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«SSSSSaSSamSSB9SSK^ES^&SKSS^> Prie Pustomyty, (ANGLAI UŽGRIEBĖ GE-jrytus nuo Vilniaus, apieliir-1 
... . ... .. .... , 

(kiečiai buvo padarę užpua- 
ru-

ftiecius.
daugiau kaip 1,000 austrip LEŽINKELĮ RYTINĖJE ^kėje kaimo Martišių, 

į vokiečių paėmė nelaisvėn.
j Zlotą lupa apielinkėje, ru-
' • —k* m:___  00^'

RUSIJA DAUGIAU ŠAU-Į[Ir taip visame fronte eina 
KIA VYRŲ Į KARŲ. [ tik rusų upžuolimai, ku- 
Karališkame ukaze yra Iriuos vokiečai stengiasi at

šaukiama prie naujos 1110-[mušti, nemanydami daryti 
bilizacijos iš Astrakan, Si-[jokių užpuolimų, 
berijos, Sahalina salos ir 
Turkestano provincijų. Šau 
kiami visi vyrai, nuo devi-[ 
niolikos iki keturešdešimts bų piltinių kelių susijungi- 
metų. Iš naujai šaukiamų, Kaukaze. Kūgi, tai yra 
ne-visi eins kariauti į from Į svarbus piltinių kelių siisi- 
tą, bet daugiausia pre dar-į jungimas, šešesdešimtS my- 
bų atlikimo karės lauke. jįų į piet-vakarus nuo Er- 

-------- -- — zrumo. Apsikrityje Lzweg-
VISAI SILPNAS FRAN- lik? turkus išvijo iš jų po- 

CIŠKUS JUOZAPAS, jzieijų, kurias buvo pasidir- 
Frančiškus Juozapas Au->binę. Turkai visai nesigiria 

strijos imperatorius 
silpnas ir visa karališka iki šiol buvo daroma, 
šeimyna sušaukta prie lo- -------- ----- -
vos.
serga Schoenbrunn 
ciuose.

BLOGAI TURKAMS.
Rusai užėmė Kūgi, svar-

AFRIKOJE.
Leitenantas gen. Smutsįhmą, bet pasekmingai 

įsai apveikė vokiečius, 226 j praneša, kad rytinėje Af- 
aficierių ir 5,872 kareivių, (rikoj e į vakarus nuo pir- 
•nelaisvėn paėmė ir daugy- giniau užimto miesto Tanga, 
[bę amunicijos. j nuvijo priešus per upę Pan
i Iki liepos 16, mūšyje Vo-igani ir užėmė miestelius 
lynijoje, rusai paėmė 314jMuheza ir Amani, taip-gi, 
laficierių, 12,637 kareivių, j užėmė visą geležinkelį U- 
(trisdešimts kanuolių, tarp į sambara.
(kurių buvo septyniolika su-Į 
inkiujų, ..... 14 1™1’------- - — —
džių ir 
irijolo.

daugelį. kulkosvai-Įežero Victoria Nyanza už- 
kitokio karės mate- turkus, bet pastarieji 

.išsigelbėjo iš Muanza.

bų atlikimo karės lauke.

sai juos atmušė
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METAI XVIIIIs Amerikos
(SIAS JŪRĖSE BRANGE- kuri nebūk firma daro vai- 

Į NYBES. sba su minėtos rūšies šali-NYBES.
Milford, Conn. Tūlas Si-Į“is> tai Anglija kiekvieną 

KARPATUOSE- mon Lake, išradėjas nau-1^ jp uždeda r7“1 y 
patįs prisipažį-.)jos po vandeninės valties, paP°- Ibi šiam laikui, Ame 

/sta, kad priversti sunkaus (kuri pritaikinta ir padary-!rika nieko nepaisė nei aty- 
Į-rusų spaudimo, trauktis at-(ta taip, kad su ją galės j ant to neatkreipė, bet 
...„i t .„.j..... __ _ rn_.__ r. ___a. j____ j_____ irlnbitii* nrnrlp/ln liiin+i vi-

svarbiausią kalno vir-Įir išimt nuskendusias bran- sa^ ryšiai su Anglija nemi

AUSTRAI TRAUKIASI 
ATGAL

Austrai
aut juodojo

pietinio rubežiaus piet-rytus nuo Tata-[(leistis ant pat jurų dugno dabar pradeda bijoti, kad vi- 
P rov, !

išunę austrai apleido.

RUSAI PAĖMĖ EAIBU j HALAI LAIMĖJO ANT 
RT^- . Į ALPŲ FRONTO, 

paėmė turkų mie- '
kuris buvo , 

armijos 
visai[savais laimėjimais, kaip kad centru, nuo pūlinio Erzė

tum. Taipgi, Polony apskri 
[tyje, rusai paėmė 34 turkų 

Austrijos valdytojas APLANKYS VAKARINĮ pfiėįerius ir 600 kareivių. ''

i Rusai 
stą Baiburt, 
Kaukazu fronte

FRONTĄ.
i Paryžiun pribuvo trisde-
: šimts trįs parliamento na-

TAL-1 riai iš įvairių Anglijos ko- b Visame Salanikų 
lionijų, kaipo: 
Newfoundland, 
New Zealand

palo
BAISI KOVA ANT SA

LONIKŲ FRONTO.

(genybes. Pirmiausia mano- truktų. Mat, amerikonus 
ima jieškoti nuskendusio[.^as privedė prie baimės, 
ĮLusitania laivo ir jei tas(ka(^ b,s ^rmos bus ant 

' ^pasekmingai pavyks surasti i Jn()^0<i0 psto sudėta, kurios 
| • x x • w • x 1 Ir- 1 x z\-vi r! n»z-w 4-1 i-wnei r* i»Tx lx i rr <-ii

, \--------- c?''”.;
Pasekmingai pasisekė su- jieškos kitų.

Tarpe Adige ir Brenta (pliekti italus Tripolyje ir ' __ i
‘."’jvien tik artileįūjos ir ita-!,anglus
10S.ilų pėstininkų i spaudimas. ,pte.

(Čia, Vanoi ir lOismon klo-'
[niuose, nelaisvėn paėmė 
i253 kareivius,' tarpe kurių 
buvo devyni aficierių ir tu- 
įlas skaičius mašinnių ka
nuolių. Italai užėmė Rolle

TURKAI SUMUŠĖ 
LŪS. 'ir brangenybes išimt, tada)-k$ bendro turės arba biznį 

| varys, su jau ant juodojo 
į lapo firmomis esančioms.

Matomai, kad šį lerumą 
vokiečių tavorinio

IR VĖL LAIMĖJO 
KININKAI.

Franeuzų kariuomenė 
užėmė visą eilę vokiečių 
jiozicijų, -į 
IrMtress iki augštumos Ver- 
mandovillers. Tuom 
kartų, franeuzai paėmė vo
kiečių nelaisvėn abiejose 
pusėse Somme upės, 2,960 
kareivių. Šisai veikimas nu
rodo, kad franeuzai papla- 
tino savo ofensivą į pie
tus nuo Somme upės.

Anglai ant savo fronto 
pastūmėjo vokiečius apie 
1,000 jardų į šiaurius nuo 
Bezantin - Longueval lini- davo didelę militarišką in- 
jos ir . 
mušis į šiaurinį pakraštį 
nuo Longueval kaimo 
prie Delville ūkės.

vakariniame Egy- UŽMUŠĖ 7, SUŽEIDĖ
Per pastarąjį muši [49 PREPAREDNESS PA- silkelė 

[su italais, netoli Misratah,j RŪDOJE. Jsubmarino atkeliavimas
(prie Mediteraniškų jūrių į T -pnns San Franp-J Ameriką su prekėmis. 
[Tripoliuje, turkai apveikė! 
(italus ir nelaisvėn paėmė. 
|?00 aficierių ir 6,000 italu 
kareivių ir dvidešimts ke 
(turias kanuoles.

RODOJE.
Liepos 22, San Franci- 

’_isco, Cal. buvo “Prepare- 
fdness” paroda, kurioje da
lly vavo apie 50,000 žmonių.1; 
[Parodoje maršuo j autiems

/atėjus prie Steuart ir Mar- 
[ket gatvių, kaip iš nežiuo- 
jmos priežasties, eksplodavo 
(bomba, ant vietos užmuš-./. . v. ... .i . ’ „ . „ . • mas i naują, amžino atilsio- -r- v - (dama 7 žmones ir suzeisda- ... D , .Puse milijono suvm pa-1 . v . T_ virta Sv. Petro Katedrine.. ..v. , , z. [ma į 40 žmonių. Kas pa-leidžiama ant anglu tron-,' . . , _‘ , , „ ,._.....

Ito. Nuo birž. 27 d., pasida-'*?0 lr bomblJ’
,•0 10,500,000 šūviu, kuriuos’’^"-' Pedsak'» I,era' 
(turi vokieičiai atlaikyti.

POPIEŽIAUS LEONO 
XIII KŪNAS, PERKEL
TAS Į NAUJĄ VIETĄ.
Pereitos subatos vakarę, 

ant 8 vai, tapo perkeltas 
'Popiežiaus Leono XIII ku-

fronte,(paSSl SexteiJ kl°iW, štur"
-i -iv. . . mavo Riser kalno smai1”didžiausias gnau- ___ , i.

t t v. . , ,. ima 2,669 metelių prie fdidžiųjų kanuohų.‘ ~ ‘1 ,
.Timo-na Kndmi it* Ranhav

mavo Eiser kalno sinailu- 
są- 

|jungos Boden ir Bacher.

i SUGADINO^VUKIE- 
[čIŲ TAVORINI SUBMA- 

RINĄ.
Besirengiant vokiečių 

[submarinai Deutschland ap 
įpleisti Amerikos portą, 

J5XUJXL1A įkaiP štai at5j° žinia, kad
Anglo-francuzų armija Ipeutschland submarines 

tik už mylios randasi nuois^uo . Amerika sugadinta 
miesto Combles, kuriame j|talkininkų kariškų laivų. 

■ buvo vokiečių head quart e- [Amerika submarina buvo 
iris to apskričio.

Franeuzai

Kanados.
Australia, 

ir Pietinės ĮįSerbų kareivių randasi apie

jsiaučia 
smas

loti -VUKIVCIŲ ZJl diduti u i iv i till o ftuti ivcir v i v x cixivicvoj. apiui

prasidedant nliofAAjkos, Minėti parl iam.cn-klUO,000 ir talkininkų yra
to nariai lankys franeuzų (apie 600,000 kareivių. Kiek’ 

pat i ir anglų frontus. Kiek-[kareivių yra bulgaru, au-i
viena delegacija lankys tasįstrų, vokiečių ir turkų,, ne
vietas, kuriose kariauja jos 
šalies kariumenė.

’žinoma.

500,000 ŠŪVIŲ KAS 
. DIENĄ.

TALKININKŲ ORLAI
VIAI BOMBARDAVO

BULGARIJOS
MIESTUS.

Talkininkų orlaiviai 
puolė Bulgariją.

už-
Bombar-

anglo-francuzai
STUMIA VOKIEČIUS
Anglo-francuzų

ir tęsėsi neperstojamas 'staiga netoli Sofia, Mona- -Marsoneette

ir

atsiėmė
ir Biaches, 

apskrityje, 
diena pirmiaus,

nant kelio iš Vokietijos 
£a_ 'Amerika.

i

ARABAI MAIŠTI
NINKAI UŽĖMĖ MEDI
NA; TURKŲ NUOSTO

LIAI 2.500 KAREI
VIŲ.

Prie Medina, Arabijoje

Da- pERTRAUKTA SUSINE- 
ibar, miestas paskyrė $5,0-į ŠIMAS SU VOKIETIJA, 

j 00 ir užmuštųjų giminėms1, BEVIELINIU TELE- 
•j$l,000 už sugavimą bombi-d GRAFU.
/StŲ.

NUO KARŠČIO MIRĖ 
POETAS. 

Indianopolis, Ind, 
nuo

GRAFU.
Western Union Telegraph 

Kopanija paskelbė, kad per 
traukia susinešius su Vokie 
(tija bevieliniu telegrafu,

istir, Strumitza ir Bagdanie. [Somme upės
..Fortą Rupel, bombardavo kuriuos 
drįs sykius. Kokius nuo-j buvo vokiečiai užėmę, 
istolius padarė, plačiau ne-j Šiaur-rytuose nuo Verdu-, 
/praneša.

RUSAI UŽĖMĖ 6,000 
KETVIRTAINIŲ MY

LIŲ. 
Paskutinėmis

į VON HINDENBUR- 
ei-įGAS' ŠAUKIAMAS Į VA

KARINĮ FRONTĄ
Feldmaršalas von Hin- 

tdenburgas, kamandierius 
šiaurinio fronto, kuris su 
rusais kariauja ir taip toli

šešiomis• . ..
!įiio, franeuzai progresuoja įsąvaitėmis, austro - vokie- 
iį pietus ir į vakarus nuoįčiai nustojo, o rusai užė- 
iFleury. Įmė apie 10,000 ketvirtainių

Champaign apskrityje,įverstų arba 6,000 ameriko- 
(1‘usų kreiviai, kurie buvo|niškų ket. mylių ir apie 
(atvežti iš Vladivostoko, į 300,000 kareivių paėmė ne- 
turėjo jau susirėmimų. Ru- '[laisvėn.
įsų smarkumu, neatsigėri i --------------
franeuzai ir mano, kad( TALKININKAI PAĖ-

i t - inasįbuvo didelis musis tarpe
1 i revoliucijonįerių 

Arabų revoliucijo- ■ 
vadas didžiausias 
iš Mecca nustojo

įarabu rI turkų, 
nierių 
šerifas

karščio pasimirė 
iš žymesnių anglų 
James Whitcomb 

63 metų -senumo.

(HJCl UCHOUUU UlVfįKUU, 
Cia’(kur buvo stotįs Sayville, L. 
vie- 
po- 
Ri-

I., ir Tuckerton, N. J/

RUSAI ATNAUJINO 
ATAKĄ ANT VISO FRO

NTO.
Smarkiausias mušis 

na prie Jablonitza, Karpa
tuose, į pietus nuo Kolo- 
mea, netoli šiaurinės užbai
gos kalnų pass-perėjimo ir 
vedančio tiesiai į Ilunga 
riją.

Rusai Į 
ant Kovelio ir Vladimir-! šeriu 
Volynski ir Rigos plotuose. į generolais,

tolkinii.kn ėjimą pirmyn. NAOTAS RUSŲ OFEN stengėsi iš^ paskutinosios?"

rusus nuvarė, tapo pakvie-M'ia jiems per lengvą karinu |MĖ MIESTĄ POZIERES. 
padarė ofensyvą\stas pasikalbėjimai! su KaiUi, todėl manoma perkelti! ‘
' i ir Vladimir-! šeriu ir kitais didesniais laut smarkesnės ugnies. L

kaip sulaikius

Po sunkios kovos, anglai 
(paėmė miestą Pozieres ir 
I Guillemont, nors vokiečiai

PABĖGO IŠ PAMIŠĖLIŲ/
. , NAMO.

>500 savo kareivių, kuomet peori m _ valgti_
(Žuvo turkų 2,o00 ir išvyti!- .................... .....
iš miestu Medina, Mecca,',- v v. T-, v , ir- -P J T? /I ibego sesi fJiddah ir Kintuda, Raudo-1 - -
nųjų jnriij fortų. 'begėliai, bėga Chieagos

-------------- i link.
RUSAI SUMUŠĖ TUR- ! Tula Elzbieta ?i,umel-

Į£Ug (man, 60 metų amžiaus ir

300 KAREIVIŲ UŽSI- 
NUODINO NUO 

TAMĖČIŲ.
Llano Grande, Tex.—Čia 

užsinuodino tarp 300 ir 350
i jos pamišėlių ligoiibučio pa kareivių tamėtėinis, kurios

i ligoniai. Policija buvo. į kenus sudėtos net 
Į/darbe. Manoma, kad tie pa- 1905 mete Matomai, kad 

nelabai dar kenksmingos 
buvo, kad po 48 vai. ligon- 
butyj gulėjo, nuėjo į savo 
vietas sveiki. Vįisa mažai

J vakarus nuo Platoną ant buvJ,si Dul,i1^ valstijos ^(atsitikimi), kad labjau sir-
[Juodųjų jūrių, rusai išvijo 
turkus iš fortifikuotų po
licijų ir nuvarė ke
letą verstų link Fol upės.

gonbutyj, pabėgo, 
atrasta pas seserį Chicago- 
je.

bet P ko.

KARIAUJA jVon Hindėnburgas, kaipo iSYVAS, PASTATĖ KO-[[atsilaikyti. Pozieres užimt, 
(kariškas genijus, bus pali-1 VELI IŠNAUJO PA- Į tai kietas riešutas prisiėjo 

„„i .c-.—x_. VOJUM. (perkasti, bet australiečiai^ra a ‘‘
Nenusisekus austro- vo-jtai padarė, pereidami kai-Į Užimant Gumuskhanch 

i-'i ir sidabro kasyklas, paėmė 
Į, kareivių nelaisvėn ir amu- 
[nicijos.

