tilleriskaja brigada 2-ja batare- 
ja. A. Avgustinoviču.

mo, Mariampolės apskr., Suvalkų 
gub.

Povilas Žagorskis iš Smardonių 
viensėdijos, Panevėžio apskr, 
Kauno gub. Jieško Jono Pra
kaito iš Pasvaliečių kaimo, Pane
vėžio apskr., Kauno gub.

Labai meldžiam atsišaukti šiuo 
antrašu: Russia, gorod Voronež, 
Gruzova ja, No. 28. Jonas Nar
kevičius, Jonas Stepaitis ir Povi
las Žagorskis.

Petronėlė Grabauskaitė iš Dauk 
šių jieško Petro Strolio Daukšių 
parap., (Suvalkų gub.).

Petronėlė Volmarienė iš Viek
šnių miestelio jieško seserų Onos 
ir Kleopos Pukinskaičių, Onos ir 
Vladislavo Sudintų.

Jurgis Golumbauskas iš Višty
čio miestelio jieško sūnų Julijaus, 
Miko ir Prano Golumbauskų. 
Visų trijų adresai: Russia, Pol
tava, Ščerbauskaja ui., No. 42.

Petras Valiukas iš Jonišikės 
parapijos. Jieško šių ypatų: 
Antano Brijuno iš Joniškos 
Jono Kamašaucko iš Joniškos 
Jono Jukniaus iš Kukaičių, 
Mateušo Burnicko iš Melnių, 
Jono Griniaus iš Skatenų, Ma- 
tildos Rutkičės iš Stonunnų.

Adresas: Mandziurija Kitain 
g. Charbin, pristan Glavnije 
masterskije, kontrolnaja budka 
Petru Valiukasu.

Vilhelmas Dagys, Kauno gub. 
Panevėžio apsk., Biržų valšč. 
iš Aulių sod., jieško brolių ir 
giminių: Samulio, Petro ir Kri- 
siaus Dagių, taipgi giminių ir pa! 
žistamų, Adresas: Russia Buj,. 
Kostromskoj gub. Upravlenije Po- 
neviežskago ujiezd Voin. Na—Ka 
,V. J. Dagisu.

Ona Morkūnienė jieško Jono 
Bulnorio, taippat jieško Jono 
Judeikio iš Klikolių miesto an
trašas : Russia, Caricin, na vol. 
Litovskij Komitet. Jvanu Morku- 
nasu.

Antanina Nacaitė, iš Šiaulių 
jieško savo pažįstamų ir giminių 
Antrašas: gor. Bobruisk, Niko- 
laevskaja 11. v. kanceleriju Li- 
tovskago Komitetą Antonina Ma
caitis.

Elena Meškaitė iš Linkavos, 
(Kauno gub.) jieško savo brolio 
Romualdo Meškos ir kitų giminių 
bei pažįstamų. Antrašas: Russia, 
g. Perm, Petropavlovską j a ui. 
156. Bogdanoviču, per EI. Meš
kaitė.

Stasys šiupšinskas, Juozo sū
nūs, Suvalkų rėdybos, apskričio 
Kalvarijos, gmino Raudonio, iš 
kaimo Tabarauckų, jieško savo 
tikru brolių Jono, kunigo ir Juo
zo. Jie prmiau gyveno Wilkes 
Barre, Pa. Antrašas: Russia. 
Voronežskoj gub., Gruzovaja ui. 
28, S. Šiupinskoniu, obsč. ue. Li- 
tovcc”

Jonas Jasinskas, iš Šionių, Pu
šalote parap., Panevėžio pav., Kau 
no gub. jieško giminių, draugų 
ir pažįstamų. Adresas: Russsia. 
Petrograd, Vyborskaja sto. Ser- 
dobolskaja ui. d. 19, kv. 5. Iva
nu P. Jasinski j.

Povilas Alekna, jieškau gyve
nusių kaime Terpeikių ir api- 
linkėje Subačiaus Valsčaus Kau
no gub. Kas žinot ir pažįstat ma
nę meldžiu atsišaukti. Antrašas: 
Russia. gor. Vladimir kvar. 
Nostajatarim kat. cerkvi.

išdylą! Koncertai Dždyh!!!;
i

g Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- 
i kų, muzikų, geriausių dėkliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 
i gali turėti 'tai visa uždykij. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
^turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
^kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
Ffonų visai uždyką.

f

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis iki 
9 vai. vak. Ncdėldieniais iki 1 vai. dienos.

Į KATALIKO KRAUTUVE
g S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

13249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
M

Skaitykite L. L. “Kataliką.”

Chicago, HL .

-w OBšimts Siskaktuviu Dešimts w
.     .. . . ._... tr.,........   . .  -I,- - ■■■niiTTir-—

MIKOLO J. TANANEV1CZ10
GRYNA! LIETUVIŠKA TAUPYMO BANKA

GYVUOJA JAU DEŠIMTS METŲ

MALONUS TAUTIEČIAI IB TAUTIETĖS:—
Malonu mums šiądien yra Jums pranešti, jogei sukan

ka dešimts metų nuo užsidėjimo taip garbingos institucijos 
lietuviams—tai yra musų LIETUVIŠKOS TAUPYMO 
BANKOS. Per tą laiką—negalime nerdaug nei girtis, nei 
peiktis—buvo vėsuių, vėtrų, buvo ir geni orų—taip ir mums 
—buvo gerų laikų, buvo ir labai blogų, bet su gerų Petuvių 
ir lietuvaičių parama męs, kaip ta valtis bangose, išplaukė
me i ramų vandenyną, pastatėme šią banką pirmose eilėse su 
visomis kitomis bankomis. Užtat-gi šiai progai pasitaikius,

kviečiame Jus, Lietuviai ir Lietuvaites, kurie dar nesate 
musu rėmėjais, idant ja^ taptumėte. Žinokite gana gerai, 
jogei per pramonę tautos kila civilizacijoj. ‘ Taigi Jūsų, Bro
liai, privalumu yra remti šią grynai lietuv^ką banką, kuri 
moka 3 procentą nuo padėtų pinigų ir kuri gyvuoja jau de
šimti metų.

Kad tas sukaktuves atmintumėte, męs paskyrėm spe- 
cialę dovaną musų draugams: kurie padėsite pas mus ant 
tupymo ne mažiaus kaip penkis doliarius, duosime gražią 
knygą vertės 50 centų.

Jeigu kurie turite pinigus kitose bankose, atneškite 
mums bankinę knygutę, o męs pernešime i savo banką ir tai 
Jums nieko nekainuos.

MUSŲ BANKA priima pinigus ir iš kituose miestuose 
gyvenančių lietuvių ir pasiunčia bankines knygutes.

Siuomi męs baigiame savo pranešimą ir tikrai tikimės, 
jog Jus, Broliai, dar daugiaus mus remsite, o męs iš savo 
pusės stengsimės kiek išgalėsime Jums tarnauti, duoti gerus 
patarimus ir visokiuose reikaluose pagelbėt.

BiijiiaiiniiajHIBlililinilMlllllBllilliBliiliBiiKillBIIIIIIKiindBjillBlIllIllKiqiilBlllliiBlIIIIIBillllinilllllBllllllBlllIllDliliiBIllllBilllllBlillilBiiilliBIIIIHBliiillBIIIIII

VISIEMS “KATALIKO” SKAITYTOJAMS MĘS LINKIME KUOGERIAUSIO PASISEKIMO.

MIKOLAS J. TANANEVICZE
SAVININKAS

Grynai Lietuviškos Taupymo Bankos
@70 W. 18th Street kampas Union Avenue
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I Amerikos Lietavial
H

52 Des Moines, Iowa, £
B Lietuvių yra 397. Vyrų 
sį 158. moterų 239, vedusiu 70, 
e/pavienių 74, našlių 8, Mo-

BRADDOCK, PA. (Car Bara
Pranešimas. !je). Nelaimingas, dasilytėjo

Čia buvo įsigyvenęs perlelektro vielos ir krito nuo 
kelis metus iš amato tūlas! 
kriaučius, kuris šiomis die
nomis slapta išsinėšino ne-, 
žinia kur. Žmonės kalba, 
kad net kelioliką ypatų 
skaudžiai nuskriaudęs; ką 
pinigiškai, ką medžiagiškai. 
Esąs vidutiniško ūgio, tam
siai geltonais ūsais, ’ ’ 
rūkąs cigaretus. Tad vely- 
tina lietuviams apsisaugoti 
panašaus kriaučiaus.

T. D.

(gatvekai-in stoty-|ter’-' 8,l; vcd,,si'> 70> na51i’-' 
1 ir gyvanašlių2. Vaikų 133:

74.berniuku 85, mergaičių t 7 “

De Kalb, III. (šautas per
Liepos 9, atsibuvo .Lietu-j nes manė, 

vių Ukėsų Kliubo piknikas neužprovytas. 
su prakalbomis. Kalbėjo 
P. Grigaitis.

savo draugą, 
kad revolveris

WESTFIELD, MASS.
Garbė musu Vvčiams, ku- 

rią užsitarnauja. Čia ne tikį 
kruta jaunimas, bet veikiai 
ir suaugę ir visur dalyvauja.; 
Dažnai rengia prakalbas ir! 
koncertus. Taipgi ir vietinis 
klebonas kun. K. Vasiliau-1 
skas daug ■ 
damas aktyviu veikimu. 
Kviečia gerus kalbėtojus ir 
prie to, dar ir vienas stu
dentas p. Bakšys, labai pui-^v 
kiai atsižymėjo veikimu,1 
jauniųio katalikiškojo dirvo
je: rengia pitniką po pitni- 
kui. Berods, jaučia gerumą ' 
palis žmonelei, kad traukia' 
į tyrus Laukus, idant pak-1 
vėpuoki tyresniu oru. Sma-.' 
gu pranešti naudingo darbo 
stūmimą pirmyn, bet per 
tai, randasi daug ir papei
kimų. Tas butų “not my| 
business 
tik parodyti klaidą 
krai yra mano business. 
Daug priguli prie Vyčių, 
bet dar galėtų daug daugiau 
prigulėti, kad suprastu svar
bą prigulėjimo.

L. Vyčių 30 kuopa turi 
labai didelį ir iš gerų kny
gų susidedantį knygyną ir 
turi visokių laikraščių. No
rinti protą pralavinti ir ap
sišviesti, reikia prie Vyčių 
prigulėti, laikašrčius ir kny
gas skaityti.

! laiptų 51/frpedų augščio, nu- 
/silauždamas sprandų ir ant 
tvietos mirė. Velionis Anta- 
Įiias Liubansas, buvo neve
dęs, ir ne prgulėjo nei prie 
jokios draugijos.Vos 22 me
tų amžiaus. Paėjo iš Kauno 
/guh., Baseinų pavieto, Skau 

labai Įdvilės volosties, Nemakščių 
^parapijos. Masteikų kaimo.

Jeigu rastųsi šioje šalyje 
/giminių, lai del aiškesnių 
Žinių atsišaukia šiuomi an
trašu: 
t

Philadelphia, Pa.
Atsibuvo prakalbos, 

rengtos 4 kuopos A. S. T.|Vavhno. 
iŠ. Kalbėjo M. Šalčius. Mu- 
zikaiiškąją dalį išpildė Vy
turėlio choras ir kaipo so
listės. Marė, Laura ir Zo
fija Karužiutės.

pa-

Grand Rapids, Mich.
Atsibuvo jubėlijinis

Ivaikščiojimas Šv. Petro ii' 
(Povilo Dr-tės. 25 metė gy-

ap

!Shamokin, Pa.
į Atrado Franą Vainutą, ka 
|re iš bado pusgyvį, kuris 
keliavo uždarytas iš Bal
timore s.

s 
a 
v 
B 
S 
S 
£

S

S 
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‘‘KATALIKO” GENERALS AGENTŪRA
Chicagos IS-tos gatvės apskričiui.

M. J. Tauanovičitis,
670 W. 18tii St., Chicago, f 11.

Čia galite užsirašyti “"katali
ką,” užsimoki! i prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus i:- t.t„ i^ 
gini kaip pačioje “Kataliko” 
išloistuvėje.

S. P. Tananevicius,
“ Kataliko” Leidūjn.s.

etm-sakiair s .st. m :

'EVESKIOSS? :
Dieninė A -Vakarinei IvMlMA 
3W6 So.Malsted St.,Chichi

Oia gali išmokti angliškai

Tamas Dyškevičius 
824 East 6th str.

N. Braddock. Pa.

|So. Boston, Mass.
Liepos 1, atsibuvo 

rausko konservatorijos mo
kinių parengtas koncertas.

KENOSHA, WIS.
Liepos 2 d. “Birutės” dra 

mos skyrius, kurioje priguli 
musų rinktina jaunuomenė, 

padeda, piisidė- furgj0 puikų pasilinksmini- 
ijino išvažiavimą. Ant kiek 
įgavau sužinoti, tai pirmas 
į išvažiavimas, taip gerai su- 
, 1 darkytas tarpe lietuvių jau 

’ nuomenės atsibuvo. I'isi 
linksminosi naturališkai, be 
jokių svaigalu. Žaidė lietu- 

Iviskas žaismes, dainavo, šo- 
įko ir t.t. Vakarieniaujant 
įspūdingai padekliamavo p. 
‘M. Grablauskaitė, S. Bružy 
^tė ir p. A. Lauraitis. Užma- 
\nius H. Labanauskui ir B.

