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ITALŲ FORTUS.

Austrų lakūnai padarė

TEUTONAI APLEIDŽIA
LEMBERGĄ IR 

KOVELĮ.

! PRANCŪZŲ LAKŪNAS 
i NUŠOVĖ TRIS VOKIE

ČIŲ LAKŪNUS.
į Labai tankiai susitinka 
ifraneuzų su vokiečių laku- 

. _ iriais. 1
j TUOJA PRIES VOKIE- rugov? j

į vieną netoli upės Brie, kita j apleisti be jokio mūšio kaip j apsaugojimu.
Šešias ypatas vokiečiai |apįe]nikpje St .Christ. Tre-1 Lembergą, taip ir Kovelį. i nuostoliai } 

nužudė mieste Ghent kaipo jgįas lakūnas tapo paleistas 
kariškus išdavėjus ir jie sa- 
viškai šeimyninkauja, bet '11U0 Ornes, 
jausmus, kad padėtų sulaiky 
dabar pati franeuzų valdžiai ' pr.mcuzu 
įsimaišė ir protestuoja prieš!___ 1
Vokietiją, atsišaukdama i kalibro 
neutrališkų šalių žmonių!^, 

. . v.‘ , , \. . . / Chauny, ti vokiečių dabartini elgi
mąsi su šiaurinės Francuzi-' 
jos žmonėmis, kurie yra da-Į 

j bar po vokiečių valdžia. J 
prie Francuzai sako: “pabaigoje'

Iš kares laukų Europoje
RUSAI SPAUDŽIA TEU-j PRANCŪZIJA PROTES 

TONUS PIETUOSE.
Prie upės Slonevka, šakosi 

Styr upės, rusai perėjo upę 
ir tęsėsi teutonų spaudimas. 
Šiame rusų pasekmingame 
žingsnyj, pasisekė paimti, 
nelaisvėn 63 aficierius ir 
nuoles, šešias mašinines ka
nuoles, dvylika skrynių 
4,000 kareivių; penkias ka- 
amunicijos ir kitokių karei 
i ui iidi ngų reikmenų.

‘ ‘ x . I
Rusai smarkiai pliekia lataką ant italų sekančių! 

teutonus Galicijoje. Iš pie-iportų: Bari, Molą di ~
Du vokiečių lakinius tinęs Lenkijos atšaukia savojMolfetta ir Otranto, kurie 

Somme apskrityje: armija ir visai pasirengia(yra prie Adriatiškų 
' ” - ; ‘............................................. 1---------- Visai

Is Amerikos
Ba p j 1 ®S2SJK3B

a'\ DEUTSCHLAND APLEI-
•n DO AMERIKOS PORTĄ.

Šiomis dienomis vokiečių
jūrių 
maži

£v-SSS2SBSSm&9Si2SSm2SBBSSE^S&EC9]

PIRMAS ŠLIUBAS ESPE
RANTO KALBOJE.

Baltimore, Md. Čia atsibu-

Vadovaujant rusų armija i penkios ypatos užmušta ir 
\žemyn prie Vrille į pietus įgęn. Sakharoff‘ui, nuo lie-1 daug daugiau sužeista, 
įiiuo Ornes, Verduno apskri- pos 16 iki 25, nelaisvėn paė-Į ---------

APRIMO PRIE 
VERDUNO.

Šeštas mėnuo, kaip
Verduno kariaujama ir iki balandžio mėnesio, per vo J 
šiam laikui vokiečiai neat- kiečių karišką prisakymą, 
siekė savo tikslo, t. y. dar ne- i apie 25,000 franeuzų mergi- ‘ 
paėmė Verduno. Dabar nei uų, nuo 16 iki 20 metų irfdas.

i lakūnų skad- kareivių, keturesdešimts 
Įronas mėtė bombas didelio j penkias kanuoles ir septy- 

ant geležinkelio'nesdešimts vieną mašininių 
Į šiaurius nuo! kanuolių.

Bombarduota
IM eime, Lavennes ir Gaurei, 
(tarpe Lain ir Reims.

mė austro-vokiečiu 34, OOOį^^^AI PAĖMĖ BRODY.

ITALAI ATSILAIKO.
Ant austro-italų fronto 

; smarkiai verda karės puo-

Pereita pėtnyčia, rusai už
ėmė Gaicijoje miestą Brody 
ir daugelį nelaisvėn paėmė, 
taipgi ir amunicijos. Dabar 
likosi lygus kelias prie Lein-' 
bergo. Austro - vokiečiai 
nepajiegia sulaikyti rusų 

įėjimą, už tai sukoncentravo| 
! 70,000 turkų kareivių, kad Į 

Kaukazo fronte ir turi dide- Pa^('tų atlaikyti rusus.
Brody stovi ant Rovno 

Lemberg geležinkelio, penk- 
’kiasdešimts astuonios my
lios į šiaur-rytus nuo Lem-

( RUSAI STUMIA TUR
KUS TOLYN NUO 

ERZINGAN.
Rusai veja turkus tolyn'

yra padaryta- 8U^niarinas Deutschland ap- vo šliubas esperanto kalbo- 
r leido Amerikos portą Balti-i je. sueinant poron Isabelle 

more ir jau yra ant kelio-j A. McCaffery iš Washing- 
nės į Vokietiją. Į kokį por- tono ir John Steven Horn, 
ftą plauks į Vokietiją, slap- iš San Jose, Gal.
tybėje laikoma. Taip pat,/mos tokios ceremonijos at- 
'palaikoma slaptybėje plau-isibuvo, kurios buvo apvaik- 
kimo diena ir valanda. įščiojamos esperanto kalba.

žangių kruiseriai sukinasi
'Amerikos pakrašči ..tose, kad 
kaip nebūk, butų galima tas 
slaptukas pa gauti arba nu- 
skandyti. Kasžin, ar jiems!

Į tas pasiseks.

Tai pir-

LABAI DIDELĖ 
EKSPLIOZIJA.

New Yorko uostoje, ant 
(Black Tom salutės buvo 
įsteigta amunicijos išdirbi- 

SUV. VALST. PERKA IŠ mui dirbtuvė. Nedėlioję iš- 
DANUOS SALAS. 'tiko baisi ekspliozija, kuri 

Veik derybos užbaigtos,an^ vietos padarė už $25.- 
....------- —.... ...... ’ (Suv. Valst. su Danija piy_(000,000 vertės nuostolių ir

- • -^dkime Vakariniu Indišku sa-pašoje apielinkėje ant $5,-
beį‘g°' , T Z '^hi; St. Croix, St. Thomas ir>000,000. Ekspliozija buvo

Į inkarus nuo Lutsko, )gt Joh^ gulvgta,girdima keliasdešimts my
\ olymjoje, rusai padare uz- lužmok-ti $25,000,000; tosililI aPlink vietjb Pačiame 
puo imą n peisi auzū P'1.11]iagog salutės užima išvisoj^ew ^orke augšeiausių na- 
pirmąją liniją ir < abar m-į138 ketvil,tainin invliu jr ne mų.. langai išbyrėjo. KLk 

xt^,Sa! ™ltellai VCJa begaT1US'prie daikto, bet išsimėtę.’žuvo darbininkų, dar nega- 
i užgriebė1 V11CSUS’ . _auK. f •'’^LGvventoįu turi tik 27.000.

- (rusai paėmė nelaisvėn 9,000' ' 
liustrų nelaisvėn.

liūs laimėjimus. Po užėmi- 
,vxuuuv. uci -v, -__ __ —_ ____ -t Italai nepajiegę eiti i mui miesto Erzingan, neturi

patįs vokiečiai savo oficia- jaunų moterių buvo surink- (pmiiviųnei austrai nepajie-į kur turkai atsispirti ir did-, 
? nieko ta ir išsiųsta į Aisne ir Ar-(g? K1 visiškai išvyti. Prie žiausiu greitumu bėga link1 

! dennes dūlei ūkės darbų. (^O1dc Colbriccon, italai.at- Sįvas fortifikuoto miesto ir 
Taip-gi visi vyrai iki 55 me- Į silaikė austrų užpuolimo. mano, kad ten Į pasiseks ru-j 

sus sulaikyti mirs ant tūlo 
laiko. į

Netoli Sapker,’dvidešimts 
kilometrų į šiaurius nuo, 

, rusai 
5,000 rankinių grnaiu 1 000! 