RUSŲ Begyje trijų dienų, rusai 
paėmė nelaisvėn turkų 27,-

SUNKIAI
VOKIEČIAI. į

Ant rusų fronto nerei-'ktas vakariniame fronte, 
kia vokiečiams užpuldinėti (ga~ Ps *r sulaikys anglo- 
ant rusų) tik stengiasi kad (franeuzus. ----------- ----
šiap nebetaip atsilaikiusį Jei tokiuo genijų bus,pratakai prieš 
nuo rusų užpuolimo. Sun-Uai rusams proga bus stu- 
kiai kariauja Volynijoje, į(inti atgal vokiečių linijas 
piet-vakarius nuo Lutsko.^rytiniame fronte, koliai ne- 
Rusai užpuolė bombarduoti įsugrįžš Hindenburgas. 
teutonų linijas ties žemą-1 
ja Lipa ir neatiaidi kova!) 
tęsėsi toliau. ’

Rusai buvo užpuolę vo-į 
kiečius Skrabowa distrikte,j 
apielinkėjė'Baronovichi) bet i nuo Sviniusky kaimo, 
pasisekė Įrankinėmis grana-įsų kariuomenė vadovaujant 
tomis užpuolimą atmušti. Į gen. Sakoroff, sumušė vo-

RUSAI PAĖMĖ 13,000 
VOKIEČIŲ NELAI

SVĖN.
Volynijoje, į piet-ryčius 

ru-

quarterio flagę ir rankiniu

kiečiams neatlaidus kont- V4S medžių laužynais apsi-|>
dengusias.rusus visa

me fronte nuo Lipa ir Styr 
[į piet-va karus nuo Lutsko, 
pastatė išnaujo Kovelį pa
vojum. Gen. Sakaroff’o ko
mandos dviejų dienų mu-ĮVolynijoje 

į šio, paėmė nelaisvėn austro] ca, 
(vokiečių 300 aficierių i 
12,000 kareivių, 
pridėjus prie pirmiau ne
laisvėn paimtų nuo Liepos' duelius veika ir svarbesnių 
16, pasidaro 26,000 karei-[permainų neįvyko.
vių. i Penkesdešims mylių į'

MUŠIS VISAME 
FRONTE.

Teutonai užpuolė rusus .000 kareivių prie Juodųjų 
„ , netoli Berezni-įjuUp pakraščio ir kaimą 

,, 25 mylos į šiaur-rytus!'Kialkit — Chevtlik, netoli 
irjnuo Kovelio, bet buvo" at-i.upčs Esdit — Tramaka.

Linkui Erzigan, perėjo 
upę West Euphratus. Visa
me rusų turkų fronte, ru
sai muša turkus.

IŠIMS NUSKENDU-

Šį skaičių mušti.
Apie Riga, tik artilerijos

21 DARBININKĄ UŽ
JŪRIŲ KATĖ PAPJO- GRIUVO TUNELYJE.

Cleveland, Ohio.—Kasant 
tunelį po Erie ežeru, ištiko

VĖ ŽMOGŲ.
Zanesville, Ohio.

Young, kuomet
[Muskingum upėje,

Abner 
žuvavoįgaso ekspliozija ir užgriu- 

tuomjvo 21 darbininkas.. Ma- 
kart baisaus didumo Jūrių įžai vilties yra, išsigel- 
katė (catfish) pagriebė įėjime nelaimingų. Val- 
žvėją, išsitraukė iš valties jįdiška kasyklų pagelba pri- 
įir visiškai papjovė. Tokio (buvo, bet buvo jau pervėlu. 
didžio žuvies, iki šiol nebu-j Po vienuolika darbininkų 
po matyti visoje apielinkė-|(eina į gangę dirbti 150 pėdų 
je. (gylio nuo paviršiaus ežero(gylio nuo paviršiaus ežero 

į ir 1,700 pėdų nuo vandenio 
(pakraščio. Visokiais bu
dais stengiasi priduoti pa- 

kad geli >a, i r negalima nuspė- 
firmosjti,. ar pavyks išgelbėti, nors 

Įdaro biznį su Anglijai prie-[yra maža viltis kad išgel- 
įšingomis šalimis. Todėl, bės. ]?1i

SUV. VALST, VENGIA 
JUODOJO LAPO.

Anglijai nepatiko,
i įvairios Amerikos

1
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No. 20

Petras Vinikaitis, Suv. gub. 
Rudaminos par. šeštakavos kai
mo, jieško broliii Antano ir Juo
zo Vinikaičių. Antrašas: Russia 
Voronež, Gruzovaja ui. No. 28 
Petru Vinkaitisu.

Julijonas Perėdnū, jieško bro
lio Motiejaus Perėdnio, Augusto 
sunaus, iš kaimo Kapciškių, Vil
niaus gub. Adresas: Russia, 
gor. Voronež, Gruzovaja ui. 28, 
Litovskago obšeezitie, Julijanu 
Peredniju.

Katarina Jakštaitė Suvalkų 
gub. Kalvarijos apskričio £adovi- 
nio gmino, Daukšių pijĮfcijos. 
Daukšių kaimo, jieško Marijonos 
seselės Pikaitienės ir jos vyro 
Petro Pikaičio. Adresas: Russia, 
gor. Petrograd, 11 rota, No. 15, 
kv. 28. Litovskij Komitet.

Julijona Gideikienė su sunumi 
Steponu iš Kauno gub. Šiaulių 
pav. parapijos Kuršėnų, pajieš- 
kau savo sūnų gyvenančių Ame- 
koje, Stanislovo ir Feliksos, kur 
pirmiau dirbę kasyklose anglių 
Mietharmes (Mt. Carmel?). Adre
sas: Russia, Taurydos redyba, 
miestas Simferopolis, gatvė Salgyr 
na, No. 4. Įgaliotiniui Lietuvių 
Komiteto Kun. Draugeliui, del par 
davimo mums Julionai Gideikie- 
nei.

Kareivis Tadeušas žiogaitis, 
sūnūs Barboros Šarka iš Vainių 

. kaimo Švėkšnos parapijos jieško 
Kazimiero, Petro ir Mateušo Žio
gų. Adresas: Russia. Diejstvuju- 
ščaja armija. L. J. Kerosirskij.

Teofilius Zubrus, Suvalkų gub. 
Kalvarijos apskr. vai. ir kaimo 
Balkunų, jieško giminių ir pa
žįstamų gyvenančių Amerikoje. 
Adresas: Russia, Voronežas, M. 
Aleksiejevska No. 6. Teofilius 
Zubrus.

M. A. Medalis, Vilniaus gub. 
Švenčionių pav., Zablatiškių vo
les., miestelio Kaltinėnų, jieško 
dėdės Kristupo Medalio iš tos 
pačios vietos, brolio Silvestro 
Valio ir Silvestro Gabrijeliaus 
Galciunų. Adresas: Russia, g. 
C'ernovee, Novgorodskoj gub. 
Blagoveščenskaja ui., doni Vasi- 
lia Krasilnikova dlia M. Adamovi- 
ea, Meealo.
. Stanislova Vinsiliauskenč, Šku
liu miesto, Kauno gub., jieško 
Viktoro, Boleslovo, Petro Vin- 
giliausku ir seserų Liudvikos, 
Mikalinos, Valerijos ir švogerio 
Andriaus Vidlauskio.

Petras Mikolojunas, Kauno g., 
Vilkamergės pa v. Karšaviškės
parapijos, Šernišikų vietos, jie
ško savo sunaus Petro Mikoliū
no, Pinavos vai. ir visų pažįsta
mų ir giminių. Adresas: Russia, 
St. Budo—Kaševskaja, Mošleeka 
gub. L. R. Ž. D. Petru Mikoloju 
našu.

Aleksandra Vasiliauckienė iš 
Kelmės, Šiaulių apskr. Kauno 
gub. jieško Rapolo Gotauto, Pran 
eiškaus Goeialkos. Adresas: Ru
ssia. Tambovskaja gub. Kazlo- 
vskij ujiezd, Selo Staroe JurbeZo 
doin 3 I. Luganovskij, Al. Va
siliauskienė.

Viktė Šmitienė, Suvalkų gub. 
Kalvarijos pavieto, Krosnos gmi
no, jieško brolių Adomo Ragu
čio ir Petro Ragučio iš Turiškių 
kaimo, Krosnos gminos, Kalvari
jos pavieto, Suvalkų gub. Taip
gi jieško sesers Jievos Karčiau
skienės, iš Turiškių kaimo, Kro
snos gmino, Kalvarijos pavieto, 
Suvalkų gub. ir kitų giminių bei 
pažįstamų. Adresas: Russia, g. 
Tambov, Tezikovskaja ui., No. 
65, Litovskij Komitet, polueit 
Viktorijų Šmitų.

Jonas Dagelis, Kauno gub., 
Ukmergės apskr. Raguvos valšč. 
Beeernikų sodžiaus, jieško pa
žįstamų. Adresas: Russia, Voro
než, M. Aleksiejevska No. 6 
Jonas Dagelis.

Kazimieras Švendravičius, Kau
no gub. Panevėžio apskričio, 
Ramygalos valse., Barklainių so
džiaus, jieško brolio Jono Šven- 
drevyčiaus ir sesers Marijonos 
Glcbauskienės, gyvenančių Chi- 
eagoje. Antrašas: Russia, Post 
Saratoff, g. Saratov, Aleksandro- 
vkaja 4-88 Litovskij Komitet.

Anastazija Juraitė, Kauno gub. 
Šiaulių parapijos, jieško brolio 
Prano mok. Šv. Karaliaus moky
kloj, Catonsville. Adresas: Ru
ssia, Feodosija Ta v. red. Inst itut- 
skaja gat. Miestinė pieka: X' 
Anastazija Juraitė.

Jonas Daniliavičius, Vilniaus 
gub. Trakų pavieto Ezno val
sčiaus, kaimo Geležinių, ješko 
Aleksandro ir Adomo Danilevičių, 
Jurgio ir Jono Krisčių ir kitų 
pažįstamų. Adresas: Russia, 
Volskas, Saratovo gub. Odesska 
ui. No. 4 Jonas Danilavičius.

Morta Kaleckaii.5, jieško bro
lių ir sesers. Brolių vardai: Kon
stantinas ir Stanislovas, sesers 
Levuse Kaleekas. Kauno guber. 
Šiaulių pav. Šiaulių vai., Gude
lių kaimo, gyveno Chicagoje. 
Adresas: Russia, Ekatirinoslav- 
skoj gub. posolak Amur, U. Kla- 
dbiščenskaja No. 10 Pol. Marta 
Kaleeka.

Jurgis Augulis, Kauno gub. 
Ukmergės apskr. Raguvos vai. 
Alaneių sodž., jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, Vo
ronež, Gruzovaja No. 28, Uee- 
ničeskoje. obščensutie.

Jieva Mazurevičienė, su dukte
rimis: F. Leitienė ir Oršauskie- 
uė iš Medinių sod., Vidiškių par., 
Ukmergės pav. Žemaitkiemio 
valsčiaus, jieškome Vladislovo 
Meilaus iš Rešundžių sodž., Že
maitkiemio valšč. Ukmergės pav. 
Kauno gub. Jokūbo Riezinskio. 
iš Žemaitkiemio miestelio Kauno 
gub., Mikolo Mulevičiaus iš Kū
renu sod. Taujienų valščiaus, 
Kauno gub. Ukmergės pav. Ad
resas: Russia, g. Kursk, Lito 
vskij Komitet. Eva Mazurevič.

Jonas Tutinas, Vinimis gub. 
Švenčionių apskr. Kukutiškių 
vai. Šakių kaimo, jieško brolio 
Julijono Tutino ir giminių. Ad
resas: Russia. Voronež, M. Ale
ksiejevska No. 6 Jonas Tutinas. 
Vytautas Braždžius, Kauno gub. 
Panevėžio miesto, jieško Liongi
no Ragaišio ir pažįstamų. Antra
šas: Russia, Voroniežius, M. Ale
ksiejevska No. 6 Vytautas Bra
ždžius.

Anelė Ladavičiutė, Kauno 
gub. Panevėžio apskričio, Nau
jamiesčio pav. Nocegulos kaimo, 
j ieškau broliu, Juozo, Antano ir 
Adomo Ladavičių. Antrašas: 
Russia, Voronež, Komitet Litev- 
skago ob-vo Malo—Dvoriauskajn, 
No. 21, perduot Anelei Ladavi 
čiutei.

Selomeja Kaupely te, iš Bui- 
vidiškio vien., Kauno gub., Za
rasų pavieto, jieško brolėnų Ig
noto ir Kazio Kiškių iš Vozgučių, 
sod., gyvenusių Bostono mieste. 

(Adresas: Russia g. Kursk, Verhne- 
gostinnaja No. 38, Litovskij Ko
mitet. S. Vingelevskoi iii S. Kau
pelis.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KU”. tas gaus gražių dovanų vertės 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS S AURORAS, 
829 Clifford Ave., Rochester, N. ¥.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt., r ------- >

Turi geriausių pasisekimų. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
\ •

Todėl kad duoda geriausius vai
dinimus už pigiausias kainas.

Už 5c čia pamatysi gražesni 
Teatrų, kaip vidurmiestyjo už 50c.

NedCliomis 15c. balkonas ICc, 
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

batomis 5c balkonas ICc žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras. 

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landų liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

1

Uždyką! Koncertai Oždyką!!!
■ ’ \ i

Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių dainium- . 
kųj muzikų, geriausių dekliamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., a 
gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs ( 
turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę | 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- | 
fonų visai uždyką. į

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kentižių

Karamelių
Kiekvttnas “Kataliko“ skaityto

jas, kuris prisius 50e ir šį iškirptų 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kandžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojamė, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojamė, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko“ skaitytojų tokių 
vra labui daug, tie patvirtins musų 
žodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
meiKos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
poinis. Už kiekvienų prisiųstų 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY GG.
!845 W. Grand Ave. Chieagq,III.

I

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

KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas >

3249 So. Morgan St., j* CHICAGO, ILL. t

SKAITYKITE L. L.
“KATALIKĄ.” Skaitykite L. L. “Kataliką.”

1906
13

Dešimls EM Sukaktuvių Dešimts »*■ 1916
wififtRWBWnaHRMIKOLO J. TANANEV1CZ0

GRYNAI LIETUVIŠKA TAUPYMO BANKA
GYVUOJA JAU DEŠIMTS METŲ

MALONUS TAUTIEČIAI IR TAUTIETĖS:— _ __
Malonu mums šiądien yra Jums pranešti, jogei sukan

ka dešimts metų nuo užsMėjimo taip garbingos institucijos 
lietuviams—tai yra musų LIETUVIŠKOS TAUPYMO 
BANKOS. Per tą laiką—negalime nerdaug, nei girtis, nei 
peiktis—buvo vėsulų, vėtrų, buvo ir gerų 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 Lietuvaitės, kurie dar nesate 
musų rėmėjais, idant ja!s taptumėte. Žinokite gana gerai, 
jogei per pramonę tautos kila civilizacijoj. Taigi Jūsų, Bro
liai, privalumu yra remti šią grynai lietuvišką 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 
gyvenančiii lietuvių ir pasiunčia bankines knygutes.

Šiuomi 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.

’ ,r 
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VISIEMS “KATALIKO” SKAITYTOJAMS MĘS LINKIME KUOGERIAUSIO PASISEKIMO.

MIKOLAS J. TANANEVICZE
SAVININKAS =

Grynai Lietuviškos Taupymo Bankos
670 W. ISth Street, kampas Union Avenue Chicago, III. ž

t
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No. 20 Lietuviu Laikraštis “Katalikas”
(■b

'//po kuinam pasirašo vienas 
||iš tų, kuris prisipažįsta, kad 
h j parodoje d a 

į' vi ■
t i + i- □(žiūrėk “V zabovos: buvo traukimas u v

Miestelis neperdidelis, persitikrinta, katrie katruos dcs< 
bet įvairių judėjimų pilnas, netraukė, taipgi bin o lenk- 

. Čia svarbią rolę lošė pabė- n('s bėgime. Viskas gra-(.

■ I| Amerikos Lietuviai
HARRISON, N. J.

į į parodoje daiyvavo su tikslu 
j i pažeminti pačią paroda

: “Vienybė Lietuv-1 
įlinką” No. 27 aprašymas

Athol, Mass.
“Aušros Vartų” draugi

ja surengė vakarą su see-

Pabąli; Gyvenimas; p,.S”? Ri reik58ią “ 
jkalauja.

“KATALIKO” GEKERALE 
'7 AGENTŪRA j

Chicagos 18-tos gatvės apskričiui.
M. J. Tananevičius, '

670 W. 18th St., Chicago, 111.
čia galite užsirašyti ‘ Hvatali- 

ką,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t., ly
giai kaip pačioje “Kataliko” 
išleistuve je.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Siek programa rei- 
Taigi neužtenka 

’dviklasės mokyklos kurso,
'(Veiverių mokytojų seinari- °. da,l.ųiau pa-
y W V r.1-1 VI Z\ |c I TT,

Ij Kaip žinome, Veiverių 
'seminarija del karo aplin- 
'kybių turėjo apleisti savo f 
11 " ir išsikelti Rusuo-
• sna. Dabar ji yra Soroči- 

Taipgi, buvo disku-1 ne.
“Ar verta darbi-j Praėjusieji mokslo metai 

i sutrumpinti, 
(kadangi pernai rudenį del 
/stokos mokinių negalėjo 
/pradėti laiku pamokų, o 
šimet ankščia paleido, kad 
mokiniai per atostogas pa
dėtų kareivių žmonoms lau 
įkų dirbti.