, IJusiui, parinkta auknTas butu “not mv . x_. . ,.t . ’. Ikenteiusiems nuo kares; mos išpeikti, betĮ . . , d.,. T . , . .1 , . ,. rmkta $6.1t>. Lietuviaii, tai ti-l

Raštininkas.

Pet-

.Sioux City, Iowa.
į Liepos 2 d., atsibuvo pa
šventinimas, naujai murinės 
^pastatytos bažnyčios. Tarp 
svetimtaučių kunigų daly va-f 
vo du lietuviai: vietos kun. 
M. Cibulskis ir Omahos 
įkun. J. Jonaitis.

Naugatuck ir Union City, 
iConn.

Vietos susijungę draugi-1 
jos, buvo parengę fėrus del| 
naudos nuo karės nukentė-i 
ijusių. Pelno liko $344,56. 
Per Tag Day buvo surinkta 
$239.06. Pusė sumos pa
siųsta į Vokiečių užimtai 
Lietuvą ir pusė į Rusiją 
^pabėgėliams.

Pittston, Pa.
Atrasta kambaryje 

ivas Mikolas Tarma, 
įamžiaus, ir buvęs

negy- 
41 m. 
biznio 

rius. Patirta, kad tai nelai
mingas atsitikimas, 
saužudystė.

SKAITYKITE L. L.
“KATALIKU.”

sW 51

Telefonus Yards 2721
Dr. J. JONIKAMS

GYDYTOJAS ir CH BURGĄS
Valandos; 8 -12 ryto 1-9 vakaro 

3337 So. Morgan SI.

B-.aą . nr w SU

AL' I 1 ®Chicago, Ll.
BEER

Norwood, Mass.
Birž. 25 d., atsibuvo pra

kalbos, parengtos T. M. D. 
36 kp. kalbėjo Smelstorius, 
Kirdejus ir Vitaitis. Aukų 
surinkta $12.41.

Lowell, Mass.
Stasys Buja, 

!$500, kiniuos buvo

mi
sų- 

čio-

Bo Boston, Mass.
Liepos 7 d. Gabijos 

į ja buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo: Smelstorius, Ado
mavičius ir Vitaitis. Apart 
prakalbų, buvo dainos 
įsmuikos šmoteliai.

dr-

bei

I Or. A. R. Blumenthal
___  E^znmenuojamo Akis 

UžDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nodėlio- 

v jc nuo Ory t o iki 12 vai.
dieną*

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

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven
Delivered promptly to you in 
any part of The city, from one 
ofour 22 distributing stations.

d I"

bet ne

pametė 
iš ban- 
arei iš

dilus nežūtų jo piningai.

lOedar Rapids, Iowa.
Atsibuvo surengtas vaka

ras su scenišku, perstatymu 
Buvo lošta “Karės lanke.” 
(Boston, Mass.

I
 LEIDI SLINKTI I

SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kai- fS 
tunuotų, resvų, krintan- -,į 
čių, pleiskanuotų, ap- & 
mirusių, žodžiu—ligui- ® 
stų plaukų—ko turėtu- 
mei visuomet gėdinties, J 
nes tas daro Tau ne- Įį 
apsakomų nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra- I 
dėsi vartot musų su- 'l'> 
taisytus plaukams vais

tus “Dcrniafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” 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 neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

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

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

Męs turime šimtus 
farmų parduoti: iš- 

javais, su sodais 
derlingiausia: 

ir molis

nai gyvena tarpe saves su
tikime, nes liudija tas, kad 
šeipimo nukentėjusi u 
karės reikaluose, visi 
bvojasi iš vieno: visos drau
gijos, tautiškos, katalikiš
ko-: ir socialistų— tnri po du 
atstovu, ir tie dalykus šel
pimo veda geriausioje tvar
koje.

Geistina, kad vietos kle
bonas prisidėtų naudingu 
darbu, nes “vienybėje galy
bė,” o su pagelba klebono, 
daug gero galima butų nu
veikti. Iš draugijų, veikliau 
šia, dainos ir dramos “Bi
rutė.” O jaunuomenė dra
mos skyriaus, turi visados 
pamarginimų aut mėnesinių 
susirinkimų, k. t. dekliama- 
cijos, dainos, prelekcijos. 
Labai pagirtinas lavinimo 
si veikimas. Narys.

line 
d ar

/Rockford, Ill-
L. D. S. 23 kuopa buvo 

parengusi vakarą, su sceni
šku perstatymu. Vaidino 
“Dėdė atvažiavo”. Taip-gi, 
8 Rockfordo draugijos buvo 
surengusios teatrą “Nihili
stai”.

I Vietos kliaučiai, labai ne- 
južsiganėdinę vietiniu lai- 
jkraščiu ‘ ‘ Darbininkų’ ’. Prie 
ižastys to, buk “D-kas” pa
skelbė, kad kriaučių orga- 

kriau-

lengvų 1 
tokion■ 
mieste 
geriau-

-.H .■ a £SiŽ 3'K 87.® (t.Ek®: f1K J® ESHBKfiiaiiK "iŠ" ■' ®

Listesa Kiršia Satin ir Saukiasi Prie Amerikos Liatuvly.
Chicagos Liet. Visų Sriovių Draugijos, Kliubai ir Kuopos malonės no- 

pamiršti 1-nios dienos Rugpjūčio (Augusto) ir prisiųsti susirinkiiuan po du 
savo atstovus ir pirmiainką.

Susirinkimas atsibus “Aušros” svetainėje, 30-ta ir Halstcd gat. Vi
sų sriovių atstovai yra laukiami atsilankyti, lyginai ir laikraščių reporteriai. 
Laikraščių redaktoriai yra ipso facto atstovai be mandatų.

Dėlei nežinojimo visų Chicagos Draugijų, Kliubų ir Kuopų antrašų, laiš
kai su užk^ietiniu nebus siųsta.

Laikinė valdyba,
: Dr. A. L. Graičunas, Pirm.

F. K. Strzyneckis, Sekr.
i si!'®'"H■ ®: ii!S 13 S «.i.iBįi 35■:’BPSt1 S1B!i»H ■■ B: 1S7.ff i’3 a> » B H«M B

il izatorius pardavė 
ėjus bosams.

i Gilbertsville, Mass.
į Liepos 2 d., atsibuvo

yCliffside, N. J.
, S. L. A. 70 kupos, atsibu
vo parengtas vakaras—ba
lius, ant kurio buvo lošta 
(ir juokingi monologai.

pra
kalbos, su mieriu parengtos 
(kad aukų parinkus nuo ka
irės nukentėjusiems. Kalbė
jo kun. A. Petraitis. Aukų 
surinkta apie $46,00.

New York, N. Y.
S. L. R. K. A. 106 kuo

pa turėjo susirinkimą, ant 
kurio suaukota nuo karės 
prakalbu buvo llikę $62.50. 
Visi pinigai perduoti Ame
rican Rilief Fund for the 
(War Sufferers of Lithuania.

Shenandoah. Pa.
i Didžiausias apielinkėje 
inainierių lokolas, tapo su
spenduotas už perežngimą 
unijos Įstatų.

Pirkite pas mus farinas didžiau 
šioje Lietuvių I’armcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
me su 360 lietuviais farmeriais. Me.< 
esame seniausi ir didžiausi farmų par 
davėjai lietuviai Amerikoje: Mę« 
parduodamo teisingiausiu bude, išduo
dame pirkėjams waraatuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių, 
visokio didumo
dirbtų, su užsėtais 
ir budinkais. Žemė 

lygi, su juodžemiu ir moliu, 
sa gera smielžemo. Geriausia žemė
del visokių javų, daržovių, sodų, pio 
vų ir dol ganyklų. Turime daug že 
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda 
rria visokio didumo plotais, pigiai, pu 
$6.00 akelis ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu bildu
šių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji- greit eina braj'gyn 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina 
i 
vo norą, ir ’ už ką imsite mums <16 
kingi. 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame 
pilna 
nyčiii, 
keliu, 
Scottville’ės ir pačtavo 
dington, Mieh. 
lionijojo fnrmaB. ir jums taip pa 
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farrnos sau užtikrintą gerą gyvenimų; 
trumj'u laiku farma pati išsimokėsi 
visokias skolas, ir jus liksite j ko- Į 
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaut.. .Ajtuvių Kolio 
nijos mapą ir farmų katalogą (lova 
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras at'Le^ns:

mo jus, kad surasit fanui/ pagal sa į iŠ
I.*.. I........ .?».....................  .1^ ‘ jjj

Kviečiame visus miestų

1 H?.. !75 d . & WWW Pi :h BJISSII.® •' Si »«i" rt 3 « W R! » KM'ra 
ra

dar ; ” 
gr« IBIir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto 

miesto Lu-
Nusipirkite musų ko

baž

Wanamie, Pa.
Martinas Sležaitis tapo nu

REAL ESTATE 
Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Ar žiniai >kur ateit! nusipirkti Kaujo ir Anhu Ranki) Ltefžio
Durų, lontii-Tentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
RSUSU Č3EMSOS YIRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO. ®
003-30:m So. IIAUSTEI) ST. CHICAGO, ILL. h

B. S. Si-®. H'S S”S. SI• ta .'IS-■?« S S-S":
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Mrs. A. VIDIKAS •
Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi l’onr.sylvanijos hospitalūse ir Philadel- 
pliijoj. Pasokmiligai patarnauja ’prie gim
dymo. l'ž.dyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

. HARRISON. N. J.
Liepos 9 d., Birutės Cho

ras turėjo išvažiavimą, 
Bloomfield giriose, labai 
gražioje vietoje, prie van
denio ir tyro oro. Šisai iš
važiavimas buvo vienas iš 
įžymesniųjų, nes nebuvo jo
kių svaiginančių gėrimų ir
nei kitokių nesusipratimų. | 
Birutės choro merginos iri 
keli vaikinai automobilijel 
atvažiavo dainuodami ir So. Boston, Mass.

Liepos 7 d. atsibuvo
Vyčių 17 kuopos susirinki
mas, ant kurio išrinkta de
legatai į Vyčiu Kongresą: 
J. E. Karosas ir kun. F. Ke-

Margamyciai
atvažiavo dainuodami 
grįžo taip pat. Kiti chorie- 
čiai atvažiavo karais, nes 
tik vienas automobilius bu
vo samdytas.

Visiems labai patiko ši
sai išvažiavimas, nes buvo ^1K’sis. 
visokį šokiai ir dainos dai- • r -
nuojamos ant tyro oro. Išva- (Pittston, Pa. 
žiavimo surengimui darba-( Liepos 4 d., atsibuvo iš
vesi visi Birutės choro na-įivažiavimas į Valley View 
riai, bet daugiausiai dirbo Inkerman. Kumščia- 
p-nia K. Juotkojienė ir p-lė,|vosI' L. Pikunas ir She- 

■fierd. Pikunas laimėjo. Ri
tosi, A. 'Kundrotas ir M. 
Wallace, Kundrotas laimėjo. 
Daugelis buvo bėgimo lenk
tynių.

A. Šalašavičiutė.
J. V. B.

BRADDOCK, PA.
Užsimušė jaunas vaikinas.

Liepos 1 dieną, š. m. ta
po palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis, ant abelnų 
katalikiškų Braddock’o ka
pinių kūnas Antano Liubau- 
so, a. a. Antanas dirbo 
Pittsburgh Railways Co.

L.

Waterbury, Conn.
P-no Lukošiaus senu lai

ptų “Aido’ leidėjo sumany- 
r.nu, tveriama ant korporaci
jos pamatų mokykla. Iš
karto sudėjo po $2.00, kurie 
[mano lankyti mokyklą, 
iant to,liaus prižadėjo 
[$5.00 kas dvi savaitiniu 
(sirinkimu.

O 
po 
su

Westville, Ill.
Vietinės šv. Jurgio para

pijos, atsibuvo apvaikščio- 
jinias dvimetinių sukaktu- 
(vių. Daug kunigų apvai- 
jkščiojime dalyvavo ir pen
kios vietinės draugystės.

ATSIBUS —

| Liepos 23 d., Nedelioje, 1916 m. g
RENGIA F7

NATIONAL GROVE DARŽE

Gardner, Mass.
Šalip kooparatyviškos, vai 

gomu daiktu krautuvės, bu
vo įsisteigus ir privatiška 
Konkurencijos neišlaikė ir 
subankrutino.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Jaunimo Rate

lis nusprendė atsišaukti į 
jvisas Naujosios Anglijos 
[Jaunimo draugijas, kaipo: 
teatrališkas, chorus, lavini-

Buvęs Reising Daržas prie 29 ir Desplaines st.

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

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

i n vakarus iki linijos galui 46th avė. Tenai paimkite Lagrange karus, kurie priveš prie daržo vartų.
mosi bei apšvietos. Pašei- __
pilies nepriimamos. . ____ ____________________
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. Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardes ir antrašo, bus nai
kinami.