.bombų 600 skryni;v: su pa (-į 
romus. Prie Kastakan Pa‘ ^DABARTINĖ TALKININ- Į 
eme ligoninių su 800 lovų, j LINIJA

(Prie Erzingan, paėmė sau-Į „ v . *' - v . i • r raneuzų-anglu liinia u*-i šautuvų, revolverių,l. .j. . ... .. imanti sesias invhas ploto, .durtuvu ir prie artilerijos 1V. , , * . . Iba Ci. .. x spaudžia teutonus išlauki- , . , . ,. .amunicijos daikte su 1,000ikad paskirti ypatingą koini- . . . linuose distnktuose, Maure- ..svaru naftos ir benzino. ... . 2 , Biją delei apkalbėjimo iipas, Guillemont ir Gmchy. .. . . .. J
!t ~ Ii Šitie tris kaimai apsupa pa-,. , ., .? v. ||ų, kaimynvsteje gvvenan-i'ti įmesta Combles is siau-h. .’ • ..: , . . , T . rių respublikų, i.nu, vakaru ir pietų. Jei,. .. . . . ... .c 1 |da veikiamasis valstijos sek

pretorius Polk’as ir Carran-
;zos ambasadorius 
I Arredondo.

į Polk’as parašė notą
(įteikė ambasadoriui Aire-j 
(dondui, kad tas perduotų 
(Mexikos sekretoriui Agui-

,T. AI , .. p dar’ui, kurioįe minima, kadVisame Alacedonijos tron ■ ... .v < v.... . , v_ . -'komisija susidėtu is sesių <tc, bulgarai atmušė serbus.' . , . . :.v . . .*1 ivpatų, tai yra po tris is kiek 
(vienos pusės, kurios svar
biausiu punktu bus išrišti 
(klausimą atšaukime, dabar 
(Mexikoje esančios kariume- 
nės ir nustatyti dalykus'n^a’ kuia ^rartė šimtus te- 
link perėjimo' rubežiaus, iWonl.' st,llP'»’ dešimts ««*• 
kaip vienos, taip ir antros Įvckarnj perkūno įtrenkta, 
resjmblikij j kad per penkioliką miliutų

 /nebuvo galima ant gatvės
ITALŲ LAIKRAŠČIO į pasirodyti ir gatvekariai 

SPAUSTUVĖ IŠSPROG- nebėgiojo.
DINTA. _________

New York biznio ofisas

liuese pranešimuose 
nemini, netik apie laimėji
mus, bet nei apie tolesnį vo
kiečių užpuolimą. Matomai, tų amžiaus senukai, kurie į 
kad sutartas talkininkų už- ! 
puolimas ant vokiečių, pri
vertė tik ginties visuose 
frontuose, o ; 
mus, i 
lyti. Taip turbūt ir liks tas 
kietasis riešutas vokiečių 
neperkastas.

Aišku, kad vokiečiai su
smuko po sunkybės našta, 
ir jau nepajiegę jos toly 
nešti.

- - .Monte Saluggo, Posina klo-‘
'visi yra iš Roubaix, Turco-į n.v-i i]‘ Monte Zebio, austrų 
ing ir Liliu taipogi išsiųsti.Įatakai* atmušti. Mūšyje prie 
Protesto svarba, kad vokiu- al'so’ ^t. Michele ir St.

rnų langai išbyrėjo. Kiek

i apie užpuoli- '<iai neprisilaiko nei mažiau- purtino, tapo patirta, kud iErzįngaili 
nėra kada nei pamis- šio žmoniškumo, atskirda-jaus^1>a^ vai‘t°,i0 eksplioduo- g - - 

mia žmones nuo jų šeimynų. Jančias šautuvų kulipkas ir
nuodingų gazų bombas.

KĄ-TIK NEPRIGĖRĖ
DANIJOS KARALIUS.
Danijos karalius Christian

PASISEKĖ TURKAMS.
Turkų lakūnai aplankė jdvlį 

n Į išvažiavo mažame luotelyje j Tenedos salas ir pasekmin- 
jant vandenio pasivažinėti irįgai mėtė bombas ant prie
ik vėjui iškilus luotelį apver-jšo laivų. Priešai po apsau- 

FRANCUZAI ATSIĖMĖ tė, bet karalius nuo mirties Į ga savo laivų kanuolių, bu- 
APKASUS. (išsigelbėjo. Tas atsitiko j vo išsodinę daugiau kaip

išimtą banditų ant šiaurinio 
įkrauto Tugladere, į vakarus 
j nuo Aevedjik, bet turkų ka
iri uinenė suvijo atgal juos į' 
j laivus ir turėjo ten važiuo-į 
ti, iš kur atvažiavę buvo.

APKASUS. Tasišsigelbėjo.
Prie Verduno, ant tiesio- netoli Aaj'iius.

jo upės Mouse krauto buvo pAfiMg DEL
susiremuuas, kuriame is vo- , 
kiečių atome dali apkasui . , . , . ,
prie Thiaumont.. Paimta! A“ghu atkreų>e sukimu, 
daugelis kulkasvaidžų ir i<;e"tl !lv* "^1 m,t l,elvllle i 
v. . , i-i - i girios ir vėliau šturmu pa-siaip daugybes kares amu-C _ t . 1
nicijos. Bėgvje paskutiniu!1e V al U‘l ;
dešimties dienu kovos, frau-1 ,abal, ger<9 vleG.ls '“^i' 

„ • - - ‘ , • - onn Į atžvilgio ir prie ios dideli 1euzai paėmė nelaisvėn 800 - v. . . . , d , . ir • • Imusiai ėio ir dar be eina.lkareivių. i n  ............... ;
_____ _  ines dar vokiečių u.

RIGOS FRONTE, RUSAI t viename pakraštyje ir 
t t nebus visiškai is 1LAIMĖJO. j • i i i- i, ftai anglam vis nebus galimav \ P.

Ties Riga musis tęsėsi bei ep-į į0]vn
perstojimo. Dabar visuose 
frontuose lengviau yra tal
kininkams kariauti. Vokie
čiai daro užpuolimus, kad 
atsičmųs nustotas pozicijas.

DIDELĖS RUSŲ PER 
GALĖS PIETUOSE.

Volynijoje ir šiaurinėjeppįk talkininkams pasiseksi 
(Galicijoje, rusai persilaužėjgu pergalėmis eiti tolyn, tai: 
per teutonų linijas 100 my- |'vokiečiai bus priversti ra- 
(lių pločio. Nuo Czartorysk 
(apskričio iki šiaurinės Ga- 
įliciįos linijos i pietus nuo 

RUSAI PAGAVO DAUGįBrody, rusai nušlavė teuto- 
AFIGIERIŲ. apSįgyUinio liniją. Per

XX. x . Kaukazo fionte rusanis j dvi dienas ir naktis neatlai- 
užsilikoisekasi *r iobau- Rusų pM- daus mūšio, rusai nelaisvėn
Ir koliaiP‘ol(‘ paga7 aIlt syk ,trisde’!paėmė • 39,000 kareivių, 100|K Sofij'os pranešama, kad 

ten išvyti, Įįimts aflciei‘ul ant Jauko kanuoles ir niylių my- bulgarai rengiasi prie atė-
ilias teritorijos, tvirtai toru- .
fikuotų pozicijų.

TURKAI APLEIDO 
ERZINGAN.

Drūčiai aptaisyta turkų

Įima sužinoti, koliai nebus 
atkasti visi griuvėsiai.

į Jersey City taip daugeli 
(nuostolių pridarė, o kaip 
.aut mažųjų salučių, kurių

SUV. VALST. PRIĖMĖ 
TAIKOS PLIANĄ SU 

MEXIKA.
; i Suv. Valst. valdžia priėmė:randasi apielinkėje, kaipo: 

taikos plianą su Mexika ar-Bedloe’s, EUis is]and, Go- 
'arranzos propozicijas, vernor’s Island, gyventojai 

-—■.manė, kad paskutinioji jau 
skir- j prisiartino. Brooklyn’e di

dingų priežasčių, tarpe dvie-įdžiausia panika žmones ap
dūmė ir nežinojo nei kur bėg- 

Sutartį ve- neį k.j daryti.

miu budu apleisti miestai 
Combles.