I Mokinių skaičius, suly- 
Iginti, irgi labai mažas; bu- 
|vo tik 53 mok. Seminariją 
I baigė tiktai 9: 4 lietuviai, 

i, 2 lenku ir vienas 
j vokietis. 5 ga vo dviklasės 
(mokyklos mokytojaus tei- 
įses (jų tarpe 3 lietuviai), 
(kiti gi 4 — vienklasės. Bai- 

*)ia-|gusieji birželio 1 d. įstojo 
kariuomenėn (norintieji ga
lėjo stoti kariuomenėn mo- 
kyklosną).

Ateinančiais mokslo me
tais paskutiniame kurse gal 
bus kiek daugiau lietuviu, 
bet nežinia, kas bus su pir
muoju. Nežinau, kodėl mu- 

!(sų inteligentai ir mokslei- 
l/vių globėjai neragina mo
li kinių stoti ton vienintėlėn 

buvo!lietuvianis vidurinei! peda- 
Au-'g°gU mokyklon. Pernai iš 
nu-

iiišku perstatymu bažnyti- j 
\ncje svetainėje. Lošė “Pir f 
šlybos”. Kalbėjo studentas j 
(K. J. Bajorūnas.

SOROČĮNAS 
(Poltavos gub.)

K 
R 

H 
K 
19
a 

a 
e 
s 
s

i
jsimokyti.

Seminarijos adresas: V. 
Soročinčy (Poltav, gub.), 
(Vejverskaja učit. seminari-

Į 
■

1 Męs atstovai varde lietu
sių dalyvavusių parodoje 
(pasmerkiame minėtus žemos 
jsriovės korespondentus, ku- 
įjrie neteisingai šmeižia New-

i Cleveland, Ohio. 1
Liepos 9, atsibuvo pikui-(kraštą 

įkas “Mirtos” choro paren 
(gtas.

ark’o veikėjus ir lietuvius suojama
dalyvavusius parodoje. Perįninkams prigulėti prie tau- (buvo žymiai 

Liepos 17 d., tapo sūri-p mėnesius vietos veikėjai tines Sandaros”? (kadangi nern
i ;

Kaip girdėti, tai jau be- Ą[ Ragaišiutė su p. K. Yu- 
ne ketvirtą moterį išveda irutis. Vestuvės atsibuvo M. 
jam tas pasekmingai atsie- '^Ringio svet., Linkėtina Ju- 
kta Bostono apielinkėje, 7įmįs 
metams prabėgus. Taipgi (ties, 
vyresnis brolis išvedė iš 
Harison, N. J. vieną mo
teriškę, paliekant vyrui 
du kūdikius, kuri pagyve
nusi apie 4 metus New 
Yorke apielinkėje ir pasi
rūpinęs kelias kriminali- s
škas operacijas, apleido‘ 
moteriškę ir kuri labai var
gingai gyvena dabar Broo
klyn. N. Y.

Naujai pabėgusi yra 24 
metų amžiaus, vedusi 5 
metai ir pabėgdama nuo vyf, 
ro, paliko sūnų keturių, 
metų ir dukterį antrų me-- 
tų amžiaus. Tai yra laisva - r j i
ir šauni skaitytoja “Kolei-1 •J v f
vio 
Kasžin, ar ne “Keleivio”,’ 
Mike nuvedė progreso ke-Į

j i mu publika,
Galima laukti, kad “Ke

leivio” “ 
ves pabėgėlę už kiek laiko, į įr petuvių. Pragramui už
neš pilnai galima sakyti, į sįkaigUS5 Vyčiai suradę gra- 

/ kad negeriau atsieks, kaip vietą ant pievos, pra- 
vatsiekė dabar gyvenanti ciej0 žaisti 
^ooklyuie, seniau- pabėgu- jgkus žaislu’Sj kur irgi nema-ji 
si- Ižai publikos sutraukė; ųiurodė naudingumą ir svar

čia reik paminėti, ^“čljdaug žmonių apstoję aplin- (bumą, darbininkų vienybes, Komisija išrinkta 
viena moteriškė tokiuose.,kuį gėrėjosi ’ ‘ —..... .......
atsitikimuose T 
kams ir tokioms p-oms la- į fintą valandą grįžo visi ninku sąjungą prisirašė 17 g0 Manchester, Conn, 
bai daug tarpininkauja ar- j namo su gerais įspūdžiais Įinarių. Publikos buvo pilna j 
ba net pradžia duoda, kuri į] " ■ ” ’ -i™ .
taipgi turi šeimyną, bet su į dėjau, kad Vyčiai , 
viengungiais po balius u-Į kvietimą antru kartu dai-'l 
liavoja. Jiems gerai patin-Įimofi anf, parko. i

V. Mėnulis.

gėliai nuo seiliaus, tik ne ^ai užsibaigė, 
nuo karės, bet pačios nuo | Patėmijimas 
vyrų. 13 d., liepos viena i gėjams, kad panašius išva- 
p-nia pabėgo su kazirninku.|žiavimus, reikėtų stengties!1

Šis kazirninkas kaipo'surengti blaivus, 
garsus vyras, nes tokios^ - ■ -- -
kilmės. 'gta moterystės ryšiu

musu ren-

kuonogeiiausios klo-

i - fp-le nenuilstančiai darbavosi dė
lei surengimo parodos, o čia 
(vietiniai socialistai šmeižia 
.tą lietuvių atliktą didelį 
i darbą. Tai] )gi pasmerkia
me “Laisvę,” kuri pilnai ži-

New Philadelphia, Pa.
Liepos 9, čia tapo inšven- 

Ignotas
Or-

•F-
Ridikas.

(Iš “Liet. Balso”)? ' 5

:sO!
mOEMSSUVALKUOS

ŽEMLAPIS

BEER

Sheboyganietis. jnodama, be jokios atydos 
__ i.,1 talpina melagingas žinias 

lįMęs atstovai 24 draugijų ir 
į kuopų kviečiame geros va- 
flios lietuvius mylinčius savo

& 
3

(tytas į kunigus 
(Kelmelis. Mokslą baig 
iehard Lake, Mieli.

Sutaisė B. K. Balutis

CLEVELAND, OHIO.
Liepos 16 d., L. Vyčių

25 k]>. Choras buvo suren-.
koncertą Wadeįtaut$ protestuoti prieš pa- 

vadovaujant^ios njšies laikraščius ir
Graičiui. Programas ■
išpildytas sekančio-!

Vyčių him-1

(našios pušies laikraščius 
jų korespondentus.

Dr-jų atstovų Įgali oti niai
M. Truska, •

• J. Kralikauskas,
S. Pranis,
F.

iMontello, Mass.
! Liepos 9, L. M. Draugy 
|stės choras turėjo išvažia-!
vimą į Brockton Hights P 
pievas.

tbuvo
mis dainomis:
nas”, “Tekėjo saulelė”, 
“ Šalty šius”, “Prašom, p ra

išom”, “Eina garsas”, 
“Kad ryte einu sau taku”, 
“Eisim broleliai namo” 

(“Tegyvuoj mus tauta” ir 
į“Didė garbė jums”. Dai-

, . . _.1V. . mos buvo sudainuotos labaikuriuoini didžiavosi.I . ... v. , ,į puikiai, tik Vyčių liymnas 
išėjo kiek
dainas garsiu rankų ploji- 

. privertė
kartoti. Publikos buvo ar-Kalbėjo kun. Šeštokas 

Mikės Tėvas par-f(tį 15 šimt nemažai buvo apie atgavimą Lietuvai au- _ -J v T • T T • 1 ’»

silpniau. Kitas\skas.

te

Ižai

M. Petrulionis,
V. Ambroževiče.

Girardville, Pa.
j Liepos 14, atsibuvo 
įkalbos, parengtos vietinio i 
Liet. Šelp. Kom. Aukų 
(rinkta $12.38.

SU

NEW HAVEN, CONN.
16d., liepos atsibuvo la

bai puikus susirinkimas, ku 
ri surengė kun. Karkau- 

'_ Pirmiausia Vyčių
'ichoras sudainavo porą dai- 

at- inų, paskui buvo prakal-

Kewanee, III.
Liepos 16, atsibuvo pra

kalbos, parengtos S. L. A. 
1253 kuopos, ant kurių kal
bėjo adv. F. P. Bradchulis. I

ES

gražius lietuvi-

tonomijos ir buvo renka
mos aukos. Surinkta $48.- 
65. Autonomijos Fondan. 
Antru kalbėtoju „buvo Ka- 
Įziinieras Radeskis, kuris

Newark, N, J.
Sandoros 19 kuopa 

į surengusi prakalbas. 
lku surinkta nuo karės 
kentėjusiems $40.35.

apie darbininkų sąjun
gos orgnižariją. Į darbi-

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruese). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Gerlausis žemlapis lietu
vių kalboj. ■ “
labai puikiai.
liepė apie ji visi laikraš
čiai.

Persistato 
■Taip atsi-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

lt?

Ltfl

jS

Phone
Gand 9

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

• ’.'ū

į ,

i^SHjįobdjlfda'niėlit 'j

5 Telefonas Yards 2721

I Dr. J. JOMIKAOTIS
I
I
S 3337 So. Morgan Si.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

Chicago, Iii.

R 

*

■

Or. A. R. Blumenthal ,
——- Egzamenuojamo Akis

UžDYKĄ
TffiSįteyS Valandos; non 9 ryto 

Bk-SjčSfir' iki 9 vakaro. Nedėlio-
jo nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną*

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

viso atvažiavo vos tik 8 
nauji mokiniai. Reikia at- 
Įininti, kad prieš karę se 
įminarijoje tebuvo tik 6 
1 nuošimtis svetimtaučių, da- 
įbar gi lietuvių skaičius la
ibai greit mažėja. Gal kas 
bijo, kad čia jaunikaičiai 
nenutaustų. Tai negalimas 
.daiktas: čia darbuojasi kun 
^Andziulis ir mokytojas A. 
j Matulevičius, kurs moko 
(lietuvių kalbos — grama- 

f „ Prisirašė tikos ir literatūros. Semi-
sį3 nauji narai ir aukų ]e- narijos mokinių neima ka- 
- .šų padengimui surinkta ęriuomonėn ligi 24 metų.

Pittston, Pa. 4
S. L. A. 7 kteopa teiigia 

si prie Lietuvių Dienos. į 
kuri1

tuomi darbu užsiima.tokiuose jkui gėrėjosi lietuviškais lr 
kazirnin- j žaislais. Vakare, apie sep- 

valandą grįžo visi
; įspūdžiais^lanų. rumiKos buvo piina| s> L A 2()7 kuopa tur 

ba net pradžia duoda, kuriįir pilnai užsiganėdinę. Gir-įsvetainė ir visi ramiai už-jj0 prakalbas, ant kurių k 
taipgi turi šeimyną, bet su įdėjau, kad Vyčiai gavo už- įsilaikė. į]K-j0 j Tareįla.
viengungiais po balius u-J kvietimą antru kartu dai- l Dabar, rengiama visos į 3 

(Conn, valstijos S. L. R. K 
|iA. kuopų susivažiavimas 
(taipgi rugp. 6 d., Ims dide- 
jlis suvažiavimas vyčių kuo- 

ir darbininkų sąjungos.
‘ ‘Kataliko’ ’ Skaitytojas

ka, nes su gražiais gelto-!/ 
nai nudažytais plaukais, ( 

Taipgi likęs gyvanašlisj 
yra laisvas, rimtas, prakil-( 
ims žmogus. j

NEWARK, N. J.
Protestas.

Kadangi šį metą Ne\v-
Kaimiefis. Į tų jubilėjų, visos tautos ta-

/pų

po užkviestos (per miesto 
apvaikščio j imo komitetą) 
dalyvauti apvaikščiojime.

___  _  _ ____ !V()' Lietuviams likosi paskirta 
lietuvių išvažiavimas gatve -birželio 17 d.
karais, kurį surengė lictu-'| Newark’o, Harrison’o ir '/draugijėlės atsibuvo paren-i' 
vių Politikos ir Apšvietus (Kearney—2 draugijos pa-įgtas koncertas. Chorą va-' 
Kliubas iš Kearney, N. J.įrengė didelę parodą, pager-|dovavo p. M. Petrauskas. 
Tai vienas iš prakilniųjų1, 
veikimų tarpe lietuvių šioj 
apielinkėj. Pirmiausia rei
kia pažymėti, kad Kliubas 
rengdamas šį išvažiavimą 
nutarė, kad nebūtų vartoja
ma svaiginanti gėrimai, ar
ba šiaip koki nepadorus 
darbai.

Išvažiavimas atsi buvo

KEARNEY, N. J.
Dailiai pasivažinėjo 
iepos 15 d. atsibu

Margumynai.
^Brockton, Mass-
/ Liepos 12, Lietuviij Tau
tiškoje svetainėje vaikii

bimui miesto jubilėjaus, su  
tikslu pakelti lietuvių vardą gicero įu 
tarpe svetimtaučių. Su ge-1 ‘vietos 
rais norais dėl tautos labo kooperatvviška 
apvaikščiojime dalyvavo 
,apie 8,000 lietuvių.

Todėl, męs atstovai nuo 
24 draugijų ir kuopų, savo 
nusirinkime birželio 28 d. 
įš. m. įgaliojoųie žemiau pa- 

Palisades Amusement Park J sirašiusias ypatas užprotes- 
N. J. Minėta vieta yra la-j.tuoti prieš tilpusią kores- 
bai daili: prie jūrių ir dai-Lpondenciją “Laisvės” No. 
liii girių. į50-tam, po kurią pasirašė

J. V. B. (tūlas ištautėjęs J. V. Sweet- 
—*-----------į ra (pravardė iškreipta).

SHEBOYGAN, WIS. '(Taipgi įgaliavo mus protes- 
Liepos 16 d., 1916. River-įtuoti prieš visus neteisingus 

side, miškelyje turėjo Lie-'(aprašymus, kurie šmeižė 
tuvos Sūnų Dr-stė išvažia-1 vietos lietuvius socialistų 
vimą. Išvažiavimas pavyko ^laikraščiuose, 
gana puikiai. Žmonių buvo Todėlgi męs žemiau pasi- 
neperdaug, bet gyvumo už- rašę protestuojame ir prieš 
tektinai buvo. Žeista lietu-į tilpusias korespondencijas 
viškos žaislės ir kitokios t“Laisvės” NN. 53, 54 ir 55,

padengimui

Waterbury, Conn.
Liet. Dram. Rat. “Var- 

įpas” suręngė pikniką. Au- 
įkų surinkta apie $12,00.

Šiemet įstoti seminarijon 
bus sunkiau, kaip pernai 
Pernai galima sakyti, be 
/egzamino galima buvo isto-

Bentleyville, Pa.
l Lietuvių randasi apie 100 
ir 30 pavienių. Apie 50 tu- 

1,1 Iri nuosavius namus. Drau
gysčių yra penkios.

lietuviai steigia 
t krautuvę, 

■į M atomai užmanymą įvy
kdys, nes stropiai agituoja.

(St. Louis, Mo.
Lietuviai Įsisteigė savo 

bažnyčią, kuri yra Šv. Juo
zapo parapijos ir klebonu 
yra kun. M. A. Vaitkus.

Lancing, Tenn.
Čia lietuvių randasi tik 

14 šeimynų; visi užsiima 
ukininkyste.

Clinton, Ind.
Liepos 5 d., atrado pasi

korusį Juozą Kungi. 
tuoklystė privedė prie 
žudystės.

Brooklyn, N. Y.
Metodistų Episkopatų li- 

igonbutyje pasimirė Juozas 
nuo revolverio ku- 
žaizdos. Minėtas 
buvo lietuvių so- 

karikaturistas.
Falls, N. Y.

Gir- 
sau-

Hudson, Mass.
Čia lietuvių randasi apie 

1500. Turi tik vieną -Šv. Juo
zapo pašelpinę draugystę. 
Kooperacija antru kartu 
insiSteigė.

r’

LEIDI SLINKTI 
ff W SAVO PLAUKAM S ?! 
aii & Neturėsi ‘ daugiau kal- 

tunuotll’ resvų, krintan- 
Biti'/yM čiįl, pleiskanuotų, ap- 
Ijy® mirusių, žodžiu—ligui- 

stų plaukų—ko ■ turėtu- 
me’ visuomet gėdinties, 
ncs t:is <,|aro Tau ne- 
aPsakomQ nemalonumą 
—jeigu tik tunai pra-

I 'W\ 1 dėsi vartot musų su
it įtaisytus plaukams vais- _ 
tus “Derniafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermaftigą” 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 
pavydčk 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
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa

MNMMMBI H!ifiBii:i®liia?lteilKB:’!iiB!l!i':SI ši'ffl! H B: ,®'rBš »i?®i®S'B ;5 :IBB1W 0 H

Uetova Miršta Badu ir Šaukiasi Prie Amerikos LietuviŲ.
Chicagos Liet. Visų Sriovių Draugijos, Kliubai ir Kuopos malonės ne

pamiršti 1-mos dienos Rugpjūčio (Augusto) ir prisiųsti susirinkiman po du 
savo atstovus ir pirmininką.

Susirinkimas atsibus “Aušros” svetainėje, 30-ta ir Halsted 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 užkvietimu nebus siųsta.