į Redakcijos
B

nu- paskelb'tas sumanymas Auto- didini- vienasma-

vai-
imi-lai-

LIETUVOS AUTONO
MIJOS FONDAS.Praeitame “Kataliko meryje buvo “Tėvynės” apie Lietu1nomiosj Fondo mą. Vargu norslietuvis, norintis tyti savą tėvynę laisvą irneprigulmingą, gali nepritarti tam sumanymui. Per daugelį metų lietuviai ir čia Amerikoje ir užjūryje, Lietuvoje, svajojo ir darbavosi savo tėvynės laisvei. Daug kam teko sunkiai nukentėti už šventą norą pa- liu'osuoti savo tėvynę iš tų ' pančių, kuriuose jinai toj a nuo daugel metų.Vienok iki šiol visos , sų jiegos, atkreiptos įvės įgijimą Lietuvai, buvo išmėtytos. Patsai veikimas buvo išsklaidintas, taip sakant asmeniškas, nesuorganizuotas. Jokio sutartinu- mo, jokios organizacijos visame tame darbe nebuvo.Lietuvos Autonomijos Fondas yra bene pirma pastanga pastatyti visą Lietuvos liuosavimo darbą į organizuotą, tikslingai koordinuotą vėžę. Ir tuom Lie- .tuvos Autonomijos Fondas yra mums ytin svarbus. Tuom yra svarbus “Tėvy- " nūs” sumanymas, kurisai tai organizuotai pastangai ' nori suteikti jiegos, galybės. Ir tat kiekvienas lietuvis, tikrai trokštantis dienos, kuomet Lietuva bus laisva, " turėtų prisidėti kiek galėdamas prie šio sumanymo. Čia yra šventas darbas.Patsai "Lietuvos Autonomijos Fondas turėtų būti didinamas visomis priemonėmis. Viena pirmutinių ir svarbiausių išlygų tam Fondui tarpti ir bujoti yra geras vidujinis jojo sutvarkymas ir jojo pastatymas - ant stiprių pamatų. “Tėvynės” sumanymas galėtų duo ti progą tokiam sutvarkymui ir pastatymui.Iki šiolei pati valdyba, išrinkta Brooklyn© seime, yra bene vieninteliu kurni, sai pilnai ir išimtinai Lietuvos Autonomijos do užpakalyje. Jeiguvynės” sumanymas išsipildytų, ko męs jam iš širdies velijame, tai susidarytų skaitlingas būrys žmonių, tiesioginiai užinteresuotų šio ' Fondo likimu ir tat turinčių teisę pasidaryti ipso facto organizacija, kuri stovėtų už pakulyje Fondo. Šie žino- nės-aukautojai butų, taip sakant, Lietuvos Autonomijos Fondo nariais, kurie galėtų tvarkyti Fondo reikalus ir patį Fondą pastatyti ant pla čių visuomeniškų pamatų. Tokiu bmlu susyk Lietuvos Autonomijos Fondas atsistotų ant tvirto, pastovaus ir organiziioto pamato.

VAIKŲ MARAS.Laikraščiuose, ypatingai angliškuose, pastaruoju lai- eu, buvo labai daug rašyta apie “vaikų marą,” arba “infantile paralysis,” kurisai su pastebėtinu smarkumai užgavo New Yorką, nors ir l ai-kuiios kitos viefoi ne mažai nuo jojo nukentėjo.Jeigu tų visų pranešimų skaitytojas buvo akyvus, tai galėjo pastebėti, kad šioji baisi liga užgavo ypatingai skaudžiai tas vietas, kuriose apsigyvenę ateiviai iš kitu šalių. Smarkiai siautė toji liga tarp ateivių tautų, kurios stovi ant žemesnių kultūros laipsnių ir kurios gyvena nesveikiausiose aplinkybėse.Žinoma, nekalti tie žino uės, kurie buvo priversti gyventi tekiose aplinkybėse, kurios šaukte šaukia baisias ligas. Jie negalėjo ar nežinojo, kaip kitaip, sveikinus galima ir reikm gyventi. Vienok faktu lieka tai, kad jųjų negalėjimas ar nemokėjimas laikyti savo gy veninio aplinkybes švariomis buvo taip sunkių aukų p riežastim, jei ne pilnai, i ai bent dideliame laipsnyje.Ir iš čia didelė pamoka mums, lietuviams. Daugelis musų brolių gyvena taip nesveikose, nehygieniškose aplinkybėse, kad panašios, ar dar baisesnės ligos yra nuolatiniu pavojum mums. Ne musu tu broliu tai kaltė, kad jie negyvena geri aus. Dažnai jie negali, o dažnai nemoka ar nesupranta gyventi aplinkybėse, kurios sumažintų tuos* baisius pavogus, kuriuos slepia savyje didesnis ar mažesnis gyvenimo nešvarumas.Apšviestesniems musų bro liams, kurie mato geresnį ke lią, privalu butų pasidarbuo ti. Jau nuo gana ilgo laiko kai-kurie labjaus susipratę musų santautiečiai šaukia apie darbą šioje srytyje. Tegul šisai “vaikų maras” paskatina mus išgirsti tų musų sveikatos saugojimo pionierių balsą ir atkreipti aty- įdą į didesnį sveikatingumo klausimą musų tarpe.

kuri- stovA F( m-

musų tėvynei, tai, šalę lietu-^Amerikos lietuviams reika- Jinga augštesnė mokykla iarba kolegija. Vis gi jau nemažas skaitlius lietuvių jaunimo lanko kolegijas, universitetus ir kitokias au- gštesnes mokyklas. Mini-
vių gelbėjimo nuo mirimo badu, męs turėtume atkreipti atydą į tai, kad pagelbėjus lietuviams kovoje prieš užkrečiamas ligas.Tat kilęs sumanymas, kadAmerikos lietuviai sudarytų mum apskaitliuojant, tokių skrajojamą kursai lenais vertas mimo.me geroką skaitlių lietuvių gydytojų. Iš jųjų tarpo galėtų, męs tikimės, atsirasti keletą, kurie apsiimtų ant isavęs šį svarbų darbą. Iš vokiečių valdžios galima butų gauti tam leidimas. Musų fondai renka aukas nu- kentėjusiems nuo karės. Tat jie galėtų dalį savo auka pa- skirti šiam reikalui. Juk čia vienas svarbiausių musų žmonių gelbėjimo būdų.Męs turime pasiturinčių lietuvių gydytojų, kurie gal galėtų ir savų lėšų pridėti \ kelionei.Suorganizuoti tokį būrelį neprivalėtų būti persunkiau- sia. Jojo svarba yra tiesiog (įieapskaitoma. Toksai bure- [lis geriausiai tiktų dirbti tomais, nes gydytojai galėtų lliuosai susikalbėti su žmonė- 
I mis, ir tat jųjų veikimą butų pasekmingesnis negu svetim tamių gydytojų, kurie negalėtų su vietos žmonėmis susikalbėti.Amerikos lietuviai, ypatin (gai visi musų fondai, atkreip kimo atydą į šį reikalą ir tuojaus gviebkimės jįjį vy- ikinti. Kiekviena sugaišta valanda reiškia naujas mirtis, naujus našlaičius, dauginus ašarų ir sielvartos. Mu sų priedermė yra imtis už šio .darbo tuojus. Jisai yra vienu svarbiausių.šioje valandoje. Ir Amerikos lietuviai jįjį galėtų vykinti. Gan tų peštynių šioje valandoje, kuomet Lietuva baigia mir- iti. Kas kelia kivirčus tokioje valandoje—yra įkursai tyčiojasi iš (tinos-tėvo n i irties na ant jųjų kapo, už dariu! Neduokime niekam teisės pavadinti mus savo tautos ir žmonijos išgamomis!

LIETUVOS PAVOJUS.Iš įvairiausių šaltinių męs nuolatos girdime, kad Lietuvoje dabar baisus padėjimas. Badas lenais viešpatauja. Tūkstančiai musų bro lių ir seserų miršta iš bado, bevartodami po letena besigrumiančių priešingųjų ka-L riumenių. Kuomet daugiaus ir pilnesnių žinių apie Lie- Ituvos padėjimą pasieks mus — ir kiečiausia širdis turės sudrebėti nuo baisaus reginio. -Miršta lietuviai musų tėvynėje iš bado. Miršta jie taipogi nuo įvairiausių ligų, kurioms lenais dabai* kuoge riausia dirva. Įvairios užkrečiamos ligos naikina mu su žmones dar smarkinas negu patsai badas, kurisai yra geru talkininku ir padėjėju toms baisioms ligoms.Musų žmonės mažai pažįsta sveikatingumo taisykles, mokinančias, kaip apsisaugoti nuo įvairių užkrečiamų ligų. Jeigu męs norime, kad tos baisios viešnios nepadaryt ų nepa gydomų

gydytoju buri, nuvyktų Lietuvon ir pradėtų dirbti, yra kuodidžiausio parceles Amerikoje turi-

zmogum, savo moil' spjauti tikimės

JUDINKIME KOLEGIJOS 
KLAUSIMĄ.Ne be naujas klausimas.klau apie keturi metai at-ll darbia vilnas, Ilgai, Amerikos lietuviai su-J įprasdami mokslo ir moky- • klu verte bei reikalingumą, pakėlė klausimą įsteigti (Amerikoje augštesnę lietu- |vių mokyklą. Šiuo klausiamų rūpinosi patįs mokslei-, iviai, L. R. K. Federacija - ir keli pavieniai asmenis.(Patįs moksleiviai šiame (klausime, kad ir labai norė- ’ tų, mažai ką tegali nuveikti. Gi kiti asmenįs, intek- (mingi inteligentai, kurie ga- |l/’tų daug ko nuveikti, bet (labai mažai šiuo klausimu /tesirūpina. Dėlto, šis nors (taip svarbus ir reikalingas (kolegijos įsteigimo klausimas, labai silpnai teju-

la. Minėtas bankininkas yra tos nuomonės, kad dar ši (Įlenktoji paskola bus šiaip taip įvykdinta, bet šeštoji jau bakstels į tašką.Naujas kreditas parliament© užtvirtintas sumoje $2,000,000,000 padengs karės išlaidas neilgiau kaip ligi kovo mėnesio ateinančių metų, kadangi žymi dalis iš šitų pinigų turi būti suvartojama išmokėjimui procentų už pirmąsias paskolas. | Štai kokių priežasčių dėlei (vokiečiai taip skriaudžia lietuvių, lenkų, belgų ir kitus (užimtuosius kraštus. Bet ar j padės tas jiems išsigelbėti? (Vargiai. Vokiečiai svetimu krauju ir gyvybe sudarė savo valstybei galingus pamaltus. Saldžiai ilsisi prusai vien tik vardą palikę, kurį beminėdamas silpnosios taurelės įvairiais budais stengia si nuo panašaus likimo išsisukti. Mums, lietuviams, dabar kritiškiausia valanda, kokios, berods, neteko pergyventi. Išlikti gyvais tegalėsime tik įtempę ir suvieniję pajiegas. Tad vienyki- Įinės ir dirbkime, kad priedai musų tėvynei nesuraustų (juodo kapo sale kaimynų i prūsų! Justinas.’*- *

1-1 -----------------------

I LAIŠKAS “KATALI
KO” REDAKCIJAI.

Chicago Liepos 14-ta 16. Gerbiamai “Kataliko” Redakcijai’i Skaitydamas 18-tą “Kataliko” numerį, radau apžvalgoje, kad “Katalikas” karštai paremia “Tėvynės” 17-tam num. tilpusi sumanymą, kas link Autonomijos Fondo. “Katalikas” paremdamas tą sumanymą, prisižada mokėti kas metas $100.00 į Autonomijos Fondą. Taip tai tikresni Tautus laikraščiai ir privalo daryti, todėl priimkite mano širdingą priejautą Tamstų laikraščiui “Katalikui”. I Dabar lauksime kitų lai- krašičų, ar daug jų paseks “Kataliko” pėdomis.Su augšta Tamstoms pa- • (garba pasilieku,
i Dr. A. J. Zimontas.