BULGARAI ATMUŠĖ 
SERBUS.

Ekspliozijos priežastis ne 
Eliseo t.vra žinomos, bet greičiau

sia bus, kad tai atbalsiai 
įr europinės karės, o nepaty

rimas amerikonų mechani
kų, kaip apsieiti su eksplio- 
duojančiomis medegomis.

VĖTRA.
Čia siautė 

kuri pridarė 
$500,000 ver-

Vėtra buvo su perku-

DIDELĖ
Peoria, Ill. 

(baisi vėtra, 
nuostolių ant 
lės.

miino apkasų iš priešų visa
me fronte.«VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 

ANGLŲ KAPITONĄ. NUSILPNĖJO VOKIEČIŲ
APSIGYNIMAS.

Nuo pirmojo žingsnio nuo

SERBAI SUMUŠĖ 
BULGARUS.

Serbai prisirengė prie 
puolimo ir užpuolę sumušė 

>jiegė apsiginti ir rusus su- į!bulgarus, užimdami apie še- 
įe priedas septynias mylias nuo 

. Serbai,

; Anglai protestuoja prieš i 1 
negerą vokiečių pasielgimą,
už sušaudymą kapitono Fry|Lutsko fronto, vokiečiai pa- 
att, nuo lavo Brussels; Lai-B- - ■ ■ • •
vą Brussels, vokiečiai už- iaįkytį visoje linijoj* x ’ ___ ___
griebė pereitą mėnesį ir bu- j stockhod. Dabar rusų pra- Grekijos ruhežiaus. Serbai, 
|vo patalpintas į Zeebiuggeįdėtas užpuolimas link VIa- tai smarkus kariautojai, ku- 

________  (portą. Jo kapitonas Fryatt įdimir-Volynski ir
(ir stovintis penkiasdešimts,’byvo ^Fbiotas vokiečių jur-jBrbdy, tapo vokiečiai at- veikti toliai, koliai nepribu- 
;mylių į piet-vakarius nuo| civių kariškai! teisman, kui’| stUmti ant šešių mvlių fron-j vo vokiečiai ir visiška ne- 

FRANCUZŲ LAKŪNAS jBaiburto, kuri neseniai riUatrado kaltu ir miteisė dnt‘.to 
APLANKĖ BERLINĄ. — ‘ („..y......   .-.A
Franeuzų lakūnas, kuris Didkunigaikštis

buvo išlėkęs iš Nancy, apsiėjus su savo armija randasi 
lankė ant Berlino ir mėtė j 200 mylių turkų teritorijo- 
prokliamacijas, kuriose sa-jje, nežiūrint, kad ir labai' 
koma: “Galėtume mesti ir įkainuota šalis ir neturi at- 
bombas ant Berlino ir iš-(sakančiu keliu. 

i

y i tvirtovė Erzingan, kuri ran- 
o rusai jų už dyką ir ne ati-jc-Įasį Armėnijoje, tapo tur- 
duoda; Kiekvienas vokiečių k^ apleista. Rusų armija 
pasikėsinimas eiti pirmyn, (eiua pirnivll link Konstan- 
alfiug jiems atsieina, o mi-įtinopoliaus. Erzingan yra 
eiti nei biskį nenueina, jei įvirtai fortifikuotas miestas 
da atgal jų neatstumia.

sai užėmė.

uz

MEXIK0S BANDITAI 
UŽMUŠĖ DU SUV.

į VALST. KAREIVIUS.
į Penki Mexikos banditai 

ANTI-KATALIKIŠKA ,'jr du Suv. Valst. kareiviai 
LAIKRAŠČIO SPAUSTU-; tapo užmušti susirėmimo 

VĖ IŠDINAMITUOTA. (penkioms mylioms žeminus 
Aurora, Mo.—Presai laik-.'Fort Hancock. Mexikos 

raščio “Menace” tapo su-('banditai perėjo rubežių Rio 
įgadinta išsprogdinant tris JG rande kur ir prasidėjo 

Sužeistų nėra. Į vienų prieš kitus užsivari-

linkui ,rių austrai nepąjiegė ap- italų, laikraščio “II Progres-I

'sunaikino jų šalies.
^sušaudymo, kas tuojaus ir| Vėliausias apskaitliavi- 

Nikalo- ;taP° išpildyta. (mas nelaisvėn paimtų per j
---- ------— (pirmą pusę vasaros, siekia į KAUKAZO FRONTE.

RUMUNIJA RENGIASI skaičius i ~
Į KARŲ. įčių-austrų kareivių.

Kaip Berlinas taip ir Vien- įgeneralis štabas

so” tapo dinamitų sudras-'l 
kyta per IWW. gaują.

RUSAI LAIKOSI

iki 350,000 vokie-j Apielinkėje į vakarus nuo 
RusųiGumischany, turkai padarė 

praneša. į dvejais atvejais ant rusųlai --------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------ pyx u ii v uu. j vi VLJ Ui O IVAJ Cl 10 ClUl 1 LlO VL | ^CIVILI 1 Lev

Dabar ru-na praneša, kad dar vieno (kad austrų-vokiečių nuosto-įatakas, bet abejos tapo leng- bombas. _____ _______ ____ _ .... ........ ........
.mušti daugelį moterų ir ku-isai geresnėse aplinkybėse, naujo priešo susilauks t. y. Įliai užmuštais ir sužeistais i, vai atmuštos. Linkui Sivas Areštavimų taipgi nebuvo.’nė jimais ir rezultatas to vi- 

i (Visai arti siekia 450,000 ka-' jr Kharput, turkai išvyti iš Nuostolių padaryta ant $l,-'so, kad septyni žmones per- 
'gana stiprių pozicijų. 000. siskvrė su šia pasaule.

dikių, bet į tokį kariavimo;nes perėjo sunkiausią kelio'Rumanijos, kuri rengiasi'.v 
būda, talkininkai netiki. dalį. stoti kerėn talkininku pusėn, reivių.i i gana stiprių pozicijų. siskyrė su šia pasaule.
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'fodėl kad duodi geriausius vui- 
djriirnus už pigiausias kainas.

Už Cc čia pamatysi gražesnį 
Teatrų, kaip vidunniestyje už5C'c.

Nedeliomis 15c. balkonas ICc.
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

ba tom is >5c balkonas 10c žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras. 

Subatomis ir nedeliomill vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

r ’ /ilcftlviiį £kiŠaSfiš--“Katdlikag 
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Prabas fcluoniiis, jieško Jodą 
fr ‘Emlfijos Arbaševskių. gyttdiii- 
sių Box 34, Laupurex, Pa.» Alleg- 
co; Juozo Giedraičio iš Degučių 
sodžiaus, Šakių parap., Suvalkų 
gubernijos gyvenusio ^Cleveland, 
Ohio. Antrašas: Russia, gor, 
Peiizą, Piešaja ui., 9, 
k v. 2, Fr. Iv. Kloirittsu.

Jurgis Žemaitaitis (Kipi^fis), 
Kregždančių sodž., Gelgaudiškio! 
parap., jieško savo pažįstamų: Si- 
mano Antanaičio (Žemaičio) ir 
Kazimiero Baščio abudu iš Kregž 
dančių sodž., Gelgaudiškio parap., 
Suvalkų gub. Gyvena abudu 
New Yorke. Antrašas: 
gor. Penza, Piešaja ui., 9, No. 37. 
kv. 2, Fr. Iv. Kloniusu,'del .Jurgio 
Žemaitaičio.

Kareiviai Peliksas Liasauskis 
iš Antopolio (gyvenusis Žeberiuo- 
se), Kvėdarnos parap., Juoz. Rlm-- 
kūnas iš Migonių, PasvaNo pa

irau., Ant. Miltenis iš Viudcikių, 
Larmontovskij prospekt, parap., Juoz. Razmus iš Sa- 

Įlontų miestelio, Pranciškus Mile
r's iš Bukšionių, Veliuonos par., 
Vicentas Blažinkis iš Pajorių, Vi
diškių parap., Jonas Kubilius iš 
Šokų dvaro Krinčino parap., Mi
kolas Kaciūlaitis iš Dainių, Jur
barko parap. ir Aleksandras Šie- 
dovas iš Gučkampių, Čekiškės pa
rap., jieško giminių ir pažįstamų. 
An!rasas: Russia, Novo—Borisov 
Aleksandr. Ž. D. 27, Tylovoi Je- 
vlakuacionnyj punkt.