Laikinė valdyba,
Dr. A. L. Graičunas, Pirm.
F. K. Strzyneckis, Sekr.
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g Ar žiulabkur ateiti nusipirkti ir Aūlui Rankų Medžio
gg Durų, lentų, lentelių, rtmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,

» I^USU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS
*

H

Męs turime šimtus

GERIAUSIOS PARMOS
ir^ii

Pirkite pas mus fartnas didžiau
sioje Lietuvių Barniei-ių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta koliontja yra musų už- 
dčta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmoriais. Męs 
euajne seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę< 
parduodamo teisingiausiu budu, ižduo- 
dame pirkėjams ‘warautuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
aitra mokesčių.
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera sinielžomo. Geriausia žema 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dol ganyklų. Turimo daug že
mės noišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
16.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
šmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
iomės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
•šniokėti, įgydamas tokiu budu geriau- 
ną farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina braugyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
'liniukus ir biznierius apsigyventi 
Rame 
.dina 
■ySi'l.
kelių,
leottvillo’ės 
lington, Mieli, 
tlonijoje farnins. 
tiks ant musų farmų, kad a/iie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
•:rnmpn laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga's fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaut--.j Pintuvių Kolio- 
nijos tnapą ir farmų katalogą dova- 
siai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos ka^tų.

Tikras acfreaas:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

<lar- 
gra- 
yra 

baž-
ir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų,
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto

ir pačtavo miesto Lu- 
Nusipirkite musų ko- 

ir jums taip pa-

jStirbis 
lipkos 
Stirbis, 
cialistų 
Niagara

i T. M. D. 86 kuopa paren- 
^gė prakalbas, kaipo parm
inė jimui 20 metų sukaktu- 
,vių nuo užsidėjimo TMD. 
(Kalbėjo K. J. Semaška ir 
iP. Petronis.

Kulpmont, Pa.
I Čia tapo užmuštas J. An- 
driuska ant kėties, einant 
iš darbo namon.

CARR BROS. WRECKING CO. *
3003-3039 So. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL. r

WE; 3 t 83 S B B S H B:i;»

Telefonas CANAL 3737AKŪSERKA 
Mrs. A. VID1KAS
Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalese ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

EVESKIOm? 
X1ŠMOKYKIA 
3106 So.Halstei St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

1739 S. Halsted St., Chicago SKAITYKITE L. L.
“KATALIKĄ.”,.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 2b

. Prislunčiant 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, pririeti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

s 
r

Straipsniai. į
DEBATAI.

Amerikos lietuvių laikra
ščiai yra pilni aprašymų 
debatų, kurie nesenai atsi
buvo tarp p.. Šimkaus, bu
vusio Lietuvių Draugijos 
atstovo, ir p. Bulotos, kuli
sai dabar renka aukas po 
Amerikos lietuvių kolioni- 
jas socialistų Lietuvių Šel
pimo Fondui..

Daugelis nori žiūrėti į 
tuos debatus, kaipo į galuti
ną išrisią to iš senai be
sitęsiančio ginčo, kurisai 
verda tarp socialistų laik
raščių ir likusios Ameri
kos lietuvių spaudos da-

jos. Sulyg daugelio nuomo
nės, tie debatai turėjo būti 
savo rūšies “teismu”.

Męs vienok esame palin
kę nepriduoti tokios dide
lės svarbos šiems debatams. 
Tai buvo nei daugiaus nei 
mažiaus kaip politiškas cir
kas, kame ypatingai p. Bu
lota, nors ne-aerikonas, pa
sirodė mokąs gerai blufuo- 
ti visaais įmanomais budais 
gogas.

Laikraščiams bus gero
kai medžiagos naujoms po
lemikoms ir peštynėms. Gi 
patsai klausimas apie Lie
tuvių Draugiją pasiliks fe
nais, kur jisai buvo prieš 
šiuos debatus. Socialistai 
užpuldinės tą draugiją ir 
stengsis jąją diskredituo
ti visai įmanomais budais 
savo skaitytojų akyse, o ne 
socialistai po senovei rems 
tą draugiją ir veiks josios 
naudai.

Debatai tarp p. Šimkaus 
ir p. Bulotos butų turėję 

daugiaus pras- 
jie butų buvę 
S. L. A. seimo 

Tenais buvo 
kad debatai

nymo paversti visas parapi
jines mokyklas į mokslo 
įstaigas, kurose vartojama 
vien anglų kalba, užmirš
tant apie prigimtą kalbą 
ateivių, kurių piaigais tos 
mok} klos yra užlaikomos.

Kaip dabar pasirodo, pir
mutinė žinia apie tariamą
ją permainą buvo teisinga, 
bent išdalies. Chiragos ang
liai uose dienraščiuose šią 
savaitę tilpo ilgesnių ar 
trumpesnių straipsnių, iš ku
rių matyt, kad tariamoji 
permaina ketinama įvesti. 
Sulyg pasirodžiusių praneši
mi], anglų kalba bus naudo
jama pradiniuose parapiji
nių mokyklų skyriuose. Gi 
augštesniuosc skyriuose bu 
siunti palikta prigimtoji mo
kinių tėvų kalba.

Kiekvienas gali lengvai 
matyt, kad šisai žingsnis 
v ra tiktai pirmut iniu žing
sniu nuodugniai apgalvota
me sumanyme visiškai iš
mesti visas, apart angliško
sios kalbos iš parapijinių 
mokyklų. Ko tas sumany
mas yra vertas—mes “Ka
talike” jau rašėme, ir nėra 
reikalo pakartoti tą patį. 
Sumanymo reikšmė nei kiek 
nesimaino nuo to, kad su
manymas bus įvykintas da
limis, o ne visas vienu sy
kiu. Šio sumanymo vykdin- 
tojai gerai supranta, kad 
jeigu jie visą sumanymą vie
nu sykiu norėtų pravesti, tai 
žmonėse galėtų kilti toksai 
susierzinimas ir pasiprieši
nimas jųjų darbui, kad visi 
jųjų plianai galėtų suirti. Ir 
tat pradedama darbą vary
ti atsargiai, kad nesukėlus 
žmonėse perdidelės pasipik
tinimo bangos. Vienok šios 
darbo reikšmė ir pavojus 
nuo to nei kiek nesimažina.

JAU KELIA LERMĄ.
Chicagos lietuvių socialis

tų dienraštis pakėlė lermą, 
išgirdęs, kad Chicagoje ma
noma leisti naujas dienraš
tis. Ilgame įžanginiame ėdi 
toriale viename ano dienraš 
čio numerių redaktorius 
stengiasi įbauginti skaityto
jus naujuoju dienraščiu, 
nors pats bauginto jas, kaip 

tono matyt,

šiek-tiek 
mės, jeigu 
atlikti laike 
Pittsburge. 
užtikrinimo,
seimo atstov asmenyse tu
rės rimtesnę audienciją, ku 
rios akyvaizdoje p. Bulota 
vargu butų išdrįsęs grieb
tis tokių demagogiškam© 
gabalėlių, kaip kad jojo pa
tetiška kalba apie “bo 
bas”. Bet p. Bulota nesto
jo į debatus tuomet, nors 
buvo kviestas.

Šie debatai tiktai sukels 
daugiaus argelio ir susier
zinimo tarp Amerikos lie
tuvių. O naudos iš jųjų — 
nieko.

yra išsisva- 
jos yra bai

iš straipsnio 
dreba.

“Naujienos” 
jojusios, kad
šiaušia tvirtove/ apie kurios 
paėmimą begalvodami ne- 
-socialistai nei užmigti ne
gali. Jeigu kas nors prade
da kalbėti apie dienraščio- 
pradėjimą, tai būtinai su tik 
siu sunaikinti “Naujienas.”

Taip manyti gali tiktai 
žmonės, kurių smegenyne pa 
sidarė negerai ir kurie rei 
ketų pasiskubinti nuvežti į 
kokį nors tinkamą sanitoriu- 
mą. Galvojant sulyg “Nau
jienų” mąsto, jeigu Chicago- 
je yra vienas koksai nors

me ne-socialistų žingsnyje čių valdžia taip žiauriai 
bandymą išnaikinti “Nau
jienas,” tai išvada gali bū
ti padaryta, kad pačios 
“Naujienos” yra apsėstos 
mintim visus naikinti. Arba 
gal “Naujienų” stovis yra 
toks “puikus,” kad jos dreba 
nuo y ienos minties, kad gali 
atsirasti kiek rimtesnis kon- 
įkurentas?

Kodėl į šį visą dalyką ne
pažiūrėti iš kitos pusės? Gal 
“Naujienos” nepatenkina lie 
tuvių minių? Gal plačioji 
visuomenė nori laikraščio, 
kurisai visuomenei tarnautų, 
o ne vergautų kokiai nors 
partijai? Gal tie visi siun 
dymai, šmeižtai ir užpuldi
nėjimai, kuriuos “darbinin
kiškas dienraštis” su savo 
bendradarbiais ir korespon
dentais praktikuoja, yra ne
labai suvirškinamu maistu, 
kurio plačios musų žmonių 
minios nenori? Gal netiku
si “Naujienų” ir josios sėb
rų taktika verčia žmones 
jieškoti ko nors geresnio, 
sveikesnį, negu kad dabar 
musų žmonėms teikiama? 
Gal “Naujienos” yra pačios 
kaltos tame, kad daugelis 
žmonių, kurie išpradžių gan 
daug joms prijautė ir daug 
ko tikėjosi iš jųjų, buvo ap-; 
vilti ir yra priversti; j ieško
ti, taip sakant, “naujų ta
kų?”

Iš p. Chmieliausko, kurį 
“Naujienos” mini kaipo nau
jojo dienraščio sumanymo 
centrą, “Kataliko” Redakci
ja sužinojo, kad nieko griež
to nei galutino naujo dien
raščio steigime nėra pada
ryta. Esąs tiktai sumany
mas, kurisai, kaip maža in- 
vestigacija parodžiusi, radęs 
daug priejautos ir pritari
mo. “Naujienų” tvirtinimą, 
kad dienraštis manoma 
steigti biznierių reikalams 
apginti, p. Chmieliauskas va 
dina gryniausiu absurdu. 
Sulyg p. Chmieliausko, jeigu 
dienraštis ir butų steigia
mas, tai kad tarnauti visuo
menei, būti bešališkos ir tei
singos informacijos šaltiniu, 
o ne kokios nors partijinės 
agitacijos įrankiu.

Pagyvensime—pamatysi
me. Vienok juokingas yra 
“Naujienų” susinervavimas, 
kurisai jas priverčia tokį ler 
mą kelti.

tiniais, jog prisiėjo jiems 
skubėti pabėgti, kad išne
šus sveikatą ir gyvastį. Ti
kimės, kad sugrįžę ingalio- 
tiniai vis-gi praneš daug 
ko įdomaus iš nuteriotos 
tėvynės. Nebus tai link
smos žinios, tą išanksto ži
nome; visų-pirma šaltais 
[drebuliais nukrės musų ku- 
ąią, kai išgirsime visą tei
sybę.

Praneš mums šiek-tiek 
žinių sugrįžę įgaliotiniai, 
toliau vėl nežinosime, kas 
(ten dedasi. Tie ypatiški 
laiškai, kurie laiks nuo lai
ko užklysta čion iš Lietu- 
ivos, nieko, nenurodo 
apie politikiuį stovį, 
apie sąlygas, kokiose 
(randa lietuvių tauta, 
[na vokiečių valdžios 
ižiūroj e leidžiamų ir pasta
rajai pataikančių laikra
ščių, bet šie nedaugiu už 
privatinius laiškus paduo- 
ida žinių. Skaitytojai ten 
[ras išgirta išaugštinta vo- 
i kiečių kultūrą, narsumą ir 
[kitokias dorybes. Nieko 
nerasi minėtuose laikra
ščiuose, kaip gyvena moti
nos, pačios ir vaikai tų ne
laimingų šeimynų, kurių 
tėvai už svetimus reikalus 
žuvo mušiu laukuose arba 
(pateko nelaisvėn; kaip iš
rodo lietuvių sodžiai ir 
miesteliai ir kuo minta gy- 
|vi išlikę.

Beje, žinome, kad rusai 
pasitraukdami iš Lietuvos 
įsunaikino ir nuteriojo kra
štą, žinome, kad vokiečiai 
apiplėšė pasilikusias lietu
vių šeimynas ir atėmė vi
sa, ką tik turėjo. Lietuvo- 
ije labai bloga: ten alkis, 
(skurdas ir mirtis veikia, 
tik vokiečiai tuos baisius 
[dalykus pasauliui uždengia. 
[Uždengia tyčiomis ir tiks
lingai, kad išnaudojus lie
tuvių nelaimę išnaikinti 
[kraštą, palikti be gyvento
jų, o paskui jį užplauti vo
kiečiais.

Skaudus lietuvių tautos 
padėjimas1

nei 
nei 

atsi- 
Atei- 
prie-

M. ..

Kare ir Jos Pasekmės.

Pradėta tikėti, kad tal
kininkai prisirengę ilgai 
kovai. Rusų ofensyvo jo- 
kiuo budu negalima bus 
sulaikyti. Žinoma, tai tik 
.toks daleidimas, o kas žino 
ar rusij. armijoms vėl ne
pritruks amunicijos ir ki
tokių karės reikėnų. Kuo 
karė baigsis, kuri pusė lai
mės, tai klausimas, dar ga
ilimą sakyti, suvis neaiškus. 
Gyvuoja visuotina nuonio- 
/nė, kad karė baigsis išsisė- 
,mimu pajėgų visų kariau
jančių valstybių. O kas 
toliau? Toliau revoliucijos, 
nepasitenkinimas žmonių. 
(Vokiečiai prisidirbę nuo
stolių savanoriąy nenorės 
įšsižadėti užimtų kraštų. 
įKą tečiau pasakys Rusija? 
Rusų nuostoliai nemažesni 
už vokiečių. Rusų visuome
nių vylisi atlyginimo už per- 
įkęstus kentėjimus ir skriau 
das. Reikia vėl pelno. Ru
sija, rasite, pasitenkintų 
įgijimu Konstantinopolio 
ir Dardanelių, bet Anglija 
su Francija vargiai sutik
sią su tokiomis karės pa
sekmėmis. Anglų ir francu- 
zų visuomenės taippat rei
kalaus atlyginimo. O Belgi
ja, Serbija, Juodkalnija, 
Bulgarija? Visos sudėjo 
milžiniškas aukas karės 
[dievaičiui.

Jeigu viena kuri pusė 
laimėtų pergalę, butų kuo 
idalinties. Kas tad tokiame 
atsitikime turės kristi au- 
ika žmonių užgaidų paten
kinimui? Daleiskimc, Tur
kija paklius tuo aukos ože
liu, likimas, tą aiškiausia 
jai lemia. Tai ar užteks 
'vienos Turkijos aukos?.

Visas tas 
>puikiai permano kariaujan
čios valstybės ir todėl ne
nori karės pabaigos. Tal
kininkai pradėjo ofensyvą, 
kad priversti vokiečius nu
sileisti. Ar privers? Aky
vaizdoje tokių sunkenybių 
pradedama manyti, kad 

i dabartiniai Europos karei 
padarys galą visuotina re
voliucija, kuri naujai per
tvarkysianti Europos žem-

Netolima ateitis pa
ku© visa tai užsi- 
Šiandien tik aišku 

kad visos kariaujan-

siinteresaviiną ir privertė 
Suvienytų V. valdžią pa
duoti savo balsą ir įsikišti 
(reikalam
(Anglų valdžia pirm metų 
laiko įvedė juodąjį lapą į 
kurį sutraukė vokiečių fir
mas ir tas, kurios turėjo 
šiokį-tokį sąryšį su vokie
čių interesais Suvienytose 
Valstijose. Apie minėtąjį 
juodąjį lapą amerikiečių 
finansistų rateliuose suži
nota nuo keleto menesių, 
ankščiau, nes kai-kurios 
firmos apturėjo iš Londono 
įstrukcijas pertraukti są
myšius su firmomis įtrau
ktomis į anglų juodąjį lapą. 
[Galų gale šis reikalas pas- 
įtojo labai svarbiu ir opiu. 
(Sužinota,, kad į juodąjį la
pą įtraukta 85 amerikoni- 
[nės firmos, turinčios New 

savo svarbiuosius 
Visos tos firmos 

aiškų Anglijos boi-

žudęs savo -širdį (Vandenyje, 
ir liko neįiuskandintas. Ste
buklų gadynė!: 

* *
Iš Bulotos “debatų

Šimkum 
nei bus 
Ickui iš

su 
lietuvių visuome- 
tiek pelno, kiek 

kiaulių.
* *

Ilindenburgui dantįs at
šipo prie Rygos.

* *
“ T. Taryba Amerikoje” 

[mato klausimą: “Būti ar 
i nebūti Lietuvai ant žemes 
ipaviršiaus”. Šiur, kad būti, 

bus lietuviais, 
partizantiškais

*

PERMAINA PARAPIJI
NĖSE MOKYKLOSE.

Praeitą pavasarį męs bu
vome rašę apie sumanymą 
įvesti anglų kalbą į parapi
jines Chicagos mokyklas ir 
išreiškėme savo nuomonę, 
ko ištiktųjų yra vertas ta
sai sumanymas. Tuoj aus po 
tam mes gavome iš kuu. 
Krušo pranešimą, kad žinia, 
kurią męs parėmėme savo 
nuomonę, yra neteisinga įr 
kad visai nesą jokio suma-

Nesenai vokiečių spau
da skelbė, kad mūšiai ant 
sausumos tuoj apsistosią.

jei lietuviai 
o ne aklais 
fanatikais.

*
Kada užeina dideli va

saros karščiai, tai karosai 
pasidaro nepaprastai, veik
lus.? York c 

.biurus, 
pajuto 
kotą.