Visos tos šakos laikui linui maisto ir kitoki daiktai bėgant keroja ir neša didelę uždėti didžiausiomis kaino- naudą darbininkų luomui, (mis. Duonos svaras esąs po Valstybinės komisijos raportas skelbia, kad darbo biuras per, 14 mėnesių turėjęs 77,870 aplikacijų. Iš pradžių atsikreipdavę vien tik prastieji darbininkai, o vėliau laipsniškai pradėjo užplaukti aplikacijos nuo įvai rių amatninkų bei profesionalų. Komisija mato reikalą ir žada, 'padidinti skaičių darbo biurų. Po europinės karės darbininkų sąlygos atsimainysią. Daug dirbtuvių, kurios karės metu išplėtė savo pramonę ir gavo gerą pelną, karei užsibaigus neturės pelno ir turės sustoti. Atsiras daugybė žmonių be darbo. Tuomet viešieji arba visuomeniniai biurai busią labai naudingi.Didmiesčiuose, kaip yra žinoma, gyvuoja privatiniai biurai, užlaikomi dažniausia žydų ir žmonių be jokio užsitikėjimo. Šituose biuruose gyvuoja nedatekliai ir di- idis išnaudojimas. Daugelyj atvejų aplikantas turi išauk sto užsimokėti už patarpi- ninkavimą, o paskui lūkuriuot! savaites laiko ištisomis dienomis išsėdint biurų kambariuose, o galų gale gauna tokį darbą, kuris jam

se,

moksleivių randasi apie ipenkis šimtus. Tegul visi nesuvažiuotų laukiamon kolegėj on, visgi diduma lankytų savąją įstaigą. Iš to matoma, kad kolegija jau (galėtų užsilaikyti.( Aimanuojame matydami ištautėjimo bangas. O 'svetimose mokyklose lietuviai išauklėti žengia didžiausiais žingsniais ištau dėjimo pakalnėn. Iš mok isleivių laukiame tikrų tėvynainių. Kaip gi gali būti tikru tėvynainiu, jeigu jis neturėjo progos dasižinoti apie tėvynę Lietuvą. Sveti- Įmose mokyklose prisigėrę (svetimos dvasios ir paskui (svetimiems tarnauja. Lietuviška augštesnė mokykla |be abejo daug atneštų musų tautai kultūriškų vaisių, taip-gi pakeltų lietuvių vardą Amerikoje. Ką jau be įkalbėti apie vargus ir nesmagumus, kurie priseina (nukentėti besibastant po ‘svetimu stogu. Tas tik moksleiviams žinotina.Išvadžiojimai nereika- (lingi: visiems suprantama, (kad Amerikos lietuviams augštesnė mokykla yra rei- ikalinga neatidėliojant mėliai po metais, bet reikia tuo- įjaus gyvai veikti.Taip, turime ir kitokiu svarbių ir labai svarbių (tautos klausimų: kaip šelpimo brolių nuvargintų per. karę. Amerikos lietuviai neužbaigs aukų dėjimo. Jei- igu suaukojome tūkstančius dolerių užjuriniems tautos i reikalams, kodėl naminiam reikalui ir taip svarbiam nepašvęsti nors kiek aukų? (Pradėjus aktyviškai veikti (tikiu, nemažai atsiras ge- (ros valios žmonių, kurie dar pu didesniu noru aukuos jnaminiems reikalams, ne- jgu užjuriniems, nes čia yra , daug lietuvių apsigyvenusių . (ant visados.Nereikėtų, kad karės ry kštė visai sulaikytų taip svarbų tautos klausimą. Tuo 11 pačiu laiku, toms pačioms (spėkoms, kada kiti griauna, o mes gi budavokime. Šiais (laikais Amerikoje geras už- , dėlto daugu- įmas galėtų pašvęsti arba [atliekamą centąi paaukuoti, i Aš jokių projektų nepastatysiu, tą sudarys prityrę 'asmenis. Dabar reikėtų sudaryti komitetą, kuris varytų agitaciją ir stumtų pirmyn darbą.Kas turėtų prielankias ar priešingas nuomones, at- įsiliepkite laikraščiuose.
i A. M. Linkus.

Visuomeniniuose biuruose panašių nedateklių bei išnaudojimų nėra. Yra tai valdiški biurai, kurių užduotis — kuosąžiningiausiai patarnauti darbo j ieškančiam asmeniui. Atsikreipti gali vyrai ir moteris. Jeigu valdžia užlaiko įvairias įstaigas bei žmones, kurie jokios naudos neatneša visuomenei, tai kur-kas daugiau domos turi atkreipti į darbo biurus,’ kurie neša didelę naudą plačiausiam visuomenės sluogsniui—darbininkų luomai.Lietuviams patartina įsi- tėmyti, kur esama valdiškų darbo biurų, ir pajieškant .darbo pasinaudoti jų sąžiningu ir veltu patarnavimu. Kol-kas lietuviai duodasi lengvai išnaudoti įvairiems privatiniams agentėliams, kuriems nerupi žmogaus patenkinimas, tik pasipelnymas. J ustinas.

Kas Pirmiau Nudvės: 
Vokiečiai ar Kitos 

Tauteles?

16 kap., tris pūdai rugių 11 rublių; padvėsusios kumelie- nos svaras tegalima gauti tik už 50 kap. Duonos namie j e negalima kepti!Ištiesų baisios sąlygos! Be to, įvesta baudžiava, kuri verčia ūkininkus dvi dieni i savaitę dirbti dvarams. Išniekinta ir išjuokta žmonių tikyba, nes vokiečiai į katalikų dievnamius eina su kepurėmis ir pypkėmis dantyse. Prisėta palcistuvybės ėklų—pristeigta paleistuvių namų!Suprantama, kad vokiečiai matydami juodą ateiti stengsis visų-pirma giltinei į nagus sukišti nevokiečius. Giltinės nagai anksčiau sugniauš belgus, lenkus ir lie
tuvius.Europinė spauda vis dažniau kalba apie išsekimą Vo kietijoje maisto ir pinigų. Tiesa, vokiečiai , dirbtina įpina stengiasi sumušti žmonijos nuomonę, tačiau faktas lieka faktu, kurio negalima uždengti. Pastaruoju laiku “Fatherland.” tvirtina, kad Vokietija negali būti badu numarinta jau tik dėlto, kad (turinti užėmus svetimas teritorijas; vakaruose Alzasą, Lotaringiją, Belgiją ir dalį i Prancūzijos, rytuose Lenkiją ir Lietuvą, o pietuose Ser biją ir Juodkalniją (Černo- poriją). Kritikinianie padėjime vokiečiai išmarintų užgimtus kraštus.( Ištiesų, visą savo pasilai- įkymą vokiečiai šiądien turi paremti nuosaviomis spėko- imis. Komunikacija su Turkija nors liuosa, tačiau neliek teduoda naudos. Nuo (likusiojo pasaulio Vokietija (ir Austrija atkirsta taip, jog negali nei sulyg kokių sąly- igų vesti užrubežinę pirkly- |bą.Apie nedateklių maisto Vo /kietijoje kalba pats diktatorius Batockis. Pasikalbę ji- jne su vengrų publicistu Ber lyne išsireiškė, kad šiądien (Vokietijoje nėra žmogaus, .kuris neatjaustų nedateklių. /Labjausia kenčia darbininkų luomas, kadangi visoje Vokietijoje stoka duonos ir miėsos. Vaikai maitinama va??.”' yimi ir nors neatjaučia tiek alkio, kiek suaugusieji, tačiau daug nukentėjo fiziškai ir protiškai.Kadangi javai Austrijoj prieina anksčiau, tai vokic- įčiai tikisi iš ten gauti maisto. Tuo tikslu Vokietija pasiuntus 100 tūkstančių . (rusų nelaisvių į Vengriją,

Valstybiniai Dar
bo Biurą1911 metais New Yorkosuomeniškas darbo biuras, kuris uždyką patarnauja pa j ieškojimuose darbų. Dabartinių laiku šito biuro šakos gyvuoja Rochesteryj e, New i, Buffalo’je ir kituose žaizdų įstaigų. Iš visokių atžvilgių Į žymesniuose darbo centruo-

Tauta tada pakyla kultūriškai, kada turi daugiaus (mokslo vyrų bei moterų ir, kada tu: daugiaus mokslo Yorke.

“Išeivių Draugas” (Aug- kur jie bus panaudoti laukų lijoje) paduoda skaudžias žinias iš musų tėvynės. Tas žinias iš Lietuvos išnešė ame rikiečių lietuvių delegatai pasiųsti ištirti padėjimą lietuvių vokiečių užimtoje pu sėjo. Jų praneštos baisios žinios liudija, kad lietuviai pasilikę po vokiečių kenčia dvasinį ir fizikinį marinimą. Kad veikiau nusmelkti lietuvių dvasines pajiegas vokiečių valdžia uždraudė spaudą. Kad ant ilgiau1 užtikrinti sau maisto, vokiečių valdžia sudarė lietuviams žiauriausias ekonomines sąlygas. Vokiečiai viską iš lie tuvių ima, o nieko neduoda. Uždėta sunkiausios mokes- tįs, reikalingiausi gyveni-

darbams.Vokietijai trumpa nevien su maistu, bet ir pinigais. Finansinis stovis Vokietijoje jau sudarė nelengvai išri šamą klausimą. Vienas žvalesniųjų bankininkų Šveicarijoje finąnsinį krizį Vokietijoje nulemia kitiems metams. Savo tvirtinimą paremia tuomi, kad visa pi-■ uiginė sistema Vokietijoje■ dabartiniu laiku neatsako • (karės reikalams. Vokiečiaivis-pirma nenorėjo daleisti, (kad karė galėtų prasitęsti ilgiaus poros metų. Buvo prisirengę atsakančiai, bet neilgesniam laikui. Šiądien Vokietijoje jau paskelbta i penkta iš eilės karinė pasko-į turėti.

ROMANAS KARUŽA 
PARVAŽIAVO.Mums pranešama, kad Ro (manas Karuža, Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros prezidentas, kurisai prieš kiek laiko buvo nuvykęs i Europą, po kurią važinėjo įvairiuose reikaluose su M. lYču, Rusų Valstybes Dūmos atstovu, pastaromis dienomis vėl sugrįžo atgal Amerikon.

NAUJAS MĖNESINIS 
LAIKRAŠTIS.i Aplaikėme nr. 1. “Rimbo” satyros bei juokų su paveikslais, mėnesinį laikraštį. Išleidžiamas Bellshill, Scotland’e. Laikraštukas nedidelio formato, 16 įpusl. Kaina metams 4 šilingai, pavienis numeris, . — 4 penai.Ant paveikslų biednas: ivos, ne vos vienas origina- i (lis. Abelnas turinys, ne yra ; /tai atsakančiu, arba neturi i (tokį skonį, kaip satyros bei i juokų laikraštis privalėtų
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PRIE KO MĘS PRI
EISIME?

Ar galima tikėti, kad nors 
kokią Įtekmę galėtu turėti 
ant musu nekariaujančiu, 
dabartinė europinė karė— 
rodosi kad ne, bet vienok ki
taip yra. Tikrai taip yra ar 
ne, bet pamatas yra tikėti, 
kad kokis kariavimo jaus
mas pas daugeli iš musu yra 
apsireiškęs. Nereikia steng 
tis jieškoti privedimu ar iš
vedimu prirodymui, bet tuo- 
mi kartu užtenka paėmus 
gyvus faktus, kurie tarp lie
tuviu, ypatingai tarp ameri
kiečiu šiądien gyvuoja, tai 
taip ir matosi, kad lietuviai 
persiėmę kariavimo dvasia 
ir kad tik turėtu galią ir 
ginklus rankose, tai taip ir 
sveikas dingęs: nori ar ne, 
bet eik kariauti ir viskas.

Paimkime ♦ vieną ir aiš
kiausią faktą, geriau lietu
viams žinantį ant apkalbėji
mo: Lietuva, kraštas nuo 
krašto kraujuose pasriuvusi 
ir nespėja kraujas išdžiūti; 
musu broliai miršta karės 
lauke, daugelis iš j u skaus
muose vaitoja; musę tėvai, 
motinos, jauni broleliai ir 
seserys išsklaidyti po visus 
Rusijos kraštus, kad ne gali 
nei susižinoti vieni su kitais. 
Mums amerikiečiams dar 
sunkiau susižinoti, kad su
teikus šiokia tokia pašelpą 
nors savo giminėms ar pažį
stamiem. Tas viskas mums 
šiandieną ne yra galimu. Iš
vaikyti musu broliai i sve
timus kraštus, papuolė į to
kias aplinkybes, męs galime 
tenai nebuvę numanyti to
kiu pabėgėliu arba išgrūstą 
iš savo tėvynes, gyvenimo są 
lygas. Bėgdami arba va
romi, neturėjo laiko nei kaip 
pasiimti maisto nei aprėda- 
lo, o apie pinigu turėjimą 
pas Lietuvos skurdžius, tai 
nėra nei kalbos. Dabar, Ru
sijoje, svetimame krašte gy
venant, tarp svetimu žmo
nių, skirtingai kalbančiu— 
ne vienas musu brolis, sesuo 
ar motina badu miršta, o 
męs kad ir galėtume pavie
niui sušelpti, bet ant nelai
mes negalime nei susižinoti, 
per apsunkinimą krasos ke
lio bei cenzūros.

Tai svarbus momentas pri 
siejo pergyventi, kuriems 
reikėjo apleisti savo gušte- 
les, sudžiovusi, suvargusį 
savo turtelį, k ąmęs ir at
jaučiame. Męs amerikiečiai 
at jausdami savo brolius bai
sioje nelaimėje esančius, au

pe musą tą pasivventėlią, 
kurie su pritarimu savo 
sriovės organu, daro didžiau 
šia blėdį. Privalėtą šisai 
[darbas su tikra pasišventi- 
•mu varyti pirmyn, kad tik 
lauką daugiau surinkus—au
ką ne dėl pasišventėliu 
baliavojimo, geru laiką ap
turėjimo, bet dėl nuo karės 
nukentėjusioms.

Dabar paimkime bile lie
tuvišką laikraštį į rankas 
ir jame atrasime, kad ne
daugiau, tai mažiau ken
ksmingu nuomonių link au
ką rinkimo, o paėmus dau- 
Igiau spalvuotą party vi 
laikraštį, tenai mažai ką. 
(naudingo bus galima užtė
my ti, kaip tik primarginta 
svetimu • sriovią auką rin- 
(kėją vardais. Kaip patys 
auką rinkėjai yra kaltais 
'taip ir sriovią organai daug 
kaltesni.

Einant prie išvedimo, ar 
nebotą geresnės pasekmės, 
jei auką rinkėjai ne susten
gtu vieni kitiems kenkti, 
aukautoją nestatytą abejo
nėm, bet stengtasis tik agi
tuot už auka vilną. Tada 
abejojančią aukautoją nebo
tą, bet butą tikri aukau
tojai ir tik tiems duotu, 
kurią pra kalba geriau pa
tiktu .arba kuris mokėtu ir

■ galėtu geriau dalyką per
statyti.