Elena Stankauskiutė jieško se 
sers 
kuri gyveno 
betli ?) 
vieto, 
sienka 
Moskva Selo Bogorodskoje Mos 
kovskoje ulica, Nr. 27, 
Si ankauskiutė.

Juzefą Masienč, Kauno gub., 
Ukmergės ujiezdo, Troškūnų vo
lasties, Samavakų ui., jieško sa
vo vyro Kazimiero Masio, kūri
nai gyveno Pittsburg. Adresas: 
g. Petrograd, Sniolenskaja ui. 
No. 11, Biežancoi Juzefoi Masis.

Sana Beinortienė jieško sū
naus Antano, gyvenusio Novo- 
britane, (New Britain), Šiaulių 
pav., Skimskių valsš. Antrašas: 

| Smolenskas Lietuvių Komitetas. 
Rainai Beinortienei.

Juozas Rudbalis jieško dėdės 
Simano Kunieko, 
Kalvarijos pav.. 
Adresas: Russia, 
govoja ui., dom 
12, Osip Rudbol.

Įimai ; Gauti
Jonas Tamašęvskas, įieško se

sers Ba'rboi'Oš/famašanekiutes, po 
vyru Lė'kus, iš Kauno gub-, Šithi- takskoj gub.) 
liųL pav., Joniški^ parap/ Kalne-. 
liti kaimo. Adrbsaš): gotbd. Orei, 
beistvujuščiaja Arlnijd, 28 Pai1- 
kovoj Artileriskcn llr'gadi, 3-ij 
park. G-nu Ivanu ‘ Tamaševsko- 
mu.

Kazimieras Kiškionis iš k. Tolis 
kių, Darsūniškio par.. Vilu. gub. 
Trakų, p. paršo atsiliepti brolio 
Juro Kiškionio, Miko Kišk, ir ki
lų pažįstamų. Russia, Moskva, 
Danilovsk rynok. Tatiščeva, 17 
Polsk. prijut.
Paneles Jurgana ir Uršulė Povilio 
naitės įieško brolio Jono Povi- 
lonio iš Kauno gub., Vilkomirsko 
u., Kupiškio vai. (Jo tėvo vardas 
Antanas) brolis seniau gyveno 
Maine valstijoj U. S. A Seseris 
išvažiavo iš Rygos jau kuone me
tai atgal ir nuo to laiko nieko ne 
girdėjo nuo brolio ir nuo tėvų, 
kurie pasiliko po vokiečiais. Se
serų a.ntrašass: gorod. Petrograd

i Ligovskaja ui. Nr 133 kv. 41, 
Sužeeisti kareiviai (dabar paliuo 
suoti) nori surast savo giminių 
Amerikoj. —Juozas Vaicekaus
kas, 19 m., iš Kruoniaus m. Vil
niaus g. Trakų pav. prašo- atsi
liepi i brolio P. Kazakevičiaus, se
serų Onos ir Anelės Dalikučių iš 
Dijokiškių k. ir kitų. 
Russia, Moskva,

PetronetŠ Mifeevičienė iš kau
lio gub., gyvenu Poltavoj (Poi- 

),x jieškau seserų 
Gilds ir Kleopą Pukinskaitės, 
taipgi tetos Siidintieifės, pažįsta
mų: Marijonos Galminaitės, An- 
tanynos Denušaitienės. Mano 
adresas:- gf Poltava, Malo Sado
vaja ulioa, 12, P. Micevieia, (Per 
Libavos Komitetą).

Izidorius Būga, jieško giminių 
ir pažįstamų iš Paunksnių sodž., 
Alatų valst., Ukmergės pav., Kau
no gub. Antrašas: 
Viborskaja nab. d. 9, 
doru Būga.

Jonas Beeis, jieško 
ir giminių: Ignaco Girdžiuno Al
berto ir Petro Nasavų, ir Stanis
lovo .Šipovičio. Adresas: Petro-( 
grad,
d. 47, kv. 13, Russia.

Adam Petroševič kareivis, jieš
ko savo seseslės Emilijos ir švoge- 
rio Juozapo Balčiūno, seniau gy
veno Racine, Wis. Antrašas: 
Moskva, 6-toj Dvinskij Svobodnij 
polk zapasnij gospital.

Marijona Gudauskaitč iš Sed- 
vainių kaimo. Retovos parapijos, 
Raseinių apskrities, jieško Mar- 
cijonos Gudauskaitės, gyvenusios

Russia,

Antrašas: 
Danilovsk, ryn. 
17. Pols. Prijut. 
Jono ir Povilo 

gub. ir .Šiaulių
Jieškau brolių 

sotis 'š Kauno 
pav. Mano antrašas: gorod Orei, 
Gubernija bliz Gorodskoi boin, 
Dom Fedaseeva, Nr. 44, 2 česti 
Ambrozieju Tamaševsk'.

Jieš.kau brolių Jono ir Povilo 
Kazukatis; Kauno gub., Šiaulių 
p!,v.. Pakrojaus vals. Esu pabė
gęs Vitebskoj gub. miestas Rie- 

ga*vė, 
Kaži il

Leonora Žukas įieško 
laparo Zukaso; Kauno

Petrograd, 
k v. 58 įsi-

pažįstamu

Raudon-

I I

II I
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Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve gali gauti tą gramofoną VISAI UŽ DY
KĄ, tai parašgk laišką su užklausimu į

u žmona Jankauc- 
gub. išvarytas į 
gub. sm. Gorba- 
Golušovo. Jieško

.lllllBKHI
1 Juozapas Misis, jieško savo 
■brolių Mateušo ir Kazimiero ir 
fcesęrs Onos ir giminių ir pažįs/ 
lamų. Iš Pompenų parapijos 
■Gegužinės kaimo, Panavėžio pav.

Adresas: Petrograd, Boro- 
vaja ui. No. 112, kv. 64, Osipu 
Misis
. .Rozalija Milavickienė 
bieriškio, Marijampolės 
čio, Suvalkų rėdybos, 
brolių, Antano. Juozo ir
Vįsockįių. iš Midijl dinos 
Leipumi parapijos, Suvalkų red. 
Adresas: gor. Voronež, gub. M. 
Dvorianskaja ui. Nr 21, Litovs- 
kij Komitet, Rozalii Milavickoi.

Povilina, . Jono, . Kialėnalčia 
jieško Elžbietos sesers ir brolio 
Antano Kiaulėnų iš Kauno gub. 
Ukmergės pavieto. Virbališkių 
valsčiaus, Lebedžių sod. Adresas: 
g. Ribinsk, Jarosl. gub. 
kaja ui. Nr 15, perduoti 
nai Kialenas—Jukonisu. 
isu. —Jukoniui. Russia.

Petras Puidokas, 22,m., iš 
Misiūnų k., Mankunų v., Katino 
g. Raseninių pav. jieško brolių 
Pranciškaus. Kazimiero Puidokų 
ir k. Russia,Maskva, Danilovsk. 
ryn. Tatiščeva, 17 Polsk. prijut.

- Pranciškus Jurkšaitis iš Lukšių 
'k. ir Lukšių par., Suv. gub. jieš- 
“ko brolių Juozo ir Jono Jurkšai- 
'čių. Adresas: g. Revel. Oskarska- 
’ja ui. Nr 17 kv. 8. F. Jurkšaitis.

Kazimieras Kurkia vičia, įieš
ko dėdes Jono Kurkiavičiaus, 
daugiaus kaip dešimt metų Ame
rikoje. Adresas: g. Moskva, 
Dokueevo per. Nr 5, k v. 2, Biež- 
encu Kazimiru Kurkeviču.
, Jieškau brolių Kazimiero ir 
Justino Ruzgių, Adresas: Egor 
-Ruzgis, g. Petrograd, -Zamos- 
kovskaja Zastava Čįcerinskaja

•doroga. Nr 3 kv. 10. ’žiea, Didžioji Nikolajaus
Juozapas Voitkevičius, išbėgęs i’j N r. 29, Rnss'a, Walerija 

Kauno gub. Ukmergės pav. Pupo- 
nių valšč. Kupiškio miest. (laik- 
rod.) dabar gyvena — g. Petro
grad. Zabalkanskij pr. 30 kv. 32. 
Litovskij Komitet, Ivanu Jos. 
Voitkeviču.