Ant ko tas boikotas ry
mo ir kaip giliai siekia, 
ikol-kas nežinia. Yra tečiau 
[faktas, kad Anglijos finan- 
sistai nusprendė pertrau
kti visus pirklybinius ry
šius su tomis firmomis, o 
valdžia darys visas gali
mas klintis sutrukdymui 
pirklybos su kitomis šali
mis.

Aiškus dalykas, kad boi
koto paliestos firmos paju
to nemalonumų smūgį, už- 
'tad veikiai atsikreipia į 
'savo valdžią, kuri iš savo 
įpusės pareikalavo Angli
jos valdžios paaiškinimo, 
kame boikoto priežastįs. 

i Sulaukus atsakymo, sulyg- 
seno papročio, Suvienytų

lapį.
[rodys, 
baigs.
tiek,
čios valstybės įbrido į sko
las, kurių sunkumas po ka
irei nukris ant pečių gyvais

nes talkininkų kariniai iš- išlikusių piliečių. Ar papo-
jtckliai baigia išsisemti. At
sibusiant dar vandenyse 
mūšiai, kurie užsibaigsią 
nugalėjimu anglų laivyno 
ir tada užsibaigs karė.

Vokiečiai labai apsiriko. 
Jie buvo giliai įsitikriuę, 
kad rusų armijos po per
nykščių smūgių neįstengs, 
susitaisyti ir kovoti kaipo 
lygus su lygiais. Tuo tarpu 
Rusijoje prisirengta. Rim
tai rengėsi Anglija ir Frau

Kodėl Vokiečiai Neišlei
džia iš Lietuvos Žinių.
Kaip tik Didžioji Lietu

va pateko vokiečiams, u- 
mai užtvino iš ten plates
nės žinios. Lietuva paliko 
atkirsta nuo likusiojo pa
saulio. Vokiečių valdžia už
gynė lietuviams spaudą, 
privatinius laiškus, cenzū
ra atsargiai nagrinėja, kad 
joki žinutė, liudijanti apie icija. Ir štai rytiniame fron- 

biznis ir įsisteigė kitas tos jbarbaringą vokiečių elgi- 
pačios rūšies biznis, tai ant
rasai buznis būtinai įsteig
tas vien tuoni tiksu, kad 
pražudyti pirmąjį. Taip ga
li galvoti kūdikio protą tu
rintieji arba sergantieji ypa 
tinga manijos rūšim. Jokis 
sveiko proto žmogus taip 
nemanys.

Dauguma žmonių viską 
sprendžia sulyg savęs. Savo 
veikimo motyvus jie yra pa
linkę matyt kituose. Jeigu 
“Naujienos” mato kiekviena 

U. r ■/-£ rtžrt-..--u-ir.rfrxka.

rėš žmonės ramiai ir šal
tai priimti tą sunkią na- 
|štą ?

Priseina atkreipti domų 
ir į tai, kad visos tautos 
ligšiol laikomos svetimų 
globoje griežtai užsispirs 
savystovybės. Visa tai su
darys tokią painiavą klau
simą ir privers kariaujan
čias puses karę tęsti ligi 
viena kuri pusė galutinai 
nuvargs ir nulėps.

Justinas.

mąsi, nepaspruktų už rube- 
žiaus.

Pasaulis nežino, Kas dc- 
nežinome 
nors la- 
sužinoti,

dasi Lietuvoje, 
|ir mes, lietuviai, 
[blausiai norime 
^atjausti brolių vargus ir
juos paguosti. Amerikos 
lietuviai katalikai ir tau
tininkai pasiuntė ingalio- 
tinius patirti lietu viii pa
dėjimą, kurie pateko vokie
čių valdžion, tečiau vokie- 
pasielgė su musų ingalio-

te pasirodo Brusilov’s su 
milijonų naujai sudarytos 
rusų armijos, o vakarinia
me fronte Haig dar su 
skaitligesne anglų armija. 
Francuzai

Anglija kenkia Suvienyti! 
Valstijų Pramonei.

kištelėja ten, 
.kur priešas jų suvis nelau
kia. Prasideda mūšiai. Vo
kiečiai atkerta atakas, šen 
ten užduodami priešams 
smūgius, tečiau ne tokius 
aštrius, kaip ankščiau. Nė
ra. tos energijos su kokia 
vokiečiai pirm metų karia
vo. ‘

Šios šalies finasistų rate
liuose viešpatauja didis ne
pasitenkinimas prieš Angli 
jos valdžią, kuri padarė 
pragaištingus kai-kurioms 
(amerikiečių firmoms, turin
čioms šiokius tokius sąry
šius su vokiečių reikalais, 
žingsnius. Šis apsireiški- 
[inas sukėlė visuotiną už-

sunkenybes [Valstijų valdžia 'padarys 
[protestą už tarptautinių te i 
rsių niekinimą, o ypač už 
i skriaudimą Amerikos pi
liečių. O kadangi Anglija 
turi įdėjusi kai-kuriose 
[amerikonų firmose savo ka 
pitalo, tai savo pienus įs
tengs pasekmingai įvykdin- 
iti. Jau keletą firmų, pate
kusių juodąjį lapan, pa
juto boikoto pasekmes.

Visas reikalas veda prie 
.triukšmo. Plačioji ameriko
nų spauda labai neprielan
kiai atsiliepia apie tokį 
Anglijos valdžios pasielgi
mą. Ir išties, juk anglai te
gali boikotuoti firmas bei 

i .vokiečių prekes tik savo 
šalyje, o kokią-gi teisę tu
ri kišties į šios šalies rei
kalus? Lygu tai įsilauži
mui įsvetimus namus, ka
me nepakviestasis nori val
dyti savaip su blėdiini sa
vininkui. Suprantama, kad 
Anglija boikuotuodama kai 
kurias šios šalies firmas 
daro pasikėsinimą prieš vi
są vystiinąsį 
[pramonės 
i Išrodo, 
Uiau, tuo 
Anglijos 
[gailestingai kerta tauteles, 
pakeliančias teisingą balsą 
už savo teises, o taippat 
įdrąsina kištis į kitų val
stybių reikalus.
I Justinas-

* *
I Amerikoje dabar ir be 
[Kruppo kanuolių karšta.

* *
Kur tos visos didelės po

litiškos lietuvių organizaci
jos — ar 
jas iškepė?

*
Lietuvių 

įprimena aną garsią rusų- 
Krilovo sakmę, apie gulbę, 

; lydeką ir vėžį.
* *

Mįslė:— Kas yra “Wa
shington© šalies gyvento
jais ir kas yra grinoriais?

* *
Jeigu Amerikos lietuviai 

nori taikos, tai pirmiausiai 
turi išguiti savo kaizerukus 
— peštukus.

* *
Nori būti inteligentu? 

Nusipirk lazdutę ir akinius.
*

Europoje 
vėl smarkiai 
Kuropatkinu, 
pradeda

vasaros karštis

*
veikėjai labai 

garsią

*
Hindenburgas 
susipešė su 
o Amerikoje

darytis karšta 
tarp “Draugo” ir “Darbi
ninko”. *.

Kur “Dirva”—ar dar ne
išarta?
d ... Fir1 ■ * '

| Šįmet seimų — kaip New 
Jersey valstijoj uodų.* *

Pittstono apielinkės ame
rikonai kėblame padėjime 

i— kasmet turi po dvi “lie
tuviškas dienas” ir nesu- 
įpranta, kuri tikroji.
s *

Kada vandenį su ugnim 
sutaikinsi, tai tada ir visus 
lietuviškus veikėjus suvie- 

. nysi.

amerikonų 
ir pirklybos.
kad karė kuo to- 
labiau sužiaurina 
valdžią, kuri ne-

Nei-Šis Nei-Tas

* *
Kiek lietuviškų laikra

ščių šįmet dar gims ir mirs? 
mirs?

* *
Jeigu nori būti preziden- 

įtu, tai įsteigk savo draugi
ją

Rašydamas apie vieno 
žmogaus nuskendimą, tū
las lietuviškas laikraštis 
rašo: Netikėtai širdis ap- 
silpnėjo ir nuskendo”!

Gal patsai žmogelis, pra-

* *
Atėmus iš lietuviškų re

daktorių polemikas, kiek 
tuščių špaltų pasiliktų kiek
viename laikraštyje?

* *
Burbulą patiko burbulo 

likimas — sprogo ir nieko 
apie nabagą daugiaus ne
girdėt.

* *-
T. M. D. žada rengti pre- 

lekcijas su raganių© liktar- 
rašo: “Netikėtai širdis ap- 
legentų su j ieško j imui.

* *
O dabar šarap.

Dutkus-Dutkinskas.
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Kuo. A. Strazdelis
Lietuviui-katallikui kun.

A. Strazdo (Strazdelio) at
mintis labai brangi. Jis yra 
autoriumi giesmės “Pul
kim ant kelių”. Ši giesmė, 
giedama pradžioje šv. Mi
šių pakelia žmonių tikybi
nius jausmus ir praveda iš
didų iškilmingumą pamal
dose.

Kun A, Strazdas gimė 
birželio 4 dieną, 1763 m., 
Astravo ar Kriugiškio par. 
Ežerenų apskričio, Kauno 
gub. Pradinį' mokslą dai
nius įgijo pas kunigus je- 
zujitus Unkštoje. Nuspren
dė palikti kunigu, įstojo 
Kreslavo seminarijon, kur 
užbaigęs mokslą sugrįžo į 
Varnius ir neužilgo Žemai
čių vyskupo Stepono Gie
draičio liko įšventintas ku- 
niguosna. 1790 metais per
sikėlė iš Žemaičių Vilniaus 
vyskupijoj! ir ilgus . metus 
tarnavo filialistu prie se
kančių bažnyčių: Dilevoje, 
Šimonyse, J udrioniškyje; 
sumenkėjęs sveikatoje ir 
pasenęs apsigyveno Kama
juose nuosavame name. Mi- 

|i*ė balandžio 2 dieną, 1833 
ųnet., turėdamas 70 metu 
Ląinžiaus.
i Visą savo gy venimą kun. 
A. Strazdas triūsė liaudies 
gerovei, kurių jis labai my
lėjo, ką paliudija ir men
kas jo turtas, kurį mirda
mas paliko viskas apkai- 
nuota 50 rublių! Prakil
nus dainius turėjęs ypatin
gą būdą. Jis buvęs tiesus, 
savarankis ir geraširdis.'Vi 
same jis buvo su liaudimi 

n ir nuoširdžiai atjautė jos 
vargus. Nekentė augštes- 
niuose luomuose įsigyvenu
sios puikybės, saldliežiuva- 
vimo ir šitas ypatybes jis 
mokėdavo skaudžiai pag- 
piaibinti. Užtat jis buvo la
bai nemėgiamas ponų, o 
net ir kunigų draugijoje. 
Šis vyras nesibijodava pa
sakyti viešai kas ko vertas. 
Jis, pakviestas pasakyti pa 
mokslą prie grabo įniru
siems dvarininkams, vai
zdžiai nupiepdamas velio
nių nuopelnus, atvirai pa- 
brieždavo jų negerus, nedo
rus pasielgimus, ypač su 
baudžiauninkais, kuriuos 
tuonietu ponai skaudžiai

{liaudies ir giliai at jausda
mas jos reikalus, vargus bei 
nuoskaudas, joje atrazdavo 
begalinius šaltinius medžia
gos išpynimui savo dainų, 
IUžtat jis ir paliko dainas 
jiritaikintas didiems ir ma
žiems, surištas su žmonių 
Igyveniniu ir padėjimu. Jis 
paliko žmonėms dainas, ku
riose tarsi veidrodyje gali 
matyti jų gyvenimą su vi- 
įsomis maloniomis ir blogo
mis aplinkybėmis. Pažy- 
,motina šios: “Susiedas lau- 
įkus apsėjo” (dažnai skam
ba suvalkiečių tarpe), 
“Ant kalnelio vaikščioda
ma”, “Pavasaris”, “Oi, 
sesules mano mielos”, ’’Pi
jokas”, “Ona ir Jonas”, 
“Našlaitėlio likimas”, “Du 
ktė ir močia”, Šiaučius”, 
“Siratos giesmė”, “Gegu
žėlė”, “Rudenėlis”, “Ki
škis”, “Strazdas”, Pieme
nėlių giesmė”, “Giesmė 
apie vardą Marijos” (šven
to turinio), “Artojas”, 
“Kaulakys ir Kamarnin- 
kas ”, “ Senų j ų giesmė ’ ’, 

į‘ ‘ G aspadoriška giesmė ’ ’, 
“Vištyčiai”, “Piršlys”, 
“Ubagas ir kirvis”, “Vil
kas”, “Domininko vargai”, 
“Plikis”, “Ir atskrido juo
das varnas ”, “G iešme apie 
stoną moterystės”, “Nepa
imti Dievo eudai” ir kitos.

Pažymėtina ir tai, kad 
kun. A. Strazdas yra vir
inas seniausių-pirmųjų mu
sų rašytojų.

Tai toks kun. A. Straz
do gyvenimas ir nuopelnai 
lietuviams.

Kun. A Vienožinskis.
Kun. A Vienožinškį ga

lima priskaityti prie popu- 
leriškiausių lietuvių dai
nių. Visur kur tik skam
ba lietuvių daina, ten Vie
nožinskio vardas yra žino
mas.

Kun. A. Vienožinskio 
dainos dėlto yra mėgiamos, 
kad jos labai artimos lie
tuvio širdžiai. Autorius į 
savo, dainas taip vykusiai 
pataikė intraukti lietuviu 
gyvenimą, jų vargus, skriau 
das, persekiojimus, kad jos 
išdainuodamas nenoroms tu 
iri susigraudinti, kaip susi
graudindavo dainius jas 
berašydamas.

visur: prie darbo, kad jis 
palengvėtų, liuosomis va
landomis, idant siela nuo
lat butų tyra ir neįsivilktų 
į nedoras mintis. Lankyda-' 
masis į jaunimą susiėji
mus, mokino gražaus apsie
jimo ir peikdavo bei sten
gdamasis vyti lauk, kas ne
gražu, nepadoru, to vieton 
mokėdavo surasti rimte 
snių ir patraukiančių daly
kėlių. Dar ir šiandien kun. 
A. Vienožinskis gludi Kry- 
nčino ir Laižuvos lietuvių 
atmintyje, kur jis darba
vęsis, kaipo, prakilnus dva
sinis vadovas ir pasaulinis 
mokytojas. Jautriais savo 
pamokslais bažnyčioje švel
nino ir tobulino žmonių šir
dis, o važinėdamas po para
piją skleidė šviesą, platin
damas knygeles ir gyvu pa
skatinančiu bei pamokinan
čiu žodžiu.
Kun. A. Vienožinskis bu

vo labai jautrus. Pamokslus 
sakydamas susigraudindavo 
ligi ašarų, traukdamas prie 
Jų ir klausytojU|S; Hainas 
mėgo dainuoti jausmingas 
ir dažnai pats verkdavo. 

^Dažnai pagautas dvasios 
audrų tol nenurimdavo ligi 
ineišreikšdavo jausmų ant 
rašto — gražioje dainoje. 
Toks nepaprastas jausmin
gumas dainiui priskubino 
ankstybą mirtį. Mirė ba
ldamas 51 metų amžiaus, 18 
dieną rugsėjo, 1892 metais, 
Laižuvos parapijoje. Dide
lės minios žmonių dalyvavo 
laidotuvėse ir apgailestavi
mams, kurie išsireiškė verk 
smais ir atdusiais, nebuvo 
ribų!
Beje, kun. A. Vienožinskis 

brangus visai lietuvių tau
tai, kaipo vienas prakilniau 
šių ir žymiausių musų dai
nių.

PARMOS
Aš nepriguliu prie jokios kompani

jos, tik parduodu farinas, kurias ūki
ninkai patįs man priduoda—tai pertai 
galiu pigiau parduot. Aš hunu kožmj. 
subatą tarp 5 ir 7 vai. Naujienų ofi
se, 1840 S. Halsted st. ir iš ten išva
žiuojam į Michigan. Suvažinėt j ten 
ir atgal $4.00. Rašykite arba ateikit 
į Naujienų ofisą. M. Walenčius.

išnaudodavo, 
kiain bajorui,
kun. A. Strazdas pasakos 
tokį godulių pamokslą: 
“Štai, brangus klausytojai, 
regite prieš save nabašni- 
ką. Kas-gi iš jūsų jo nepa
žino, kas jį užmirš?.. Jus 
jį minėsite, kaip jis užsi
pelnė. Jo vardas jūsų tarpe 
bus niekinamas, nes ir iš-

Vienam to- Lietuvoje plačiai skam- 
Karpuškai, ba šios kun. A. Vienožin-

skio dainos: “Oi, dainos- 
dainelės, jus mano palie
ka”, “Sudiev kvietkeli, 
tu brangiausia”, “Oi, tu 
sakai, sakalėli”, “Kur pra
puolė tas takelis”, “Kaip 
gi gražus, gražus žolynų 
darželis”, “Pasakyk, pa- 
naitėle, ar tu mane mvli”, z v / JONAS KULIS

tikrųjų jis to yra vertas. 
Visą savo gyvenimą jis jus 
skriaudė, lupo vargino”.
Taip jis apie velionį atsi
liepęs akyvaizdoje jo vai
kų, giminių ir žmonių mi
nios! Tai ne vieną tokį kar
tą pamokslą jis pasakęs 
“dideliems žmonėms”.