? Ant toliau panašiai ęl-
■ gianties, gali musu pasišven 
tūliai greitai netekti aukau
toją. Aukautojai pamatys, 

ikad jie jokios svarbiasnės
■ rolės nelošia, kai]) tik au- 
i liaujamosios mašinos. Bet 
■.tapti aukaujama mašina, 
butą per griekas, todėl, gė
riau'už' viską' padarius, ne 
eiti nei į jokias prakalbas 
ir neduoti nei vieno cento 
nežiūrint, kas aukas rinktą; 
kunigas, tautietis- liberalas 
ar tai socialistas, Kad au
kautojai nebutii aukauja
ma mašina, tai panašiai ir 

i pasielgtą, ir tada galėtą m u 
są pasišventėliai drumsti 

i vandeni.
Sks.

DIDELIS

SUVALKIJOS IE
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų. I

puikiai."—Taip atsi- 
apie ji visi laikraš-

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai 
liepė 
čiai.

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

kaimus,

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS.

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

i

! MILDA |
[TEATRAS j
h 3138-42 So. Halsted St. B

|i Turi gerinusią pasisekimą. Kas JJ 
nakt pilnas žmonių. B

Kodėl?
įį Todėl kad duoda geriausius vei- g 
yį dinimus už pigiausias kainas.

Už fic čia pamatysi gražesni B 
_ Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c.. H 
g Nedaliomis 15c. balkonas 10c. *•
CE Kainas šiokiomis dienomis ir su- įj g batomis 5c balkonas 10c žemai. B g Prasideda 7 vai. kas vakaras. ” 
1 gubotomis ir ncdClionii 2 vai. po įl 
5 pietų. J
Į! Jei nori linksmai praleisti va- ~
g landą liuoso laiko, tai ateik ;

J MILDOS-TEATRAN į
Shiiibmimi^

JONAS KULIS

i SPECIAL
B 
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Puikus paveikslėliai, kurie vy
rams labai patinka. Sampeli 
siunčiu už 14e stampomis.

CHAS. h URBAN

B 
■ 
a
i 
a 
a

Kėliau j antis “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.

8 PLUNKSNOS PLUNKSNOS | 
■ ——g g Kdd būti užimtais per vasaros “ 
j sezoną, męs esame numušę savo | f kainas ant vieno trečdalio. Ateik g 
| ir išbandyk mus.

' H. Rubenstein & Co. > 8 ii Plunksnos ir Pūkai
J 640 W. 14th St., :-: Chicago, Iii. i 
rę Arti Halsted $

Atdara Nedėliotais jj

Dr O. C. HEINE 
dentistas

OFISAS-Kam^s?: 31 jr Su. Halsted gal
(Gyvenimas virš sptiekos) CHICAGO, ILL

K. J. FILLIPOVICH,
Generalis Agentas Chicagai.

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

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

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”

SKAITYKITE IR PLATINKITE

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasių, 

kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo iš

trėmimo motu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilūs juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, primušta duo
biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

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

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) - 4 rb.'60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 cęntai.

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

SKELBIMŲ KAINA. Petito , (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias 
skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
25c. petito eilute, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

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

“Mastyk apie šitą iš naujo”

%

Illinois ’o geležinkelis tarnauja 
kiekvienam vyrui, moterei ir vai
kams visoje valstijoje, perveždamas 
iš vienos v^tos i kitą, arba prista
to maistą, drabužius ir kitokias rei
kmenis.

Padaryti šitą veikiančią tran- 
sportaciją, ekonomiškumą ir užsi- 
ganėdinimą del IISTOS, bet 
geležinkelis reikalai a .Tamistos 
bendradarbystės.

Ulinoiso geležinkal's nori, kad 
Tamista butumu užsiganėdinęs su 
patarnavimu kokį jie naudoja.

Jie pripažįsta, kad tamista esą 
te pr^ežasčia j u

Juju biznis, 
tarnas, tamistos 
darbinis arklys.

Per davimą 
mista padirbate

Kaip pagelbsti kad padarius geriau
Geležinkelis re^alauja tami

stos kritikos ir sumanymu..........
Ką gali tamista pagerinančio 

sumanyti, kad tuomi geležinkelis 
taptų daugiau atsaknčiu del tami
stos ir tamstos apielinkės. Ar para
šysi laišką apie tai DABAR?

ANDERSON PACE, Manager,

egzistavimo.
tai yra tamistu 
nešėjos tamistos

jiems darbo, 
geležinkelius.

g Bureau of Railway Publicity of Illinois
O 38 So. Dearborn St., Chicago

s
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| Nerviški Žmonės 9 
džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systema bus pastebėtinai sustiprinta.-1, y., ®

jii jeigu tokie žmonės vartos Ag,

j Severa’s | 
INervoton |

(Scvoros Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa- Ml 
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagoi- Ąfc, 
daujauti palengvinimą nuo I?

proto slėgimo J?
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo
h isterijos ir nerviškumo. Kaštuoja $1.00 JJ

^1 Rašykite ir reikalaukite musu cirkulioriu: “Sovcros Nervotonas”
—kada ir kaip ji vartoti. Siunčiamas dovanai.

aj Scvoros Preparatai ] arsiduodn visur aptiokoRc. Reikalauk vardą Sovo-
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara- 
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

J? W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

/

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuviu Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti ši puiku daržą savo piknikams ir išvažia- 
virrams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi- priva- 
tiškiems piknikėiiams ir išvažiavimams. Daržas yra ‘di<įc- 
lis, gražus, daug žaliumynij ir prieina prie pat Desplaincs 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią, 
kainą, tai kreipkitės j

J. M. Tammevieius,
3253 S. Morgan St. Teief<>m« yakds («7<> Chieagii, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National (srove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts. Telefonas Riverside r>« I’ivorsidc. III-

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3248 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

DR. A. J. TANANEViCZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1813 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

■ii^iMiii'.iiHiiiiiiHiiiii’MiiiiiMuiim^itnst’Mn aawsaiaiiiMiiifeaiiiiiii 
S

| Phone Yards 2063
| 8

Mes parduodame ir mainome y R Singer, Wheeler & Wilson, Whi- R J to, New Homo ir kitas geriausias i siuvamas mat in as pigiausia kai- s I na. Visos gvarantuojamos. Taip- * 
| gi pataisome senas mažinąs. 8

| THE BREMER COMPANY ;
B 5345 S. Halsted St. Chicago, 111. 9 
LsaMBK-* HWBH '.HM nr-vvt' ‘

LENTOS
visokios r u šios del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embres Co.

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

kaujame kas kiek išgalime 
nuo karės nukentėjusioms. 
Duodame aukas tam, kas tik 
iš musu prašo, kas tik pasi
vadina save “pasišvętusiu” 
dėl karės nukentėjusią. Ro
dosi, mes savo pareigą at
liekame, tai]), kai]> kad pri
dera tikriems Lietuvos sū
naitis atlikti. Bet, tuomi męs 
negalime būti pilnai užsiga
nėdinusiais, kad jau pusdo- 
liarį davus kokiam pasišven
tėliui ir turėt viltį, kad tavo 
motina ar sesuo taip jau ir 
perka duonos už tą tavo duo 
tąjį pusdoliarį! Apart vis
ko, dar svarbesnis dalykas 
iiiatosi, tai yra, ne tik kad 
duoti, bet žiūrėti, kam duo
ti.

Mes šelpiame aukodami 
savą centus, todėl, musą 
pereiga yra neapkęsti da
bartinės kovos, dabartinės 
politikos egzistuojančios far

" Ka 122 Riverdale avė, Yonkers, N. Y. ■■
■BmmannBmmamaamMMrMMBBflB1*

Turtinga.—Lengva—Maloni

Labai smagus akstinas—gardus ir skanus—idea- V
r.ska degtine seimy.uog vartojimui.

Imk Namon Banką Šiądien! "
S IRAUS BROS. CO. ® - Distillers «■ Chicago

Jūsų Namuose
Jus norite geriausio—niekas nėra

pergerai Jūsų Draugams. Joki namai
neturėtų būti be augštos rųšies degti-

r nes pasižmonėjimo tikslams ir sveikatos
apsaugojimui. Gydytojai visur pataria

S“ O—IL—O Ry©

Kuponai išmainomi ant pinigų arba dovanų.

RLoriliard Co.,Inc.Established i 760

i|r Cork.Tkp Cigarettes 
VIENA, DELKO MES NORI- • 1 O 
ME, KAD JUS RUKYTUMET 20*^

WEBO Cigaretus, tai todėl, kadangi ?'c yra pada= 
ryti iš geresnio tabako, negu bent kokie kiti ci
gare tai, — užtaigi jie yra geriausi.

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

Jei jus to geidžiate, pirkite Cigaretus.

k GERESNIS TABAKAS JUOS M J

5
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SLRKA. NAMO 
REIKALE.

SLRKA. 31 seimas nutarė 
nuosavu namą įsisteigti, 47 
balsais prieš 27 balsus. 
Reiškia didžiuma balsu ir 
namas turės but perkamas. 
Namui vieta nubalsuota 39 
balsais prieš 36 balsus New 
Yorke. Dabar, chicagiečiai 
nesutinka su tokiu nubal- 
savimu, kadangi tik trimis 
balsais viršinama ir minė
tieji reikalauja, kad namui 
vietos nuskyrimą, turėtu im
ti dalyvumą visi Susivieniji
mo nariai. SLRKA. pirmo
jo apskričio valdybos nuo
monė, tilpusi sąvaitiniame 
“Draugo” num. 27 ir 28. 
Šaukia apskričio susirinki
mą, kuriame išreiškia:

“Visu Chicagos apskričio 
kuopą atstovus kviečiame, 
pamąstyti, kad 31 seimas 3 
balsais nutarė pirkti Susi
vienijimui namus New Yor- 
ko apielinkėje ir steigti sa
vo laikrašti. Visa tai kaš
tuos kelios dešimtis tukstan 
čiu, o Susivienijimo ižde yra 
tik 74,000 doliariai. Namo 
pirkimą ir laikraščio stei
gimą privalo nubalsuoti vi
si Susivienijimo nariai, o 
ne keli seimo delegatai.”

“Darbininkas” savo num. 
80-122, liepia prisilaikyti 
seimo nutarimu ir nesiknis- 
ti po pačiais organizacijos 
pamatais: reiškia, nutarta 
pirkti ir apielinkėje New 
Yorko, tai turi būti tas ir 
išpildyta.

Gurkliutė. “Darbininko” 
spauda So. Boston, Mass.- 
Pusi. 34,, kaina 10c.

Darbininkai Vienykimės 
ir kas tai yra Socializmas? 
Parašė F. V. “Darb.” lei- 

Spauda “Dar
bininko,’' So. Boston, Mass. 
Pusi. 32, kaina 5c.

; Kataliku bažnyčia ir De
mokratizmas. Parašė kun.

I

Tarnas Žilinskas. Spauda 
“Darb.’’ So. Boston, Mass. 
Pusi. 28, kaina Ilk centu.

Gurkliutės Eilės. Parašė 
U. Gurkliutė — Gudiene. 
“Darb.’’ spauda, So. Boston, 
Mass. Pusi. 31, kaina 10c.

pa
leisti

šut

VYČIŲ KONGRESAS
Liepos 12, seredoje, už

sibaigė L. V. Kongresas 
Wilkes Barre, Pa.

Iš svarbiasniu nutarimą, 
yra sekanti: “Vytį’ 
versti į savaitinį ir 
.Wilkes Barre, Pa.

Milicijos klausimui
varkymą, pavesta naujai iš
rinktai komisijai.

Valdyba išrinkta: J. E. 
Karosas, pirm., J. B. Va
liūnas, rast., P. Mulevičius, 
ižd., kun. IT. Vaičiūnas, 
dvas. vadovu.

Garbės nariais pripa
žinti: kun. F. Kemėšis ir 
A. Aleksandravičius.

Delegatu buvo apie 70.

Ar Jąs Žinote, Kad
Gražiausia, plona popiera, 

žinoma kaipo Oxford India 
popiera, buvo išdirbama per 
daugelį metu Anglijoje. Da- 
bar, išdirbama lygiai, kelio- z %) O 7

se kitose Šalvse.

'“KATALIKO” '.

SPAUSTUVE
3249 So Morgan St. CHICAGO
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I 
i 
i 
n

Rostdencijos.
Monroe 5622 Tel JI ay market 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank B'dg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Res.1431 Holt St Chicago, III.
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JUS GALETE IŠAUGU!PLAUKUS
25,000 Dėžučių Tikrų 

Rus’škų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame. kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. | 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kondorais užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
rnolkos 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. Pašykite antrašu:

RUSSIAN GAMY GO.
1845 W. Grand Ave, Chicago,ill.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DĖL VYRU IR 
MOTERIŲ.

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

užkrėsti kokius nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

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

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

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

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina grą- 
zius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markoms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 

j Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
(Union Laboratory, Box 544, Ur.ion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

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

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

Reikalaujame Agentų.
Mes turime gražaus darbo vikriems, smarkiems ir darštiems 

rams, daugelyje lietuviškų kolionijų Amerikoje. Smarkus vyrai gali 
roti gerą uždarbį; nereikia mesti dabartinio darbo. Vyrams su šiokiu 
kiu patyrimu agentavime duodame pirmenybę. Atsišaukite tuoiaus, 
laišką tiktai.