Antanas Puzinauckas su žmona 
Rusiaekiute, iš kaimo Giniunų, 
Kliabiškio vai. Suvalkų gub., da
bar gyvena išvarytas nuo karės 
Nižego rodskoi gub. sm. Gorba- 
tovka, kaimas Žarovih-j.

Simanas Juronis iš Kiatu ro- 
niškių kaimo 
kute Suvalkų 
Nižegorodskoi 
tovka, kaimo
giminių ir pažįstamų. Reikalauja 
pašalpos.

Franas Mumgaudys jieško bro
lių Petro ir Justino Mumgaudžių 
ir pažįstamų. Antrašas: gor. 
Novorrosiisk, post pograničnoj 
strazy, Francu Mumgaudisu.

Jieškau Antano Impolito Novic- 
ko iš Vilniaus gub. Košedarų 
stanc. ir miestelio.

Juozo Kazimiero Januškevičiaus; 
Kauno Sub., Jasvonskos vol. iš 
Goiževskų ir Povcetuvsko (?) 
Juozapo Osipovo Naunčiko, iš 
Suvalkų gub. Vladislavavo 
sk. Blagoslovenstvo gm.. 
kalniškių kaimo., taipgi 
Osipovo Naunčik'o iš toe 
vietos. Adresas: 
Russia, Nižegodorskoi 
Sėmenovskago ujezd. selo, Bor 
Pavel Nikolaevič Vikulov, pere- 
dat Julija Naunčik.

Petronėlė Dilertaitė iš užimtos 
Lietuvos, Žemaitytė .Kauno gub. 
Raseinių aps Žvingių parap. 
Bikavėnų sod. jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, Lif- 
liandskaja gub. gor. Riga, Libav- 
skaja ui. NrlO Rimsko Katoličes- 
kaja Kašte. Sv. Alberta Petrone- 
lie Dilert.

Elena Ališauckienė iš Balberiš- 
kio dvaro, Suvalkų gub. jieško 
sūnaus Stasio, pirmiau gyvenu
sio Skrautuose (Gal but Scran
tone, Pa.? Red.) Amerikoje, 
žino apie jį meldžiu pranešti 
antrašu: Moskva, Metnaja 
Nr. 3, kv. 20, Russia.

brolio 
gub., 

'Šiaulių pav., Vėgėlių kahno. Esu 
I Pabėgusi Vitebsko gub. miestas 
Riežica, Nikolajevskaja gatvė, 
Nr. 29.

Jieškau Jono ir Pranciškaus 
(Pabejauckų iš Tilių ka'mo, Kau
no gub. Antrašas Gorod Riežica, 
Vitebsko! gub., Bolšaja Nikola 
jevskaja, Nr. 29. Daininikų Zuka- 
sų (iz derevni Vigeli, Kovenskoi 
gubernii).

Morta Baltromaite jieško savo 
giminių ir pažįstamų iš Kauno 
gub., Šiaulių apskr., Radviliškio 
parap., Monkeško kaimo, prašo 
atsiliepti brolio Antano BaKo- 
maičio. Antrašas: Russia, 
Petrograd, Vezenberskaja ui. 
25. Marta Baltromaitis.

Veronika Kaulyniče, Kauno 
gub., Šiaulių apskr., Radviliškio 
kaimo, jieško savo giminių ir pa

žįstamų. Adresas: gorod Petro
grad, Vezenberskaja ui. dom 25, 
kv. 21. Veronika Kaulynese.

Anna Prilgovska jieško gimi
nių. Adresas: Moskva, Kalitni- 
kovskii poselok, Bežencov barak, 
No. 20, otd. Nr. 5, kv. 3, Russia.

Elzbieta Jonuškaitė jieško bro
lių Jono ir Juozapo iš Kauno 
gub., Šiaulių miesto.
g. Riga, Melničnaja ui., 
2. Elisaviete Jonuškis.

Kazimieras Sadauckas
jieško brolio Juozapo Sadaucko 
ir seserės Onos, gyveno Scranton, 
Pa. Adresas: g. Moskva, Cha- 
movnik’, Božaninovskoi per., dom 
16, Tatiatinskoj ubiežišče, Kazi
mieru Sadovskomu.

Jieškau Antano Markūno, Kau
no gub., Andrioniškio miestelio; 
Franciškos Padkacz ir Antano 
Minkievieiaus iš tos pat vietos. 
Adresas: g. Riga. Graeevaja ui. 
dom 8, kv. 28. Liudvika Minkė- 
vie.

Juozas Skudas Jaupieniškįs 
paskelbia .savo adresų: Valstijos 
banko skyrius, Mogileve ant 
Dniepro; rusiškai—g. Mogilev, 
Otdelienie Gosudarsvennago Ban
ka, Josifu Kazimirovič Skudas.

g- 
<1.

> ap- 
Ant- 
Jono 

pat

glib..

Kas 
šiuo 

ui.

Adresas: 
d. 6, kv.

kareivis,

Chicago, III. Adresas: 
Moskva, šeševskaja ui., 
kv. 10, M. Gtidovič.

Vincas Traškevičius iš
dvario, Krinčino parapijos, Pane
vėžio apskr., jieško brolio Jono. 
Antrašas: Russia, Moskva, Mi- 
liutinskij per., N r. 18, k v. 9, Li- 
tovskoje Obšč. T. 'Praškevičiui.

(Iš “Am. Lietuvio.”).
Julius Saras, įieško dėdės Dio

nizo Saro. Adresas: Russia, No- 
vo-Tronckoe počt. old. Viatsvkoi 
gub. Šorpinožskoe Liesničestyo. 
Julius I. Saras, i

Aleksandra Gudauskas, jieško 
brolių Gabrilijaus ir Kazimiero 
Gudauskų, iš Kauno gnb., Rasei
nių pav. Gyveno Westville. TU. 
Adresas: Russia, 
Nižne-Petrovskaja 

’kv. Kazanskago
Gudovskoi.

Pranciška Petruškienė Silvestro 
Laidomo jieško savo tetas Jie- 
vos (duktė) Prunkaitienės, Su
valkų gub. Adresas: Russia. P. 
Tombov, Nikalaevskaja ui. No. 
13, Litovskaja Ženskaja giinna- 
zia, Franciškoi Petruškienei.

Vincas Sakalauckas, Kauno 
gub., Novo-Aleksandrovo ujiezdo, 
Rokiškių mietelio, jieško savo 
dukters Onos Sakalauckaitės po 
vyru Aleksandra A. Pepalius, 
pirmiau gyveno Chicago, Ill. Ad
resas: Russia, Ekaterinoslavskoi 
gub., gor. Aleksandrovsk, Aleksa 
ui. No. 77. kv. 2, Litovkij komi
tet, polučit Vikentijų Sakalov- 
skomn.

Mare Kaušilo jieško giminių 
Marijonos Indrašites, Adadislavo 
Indrašiaus ir Jono Gabrio. Visi 
Tervidžių sodž., Užpalių parap., 
Ukmergės apskr., Kauno gub. 
Antrašas: Russia, Petrograd. Voz 
dviženskaja 10. kv. 11.
Kavšilo.

Aleksandra Vaškebs 
draugo Kazimiero Pakšto, 
lių parap., Užpalių miestelio, Uk
mergės apskr., Kauno gub. Ant
rašas: Russia, Petrograd, Troic- 
kaja ugol Ščerbakov 8—19 Alek
sandr Vaškelis.

Kazys Kubilius įieško savo bro*- 
lio Antano Kubiliaus, Kauno gnb. 
Vilkmergės pav.. Pagirių vals. ir 
iš Panevėžio, draugų: Bronisla 
vo Višniausko iš Panevėžio, Vla
do Briedžio, Jono Karoso iš Lie- 
pojaus. Atsiliepkite! Kauno vi
durinės ūkio mokyklos mokinys 
Kazimieras Kubilius. Antrašas: 
Russia, Bogorodiek, Tulskoj gub., 
Kovenskoje -srednieje selsko-cho 
ziajstvenoje učilišče Učeniku Ka- 
zimiru Kubilisu.