Kaipo poeta-dainius kun. 
A. Strazdas gana žymią 
vietą užima musų literatų

“Pabalnok man žirgelį”, 
“Linksminkimės,' linksmin
kimės pakol jauni esam”,
“Saulutė nusileido už au- 
,gšto kalnelio”, “Susiedas 
Jaukus apsėjo”, “Kožnas 
vienas gan per dienas”, 
“Karvelėli paukštužėli, ko- 
,gi tu burkuoji”, “Kas ten 
rėkia, kas ten šaukia” ir 
daug kitų.

Daug dailių šiandien

Keliaujantis ‘ ‘Kataliko’ ’ 
Agentas.

Dabar važinėja po visas 
Suvienytas Valstijas. Pas 
jįjį galite užsirašyti “Kata
likų” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

\ tarpe. Be labai populiarės 
giesmės ‘Pulkim antkelių’, 
jis parašė daug- įvairių liau 
dies dainų; nekurias labai 
plačiai žinomos Lietuvoje 
ir su pamėgimu išdainuoja
mos, Kun. A. Strazdelis ‘ I
buvb kuoąrčiausiai prie

dainuojama sulyg paties 
autoriaus išmokintų gaidų. 
Gi kun. Vienožinskis la
bai troško, kad žmoneliai 
pamėgtų dainas ir bent jo
mis palengvintų sunkų, va
rgingą savo gyvenimą. Ra
gino jis žmones dainuoti
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Puikus paveikslėliai, kurie vy
rams labai patinka. Kampelį 
siunčiu už 14c stampomis.

CHAS. P. URBAN
122 Rlterdale an, Yonkers, N. Y.
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t PLUNKSNOS PLUNKSNOS I 
i — -----------
| -Kad butt užimtais per vasaros I 
si sezoną, męs esame nttmušę savo B 
Į kainas ant vieno trečdalio. Ateik j, 
| ii" išbandyk mus. J

| ’.Hi Rubenstein & Co. '
H

Plunksnos ir Pūkai _

' . 640 W. Hth St., :-; Chicago, III. i 
Ayū Halsted |

Atdara Nedaliomis B
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K. J. FILLIPOVICH, 
Generalis • Agentas Chlcagai.

Visoje Chieagoje užrašiučja “Katali
ką,” priima prfenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus į “Kataliką.” Ji
sai musą 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 BALSA”

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

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

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

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopįgiausia kaina skelbimus-jieškoji- 
n:uę, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėyus, padedu 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 centai.

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

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

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

Laiškas ir Ant Jo 
Atsakymas

............................... . Illinois, 
Liepos 14 d. 1916.m.

“BUREAU OF RAILWAY PUBLICITY,
38 South Dearborn Street, 

Chicago, Ill.
Gerbiamieji:

Atsakyme ant justi klausymo kurį garsinate 
“KĄ TAMfSTA MANAI APIE GELEŽINKELIUS,” 
aš turiu padaręs vieną ar du, kritikos ypatingus veik, 
smus.

..................traukinis iš....................... į.,.................... .  
pribuvo ant 9 vai. po pietų, k —is kartais nebuvo aprū
pintas vandeniu ir jis ne yra taip ■ ystas, kaip turėtų būti. 
.. Tas yra galima del geležinki o, aprūpinti vandeniu 
taip gerai, kaip karų čystumu d . rėmėjų kurie keliauja 
ant šito traukinio.

Su godone, 
štai atsakymas superintendento, kuriam šisai laiškas 

buvo siųstas:—
Chicago, Illinois

“BUREAU OF RAILWAY PUBLICITY,
Anderson Pace, Manager,

38 South Dearborn Street,
Chicago. Ill.

Gerbiamas Tamista:
šisai dalykas yra tas, kurio aš reikalauju. Aš 

labjau bučia su kritikuotas per publiką šiame dalyko ir 
pataisyme aplinkybių negu būti gerbiamu.

Kada męs gauname supratimą apie tokius pasiskundi
mus, dėkingi tiems, kurie, padarė savo patėmijimus ir 
sujungė mus ir musų rėmėjus į daiktą.

Su godone,

Liepos 17 d. 1916 m. Superintendentas”
.. Visi minties padavimai dėl Įsteigimo geiežįnkeljo pa
tarnavimo, priveda prie pačių geležinkelio viršjnįnkų, 
ir kitokios minties padavimas nebuvo aplaikytas supe
rintendento, ir nei jokioje dvasioje išimant kaip aug- 
ščiau yra parodyta.

(Vardai yra apleidžiami, kadangi superinten
dentas dirba atsakinėdamas ant atsišaukusiųjų 
ir pataisinėdamas patėmijimus ir negeidžia garsįni- 

mosi iki neužsitarnaus to.)

ANDERSON PACE, Manager,

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

£
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| Nerviški Žmonės ; 

*1 džiaugsis' dažinbjus,' kad jų Sveikata gali' ,
NK* būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų '
W) systema bus pastebėtinai sustiprintu t. y., {
£1 jeigu tokie žmonės vartos -»

| Severn’s | 
I Nervoton į

(Scveros Norvotoną) nuo pat prasidėjimo d
ją nervą suirutės. Toji gyduolė yra visiš- z
kai atsakanti« ir, vartojant nuo įvairią V

Ąį) nervą ligą, ji trumpamo laike parodys sa- ¥
j|l vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- d

daujautj palengvinimą nuo T
Ji proto slėgimo \
J? insomnijos bei nemigto A
J? nervų išsėmimo A
J? Materijos ir nerviškumo. Raštuoia $1.00 A

j®! Rašykite ir reikalaukite musų eirkuliorią: “.Scveros Nervotonas” A 
Jr —kada ir kaip jį vaitoti. Siunčiamas dovanai. y

Severoa Preparatai parsiduoda visur aptickose. Reikalauk vardą Scvc- A 
ros, o tuoini apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Scveros Prepara- v 
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: di

Ji W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. I

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

5
5

National Grove Baržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

8 Lietuviu Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
ni zacijos gali gauti šį puiku daržit savo piknikams ir iš važia

' imams už prieinamų kainų. Randavojama taipogi priva- ! 
tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra Aide- 1 
lis, gražus, daug žaliumynų ir prieina prie pat Despląincs į 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangių x 
kainų, tai kreipkitės į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonas YARDS 0870 Chicago, 111. -
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove
J. LESCHCWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts., Telefone Riverside 56 RįyęjSįi^ję.JH-

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
W TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1813 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

b Phone Yards 2063i "Mes parduodame ir mainome B 
| Singer, Wheeler & Wilson, Whi- g 
4 te, New Home ir kitas geriausias H 
B siuvamas mašinas pigiausia kai
li na. Visos gvarantuojamos. Taip- * 
B gi pataisome senas mašinas. ®

■ THE BREMER COMPANY '
■ 5345 S. Halsted St. Chicago, ill. a

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicag0
Tel. Yards E02

Kuponai išmainomi ant pinigą arba dovanų. 

_ P.LorillarcL Co.,Inc.E&tabiish.ed 1760

if CorkTip Cigarettes
\ll VIENA, DELKO MES NORI- O K" 

ME, KAD JUS RUKYTUMET 1 V*'
NEBO Cigaretus, tai todėl, kadangi jie yra pada= /
ryti iš geresnio tabako, negu bent kokie kiti ci= A
garėtai, — užtaigi jie yra geriausi.

Suprantama, kad už savo piningus kiekvienas 
.nori įgyt ką nors geresnio, ar ne? 4;

Jei jus to geidžiate, pirkite NEBO Cigaretus.

k GERESNIS TABAKAS JUOS IŠGARSINO M

5



LietuViij Laikraštis “Katalikas ; u. No. 20; Ypatoš Laisve.
- Louis N. Hammerling.
- ............... LXI ... ............

(pagerbimas. Juk idėja apie* ’laisvę ir yra paremta antl| ‘kiekvienos ypatos teisių pa ________  (gerbimo ir ’- “Vasarinė muzika pav-jpri šių laikų kuose — tai tik dailės pa-1aptvert pasilinksminimusžeminimas. Jei klausyto j aijr pasilsius į tam tikrus ateina ne dėl pasilinksmi- rubežius ir panaudot juos pinio, tai jie netur nei ki- .kitokiems tikslams privalo
palaikymo. £>ti- aikų tendeif’ija

Todėl muzi- šioje šalyje didesnio muzikos pažinimo, bet didesnio progumo pasidžiaugti jąją.
tokio tikslo, kos pažanga reikalauja

Šiame tai dalyke ir kly-įslJ laisvę, sta jei ne visi, tai bent dau!m? gelis amerikietiškos muzi-Į kos propagandistų. Jų pastangos — tai augštos kultūros ir prakilnios dvasios apsireiškimas, ką paprasta- sai žmogus privalo apkai- nuoti ir atjausti. Jei žmogus j ieško pasilinksminimo, tai nereikalauja idant jam varu bruktų tą, kas sakoma bus jam smgiu ir naudingu.Su vasarine muzika visai kas kita. Čia nei nesitikima, kad kas nors perskaitys koncerto programą, kad kas nors klausys tos muzikos, jei ir bus atvestas. Nieks nei nemano, kad kas nors įsigilins į simfonijos anatomiją, susijudins nojum”, šviesiais niais..nieks neindomauja”.Taip rašė: nesenai Chicagos laikraštis TRIBUNE. Straipsnio turinys duo da suprasti, kad pasilinksminimai perdaug yra pavergiami jų įvykdinimo būdams ir visiškai neatsiekia §a,vi> tikslo, kuriuom yra pasiliuosavimas žmogaus nuo kasdieninio darbo slogos ir nuo nuolačių įsitempimų pažangoje ir progrese.Pasilsiai ir pasilinksminimai neprivalo, but priverstini, ar įbrukami, bet vien tik skatinanti. Jie neprivalo but panaudojami tarnaut tiems, kurie tur vienintelį tikslą išsidirbt intekmę visuomenėje.Šisai dalykas paliečia ' klausimą ir apie ypatos laisvę. ’Laisvę turbut aiškiausiai atjaučia žmogus tuomet, kada yra liuosas naudoties pasilsiu nuo visokių suvaržymų ir pasilinksminti po gyvenimo vargų. Pasilinksminimo svarba tame, kad suteikia veikimą toms musų kūno, mus kilių ir smegenų dalims, kurios laike musų kasdieninio darbo priverstos lik- ties neveiklume, o tuomi- pat suteikiama pasilsį toms kūno dalims, kurios buvo protiškame ar fiziškame darbe. Kuomet męs kvėpuojame tyru laukų oru, — męs kvėpuome laisvę: kuomet męs klausomės geros muzikos, — męs ragaujame saldaus pasilsio nuo musų kasdieninių darbų ir rūpesčių. Kaip ekoni- miniame bei politiškame .gyvenime, taip, o gal da ir i dangau, laisvė yra svarbiausiu dalyku pasilinksminimų pasirinkime ir -jų naudingume.Suprantama, kad pasilinksminimuose ir pasilsiuose, kaip ir visame kame, yra būtinai reikalingas nuosaikumas ir svetimų teisių

kad kas “Mėlynuoju Du- ar pasidžiaugs Berliozo tvari Vasarinė muzika

but kotoliausiai atstumtas ' nuo musu gyvenimo kaipo nepritraukiantis, neatsie- ' kiantis tikslo, o tuomi pat varžantis ir slegiantis mu- kurios malonu- mes galime geriausiai austi tiktai pasilinksminimuose ir pasilsiuose.
LĖŠOS IR DARBININ- 

KAI.Kada darbininkai naudojasi tokia suma $12,000,- 000 ant metų, tai gali gerai godoti šaltinius tokios didelės sumos su draugišku rupestingumu. Šitas musų padėjimas užaugo iši musų pildymo paskutinio' laiko sanlygds. viena iš eilės vertelgystė su veikimu ir užduotimis Chicagos paviršiaus linijų. Jis aišku yra, kad šalia jų svarbumo del publikos, kaipo aprūpintojas transportacija strytkarių kompanijos ir bus godojamas kaipo vienas iš didžiausių faktorių, gerame stovyje ir laimėje Chicagos algų pelnyto- jams.Nekurios smulkmenos dar bininkų dirbimo yra interesingomis -kaipo ir pamokinančios. Vienas patėmi- ja, del paveizdo kad iš sumos $12,000,000 išmokama kiekvieną metą per pavir-

(šiauš linijas, tik algomis. 1 .•j $9,000,000 eina vien tik jmotormonams, kundukto-1 riams, užžiurėtojams ir už- laikymaas karų stočių su karus varoma spėka.Darbininkai nusamdyti del nutiesimo ir palaikymo tūkstančius mylių kelio, apsaugojimas, smagumas ir užtikrinimas milijonų, kas-' dieninių keliauninkų, yra išmokama $1,000,000; pajėgos išdalinimas ir užžiurė- jimas reikalauja patyrusių darbininkų patarnavimo, kuriems išmokama $500,000 kiekvieną metą; daugiau negu $600,000 metinių mo- kesčių išmokama, dailydė- mis, kalviams, pen toriams ir kitiems darbininkams dirbantiems dirbtuvėse, kuomet $800,000 per metą yra uždirbta per darbininkus, kurie užžiuri, čystina ir peržiūri karus, septyniolikoje karų stotyse.\ KKada vienas svarsto apie šeimynas, kurios suraminamos nepriklausomybe ant nepertraukiamo darbo šių tūkstančių darbininkų, j tas reikalauja moksliško atradimo, kad kompanija interesai ir jos darbininkų vra abipusiai; kad abudu yra svarbiais kaipo faktorius progresavime ir pasisekime draugijos ir kad bile negodojimas tiesų, tų. kurie aprūpina kapitalu ir■ darbu darbininkus del šitų didelių pasiryžimų yra rubežium aplaikyme nepa-■ sisekimų ant kiekvienos svarbiausios dalies, Chicagos algų pelnytoji! gyven-■ tojų.

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

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

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plafskotes, 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 penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
^-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

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

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

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

. Yards 5194.AKUŠERKA
BEG1STBUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

ŠTAI TAMSTOS PROGA 
išmokti greitai Anglą 
kalbos. Amerikoniš- 
ka mokykla pasek- 

SU" "Is mingai mokina per
K g pačią visose dalyse
g American School N Amerikos ir Kana- 
S ofLaeraages dos. ir klesose, die- 

I & ** * « norms ir vakarais.
* B Čia gali užbaigti Gram-

a AaeriL'Gništa X n-,ar ir High Sehooles
S P-siykta & kursus. —Graži, iliu-

* S struota, su daug ap-3 & rašymų, knyga yra
įC D * KAI įi| siunčiama Dykai Ra-

§j| šyk, dčl platesnių ži- 
i wj| cHicuooj'uVHoij & nių; įdek kelias mar-

k',‘ ’ ----- kesprisiuntimui kny
gos. Iškirpęsprisiųsk

American School 
oS Lo.’Offuages

AaterlkotiiSkn 
Moiykta

DYKAI
CHiCHNILUHO'i

kartu šį apgarsinimą.
Amerikoniška Mokykla, 1741 W.47 st., Chicago, III.Chicagos Strytkarių fTransportacija.

Birželio mėn. 1915 m. paviršutinės karu linijos pradėjo garsinti politišką veikmę, kuri buvo reikalinga dėl geresnio susipažinimo tarpe publikos, darbininkų ir Kompanijos ir patarnavimui įsteigimo, prasidėjo motyvų judėjimas. Viena iš svarbiausių minties ypatybių buvo, lau kiama naudingos kritiškos pagelbos nuo tų, kurie naudojosi paviršutinėmis karų linijomis ir prie šito, abelnai visa publika buvo užkviesta, patarnavime, talpinant pataisymus karų, apsiėjimą darbininkų ir išdėstymą panašių ypatiš- kų patarimų, kaipo pasažieriams galinčius da-. lykus ir jų žvilgsniu į šituos svarbius dalykus.Publika priėmė šitą užkvietimą savo dvasioje, kurią buvo išsireikšta ir daugybės laiškų apaikyta, paviršutinių karų linijų. Iš šitų laiškų buvo aktuališkų nusiskundimų per pilną periodą, abelnai imant, tik vienas ant kiekvieno 231,000 parvežtų pasažierių.Šisai greitas atsiliepimas iš dalies publikos, buvo labai branginamas. Šalip pasiskundimą, nebuvo laukiama toks didelis skaitlius padavimo minties, kurios buvo praktiškomis ir atsargiomis mintimis, kuomet, kiti buvo kad nemažiau, tai daugiau tuomi užimti. ' Vienas korespondentas, rimtai ragino kompaniją įsteigti telefoną į kiekvieną karą dėl publikos paranku- mo, kuris “galėjo pamiršti ką nors”!Pilnai vienas trečdalis pasiskundimų buvo sujungtų su kunduktorių bei motormanų nemandagumu. Kompanija' toleravo nemandagumą iš darbininkų pusės. Kiekvienas pasiskundė jas buvo aplankytas ir kiekviename atsitikime, pagal apiprekiavimą buvo veikta.Tai buvo vertu patėmijimo, kad per tą patį periodą, buvo šimtai laiškų prisiųsta,', kurie savyje talpino pagyrimus, pagarbos atidavimus už veikimą prieš nemandagumą ir prigulinti pa- guodonė per tarnus buvo padaroma ant traukinių ir kiekviename atsitikime,; laiškas buvo padėtas, kaipo individual iškas pasitikėjimo užsiganėdinimo išsireiškimas.
Daugiau bus ap:e pagarbos laiškus, kitame musy straipsnyje.CHICAGO SURFACE LINES.
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Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 IJ ANTON A. TOCHA B
’ ARCHITECT & ENGINEER g
| Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 

rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas |
Ę Room 207 Home Bank Bldg.
|j N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee uve. "
I Res.1431 Holt St. Chicago, III. įj
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Moki n* Angliškos kalbos 

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystJs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos telslg 
Abelnos HisOorljos 
Suv. Valst. Historijos 
Geografijos 
PilietystSs 
Politiškos Ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO P1ET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir.apačias kojų 

D-ro Richter’io

PW-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekusi, a^ba 
Stačiai nuo

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

PETER MILLER

a
Męz pardavinėja 
šių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
mo Pastoviu Su
yra išdirbėjo ir musų gvarantuo- 
ti. Musų kainos yra nebrangios. 
Męs perkame seną Auksą ir Si

dabrą ištarpinimui.
Męs taisome Laikrodėlius ir 

Laikrodžius. Akis išogzamcnavo- 
ja Uždyką Specialistas.Peter A. Miller

JUBILIERI3

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

a 
H

Telephones Yards I 5946 
^5^, Drover [3882

> M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

4S03 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

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

©

v 
a
E

į GARSINKITŠS A. L. L.
j “KATALIKE”

rpELEFONO pašaukimu, nutiesi kelią del ypa- 
J- tiško susitikimo biznio reikaluose. Jis pada

ro tau tolygybę pirmineigos, kuris yra pirmi- 
ninkyste prie geros tau naudos. Jis gali tau 
pagelbėti del apribuoto pasiskyrimo, tokiu bu- 
du gali prašalinti ilgą laukimą iš laukiniame 
ofise.