TANANEVICZ PUB. CO., INC.
/i?F S. P. Tananevičius, Prez.
3249 So Morgan st.

tu- 
to- 
per

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

SS

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

ŠTAI TAMSTOS g’BtmiA 
išmokti greitai Anglu 
kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasek- 
m ingai mokina per 0 
pačią visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir Liesose, die
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaik tDJrsis- 
nar ir sehooles 
kursus.— Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Ojl.ai Ra
šyk, del platesnių ži
nių; įdek kelias inar- 
kec prisiuntimui kny
gos. Iškirpęsprisiųsk 
kartu šį apgarsinimą-

Aiiierikonišl'a MckyJia, 1741 W. 47 St., Chicago, Hi
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos 

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystSs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teiti? 
Abelnoa Hist-orijoa 
Suv. Valst. Hiitorijot 
Geografijos 
PilietystSs 
Politiškoj Ekonomijos 
Dailarašyetės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7'.3 O IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul
Tuojau įtrink Dto Richter’io

PAIM-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

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

Męs pardavinėja 
šių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
nio Pastovių Bu-

yra išdirbėjo ir musų gvarantuo- 
ti. Musų kainos yra nebrangios. 
Męs perkame sena Auksą ir Si
dabrą ištarpinimui.

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

Peter A. Miller
JUBILIERIS

2256 W. 22nd SI., Chicago, III.
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; > M. J. MANKOWSKI ’
■ APT1EKA ■
B 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. a
S Ar jys žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. DMžiausia nelai- ? 
g mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- "

nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. lauždamas kokį jį
■ negerumų, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g
g gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, * 
b ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 1 
B dome labai atsargiai ir teisingai. Beikale nepamirškite musų ap- £ 
S tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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GARSINKITE A. L. L.
KATALIKE”

KADA turite kokius keblumus, 
kuomet esate kelionėje, tai 

per telefoną pašaukus, o aplai- 
kysite pagelba trumpiausiame 
laike.
Atsitikime, kad butumet užtrukdytu 
nuo sugrįžimo ant paskirtos valandos, 
Bell skambėjimo linija parūpins paran
kų pranešimą namiškiams, kurie iš nau
jo žinios apie sugrįžimą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Į Apskelbimai “KATALIKE” atneša ger? pelne, j

NAUJI RAŠTAI.
Vėliausia pasirodžiusioj i 

lietuviu literatūroje ir pri
siųsti “Kataliko” redakcijai 
dėl paminėjimo šie raštai:

“Visi geri.” Trijų aktą 
sceniškas vaizdelis, parašė 
F. V. “Darbininko” leidinys 
No. G. Spauda “Darb.” 
Pusi. 22, kaina 10c.

Aptiekorius. Juokažaislė 
vienoje veikmėje. Parašė M. 
Morėjus, sulietuvino P. N. 
Spauda “Vien. Liet.” Brook 
lyn, N. Y. Pusi. 34, kaina 
15c.

Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje Istorija. SLA. 
leidinys No. 27. Išleista 
SLA. lėšomis, “Tėvynės” 
spauda, New York. Pilnutė
lė SLA. istorija, nuo 1886 
m. iki 1915 m. su daugeliu 
pasižymėjusiu ypatų, bei 
seimu delegatą paveikslais 
papuošta, Didelio formato, 
pusi. 547. Kaina nepažymė
ta.

Komedijėlės: Čigonės at
silankymas, Dvi kūmutės, 
Dvi sesutės ir Girtuoklė su 

; blaivininku. Parašė Uršulė

Chicago Ill.
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CHICAGO SURFACE LINES.
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DOMI
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Taipgi, visos tiesos sutvertos įvairiu
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LTANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc
ftS. P. TANANEVIčius, Prezidentas
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3249 So. Morgan Street
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Kiekvienas gaus šitą puiku.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovaną, kas užsayks “Kataliką” ant me
tu ir pusės, prisiusdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siuskite registruotame laiške arba Money Or

deriu sekančiu adresu:

...... • ■'.. i ssraa,*,

Chicagos Strytkarių |
Transportaciįa

Apkalbėjime metodu, dirbime reguliaci
ją strytkariu kompanijos per valstijos ar mu- 
nicipališką komisiją ar boardas, tai yra ad- . 
mistratyvis suklydimas, kas daugiausiai vi
suomet liudyja.

Komisija gali būti publika kaipo genera
te tvarka, kuri pati per save tampa gera ir 
atsakančia. Tad nebus užganėdinta su išlei
dimu komisijos prisakymo ir eis tolyn ir geis 
nureguliavimo visu smulkmenišku įstaigą. 
Keblumas tankiausiai seka.’

Savininkai didžiausios naudos yra tankiai 
ir gali užinteresuoti tame pasisekime ir 
abejonė link ją, gelbsti geriaus talentas, ku
rį gali tikėtis ir apsaugoti, valdiškas įrengi
mas savasties. Tai yra ganėtinai tyras, kad 
visos smulkmenos įsteigimo galimos imti del 
vartojimo daugiau sutinkantį per savininkus 
ir įsteigėjus prapertės, tada per narius tos 
komisijos, kurie po dabartine sistema ir val
diniu ofiso, negali laukti aplaikvmo tekniško 
patyrimo arba draugiško apsiėjimo su 
perte, kad galėtą, tada nuleisti žemyn 
kuinus ir skubinimo pasielgimo tiesą.

nau
dingą komisiją, ir yra board del ją siekiniu ir 
suteikimą nariams, nenormališką najiegą, pa
tyrimas rodo publikai ir kompanijai, kad pa
sikėsinti naudoti tą pajiega savarankiškai.

Tampa daugiau ir daugiau prirodymu, 
kad geriausia reguliacija yra ta, kurioje są
žiniškai ir gerai visokį reikalavimai yra iš
pildomi per reguliavimo kūną, ir visos smul
kmenos nešamą šitą prisaykmą į pasekmin
gai naudingą valdžią ir tada palikti valdymą 
naudingam reikalvimui.

Kitame musu straipsnyje bus rišama pa
tarnavimo užduotis.

pažadins
tave iš

ryto, kada
tau reikia

Pasiimk šitą Laikrodėlį

Nesuklys!
Jis

visuomes
parodys
tau tikrą

laiką

Chicago, Ill. H
___ /J

6
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Iš Kelionės j Europą 
Atskaita.

užimtąją Lietuvą 
viską kuoplačiau- 
ingaliavusią ma- 
Atvykus Į Euro-

jog nei vieno nei

Pereito balandžio pradžioje, 
kaip žinoma, Rusijos lietuviai pri 
siuntė amerikiečiams per tele
gramą užkvietimą dalyvauti ren
giamoj .1 gegužio Stockholmo lie
tuvių konferencijoj. Pasekmėje, 
ALTS, ir Gelbėjimo Fondas in
gai io jo mane važiuoti Europon, 
kada kiek galint ištyrus tenai lie
tuvių reikalus, surinkus žinių ir 
atradus tinkamausius budus kuo-, 
pasekmingiausiai nukentėjusią 
nuo karės Lietuvą šelpti. Kad 
tuos tikslus atsiekti, išvažiuojant, 
buvau sau užbriežęs pieną įsigau
ti į Rusiją bei 
ir laiškais apie 
šiai informuoti 
ne visuomenę, 
pą, pasirodė
kito negalima buvo išpildyti. Eu
ropoj dabartės taip viskas cen
zūros suvaržyta, kad apart trum
pų atviručių anglų ar franeuzų 
kalbose, nieko beveik negalima 
rašyti, jokių raštų iš vieno krašto 
į kitą negalima vežti, — viskas 
konfiskuojama. Su važiavimu į 
Rusiją ar Lietuvą — dalykai taip 
virto, kad tasai pasirodė bereika
lingas. Taigi, pirmieji mano pie
nai turėjo suvis persimainyti. Ne 
žiūrint, tečiaus, tų visų sunkeny
bių, pasistengiau atlikti uždėtąjį 
ant manės uždavinį ant tiek pil
nai ir teisingai, ant kiek sąly
goms ir aplinkybėms daleidžiant, 
galėjau.

Iš New Yorko išvažiavau ba
landžio 19 d. Skandinaviškos Li
nijos laivu “Friederich VIII,— 
apie ką buvo pranešta telegrama 
Petrogrado lietuviams. Laiko 
buvo užtektinai, kad pribuvus 
Stoekholman 1 gegužio, — te
čiaus, Anglijos pakraščiuose mu
sų laivas per dvi dieni anglų val
džios buvo sulaikytas delei smul
kmeniškos bagažų kratos, —taip 
kad Stoekholman atvykau tiktai 
3 gegužio. Stockholme radau p. 
J. Augštuolį, J.-Savicką ir J. 
Jurkūną, iš kurių sužinojau, jog 
Šalyj jit T' gegužio Stockholme 
buvo 
Y čas 
ėius 
savo
vo jau į Londoną. Toliaus paaiš
kėjo, jog Rusijos lietuviams suži
nojus iš telegramos, kad aš tik 
vienas išvažiuoju iš Amerikos ir 
drauge, atradus kviečiamai kon
ferencijai tulus kliučius, — nu
spręsta buvo atidėti pastarąją 
ant tolesnio laiko, gi mane tuo 
tarpu, Lietuvių Draugijos Centra
linis Komittas ingaiiojo nuo sa
vęs važiuoti su p. M. Yču (tuo
met rusų Parlamentarės Delega
cijos nariu) per Vakarine Euro
pą r drauge apsilankyti Ryme 
pas Šventąjį Tėvą delei “lietuvių 
dienos” išgavimo (dieną, kurioj 
viso pasaulio katalikų bažnyčiose 
butų padaryta kolekta lietuvių 
nuo karės nukentėjusių naudai). 
Taigi, kad tą reikalą atlikus, to
liaus, kad pasimaeius su gyve
nančiais Vakarinėj Europoj lie- 
tuviais-veikėjais ir, pagaliaus, 
kaj dalyvavus atidėtoj ant ne- 
kurio laiko konferencijoj, pasiū
lyta man sutikti pp. Yčą ir Na
ruševičių Londone ir paskui jau 
drauge su pirmuoju keliauti. — 
Matant visame tame užmanyme 
geriausią progą tinkamai savo už
davinį atlikti, — išvažiavau Į 
Londoną. Londone turėjome ma
žą susirinkimą, 
mus, dalyvavo 
Londono lietuvių 
gowo (Scotland) 
jos ir iš Šveicarijos.
sprendėm
atlikti Šveicarijoj, kur sužinojo
me, rengiasi pribūti ir Amerikos 
lietuvių-katalikų atstovai— dr J. 
Bielskis ir kun. Bartuška, grįž
tant) iš užimtos Lietuvos.

Konferencija įvyko Lozannoj, 
26 gegužio ir tęsėsi iki 1 birže
lio. Apart kitų, dalyvavo joje se- 

' kauti Šveicarijos lietuviai: kuni
gai: V. Dzimidavičiufi, J. Puric
kis. O. /Steponaitis ir A..Viskan
tas, ir pp. St. Šalkauskas, J. Tu-

dar Dūmos atstovas M. 
ir inžinierius T. Naruševi- 

iš Maskvos, — bet jie su 
ypatiškais reikalais išvažia-

kuriame, apart 
dar atstovai iš 
kolonijos. Glas- 
lietuviu koloni- 

Ten nu-
platesnę konferenciją

menas ir J. Gabrys. Protokolas 
savo laiku, beabejo bus paskelb
tas laikraščiuose. Svarbiausius 
nutarimus tečiaus čionai primin
siu. Štai jie: 1) sudaryti ir pa
laikyti Vakarinėj Europoj ko
mitetą iš 5 ypatų (išrinktu is 
Europos ir Amerikos lietuvių), 
turis rengtųsi prie ateinančios 
taikos, rinktų taikai reikalingą 
medžiagą apie lietuvius, tvarkytų 
visus lietuviškus reikalus susiri- 
šančius su kitataučiais, kontro
liuotų informavimo darbą ir ša
lyj to visko, butų, taip sakant 
tarpininkų-tarpe Amerikos ir Eu
ropos lietuvių; 2) sutvarkyti ki
tataučių apie lietuvius informavi
mą, paimant po visuomenės kon
trolė dabartinį p. J. Gabrio ve
damą Informacijos Biurą; 3) su
tvarkyti lietuvių kareivių vokie
čių belaisvėje šelpimą, remiant 
tam tikslui užsidėjusią Fribour- 
ge, Šveicarijoje, organizaciją 
“Lithuania;” 4) toliaus, — išneš
ta pageidavimą, kad susidarusią 
Rusijoj Lietuvių Jungtinių Tary
bą (Į kurią ineina visų srovių 
atstovai) kuo plačiausiai išplėstų 
savo veikimą tarpe Rusijos lietu
vių; 5) išnešta apgailestavimas, 
kad Amerikos lietuviai dar nepri
ėjo prie tarp-srovinio susiprati
mo, — papeikta tuos elementus, 
kurie dėdei partyvinių tikslų, 

‘ kliudė tam susipratimui ir išreik- 
• šta pageidavimas, kad tvarka ir 
Į visų srovių žmoniškas sugyveni-
- mas kuogreičiausiai pas Ameri-
- kos lietuvius Įvyktų. Šalyj to. 
. šugi'Įžusieji iš Lietuvos katalikų

atstovai — Dr. Bielskis ir kun. 
Bartuvka, suteikė daug svarbių 
žinių apie užimtos Lietuvos da
bartini padėjimą.