Antanas Kudukis jieško sese
lės Zofijos: Kudukytės ir visų 
Kvietkiečių. Kauno gub. Ant
rašas: St. Bobruisk, Minsk gub. 
Litovsky Komitet, Mikalojaus 
gatvė, No. 11. Antanas Juozapo 
Kudukis.

go r. Vitebsk, 
dom No. 59, 
- Aleksandrie

Marij

įieško 
Užpa-

Domicėlės Stankauskiutės, 
Lizaberti (Eliza- 

Vilniaus gub.. Trakų pa- 
Niedzingių volasties, Žo- 
kaimas. Adresas: Russia.

Suvalkų gub.. 
Brazavo kaimo, 
g. Voronež, Lo-
Solovevoi, No.

ft
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Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pėiinsylvanijos Iiospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.Uždyką! Koncertą! Uždyką!!!:

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelku
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50e ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikru Rusiškų Karamelku. 
Męs apmokėsime persiuntifna. 25,000 
dėžučių kendžių jaukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame. kad 
tai yra tikros rusiškos kendūs lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis koridomis užganėdinti. 
Kuris ragavo mūsų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
j r:: labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose, Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekviena prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelku. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANDY GO.

ŠTAI TAMSTOS PKOUA 
išmokti greitai Anglų 
kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasek
mingai mokina per 
pačtą visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir klcsose, die
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaigti Gram
mar ir High sehooles 
kursus.— Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių; įdek kelias mar
kes prisiuntimui kny
gos. Iškirpęsprisiųsk
kartu šį apgarsinimą-

Amerikoniška Mckykla, 1741 W. 47 St., Chicago, III.

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.” ■

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki] Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS

I 
■

Tananevicz Pub. Co., Inc.
S. P. TĄNANEVIČIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan St Chicago, Ill

Telephones Yards Į 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI 
APTIEK A

So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
jus žinote, kui kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- 
žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvio-

4503
Ar 

mė, tai 
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos j- save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Į* 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant. kiekvieno 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. — J-‘-!
dome labai atsargiai’ ir teisingai, 
tiekos. K ” ■-'..i-..,.

Musų aptiekoje yra geriausi 
S j pareikalavimo,
Mos gydytoją receptus išpil- 

Reikalo nepamirškite musų ap- 
Kalbarne visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Telefonas CANAL 37j7AKUSERKA
Mrs. A. VIDiKAS

1739 S. Malsted St., Chicago

& Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- |Į 
J kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir 1.1., B 
B gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs H 
j turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę gg 
jį kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- ■ 
a fonu visai uždyką.

I

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

I

i
iki

9
KrAutųvė atdara utarniilkais, ketvergąiš ir subatomis 

vąl. vak. Nedčldieniajs iki 1-vai. dienos.

Bell Patarnavimas Jungia 
Dirbtuvę ir Ofisą

BELL telefonas sujungia dirb
tuvę išdirbystes mieste, su 

ofisų komercijiniame centre.Bell patarnavimas daro sąjungą tarpe išsiskirsčiusių biznio vienučių taip lengvai, kad b”tų bubtuve ir jos ofisas po tuomi pačiu stogu.
r ' i;X< • I L , ’i '■ ’ '

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Bttildinį 

Commercial Department
Oficial 100

'.ft*

s 
■ 
I

ft
KATALIKO KRAUTUVE

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas 

3249 So. Morgan St, v* CHICAGO, ILL. ■
■ ■' fi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ą.ib e a q a ■ ■■ ■ a ■■ '1-,17 ■ ~ Ak v* T • '
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i Amerikos Lietuviai.

SHEBOYGAN, WIS. "
Liepos 23 d. nedėlioję Mo

terą Sąjungos kuopelė, tu
rėjo išvažiavimą į Lake 
View Parką. Oras buvo la
bai šiltas tai žmonės neap
kęsdami miesto, slinko pa 
gal ežerą į minėtą parką ir 
tenai kvėpavo tyru oru. 
Taipgi ir musą Sąjungietės 
linksminosi nors ir nedaug 
ją buvo, bet turėjo gerą sve
čią, kurie užfundino alučio.

Galima pasakyti, kad šis 
išvažiavimas buvo surengtas 
ne tvarkoje, nes mažai ga-Į 
Įėjo dalyvauti, o dar ir su 
svaigalais, kurie visai ne-1 
pritiko tarpe didelės publi-į 
kos.

Liepos 25 d. apsivedė jau-|gįuį 
na porelė J. Navikas su O. 
Kulbokute. Vestuvės atsi
buvo stuboje.

Sheboyganietis.

LOWELL, MASS.
Liepos 25 d. ko-operaty- 

Viškas valgomą daiktu krair 
tuvės atsibuvo extra susi
rinkimas, kaslink pagerini
mo krautuvės. Vienas iš 
svarbesnią nutarimą tai nu
sipirkti savą arklį, nes lig- 
šiol neturėjo, tokiu budu pa
sidarydavo labai daug keb
lumą su išvažiojimais už
sakymą. Komitetas išrink
tas iš dvieju y patą nupirki
mui arklio. 1 ’

Reikia tikėtis, kad laikui 
bėgant išaugs milžiniška 
krautuvė. Nekurie labai 
darbuojasi dėl kooperacijos 
labo, bet turime tokiu, kad j dėl menkos priežasties, ne-j 
ateina nei ant mitingi}.

Šėrininkas.

AVilkes Barre, Pa., o laiką 
—rugpjūčio -17 d. 10 vai. iš 

ryto.
41 Idant didesnis butą 

Amerikos visuomenės pasi
tikėjimai1, patarti susirinki
mui paprašyti Am. Raudo
nojo Kryžiaus draugijos, 
kad apsiimtą paimti į savo 
globą amerikiečią surinktus 
pinigus, kol Centralis Ko
mitetas, pasibaigus auką 

<rinkiniui, nepareikalaus jų 
i.nusiuntimui į Lietuvą.

5 Kreiptis į Am. žymes
niąją miestą Vaizbos Drau- 
igiją (Chamber of Com
merce), paprašant jos, kad 

| priiminėtą surenkamus pi- 
fnigus vietoje ir siuntinėtą 
įjuos A. Raudonam jam Kry
čiui.

6) Patarti busimam jam 
‘Centr. A. L. Komitetui, kad 
atsišauktą į Kongresmanus 
Senatorius, Federalio Aug- 
ščiausiojo Teismo narius ir 
kitus žymesniuosius asme
nis, paprašant ją pritarti 
Lietuvos reikalui.

7) Žinią paskleidimui apie 
Lietuvią Dieną

gauti nuo 
Prezidento 
paskyrimą 
nukent ė j u-

WILKES BARRE, PA.
Vietos Lietuviu pildoma- 

sai Komitetas 
Su v. Valstiją 
Lietuvią Dienos 
auką rinkimui
šiai nuo karės Lietuvai lie
pos 25 d. laikė savo susirin
kimą Wilkes Barre, Pa., ir 
padarė sekančius nutari
mus:

1) Pranešti Amerikos 
Li etų viii visuomenei per ją 
organizacijas ir spaudą, kad 
p. John J. Casey, l|ongres- 
monas iš Wilkes Barre, Pa., 
atstovaujantis Luzerne Co. 
viršminėto Komiteto prašo
mas, įnešė į Kongresą bill’ią. 
idant paprašius Suv. Valst. 
Prezidento paskirti dieną, 
kurioje butą renkamos viso
je šalyje aukos nukentėju
siai nuo karės Lietuvai, ir 
kad Kongresas vienbalsiai 
tam sumanymui pritarė.

Tokiu budu męs lietuviai' 
turėsime savo dieną, ir Suv. 
Valst. Prezidentas, ką p. 
J. J. Casey pranešė, netru
kus ją paskirs.

2) Pakviesti Amerikos lie 
tuvią organizaciją valdybas 
atsiąsti delegatus, paski
riant po vieną delegatą nuo 
kiekvienos organizacijos, į 
extra -susirinkimą Centralio 
A. L. Komiteto sudarymui, 
kuris tvarkytą Lietuvią Bie 
uos rinkliavą. Vietos Ko
mitetas pasižada dalyvauti 
susirinkime, atsiąsdamas jin 
du delegatu.