Praktika padaryme nusiskyrimo į pirmingą per 
Vietinį arba Ilgos Tolumos telefoną, užlaiko 
tavo užrašų biznio lapą ir pašaukimą lygiai 
visame bėgančiame laike.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department » 
Official 100

Apskelbimai “KATALiKE" atneša gera pelną.DOVANŲ!
Nepamigsi

pažadins
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

Pasiimk šitą laikrodėlį DOVANŲ! 1

Nesuklys!
Jis

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

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

deriu sekančiu adresu: į . • •TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.S. P. TANANEVIčius, Prezidentas Į

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.
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Kelionės į Europą 
Atskaita.

eilė maitinimo punktų, prieglau- 
x/iuugiju ,yia jdų ir pradinių mokyklų. Prisidė-
svių padėjimą Vokietijoj ir spė-Įjo prie to dar kelios gimnazijos,

siima draugija „Lithuania”.
Draugija yra ištyrusi visą belai-

(Užbaiga.)
Lietuviai Vakarinėj Europoj 

tai, išskyrus, suprantama, Angli j 
ją — inteligentai, kurie ten atsi
rado, ar tai kaipo studentai, ar 
vėl, kaipo vienutės gyvenimo ban 
gomis užmestos į svetimus kraš
tus, — ir todėl, yra labai neskait
lingi. Šiuo momentu kiekvienas 
jųjų stengiasi kiek galint prisi
dėti prie gelbėjimo tautos nuo 
praužties, prie suminkštinimo tos 
neapsakomai didelės nelaimės, 
kuri patyrė lietuvius... Einant iš 
rytų į vakarus, visupinniausiai 
sutinkame Skandinavijos,lietuvių 
grupelę, apsigyveni.^ ;ią dvejose 
vietose — Stockholme ir Kopen
hagoj. Yra tai, taip sakant, Lie
tuvių Draugijoj Centralinio Ko
miteto filijos. Stockholme, lie 
tuvių užmanymu, susidarė iš in- 
tekmingų švedų komitetas Lietu 
vai šelpti, kuris, tarpe kitų da 
lykų, pastatė sau už priedermę 
tarpininkauti susinėsimo su nžim 
taja Lietuva, k. a. susirašinėjime, 
pinigų siuntime ir lt. Šalyj to 
komitetas stengiasi skleisti kuo 
daugiausiai žinių-informacijų tar
pe švedų apie lietuvius ir šiaip, 
ginti lietuvių reikalus Švedijoj ir 
kitur su švedų pagalba.—Drau 
gijoj panašus komitetas yra da
bar organizuojamas:Vokietijoj, 
nesurištas su jokia organizacija, 
savarankiai darbuojasi kun. J. 
Žilius.

Anglijoj raudasi lietuvių apie 
15,000. Yra tai daugiausia netur
tingi žnionės-darbininkai. Inteli
gentijos, apart trijų kunigų, suvis 
nėra. Aukų rinkime, tečiaus 
Anglijos lietuviai pasirodė ge
riau už amerikiečius; surinko jau 
netoli 1,000 svarų ($5,000), kas 
skaitant nuo ypatus, yra 4 kart 
daugiau, negu anierikeičiai iš- 

iįslengė padaryti. Šalyj pinigiš- 
fcps. pašalpos,, .tečiaus, Anglijos 
Ueiuyiai nieky negal padaryti, 
viena —į delei inteligentijos sto
kos, antra — delei anglų valdžios 
'nepaprastai smarkaus varžymo 
kitataučių veikimo šiame momen
te. Apie kokią nors politišką 
propagandą Anglijos rybose ne 
Įguli būti nei kalbos.

Šveicarijos lietuvių veikimas 
feldi būti padalintas į du skyrių. 
Vienas — informavimo darbas, 
beveik išimtinai varomas p. J. 
Gabrio vedamu Informacijos Biu
ru, antras—lietuvių kareivių be
laisvių Vokietijoj šelpimas, kurį 
varo draugija „Lithuania.” Ne
žiūrint to, kad informavimo dar
bas nėira pastatytas ant tinkamų 
pamatų, nežiūrint to, kad visas 
dalykas guli vienos ypatos ran
kose (kiti^ prisidėjimas labai ne
žymus), reikia pripažinti, jog at
likta ir atliekama labai daug. Vi- 
supirmiausia, leidžiamas žiurna 
Ihs „Pro Lithuania” franeuzų, 
anglų, o dabar ir vokiečių kalbo
se. Toliaus, Šveicarijos laikra^- 
čiuosdi labai tankiai talpinami 
straipsniai ir šiaip žinios, Lietu
vos bei lietuvių paliečiančios. I 
Ispanijos Informacijos Biurą pa 
siųsta) su paskaitomis apie Lietu
vą p-lė Pomereau ir, kaip matyti 
iš skaitlingu ir entuziastiškų 
straipsnių ispanų presoje, tasai 
darbas 
minkai.
Inas yra 
manijos 
nuo lenkiškojo. Pagaliaus, In
formacijos Biure yra surinkta ir 
apdirbta medžiaga Lietuvos mo
nografijai franeuzų kalboje, kuri 
reikalauja tik leidėjo. — Šalyj 
to, neprigulmingai nuo Informa
cijos Biuro, kiti Šveicarijos lietu- 

;viai apdirbo dar du veikalu apie 
^Lietuvą — kurie būtinai turi pa
sirodyti vokiečių ir anglų kalbo- 
sbr—jei atsiras leidėjas. Taigi, in
formavimo žvilgsniu, Šveicarija 
atįieka labai daug. Gali tik, kad 
visas tas darbas nėra kaip reikia 
s^tvar^ift|rs ir.-^ad n£*ua .užte- 
tųiiai lcšų''tinKaIhfi 'pastumti pir
myn .vąšą, darbą..... :

Liętūtiū-belatevnf šelpimu už-

atliekamas labai pasek- 
Paryžiuje, -ačiū Infor- 
jau aiškiai atskiriamas 
biurui, lietuviu klausi- 

Pagaliaus,

jo jau žymiai praminti takus šel
pimo darbe. Sužinotų lietuvių- 
belaisvių randasi suvirš 20,000. 
Yra jie paskirstyti įvairiuose be
kilsiu „lageriuose”, paprastai 
vokiečių laikomi už rusus, ir ken- 
šia neapsakomą vargą. Nenuils
tančiu „Lithuanijos” darbu, ku
riame ypač atsižymėjo kun. A. 
Steponaitis, sužinota ir išskirta iš 
belaisvių minios -didelį jau lietu 
vių skaitlių ir daugeliui jųjų 
buvo pasiųstos, atskiruose pake
liuose, dovanos — duonos, mėsos, 
kondensuoto pieno pavydale. Be
laisviai, gavę pašalpą ir laišką 
pranešant į apie tai, — viena — 
tampa vokiečių išskiriami iš kitų 
belaivių tarpo kaipo lietuvai, — 
ir kaipo tokiems, leidžiamai yra 
duotos suorganizuoti komitetą do
vanų išdalinimui Yra tai bega
lo svarbus dalykas, nes visupir- 
miausia, tasai tuoj palengvina be 
laisvio padėjimą pas vokiečius, 
kurie tuoj pradeda su belaisvių 
geriau elgtis gi antra — lietuvis- 
belaisvis pamatęs, kad jo broliai 
apie jį rūpinasi, tuo stipriau su
siriša su tauta — ingija tautinį 
susipratimą kaip daug tuo pas
kutiniu žvilgsniu yra atsiekiama. 
Užtenka peržiūrėti krūvas širdin, 
gųjų, jausmų pilnų laiškų, ku 
rie ateina į „Lithuania” nuo 
sušelptųjų belaisviu. Gaila tik 
kad lig šiam laikui “Lithuania” 
turėjo labai mažai lėšų, kad ta 
darbą tinkamai varyti, ir kad per 
tiii nętik kad negalima buvo be
laisvių reguliąrjškai šelpti, bet 
visų negalima buvo net- vieną 
kartą apdovanoti, 
begalines svarbos, 
sim tautišku ar 
žvilgsniais, tečiaus mes taip kaip 
nieko tame nenuveikėin, tuo laiku 
kuomet lenkai, franeuzai, anglai, 
rusai 
Ižia 
pats 
tanių 
kurių belaisviai yra aprūpinami. 
Mums patiems būtinai reikia su
tvarkyti tą dalyka, nes iš rusų 
valdžios mums nėra ko laukti 
me pagalbos: valdžia skaito 
laisvins už prasižengėlius ir 
nori jų šelpti. Gi rusų visuome
nė rūpinasi savo belaisviais.

Pasilieka — užimtoji Lietuva. 
Trmpame laike pasirodys, bea- 
bejo ,atplaukusių Lietuvą katali
kų sriovės atstovų — Dr. Biels
kio ir kun. Bartuškos — vieša- 
sai raportas. Man, vienok, su
grįžusiam! kiek angsčiau į Ameri
ką išpuola bent paviršutiniai 
apibriežti dabartinį Lietuvos sto
vį. — Lietuva dabar didžiausia
me prispaudime. Viešos ir po ne 
teisingų kvitų priedanga, konfis- 
katos rekvizicijos apiplėšė kraštą 
kuone iš visko. Nežiūrint baus
mių, žmonės visur stengiasi už
slėpti maistą ir ant kiek tasai pa
siseka, užsilaiko juk gyvasties. 
Kas nėra po prievarta išplėštas, 
vokiečiai už pūdyki išperka (ver 
čiiflit gyventojus prie pardavi
mo), gi paskui parduoda tuos 
pat produktus už neapsakomai 
augštą kainą. Kaimiečiai, kurie, 
kaip pabriežiau — sugeba šiaip- 
taip pakavoti ■nistą — kenčia 
sulyginamai mažesnį vargą, bet 
miestelėnai, kurie rankų darbu 
maitinasi ir viską turi pirkti ran
dasi neapsakomame varge. Var
gas tuo didesnis, kad daugelis 
miestų bei miesčiukų tapo išgriau 
ta ir išdeginta. įaip, kad žmo
nėms trūksta netik maisto bei ap
daro, bet net ir pastogės'.

Husų mokyklos, vokiečiams 
tuvą užėmus, tapo uždarytos, 
bar vokiečių valdžia, iki tūlam 
laipsniui, leidžia mokyklų ati
dengimą, bet lėšų trukumas pas 
lietuvius, nedaleidžia iš to naudo
tis. Lenkai, kurie gauna Lietu
voje iš rusu dideles pinigų sumas, 
naudojasi proga ir po labdarybės 
priedanga, steigia prieglaudas ir 
mokyklas, kuriose varo lenkinimo 
darbą. Iš lietuviškų įstaigų už
siliko Lietuvoje daugelis tų, ku
rios buvo Lietuvių Draugijos ati 
dengtos. Yra tokiu budu visa

Dalykite yra 
ar tai žiurė- 

žmoniškumo

ir italai — milijonus išlei- 
tam tikslui. Šveicarijoj 
mačiau visų tų paminėtų 

didelius biurus-ofisus iš

ta- 
be
ne-

Lie
Da-

prie vokiečių jau atidengtos, — 
ir tas viskas kol-kas dar laikosi 
pakol dar neeišsibaigia pasiliku
sieji nuo rusų laikų pinigai. Bet ■ 
tie baigsis už menesio-antro — ' 
ir tuomet viską išpuls uždengti 
delei lėšų trukumo. Nukentės 
suprantama, didžiausi varguoliai, 
nekalbant jau apie smūgį, kokį 
apturės visas tautinis gyvenimas.

Vokiečiams užimant Lietuva — 
inteligentų milžiniška didžiuma 
prasišalino iš krašto, taip, kad 
dabar visur jų trūksta, fe'i visuo
meninio darbo begalės. Užtatai, 
visi inteligentai, nežiūrint įsiti
kinimų ar pakraipos skirtumų, 
dirba dabar išvien su atkaklu 
mu. Žmonės kaip Janulaitis, 
Biržiška, Kairys, Šiaulys, sutikus 
drauge su kitų sriovių inteligen
tais — Dr. Bielski ir kun. Bar- 
tušką, u ašaromis meldė pasta
ruosius intikinti Amerikos socia
listus, kad ištiestų Lietuvai pa
šalpos ranką šioj nelaimingoj va
landoj. Mes kaip buvome taip 
ir esame socialistais, bet ne dabar 
laikas rūpintis partyviniais rei
kalais, kuomet viskas gal žūti,— 
žodžiai, su kuriais susitiko katali
kų sriovės atstovai.

Žmonės kenčia neišpasakytą 
vargą Lietuvoje ir laukia, tikisi 
iš Amerikos pagalbos. — Žmonių 
upas baisiai pakilęs prieš vokie
čius, bet ir rusus mini neperge
riausiai. Kalbamai apie neprigul- 
mybe... i

Ir štai išvadas. Daugiausia 
reikalauja dabar pašai pos užimto 
ji Lietuva. Ten vargas ir skur
das taip toli jau nuėjo, kad išeini 
pė iš žmonių kuone visą sultį. 
Jei pašalpa nebus greitai suteik
ta, turės užsidaryti tos visos įstai
gos, kurios bent išdaiies malšina 
vargą—visi maitinimo punktai, 
f^ieglaudos — visos mokyklos... 
Kad tą viską palaikyti, pagal Lie 
tuvos inteligentų, apskaitliavimą, 
reikalinga minimum šj»8,0()0 kas 
mėnesį. Tasai neatidėliotis svar
bos dalykas, nes rišasi su tūkstan
čių žmonių, mažų vaikų, labjau- 
siai sunykusių varguolių — gy
vasties palaikymui. Tai viena. 
Šalyj to, begalinės svarbos rei
kalas yra tinkamai sutvarkyti be
laisvių šelpimą. , Įteikia tam tik
slui daug pinigų, 
niai tečiaus aprūpinus 
—išpultų turėti, 
nijos” valdybos 
bent $2.000 kas 
liaus, iš abelnai 
gio, reiktų sutvarkyti informavi
mo darbą, reiktų įsteigti Lozau- 
nos konferencijoj nustatytąjį ko
mitetą, kuris rinktų busiančiai 
taikai medžiagą apie lietuvius, 
tvarkytų musų politiškus reika
lus, bešališkai tarpininkautų kaip 
tarpe Amerikos bei Europos lietu 
vių, taip lygiai ir tarpe sriovių, 
žodžiu, butų vyriausiu tautiškai 
politiškuoju komitetu. Tokio ko
miteto užlaikymui, kaip lygiai ir 
informacijos reikalui, išpultų tu
rėti, rimtai pastačius dalyką—ne
mažiau $2,000 kas mėnesį. Žo
džiu, begautiems reikalams, tuoj 
—ilgai nelaukus, reiktų mums 
turėti bent $12,000 mėnesis j mė
nesį. kad bent paviršutiniai apru 
pinus musų tautiškus šios dienos 
reikalus. Didelė suma, ir kuo
ne visa turės plaukti iš Amerikos, 
nes Busijos lietuviai vargu ar 
daug galės prie jos prisidėti. Ar 
išgalės Amerika ištiesti tokią gau
sią pašelpos ranką? eLngvai ga
lėtų, jei musų žmonėms daugiau 
rūpėtų tautos likimas negu grio
vių gerovė. įteikia mums aiškiai 
suprasti, jog pergyvename dabar 
gal kritiškiausį musų istorijos 
momentą, nuo kurio priklausys 
n ūsų tautos ateities nulėmimas. 
Apginsime šiame momente tautą 
nuo neapsakomo vargo—laimėsi
me ateitį. Neapginsime—išsiblaš 
kyšime po pasaulį be ryšių vieni 
su kitais ir žūsime pagaliaus. 
Amerika, todėl, laikd savo ranko
se musų tautos ateitį. Tikėkiine, 
kad jos nepražudys!

Romanai Karuža.