Konferencijai užsibaigus, norė
jau tuoj važiuoti Ryman. Italų 
konsulis Šveicarijoj, tečiaus, at
sisakė duoti man savo leidimą,— 
ir turėjau pasilikti Šveicarijoj. 
Audienciją pas Popiežių turėjo 
vienas p. Yčas ir, rodos, išėjo pa
sekmingai, nes Šventasis Tėvas 
ypatiškai prižadėjo lietuviams 
dieną — taip, kaip tai lenkai tu
rėjo. Tuo tarpu aš, išbuvęs Švei
carijoj porą savaičių, išgavau pa
kabaus reikalingą leidimą išva
žiuoti. Važiuoti i Rusiją nebuvo 
jau tikslo, nes apie Rusijos lie
tuviu santikius pilnai sužinojau 
iš sutiktų Vakarinėj Europoj Ru
sijos lietuvių. Kaslink užimtos 
Lietuvos, — nuodugnus lietuvių- 
katalikų atstovų pasidarbavimas 
suteikė užtektinai žinių, kaip tai. 
pasirodis iš jų ofieialės atskaitos. 
Akyvaizdoje todėl, visų tų sun
kenybių su kuriais surištas dabar 
keliavimas po Europą abelnai Ki 
j užimtąją Lietuvą ypatingai, — 
nebuvo jau tikslo man tenai ke
liauti. Taip, kad skaitant savo 
darbą užbaigtų 1d. liepos sėdau 
m. Bordeaux ant franeužų kom
panijos laivo La Touraine, ir pa
sukau Amerikos linkui. Tiek, 
trumpais bendrais ruožaisš apie 
kelionę.

Dabar grįžtų prie to,ką pasise
kė man sužinoti Europoje apie 
lietuvių reikalus. Rašysiu tuo 
tarpu apie tai irgi trumpai, nes 
tikiu, jog nekartą dar priseis 
man plačiau apie minimus čion 
dalykus viešai atsiliepti, todėl, 
bus užtektinai laiko plačiau pasi
aiškinti. Aprašinėsiu dalykus, 
suprantama, taip kaip man jie 
atrodė, stengsiuos, tečiaus, būti 
tame kiek galint bešališkas. Dė
lei patogumo padalinsiu savo me
džiagą i sekančius skyrius: 1) 
Lietuviai Rusijoj; 2) Lietuviai 
Vakarinėj Europoj; 3) Lietuviai 
užimtoj Lietuvoj.

Rusijoj 
pabėgėlių 
kultūriško 
spiečiasi 
Įstaigose, ar nuo seniau gyvenan
čiose organizacijose, būtent Lie
tuvių Draugijos Centraliniam Ko
mitete, Maskvos Draugijoj. Pet
rogrado Draugijoj, Smolensko 
Draugijoj, Odesos Draugijoj, ir 
k. Iš tų Centralis Komitetas, 
Maskvo Draugija ir Petrogrado 
Draugija, lošia svarbiausią rolę, 
drauge atliekant daugiau 90 o /o 
viso’ darbo iš kurio daugiau kaip 
pusė pripuolu Centraliniam Komi

lietuvhj veikimas — 
šelpimo ir tautiškai- 
plėtojiinosi srityse — 
specialiai tam tikslui

totui gi atliekamoji dalis Mas-' 
kvos ir Petrogrado Draugijoms, 
po lygiai. Pastarosios dvi drau
gijos nors savo darbą daugiau 
ant vietos , t. y. šelpia tuos pabė 
gelius, kurie apsistoja Maskvoj 
ar Petrograde. Gi Centralinis |i 
Komitetas išplėtojo savo veikimą 
labai plačiai —net už Rusijos ru- 
ježių (Stockholmo komitetas, Ke
peniui gene ir Fribourgc, Švcicari 
joj ingaliotiniai). Tarpe tų pa 
minėtų organizacijų eina gan 
smarki rivalizacija, ginčai — 
daugiausia asmeniškos rųšies. Ne
žiūrint, tečiaus to, paviršutinu- 
mai yra palaikomi ii’ kaip — 
Petrogrado ir Maskvos draugijos 
sutinka priiminėti valdžios teikia
mą pašalpą per Centralio Ko
miteto tarpinikystę (nors be tos 
tarpinikystės ir galėtų apsieiti). 
Abelnai, vengiama yra tokių pa
sielgimų, kurie galėtų lietuvius 
kompromituoti kitataučių akyse. 
Paminėtos veikiančios organizaci
jos perleido jau per savo iždus 
kelis milijonus rublių šelpimo 
reikalams. Galima iš to suprasti, 
jog veikimas yra labai platus ir 
reikalaujantis daug žmonių-dar 
bininkų. Vienas Centralinis Ko
mitetas, kad tinkamai varyti savo 
.darbą, priverstas yra samdyti 
apie 800 darbininkų, kurie tam III. SU Olia Doelįs 28. 
darbui visą laiką pašvenčia. To
kios sąlygos tautiškai kulturiš- i p|e Sgįįce 21.

■ ka svarba guli tame, kad tarpe’ 
tų samdytų darbininkų randasi f

- daug inteligentų, kurie neatra- ' 
. dus sau tarpe savųjų tinkamo už- ' 
i simeimo, priversti būti išsiblašky

ti tarpe kitataučių, 
bartos, 
traukia į visuomeniškąjį gyveni
mą ir po karei į Lietuvą sugrį
žus, bus begalo naudingų ele
mentų musų tautiniame gyveni
me. Minimose veikiančiose orga- 
gijoj viešpatauja klerikališkas 
clemntas, Centraliniam Komitete 
— tautiškai-konservatyvis, Mas 
kvos Draugijoj, — tautiškai- libe 
rališkas. Soeialistai-pirmeiviai 
laikėsi lisšiol nuošaliai nuo or
ganizuoto visuomeniško darbo ir 
besispiečiant apie “Naująją Lie
tuvą ”, stovi kaipo opozicija prieš 
visą organizuotą veikimą. Bandy 
mai, tečiaus buvo padaryti su
traukti visus tuos besitrynančius 
elementus į bendrą tautinį veiki
mą ir pasekmėje, kovo m. pra
džioj, Rusijos lietuvių susivažiavi 
me Petrograde buvo Įsteigta taip 
vadinama “Jungtiną Taryba” — 
vyriausia įstaiga, kurios uždavi
nys —tvarkyti visų Rusijos lie
tuvių visuomeninį gyvenimą. Pa
gal paskutines žinias, į Jungtiną 
Tarybą sutiko įstoti ir socialis- 
tai-pirmeiviai. Tarybos įstatai 
buvo paduoti del valdžios užtvir
tinimo ir, pradėjus tai organizaei 
jai gyvavimą, visi Rusijos lietu
sių gyvenimo netobulumai, bea
bejo bus prašalinti, užleidžiant 
vietą rinktam, vaisingam darbui.

Pabėgėlių šelpimas ir jų gyve
nimo tvarkioms yra dalykai be
galinės musų tautos svarbos ir 
užsipelni pilniausios visų lietuvių 
paramos. Veikiančios Rusijoj or 
ganizacijo, tečiaus, kaip man te
ko ištirti, pilnai jau 
mutinius sunkumus 
turi jau maždaug 
organizuotą darbą, 
džia pasekmingai varyti kaip šel
pimo taippat kultūros plėtojimo 
veikimą, nereikalaujant jau taip 
labai pašalinės paramos. Darbas 
bus tuo pa sėkmingesnis, kuomet 
Jungtiną Tarybą praktiškai pra
dės savo veikimą. Yra tai, te
čiaus, jau naminis Rusijos lietu
vių dalykas. Galima tik tai pa- 
briežti, jog Rusijos lietuviai šia 
Ine laike jau gali apsieiti be Ame 
rikos pagalbos ir tą, paskutinę 
reikia pakreipti ten, kur jinai 
yra

J. Kišimas 32, su Karali- ti. Subėgo daugybė žmonityr 
pažiūrėti atsitikimo. Polici-Ą 
jos pribuvo apie pusantro “ 
šimto, kad apėmus beprotį. || 
Kitokiu budu negalėjo prie j 
jo prieiti, kaip tik turėjo '■ 
išdinamituoti namą ir tada f 
galėjo poliemonas Edward I 
Hughes nušauti. :.j

su

Marė

su

K. Gimbutis 32, iš Cicero,

E. Stankaitis 23, su Te-

42

(Užbaiga ant 8-to pusi.)

-

ma Telicenaitė 27.
Petras Martikonis 29, su 

Julija Straukas 19.
J. Tarulis 26, Cicero, III. 

su Marijona Balčiūnaitė 21. 
iš ten pat.

William Ėglis 24* su Emi
lija Gražaitis 21.

John Yusis 27, su Petro
nėle Bagdonas 22.

Dominikas Utkevičius 29, 
su Katerina Zuzaite 25.

Stanley Kašulionis 31, 
Leo. Sakowicz 29.

Jonas Kata virius 28, 
Pranciška 
te 25.

Kazys Keteris 26, su 
(Pranciška. Zaramba 23.

J. Staugaitis 36, su Jie va 
J. Vasiliauskas 36.

Ben. Šliekis 26, Melrose, 
(Park, UI. su Marė Bučin- 
Iškas 24 iš ten pat.

I. Jankus 27, su

su
Mandrij auskai-

A. Vaitiekūnas 27, 
[Ona Valaičiuke 23.

gi da-
dirbant saviškiems, iši

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

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

taip tu!: nevalumo vidurių, spaugų imt viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bonka ......................................................................................................... $1.00

Gydanti mostis dGl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir 
1.1. Kainu .....................................................................................................50c ir $1.00

Vaistas dGl plaukų nuo luskų galvoje. Kuiną ...........................   50c
Magic Corn Cure. Geriausia gyduole dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokius. Žoles ir TrejankaS.

Juodukas bešaudydamas, 
nušovė šešias ypatas ir dvi 
sužeidė: detektyvą ir polici- 
jantą. Nušovė vieną polici- 
jantą ii! kitus publikos žmo
nes.

McIntosh pati peršauta 
užpakalyje, kuomet buvo, 
kambariuose.

■ Vincent Lawrence 32, su 
pna Masulėnas 21.

Antanas Mankevicz 
su Varonika Latvėmis

apgalėjo pir 
ir šiandien 

tinkamai su 
kuris dalei-

daug reikalingsnė.
(Tolinus bus.)

I Iš Chicago.
S3E

Į LEIDIMAS APSIVESTI
I Leidimą apsivesti, gavo 
/sekančios poros.

0HICAGOS GYVENTOJŲ 
SKAITLIUS.

Pagal vėliausią apskait- 
liavimą atrasta, 2,550,000 
gyventoju—žmonių. 1910 me 
te buvo 2,185,283, tai per 
tuos kelis metus pasidau
gino ant 364,717.

IŠKASĖ ŽMOGAUS 
SKELETĄ.

Darbininkai kasdami vie
tą dėl naujo namo prie 1510- 
1512 North State st., iškasė 
pilnai užaugusio žmogaus 
skeletą.

. JUODVEIDIS NUŠOVĖ 
6 ŽMONES.

Staigu, gal nuo karščio, 
išėjo iš proto juodveidis 
Henry McIntosh ar McIn
tyre, šiaurinėje dalyje mie
sto prie. 320 N. Irving avė., 
įgavo name, pradėjo šaudy-

UŽMUŠĖ PAČIĄ. SUNŲ 
\ IR PATS NUSIŽUDĖ.

Teodoras Wasserman, tur
tingas cemento kontrakto- 
rius, gyvomis 439 Oakland 
live, užmušė pačių su plak
iuku; 2 metu sunu nunuo
dijo, chloroformą ir pats nu
sižudė.

'—WtJO GEl^tlŠNI APYNIAI
JUO GERESNIS;ALAUS SKONIS

NIIEIJSER BUSCTI- turi daugel teksiančių 
svarų Saazer Apynių savo milžiniškuose san
dėliuose daugiatis negu bile kokia kita bra-

varnė Europoje ar Amerikoje. Pirm karės musų 
Prezidentas, atlikdamas savo kasmetinę kelionę apy
nių pirkimui, nupirko 775,000 svarą (1550 pundų) 
Čekijos geriausių Saazer Apynių. Prie šio pridėk 
500,000 svarų, kuriuos męs- turėjome, ir pamatysi, 
kad męs galime gvarantuoti musų rėmėjų niilio- 
nams, kad BUDWEISER ir toliaus, kaip ir iki šio- 
lei, turės tą patį išimtiną Šaazeįt’ Apynių skoni, ku
risai pagelbėjo pardavinėti jįjį milionais bonkų dau
ginus negu bile kokį kitą”alų.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS, U.S.A. 
Atsilankantieji i St. Louis y^a nuofiirdziui užkviečiumi apžiūrėti 

inueij dirbtuvę—-užima 142 akerius.

Means Moderation

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

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

Betriubinė
HARMONY

Kaina Tiktai• A

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

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

Bėtrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestą pagerinimą, kūrisai apsaugo
ja plastinką nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą.

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

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

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

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, III
“ ■ ’* ■ ' ' 'L.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 19

Iš Chicago.
(Užbaiga nuo 7-to pusi.)