3) Susirinkimo vietą, kai
po centraliausią, pasiūlyti

■į Margumynai
® 'Akron, Ohio.

Liepos 15 d. prigėrė lietu
vis Jurgis Petkevičius, 23 
metą amžiaus. Lavonas iš
vežtas pas brolį į 
field, Ill.

Girardville, Pa.
Šiomis dienomis 

sydamos viena kita 
lės net penkios apleido savo
vyrus. Tai du tokie turtin
gi pabėgusiais miestai: Har
rison, N. J. ir Girardville, 
Pa.

kreiptis į
(Associat-

į tai, kad 
Lietuvių 

greičiausiai

ed Press).
8) Atsižiūrint 

iki laukiamajai 
Dienai lieka
nedaug laiko, nutarta para
ginti A. Lietuvią visuomenę 
veikti tuojaus, išvieno ir ne
paisant dideliu formalumų.

Su pagarba,
J. S. Lopatto, Pirm. 
Kun. V. Dargis, Rast.

Westfield, Mass.
Liepos 9 d. TMD. kuopa 

turėjo savo pikniką, nuo ku
rio pelno liko suvirs $50.00.

New Philadelphia, Pa.
Liepos 8 d. atsibuvo pra

kalbos su mieriu parengtos, 
kad auką parinkus nuo ka.- 
rės nukentėjusiems. Surink
ta $16.00 su viršum.

Nashua, N. H.
Nashuas lietuviai tiki dar 

į burtus. Aptiko kokia ten 
bobą Lawrence, Mass, kuri 
gydo užžadais. Ir taip įsi
tikėjo jos gydimu, kad kaip 
tik kas kuom apserga, tai 
tuoj ir keliauja į Lawrence. 
Juškaitis.

Die-
jau

KINGSTON, PA.
Labai prastas mitingas 

P. Šv. parapijos buvo. Di
delis triukšmas, kad net 
klebonui grąsino kumščia 
už tai, kad sumanė pirkti 
lotus dėl mokyklos. Triuk
šmą kėlė ne visi; vieni rė
kė pirkti, kiti rėkė kad ne. 
Parapijos prezidentas ver
tas papeikimo, kad nedavė 
apklbėti viršminėto mokyk
los klausimo.

Po triukšmingam parapi
jos mitingui, kalbama vi
saip:

Sakoma, kad parapijoms 
reikalinga unija, kaip 

j'kunigai turi.
Buk kunigai vardan 

į vo išnaudoja žmones 
perdaug.

Kingstono lietuvią bažny
čią malevoja jau; kaštuos 
$4,330. Vienas parapijonas 
sakė, girdi, bus gražu, taip, 
kaip Paryžiuje.

Traction Co. strytkarią 
straikas dar neužsibaigė. 
Apie keletas karu sudina- 
mituota, žinoma, už “demi- 
čią” Kompanijai, turi žmo
nės užmokėti ir 1.1.

P-no Pr. Burbos moteris 
tapo palaidota ant Plymouth 
kapiniu, šalę kunigo Alek
sandros Burbos, kurio ka
pas puikiai atrodo.

P-as Pr. Burba apie ke
letą metu buvo SLRKA. ka
sininku ir kaipo žinomas vi
soj apielinkėj, pasiliko nu
budime. Burbienė palaido
ta išklmngai, net 6 kunigai 
dalyvavo. Pas mus žmonis 
varo iš svieto daugiausia p. 
alkoholis ir mainos.

K. K.

Montello, Mass.

Lietuviu Laikraštis “Katalikas”
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S. P. Tananeviuius, 
“Kataliko” Leidėja.
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—Now Orleans Times-Picayu.ie.
PASVEIKIMAS UŽIMS LAIKO.

Paveikslas rodo, žeme serga europinės karės liga. Daktaras (“-Tėvas Lai
kas“) sako, kad žemė palengva sveiksta, bet vis dar sunkiai serga. Motina Visa

ta susiėmusi rankas žiuri.

Athol, Mass.
Liepos 8 d. pasiimi ė jau- 

!na 22 metą mergina Emili- 
1 ja Vinciunaitė.

Liepos 16 d. Šv. Jono 
kuopa turėjo prakalbas, ant 
kurią kalbėjo vietos kleb. 
kun. K. Urbonavičius ir Pr.
JuJškaitis.

Athol, Mass.
Liepos 16 d. LDS. 4 kuo

pa turėjo parengusi pikni
ką, nuo kurio pelno liko 
815.65.

Brockton, Mass.
Liepos 17 d. atsibuvo A. 

L. R. K. M. 4-tos kuopos 
mitingas. Nutarta padary
ti Mass, valst. moksleivią 
suvažiavimas, kad pasek- 
mingiau prisirngus prie bu
siančio moksleivią seimo, 
kuris atsibus Chicagoje.

Amsterdam, N. Y.
Lietuviai ne įstengdamiWorcester, Mass.

Liepos 16 d. atsibuvo pik- parengti sau pasilinksmini- 
nikas parengtas dėl naudos 
Šv. Kazimiero bažnyčios 
naujai statomos.

Hartford, Conn.
Šv. Jono Evangelisto dr- 

-ja turėjo pikniką, ant ku
rio buvo užkvietusi 
Vyčią 6 kuopą.

nio, nuėjo ant rusą pareng
to, mat D. L. K. Vytauto 
I jenas grajino. Minėtame 
piknike buvo ir kun. Žida 
pavirins.

ir L.

Norwood, Mass.
Liepos 16 d. L. Vyčiu 27 

kuopa turėjo savo pusmeti
nį susirinkimą, ant kurio 
nutarta įsisteigt nuosavu 
knygyną.

Minersville, Pa. •
Besimaudydamas Marlin 

ežere, prigėrė Jonas Barau
skas, 42 metą amžiaus. At
sitikimą matė daugelis žmo- 
nią, bet nespėjo išgelbėti, 
nei dabar jo kūno neranda.

Grand Rapids, Mich.
Liepos 16 d., vietos vy

čiai parengė vakarėlį su įvai 
riais pamarginimais: kalbė
jo kun. J. A. Garvickas ir 
A. M. Račkus. Apart pra
kalbą, buvo dainos.

Norwood, Mass.
Ant F. Karpavičiaus 

nans krikštyną, tapo suau- 
kauta Tautos Fondan $3.75.

su-

Brooklyn, N. Y.
Liepos 16 d. atsibuvo Ka- 

įralienės Aniuolą išvažiavi
mas į Maple Grove parką. 
Choras linksmino susirinku
sią publiką savo dainelėmis.

KATALIKO" GENERALE
AGENTŪRA

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

670 W. 18th St., Chicago, Ill.
Čia galito užsirašyti ‘ Hvatali- 

užsimokčti prenumeratą, 
apgarsinimus ir 1.1... ly- 

pačioje “Kataliko”

BEER

Phone
Canal 9

Phong Before Eleven
• Delivered Before Seven

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

Baltimore, Md.
Vietos lietuviai niekada 

negali užbaigti kovos su sa
vo kriaučiškomis unijomis. 
Čia randasi trįs unijos' 
Amalgamated Clothing 
(Workers of America, Indus
trial Workers of the World

Rockford, Ill.
Kiek laiko gyvavusi ko

operatyve krautuvė, šiomis 
dienomis perėjo-į privatines 
rankas pp. A. Kisieliaus ir 
A. Petronio.
So. Boston, Mass.

'LBS. 1-ma kuopa turėjo 
savo • paprastą susirinkimą, 
ant kurio nutarta ir komisi
ja išrinkta į Spaudos Ko
misiją. Sp. Komisijos už
duotimi yra kuotinkamiau- 
siai prisiruošti prie Katali- 
iką Spaudos Sąvaitės, kuri 
j atsibus spalio nuo 22 iki 
į 29 d.

Endicott, N. Y.
Čionai- lietuviu randasi vi

sai mažai; apie trįs keturios 
šeimynos, bet už tai visame 
lietuvių judėjime dalyvauja 
Binghamtone.
Waterbury, Conn.