SAKO, DĖDĖ SAMAS
TURI ĮSITAISYTI 

KARUS. *

(Chicago “Herald,” liepos 
d. š. m. patalpino sekan

čio turinio straipsnį.)
Remiantis aut geležinke

liu oficialu nuomonės, turi 
federate valdžia pasidirb
dinti ir užlaikyti apšarvuo
tus miegamuosius karus dėl 
savo naudos, kad butų gali
ma didelis skaitlius kariu
menės pervežti daug grei
čiau, negu federalė milicija 
buvo pristatoma prie rube- 
žiaus.
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Jei šisai nebus galimu 
padaryti, tai tie patįs pa
skelbė, tada tęsisk ariume- 
nės į puodus grudimas mie
gamuose karuose, arba jie 
bus nesmagiaume padėjime 
pastatyti per europinius ka
reivius.

Pullman kompanija turi 
daugiau negu reikia miega
mųjų karų dėlei sutikimo 
normai i ško reikalavimo. 
Tikrai gi ne yra užtektinai 
panašioj rūšies karų šioje 
šalyje, kuriais butų galima 
kariumenę pervežti. Visi tin 
kami karai, kad butų užim
ti per ąuartermasterį gene
rolą, kuris paskelbė pakraš
tinį nepermatomą atsitiki
mą, bet daugiausia keliau
ninkams miegamųjų karų 
yra dirbama į vakarus nuo 
Chicagos. Tenai visai ne
daug, jei visai nėra rytuose.

Paskutinio laiko atidėji
mai kariumenės pervežimo, 
seka dvi priežastis. Jos yra, 
pirmas, stoka užtektino ke
liauninkams miegamųjų ka
rų, visi kurių laikinai po 
paviene kontrole quarter- 
masterio generolo; antras,

rengimas, kaip kad geležin
kelio autoritetas vadina, 
krovimas į tavorinius karus 
ir j jų nežiuė federališku tei
sių r reguliacijų.

Turime Užtektinai Karų.
p George J. Charlton,5 gene- 

rhlis pasažierių trafiko ma- 
nadžeris, Chicago ir Alton 
kelio, paaiškino sekančiai:

Nukentėjo Rytinė 
Kariumenė.

Rytinė federalė milicija j 
turėjo didelį pasiskundimą 
kelionėje apie miegojimą ne
gu vakarinė milicija. Dau
gelis rytinių regimentų dėl 
stokos įtaisymų šios rūšies 
kelionėje parankamų, kelia
vo gana ilgą kelionę dieni
niuose vežimuose. Didžiu
ma Illinoiso regimentų bu
vo aprūpinti miegamaisiais 
karais visą kelią iki rube- 
žiaus.

Kiti geležinkelio oficialai 
iššaukė juokingą geležinke
lių kritiką ypatngai prieš 
Illinois Central. Tūlos už
vilktos klaidos jie- sako, gu
li su quartermasterio gene
rolu, su kuriuomi ilsisis ir 
išdalinimas, kaipo keliaunin 
kams miegančių karų.

-------  --------- --- ĮT TT7 » r r ~ |7F. A. POSZKOS APTIEKA !*
3101 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

SPECIALIšKOS GYDUOLĖS.
Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geriausia gyduolė dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 

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

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

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

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trcjank’as. I
MMPMia. i q a a.raw ■ .vs.. ■iiiiiiaMiaiiiiiBHiiiiHiuii*EEa^

Budweiser yra Skysta Durna
—Nieku Daugiaus—Nielu Mažiaus

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

nai, kurie apkeliavo visą pasaulį, sako: “BUD
WEISER TO Kokybe, Tyrumas, Minkštumas ir 
išimtinas Saazer apynių Skonis yra visuomet 
toki pat—nežiūrint, ar Jus geriate jį Hong 
Konge ar savame mieste, visuomet toksai pat 
BUDWEISER—visuomet vienintelis savo klia- 
soje.” .ANHEŲSER BŲSCH ST. LOUIS, U.S.A.
Atsilankantieji i St. Louis yra nuoširdžiai 'užkviečiami aplankyt musų 

dirbtuvę—užima 142 akerius.

Means Moderation

Kad paviršu ti
lvikai.], 

pagal “Litliua- 
apskaitliavimą, 
mėnesį. Paga- 
tautiško atžvil-

GRAMOFONAI
UZDYKA

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.

Betriubine
HARMONY

Kaina Tiktai
$12ZS

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

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

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestą pagerinimą, kurisai apsaugo
ja plastinką iiuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą.

Betriubine “Harmony” groja visokią padirbimą ir visokio didumo rekorduos.
Betrubinė “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nenori išleisti daug pinigą ir nori įgyti gerą gramofoną, kurisai butu gražus, drūtas, 

turėtą gerą balsą, ilgai tęsėtą ir neišrodytą į pigią mašiną, tai įsigyk Betrubinę “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: ’ .
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Iš Chicago.
< i ' ' ■

Pereitą nedėldienyj, pa-k Leonas Brazdeckis 
vo liaudies dainelėmis, ku-'įlaidojus p. Kututį ant Švjsu Kazimiera Kiolaitė 
rių matyt, apsčiai jų mokė-!Kazimiero kapinių grižo pa-Pranas Birgilas 32, 

MnTVWTq ADVOKATAO tai^ pat vf'liau tautiš-\lydovai namo. P NausiedosjMare Sudaite 22.
’ r ‘ ."'kais šokiais bei žaidimais. į automobiliu j e važiavo apie'. Jonas Karvelis 36.

Mhaii v. .icseu, viena- publikos nesiJdes(’tkas .vPat,J- Automobi-iAnastazija Karvelis 25.
is dvylikos moterių išlaikė, Dauginiu puoliuos ik si . . iStat.' Bur examination. To-'m.rėj.. dar važiuoti namon, bego ™„ smrkumu ir!
km Imdii, ehieagiečiai turės Sai!a bllv0 llaliktl '^"P1 ' ’ l’ra‘™ktl-
moterį advokatą.

gyvumo visam piknikui, sa-j
Parsiditdda* ’•sntiėmm • gere.fi vieto

je ir gerai išdirbtas biznis. Pardavimo 
priežastis, išyąžiąvimSs į kitą mies
tą. Kreipkitčs ph's':į'

.1 nozapą Markioviez.
3352 So. Morgan St., Chicago, Til.

Nuo ramatu, neuralgijos, 
sąnarių sustyrimo reikia 
Trinerio Linimeutą gerai 
įtrinti skaudamou veiton, ar 
ha suvilgyti juomi flenelę,

. Judickas................ ...........
. Jankauskiutė ................

S. Saurusaitis .................
ITžuiienjs .........................

Kasparas .........................
Senienas .........................

. Linkevičia .....................
Elijošius .........................

Smulkių aukų surinkta ..
Viso 

$5.00 iš inčtų pinigų '
. Lietuvos Autoiiomij..s 

18.; s- ' me v
T. I

lyje

III.
Melrose 

surinkta 
Išviso : 
išlaidos 

ir pragyvenimas, 
lynimas plakatų

Pinigai likę pas p.
Side Dr-jų Ižd.............

’: M

SU

SU

j.
M.

1.00
1.00
1.90

1.00
1.00

32.00
$66.09 j uždėti ant skaudomos vietos 

į ir sausu bandažu aprišti.

PARSIDUODA.
Turin ant pardavimo vieną iš dvie- 

,jų biznių: geležinį ir Gents Furni
shing krautuve, Melrose Park, III.

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

Norintieji pirkti atsišaukite put 
antrilšo:

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

š inetų
Autonomy

, i,2.-'0 APs,*ri<‘io So,,n”lls-K?'j Kaina 25c ir 50c aptiekose.2 kinelyje surinkta .... $43.aOĮ 1
Per krasą 35c ir 60c. (Advt.)

skyriam 
Fondui.„I Zigmontas Kūkalis 

Tunisu Mare R-ungsauskaite 
gražia virtį, taip ir smagi?‘karl nepastebint, kad prie-į Jonas Gabrys 32, su 

s d-irbo^ais kitas automobilius at-'iMroz 23.
bėga. Šoferis norėdamas į Augustinas Kianpalis 

■vengti susimušimo, ant vic-lįsu Uršule Jaskunaite 22 
o traukti i ^os kalulė ir apsivertė au-\ Jurgis Sarpalius 23, 

įtomobilius sužeisdamas:'.Zofija Korp 26.
^Magdalehą Silianienę, Li-j Juozas Peehuiie 24,
'deikienę, Antanina Pelec- jiFranciška Friciokite 23^ 

įLEVESKIO MOKYKLOS kiene su aštuonių mėnesių 
senumo kūdikiu ir Černiau
skų mergaitę. Iš visų, bus 
įdaugiausia nukentėjusi Pe- 
leckienė, nes gydytojas tu
rėjo žaizdas galvoje susin
ti.

Atsitiko ant Western avė. 
prie 83 gatvės.

Reporteris.

i pikniką, bet rytojam
diena, kiekvienų gimdė, kad

i jau laikas apkasti pasilink-j 
Liepos 20 d. Apveizdos ^Milinio vietą, c „.... .

Dievo parapijinėje svetainė- kllk namučių.
je, atsibuvo pusmetinis su-j Pirmą Syk Buvęs,
sirinkimas. Nežiūrint ant j 
oro šiltumo, daug narių su-1 ------- ---------------
sirinko. Išrinko naują vai-' ATSIDARYMAS.
dybą: J. Kudirka—pirm. Ateinantį utarninką, rug-
S. Šimutis — pagclbininku. 1 d. po mėnesio per-
A. Benevičius — protokolų traukos vakacijoms, vėl at- 
raštininku, E. BenevičiutŠ'sidaro Leveskio Prirengia- 
—iždo globėja. Dramatiško ir Prekybos dieninė ir 
Ratelio režisierium Balsis, > 
'dvasišku vadovu kini. Raš
kauskas.

L. VYČIŲ 4 KP. 
MITINGAS. su

su

30.

Reporteris.

LIET. PALANGOS 
KLIUBO PIKNIKAS. 
Pereitą nedėldienį Liet.

(Vakarinė mokykla, 3106 S. 
Halsted st., arti 31-mos gat
vės.

Mokykloje mokinama: 1) 
prirengiamasis kursas (su
sidedantis iš Grammar 
School ir High School sky
rių, 2) pilnas prekybos kur-

i Benediktas Gricius
su Agnes Slanter 22.

A. Valukas 24, su J ieva
Bavislauckaitė. 23.

A. Puleikis 35, su
Žimontauskaite 26.

Bronius Andriulis 27.
(Juzefą Strazdauskaite 25 
L Pranciškus Dapkus 25,

V.

su

t Pranciškus Dapkus 
su Lucia Salovjov 20.
i Jurgis Eitmantas 36, 
Seloinieja Staupaite 29.

su

su

LEIDIMAS APSIVESTI-
Leidimą apsivesti gavo 

įšokančios poros: 
i Charles Juozukas 28,

. Palangos Kliubas turėjo sa- sas, 3) trumpas prekybos Ona Krušaitė 26.
vo piknikų National Grove, kursas ir 4) kalbos: anglų, 

viename iš puikiausių lietuvių, vokiečių, rusų ir Aleksandra Tamulis 25.
Daugeliui neišeis ii • ”

t. y 
darže.

vokiečių, rusų 
enkų. Dėl platesnių žinių 

gai iš minties šisai piknikas krdpties asmeiEf'kai arba 
savo prakilnumu ir daržo laišku.
gražumu. Nors oras buvo 
šiltas, bet piknikiniai ma
žai tos šilumos tjautė, po di i 
dėlių medžių pavėsiais. Pub| 
likos buvo gana daug ir vi-j 
si pilnai užsiganėdinę, nes i 
jokių trukumų nesimatė.

Joseph Machuta 46,

Dominikas Jasinskis 
įsu Julija Bukauski 28.

William Konrad 27,G. J. Leveskis,
. Mokyklos vedėjas. D na Jasatis.

su

27.

SU

NELAIMINGAS
ATSITIKIMAS.

; L. Stankus 24, iš M'elro- 
Įise Park, su Apolonija Ma- 
įskvitis 22.

Daugybės nelaimingų at-( Aleksandra Jendrijowski 
sitikimų automobiliais važi-Į25, su Marijona Budrikai-

Tvarka, taip pat gera buvo, nėjant atsitinka, ir žmones Jis 29.
Ciceriečių jaunimo pulke-1 " ‘ ' rn ....

Jis (turbūt koksai choras) i
ypatingai prisidėjo dideliai
dalia priduodančia daugiau na.

i nėra ant tiet
į kad juos sumažinus,
i kaip tik priešingai—daugi-

atsargiais,! Teo. Kuraitis 30, su Ona 
bet; Nikas 39.

Antanas Retkevičius 34, 
/su Mare Dongintis 29.

A.
A.
J.
K.
L.
1’.

Al

V.
J.
J.
J.
E.
J.
A.

A
J.
J.
J.

A.
M.
D.
A.
J.
V.
A.

kuopos šeiminiškame vakarė-i 
.. ........................................ $18.90 
Vilimą virius iš Kensingtone, 

............... •,.......... $10.00 
Park, Iii. laike prakalbų 

.......................... $8.75 
ikų surinkta...... $897.56

kelionės lėšos p. Martui 
svetaines ir išda- 

.... $150.00
Žarna West 
....... $26.36

$276.36

Pasiusta p. P. Paukščiui Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo Iždininkui 721.20.

REIKALAUJAME b V ARIU, APSUK
RIŲ PARDAVĖJŲ.

Teisingi, gabus pardavėjai, kurie 
jieško platesnio pramonės lauko.

Teisingiems vyrams męs galime pa
siūlyti užtikrinimą algos sutartį su 
ekstra premjomis ir kornišin; nuolati
nė sąjunga nešančia išimtinai gerą pro 
gą dėl didesnio uždarbio ir prisirišimą 
prie vieno daugiau pasekmingo ir svar
biausio pirkiyboje dalyko, biznio eg- 
zistaeijoje. Atsišaukite, - •
Room 4, 1064 W. 12th st.

Chicago, 1111.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
giuoin pranešame, kad P. Bartkovi- 

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

S. P. Tanauevičius,
‘ ‘ Kataliko ’' Leidėjas.

EAST CHICAGO. IND.
Brazikas ................................
Gulįnauskis ..........................
D. Sagat ........................   • • ■
Krins ..............................   • ■ •
Apseka ..................................
Šeštakauskas...........................
Budis is Ind Harbor

Smulkių aukų . ..

Vįgo surinkta ...
ROCKFORD. ILL.

Kelpšas .............................
Gilis ....................................

S. Jokubinas .......................
Nakrosas .......................... . .
Gurkas ..................................
Bucas ..................................
Dembinskas ..........................
Sesevičia ...............................
Kelpšas ................................
Urza ......................................
Maselskiute .........................

Strazdas ........................ .....
Vainekis ......... . ..................

ITsas ........
Sterna ..
Miklas .. 

Stancikas . 
Sa vickas .. 

l'liinkas ...
Brokas ...
Savickienė

$1.00
. 1.00

1.00
. 1.00
. 1.00

2.00
. 2.00
664.55

.$12.55

2.00
1.00
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

FERSIDIEBIMAS IR 
PARSIRUPINIMAS.

Žmonės sugriūva ne nuo 
persidirbimo, tik nuo parsi- 
rupinimo ir nereguliario gy
venimo. Jiems rupi padaryti 
(langiaus negu jie gali ir už 
tai gauna atlyginimą. Jie 
nužudo, norą valgyti, nemie
ga ir sunyksta kimu ir pro
tu. Visiems tokiems žmo
nėms męs patariame imti 
Trinerio Amerikinį Karčio
jo Vyno Eliksyrą. Šitas pui
kus vaistas pagelbsti sutai
syti sunykusį kūną, nes jis 
palaiko vidurius minkštais, 
paakstina norą valgyti, pa
taiso virškinimą ir sustipri
na kūną. Jis yra patarti
nas nuo kietų vidurių ir jo 
painių—nerviškumo, nesma
gumo po valgiui, išpustų vi
durių, pageltimo, galvos 
skaudėj imo, nerviškumo, 

i Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjus ir chemi
kas, 1333—1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda: pieno pardavykla (milk 
depot) senas ir gerai išdirbtas biznis; 
lietuvių ir lenkų apielinkėje; gera pr<| 
ga. Atsišaukti:
4410 So. Wood . St., Chicago. Ill.

Parsiduoda:—namas su lotu pigiai. 
6-ios randos atneša j men. $80.00. Elek 
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.

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

kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekonai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste vedą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mestis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) 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; vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrint su 
musų pudru, 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 25c.

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

Pinigus galite siųst money orderiu 
ar 2-eentinėmis stampomis.

J. RIMKUS,
BOX 36, HOLBROOK, MASS.

Kiekvienas Gali But 
Fotografistų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali lengvai ..iš
mokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
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 galiūną žemiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai -pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve. 
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik' 
nikams ir t.t.

. Su pagarba,
FRANK DALKUS, i

8301 So. Morgan St., Chicago, ,111.

Pajieškau Juozo Paniškos iš Phi
ladelphia, Pa.. Dirbo Lack Port, 
N. Y. Buvo atvažiavęs J Milwaukee, 
Wis. apie 11 ar 15 d. spalių mėn. 
1913 m. ir nemlsllu, kad jis buvo'Il
gai Milwaukee. Nuo to laiko neži
nau kur yra. Turi mėlynas akis, 
juodus plaukus, dirba restoracijosė. 
myli eiti J šokius, amžiaus apie 
metų, 6 pėdų augščlo, _'

Anni Schultz, 
Wales, Statesati, JViS.
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