DIDELIS PIKNIKAS 1
Ateinanti nedėldienį Lie

tuvių Palangos kliubas ren,1 
gia dideli pikniką National' Susirinkusieji 
Grove (buvusiame Bossing Tiikauti, 
Grove) darže. Bengė jai stro niJo 
piai rengiasi prie darbo ir* 
tikisi turėti didelę miniai 
žmonių. Pikniką manomai 
padaryti vienu įvairiausių j 
ir įdomiausiu, ką Chicagos 
lietuviai šiais metais 
■jo. Kaip pranešama, 
eilė lietuvių vertelgų 
pramoninkų esą užinteresuo. 
ti šiltom pikniku ir įgijoį 
tikintų, kuriuos jie davinėja’ 
kaipo dovaną savo kostume-Į 
riauis. Sprendžiant iš išė 
jusio tikintų skaitliams, ga 
Įima butų tikėtis piknik 
tokio skaitliaus žmonių, 
ksai retai kuomet nors 
na piknikuose, jeigu 
išlygos pavelys.

ko-
Pu- Fondo Skyriaus raštininkas 
()ro|J. J. Palekas. Gražus tai 

fravyzdis,. kad žmonės pa- 
Praeitą utarninką buvu-l^s linksmi būdami atmena

šiame kliubo susirinkime li
ko paskirti darbininkai prie 
pikniko.

Reporteris.

IŠVAŽIAVIMAS TEAT
RALIŠKO KLIUBO 

“LIETUVA.”
Nedėliojo, Liepos 9 d. Wi

llow Springs miškuose, Te
atrališkas Kliubas “Lietu
va” turėjo savo šeimynišką 
išvažiavimą. Per visą dieną 
žaidė, dainavo o ant galo, 
vakarieniaujant buvo ir 
trumpą prakalbėlių. Kalbė
jo: Pirmininkas, p. F. S(a- 
sic.lis, rcžišcrius J. J. Pa
lėkus, ir p. A. S. Prečnia ti

skis. Pastarasis kalbėjo 
(apie nukentėjusius nuo ka
irės, apie Lietuvos vargus, 
ir apie nešvaria politiką, 
/kokia dabar yra tarpe Anie 
cikos lietuvių.
[rinkimo.

dėlei aukų

dėl 
karės.

nutarė pu- 
nukentėju- 

Aukavo: 
ir J. Čiliauskas po
Venekeviela, J.

B. Keperša, 
P. Auškalnis,

■j $1.00. A.
J Palekas, 
jstasiulis, * . ------------ , ..
'Andriekus, Izd. Oželis, A. 

ture- Lukoševičia, po 50c. P.
visa! Virbickas 85c. mažiau, kaip 

įr’ipo 50c. aukavo A. S. Prc-
. -.cinauskas, K. Šūkis, F. >110 Į

• H^eSkrodenis, J. Kreneaitė, St. 
F. Kairis, A.

J.

n.

Aląlinavičia
{Šliogeris, O. Kreneaitė 
' Venckus, J. Juraška, ir . M. 
iDniktienaitė. Smulkių ‘ au
kų 30c. Viso laba $10.00.

Aukas priėmė Tautos

nusiminusius ir suvargusius.
J. J. Palekas.

į. GREITAI BĖGANČIOS 
Į VALANDOS.

Išgiildinėjantis piešinys 
gyvasties ir gyvenimo, tik
tai, per žaidimą, muziką ir 
šokius.

Bus perstatyta ant Stan
ford Parko, nėiDvčios vaka- 
re, liepos 21 d. nuo 
musu parke ir per 
vaikus ir mergaites.

Pasakykite «avo 
gams ir patįs ateikite pama
tyti labai puikiu, artistiškų 
išsireiškimų per jų veikimą.

8 vai. 
parko

drau-

Nepamirškite dieribš, pė$, 
nyčios vakare, liepos 21 d.

Užkviečiaiji visus. t ė

’• jos^ųrtlmiaiįsioj smuklėje 
atlaikė “mitingą,” ir ten 
tuos »‘5,.dOl, prašvilpė. Tai 
ve kame gludo 20-to me- 
tašimčio pažanga! Argi 
lietuviai pagaliau nesusi
pras ir rienus i kratys šiau
dinių katalikų. Juk tai 
jie mums gėdą daro, dau
giau nielco.”
Lietuviška Teatrališka šv. 

Martyno Draugija ant savo 
mėnesinio mitingo perskai
čius viršminėtą straipsnį, iš
rinko komitetą iš 3-jų ypatų, 
idant tasai komitetas nusi
duotų į dienraščio “Draugo” 
redakciją, idant redakcija 
išaiškintų, katra draugija 
nuo Bridgeporto taip nuta
rė, 27 dieną gegužio š. m. nu
sidavė išrinktas komitetas į 
dienraščio “Draugo” redak
ciją ir gavo progą pasikalbė
ti ypatiškai su kum Maliau- 
sku kaipo redaktorium dien
raščio “Draugo” apie virš
minėtą straipsnį, ir po ilgai 
konferencijai ir komiteto 
reikalavimui, kum Maliau- 
skas pripažino, jog tasai 
straipsnis priguli ir paeina 
iš nutarimų ir komiteto pasi 
elgimo Draugijai Liet. Te- 
atr. šv. Martino.

Komitetas išdavė raportą 
ant draugijos mitingo 18 d. 
birželio š. m., ką girdėjo nuo 
kum Maliausko, jog pagal 
kun. Maliausko išsiaiškini
mą ir patvirtinimą visas tos 
straipsnis lyti Liet. Teatr. 
šv. Martino Draugiją.

Taigi vienbalsiai likosi nu 
tarta pkclti protestą, priešai 
tokį melagingą ir begėdišką 
istraipsnį, jog: tąi viskas, kas 
(tame- straipsnyje tilpo, yra

PROTESTAS.
Dienraštis “Draugas,” iš

einantis Chicagoje, savo vie 
finose žiniose patalpino sa
vo No. 18-tam, 20 d. balan
džio, 1916 m. sekanto tųri- 
no straipsnį:

Nuo Bridgeport©.
Viena vietos “katali

kiškoji” draugija sumanė 
ir nutarė, kad velykinę iš
pažintį sąnąriąms nerei
kia būtinai atlikti,, bet pa

likti tai kiekvieno sąžinei.
Vadinasi, jeigu draugijos 
sąnarys nori, tegu sau 
sveikas eina išpažinties, 
gi jei ne, tegu ir taip bu
na. Ir tas1' nutarimas net 
susirinkimo protokole pa
žymėta. Toji draugija kas 
met pasirūpindavo, kad 
Imt draugijos šventos mi
šios. Dabar tuomi ir pa
sidarė keblu. Kam reika
linga šv. mišios prie lais
vos sąžinės? Nekurie sa- , V V
nariai pareikalavo, jogei 
tas turi būti kaip buvę. 
Nutarta pagaliau šv. rai
šiams paskirti kelis dolia- 
rius. Pirmininkas savo 
“komitetuinkams” patarė 
šv. mišių reikale kreipties 
į svetimą parapiją. Susi
tarė nuvažiavo pas arti
miausią kleboną. Šis iš
klausė komiteto norus ir 
“intencijas,” neapsiėmė 
šv. mišių laikyti. Ir pa
siuntė juos pas savo kle
boną. Bet komiteto butą 
gudraus, išėjo iš klebdni- 

ibeg’cdiška melagyste, ir rci- 
ikalaujamo, idant redakcija 
ilįenraščio “Draugo” atšauk 
.tų tą straipsnį, ir taipogi 
I duodame didelį papeikimą 
■toms ypatoms, katros drįsta 
tokius begėdiškus ir melagiu 
gus straipsnius paduoti į 
[laikraščius.

Lietuviška Teatrališka 
Draugija šv. Martyno 

Niko. Overlingas, Pirm. 
A. J. Kasparas, Sekr.

KAS YRA SVARBESNIO.
Svarbesniu dalyku yra. iš

tuštinti vidurius, kaip pil
vą prikimšti, ne tik ligoje, 
bet ir sveikam esant. Jei 
tavo viduriai dažnai, ar nuo 
latos užkietėję, tai imk Tri
nerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro. Jis siiliuo- 
suos vidurius ir palaikys 
juos minkštais ir išvalytais 
ir neleis išmetamiems daly
kams kūne rinktis. Šitas 
puikus vaistas susidedantis 
iš parinktinių karčių žole
lių ir gryno, raudonojo vy
no, sutaiso norą valgyti ir 
virškinimą, prašalina vidu
rių užkietėjimą ir sutveria 
energiją. Jis sustiprina 
virškinamuosius organus ir 
padaro juos galinčiais pri
imti ir suvirškinti užtenka 
mai maistingo maisto. Pil
vo, kepenų ir žarnų ligose 
Trinerio Amerikinis Karčio
jo Vyno Eliksyras suteikia 
užganėdinimą. Kaina $1.00. 
Gaunamas aptiekose. Jos. 
Trines, fabrikantas chemi
kas 1333—1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

Nuo ramatų, ar neuralgi
jos įtrink Trinerio Linimen 

to į1 skaudamąsias kūno da
lis ir temk, kaip veikiai pa
lengvės. Aptiekose kaina 
25c ir 50c. Per krasa 35c 
ir 60c,

Parsiduoda: pieno pardavykla (milk 
depot) senas ir gerai išdirbtas biznis; 
lietuviu ir lenki) apielinkeje; gera pr ( 
ga. Atsišaukti:
4110 So. Wood St., Chicago. Iii

Kas užsirašys per mane “KATALI
KĄ”. tas gaus gražią dovanu vertės’ 
50c. Pasinaudokite (uoga.

JUOZAPAS SauNORAS, 
829 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

Parsiduoda:—namas su lotu (ūgiai. 
6-ios ramios atneša į men. $80.00. Elck 
trika, gesas, vana ir viskas pirmoj 
vietoj. Namas priešai kleboniją.
.3231 Auburn avė., Chicago, Ill.

Reikalaujama:—partneris Į gerą sa- 
liuno biznį; turi įnešti $200. Atsišauk
ti tuo jaus adresu:
1155 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

PARMOS
Aš nepriguliu prie jokios kompani

jos. tik parduodu farmas, kurias ūki
ninkai patįs man priduoda—tai (įeitai 
galiu pigiau parduot. Aš bunu kožną 
snbatą tarp 5 ir 7 vai. Naujieną ofi
se, 1840 S. Ilalsted st. ir iš ten išva
žiuojam i Michigan. Suvažinėt į ten 
ir atgal $4.00. Rašykite arba ateikit 
i Naujieną ofisą. M. WalenSiuc

g—aMrargjtCTtai t-m-»

AR NORI BlITI GRAŽUS?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties. 

kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta go
riausia.

Ištepant moste vedą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą, 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plotinus) sau
lės nudegimus ir lašus. Kaina dėžu
tės $1.00.

Merginos, kurios nori būti raudo
nos, męs turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą; vakaro reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrint su 
musą pudrų, veidas palieka skaisčiai 
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rams. 50c ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25e.

Jeigu jusą kvapas dvokia, mazgoki
te dantis kasdien >a muilu. Dantis 
palieka balti ir kvapas kvepiančiu. 
Muilo kaina—25c.

Pinigus galite siųst money orderiu 
ar 2-eentinėmis stambiomis.

J. RIMKUS.
BOX 36, HOLBROOK, MASS.

Parsiduoda salinnnz geroji vieto
je ir gerai išdirbtas biznis, Pardavimo 
priežastis, išvažiavimas į kitą mies
tą. Kreipkitės pas:

Juozapą Mnrkioviez.
.3352 So. Morgan St., Chicago, Til.

PARSIDUODA.
Turiu ant pardavimo vieną i.” dvie- 

ji) biznių: geležini ir Gents Furni
shing krautuvę, Melrcsc Park. UI.

Lietuviu apgyveni oje vietoje, tu
riu ant pardavimo salimų Grant 
Work ant 12 ir 50 Avė.

Norintieji pirkti atsišaukite r.nt 
antrašo: ,

.Tos. Stefankiewicz, 
5001 W. 12th St.. Cicero, III.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
yiuom pranešame, kad P. Bartkevi

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

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

-l'-č'dik išėjo iš spaudos 
fkyjBjSaMy. pirma lietuvių kalboj 

knyga, iš kurios kick- 
‘ v'enas lengvai iš-
tmokti fotografystes 

amato. Prisiąskitc $1, 
r° gausite šitą knygą. 
/ - -S’ Siuntimą ' apmokame.

J " y. Adresuokite:

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

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naują saliuną žeminus 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 visokią gėrimą pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,
FRANK D ALKUS,

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Pajieškau Juozo Poniškos Iš Plii- 
ladelpliia, Pa. Dirbo Lack Port, 
N. Y. Puvo atvažiavęs Į Milwaukee, 
Wls. apie 11 ar 15 d. spalių mėli. 
1913 m. Ir nemisliu, kad jis buvo il
gui Milwaukee. Nuo to laiko neži
nau kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restorticijose, 
myli eiti į šoklus, amžiaus apie 30 
metų, 0 pėdų augščio,

Auik Schultz, 
WalcS? ------ Statesan, Wls.

TANANEVICZ SAVI
jygj

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ię lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

n m m num

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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

JONAS M. TANANEVICZ Sav.
3249-53 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILLINOIS

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis ir Pelnytomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki vai. po piety.
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