L. D. draugystė turėjo 
pikniką ant p. V. Visockio 
ūkės. Svaiginančiu gėrynių 

i neturint, už tai daugumas 
’greitai ir apleido pikniką, 
i Likusieji sumetė auką nuo 
karės nukentėjusioms 
$12.45.

.. Cleveland, Ohio.
SLA. 14 kuopa gerai 

vuoja. Per pusę metu per-p 
ėjo per kuopos iždą $777.84; 
kuopa abelno turto 
$174.62.

turi

Lawrence, Mass.
i Keletas savaičių atgal, čia 
i susitvėrė taip vadinama ne- 
'priguhninga parapija, kuri 
vadinasi “Šv. Kočėlo”. Iš 
vardo matome kokia ten ta 

; šventoji parapija gali būti 
I bet už tai priguli į ją lais- 
i laisvamaniai ir socialistai.So. Englewood, Ill.

Liepos 9 d. SLA. 182 kuo- !K$ laisvamaniai su socialis- 
pa ir TMD. 65 kuopa turėjo!tals inalU) atsiekti joje pri- 
šeimynišką išvažiavima i galėdami sunku atspėti. 
Double Hill giraitę.

išvažiavimą i
Labai 

smagi vieta dėl išvažiavimui 
ir pasilinksminimą.

ir American Federation of
Labor. Kova eina ne tik 
tarp uniją, bet ir žydą tarpe 
lietuvią ii' tos kovos kelin
ti metai kaip negali užbaig
ti.

Liepos 15 d. gatvekarv 
suvažinėjo Pažėrą vieniu? 
tę, trijų metą dukterį.

Rockford, Ill.
Simano Daukanto Drau

gystė nutarė paaukauti L. 
ir G. fondan $10.00, taipgi 
nutarė išnešti rezoliucija 
prieš Bulotą už darkymą 
draugiją ir veikiančią ypatų 
naudingą darbą tautai.

ė 
B

jrioionus innts.ixi

Dr. J. JONIKAiTIS
GYDYTOJAS ir GH RURGAS

Valandos: 8-12 ryto 4 9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, lt B 
e

Br, A. R. Blumenthal s£!Ju',y.
Egzamenuojamo Akis 

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

dieną*

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

warantuotus poperius,
Abstraktus be jokių
Męs turime įimtus

formų parduoti: iš-

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

uusipirk?

dar- 
gra- 
yra 

baž-

Pittston, Pa.
Liepos 12 d. čia tapo už

muštas lietuvis Simanas Va- 
Waterbury. Conn. įladka augliu kasykloje, ku-

Liepos 19 d., atsibuvo se- rį šūvis pagavo, 
niai laukiami debatai, tarpe m. amžiaus, 
atstovą, kurie yra atkeliavę-----------
aukas rinkti, nuo karės nu- Newark, N. J. 
kentėjusiems, t. y. Bulotos 
ir Šimkaus. Tuomkart nė
ra nei vienos pusės, kuri 
butą debatuose pralaimėju
si—abidvi laimėjo. Ant 
ateitįes laimėjimas pasiliks 
toje pusėje, kurios pusės 
laikraštija mokės ir galės 
daugiau rėkti.

Hudson, Mass.
Lietuvią čia yra apie 500; 

organizaciją > net kelios, 
darbščiausia yra pašelpinė 
Šv. Juozapo Dr-ja, prie ku
rios gali prigulėti visokią 
pažiūrą žmones.

Buvo 45

Saltzer City, Pa.
Atsibuvo prakalbos, ant 

kuriu kalbėjo neseniai pri
buvęs iš Lėtu vos Maitas. 
Auką surinkta $4.10c.

Liepos 16 d. L. Vyčią 29 
kuopa turėjo išvažiavimą į 
Hollywood Park. Pelno 
liks nuo viso surengimo 
apie $50.00.

Gilberton, Pa.
Draper kasyklose, patiko 

didelė nelaimė Adomą Mur
auską, kuris drūčiai tapo su
žeistu, ir nugabentas į Ash
land iigonbutį.

"■'iB 1« * H
Westsides Liet. Viešo Knygyno

PIKNIKAS
Su 12 ka išlaimejimų ir 6 prizais

Nedėlioję, Rugp.-August 6 d. 1916
BERGMEN’O DARŽE, Riverside Ill.

Tr • visi nri- laimėjimų. Už bėgimą, šokimą, virvės traukimą ir MwSrsaas.............. E“gimo

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farinerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionl.ja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fermeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę< 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
damo pirkėjams 
Deeds ir vystus 
extra mokesčių, 
visokio didumo
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir ipidinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielženio. Gerinusia žema 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
i>6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu 
■fių farmų Pasiskubinkite
l.i žemės, nes ji greit eina braugyn. 
Atvažiuokit,o pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiamo visus miestų 
■liniukus ir biznierius apsigyventi 
žiamo ir sveikame krašto, kur 
pilna aplink Vaikams mokyklų,
lyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Is
lington, Mieli. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerą gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais fermeriais. Ra
šykite tuoj, gain’ 3 Llstuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras a&eaas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

EVESKIO M 

vZSMOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

SKAITYKITE L. L 
“KATALIKĄ.”
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. Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, ■ 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

į Redakcijos
j Straipsniai

LOGIKA IR TEISYBĖ 
STREIKUOJA.

ls šios laiško dalies “Nau- 'buk susilaukusi įsakymo 
redaktorius išmeške- 'nupirkti vienodus rankve- 

džius dėl visų parapijinių 
mokyklų už $1,250,000.

Parapijinėse mokyklo
se Chicagos diacezijoje mo
kinasi apie 125,000 vaikų, 
kurių du trečdaliu be abe
jo sudaro svetimtaučių vai
kai, kaip antai: lietuvių, len
kų, vokiečių, čekų, italų,

kenkiiną “Naujie- 
’ Čia kalbama apla-

Sprendžiant iš “Naujie
nų” atsakymo į musų pa
stabas, padarytas sąryšyje 
su kilusiu sumanomu leisti 
bepartyvišką, pažangų,. vi
suomenišką dienraštį ir apie 
didelį “Naujienų” susirū
pinimą dėlei to (kad vieno
je savaitėje jos pašventė net 
apie penkias špaltas užpuo
limams ant to sumanymo, 
nors išpradžių pasisakė, 
buk tas dalykas joms visai 
nerupįs), matosi, kad Chi
cagos lietuvių socialistų 
dienraščio redukcijoje logi
ka ir teisybė išėjo “ant 
streiko.”

Straipsnyje, užimančiam 
su virš visą špaltą, “Naujie
nos” pripasakoja melagys
čių, nenuoseklumų ir tie
siog vaikiškų kvailysčių. 
“Naujienos” bijo sumany
tojo dienraščio. Tai matyt 
iš nervuoto jųjų tono raši
nėjimuose apie sumanytąjį 
dienraštį. Mažiaus susi
nervavęs žmogus ar laikraš
tis neprieitų prie tokių ne
sąmonių, kokių “Naujie
nos” prisileidžia.

Jos painiojosi iš didelio 
sujudimo ir sumišimo. Vie
noje vietoje sako, kad nau- 
jasai dienraštis esąs suma
nytas su tikslu pakenkti 
“Naujienoms,” o kitoje vie
toje tame pačiame straip
snyje rašo, buk Tauanevi- 
čiai norį “iškišti” naujojo 
dienraščio leidėjams spaus
tuves mašinas, kurios’ buk 
liko nuo dienraščio, yra ver
tos tūkstančių doliarių, o 
dabar stovi be naudos, ir 
štai naujojo dienraščio su
manymo priežastis—štai vėl 
tikslas. Vyručiai, kas nors 
turi būti negerai, jeigu vie
nas ir tas pats tikslas pra
deda akyse taip keistai dve- 
jotis. . •

Taip pirmas, taip antras 
“Naujienų” 
kam netikę, 
savo laiške 
“Nauj ienų.’
mena nei apie kenkimą ku
riam nors dienraščių. Jisai 
rašo tiktai apie sutvėrimą 
tokios jiegos (dienraščio), 
kuri galėtų veikmingai atsi
stoti prieš tą blogą, kurisai 
yra musų laikraštijos veiki
me. Savo laiške Chmieliau- 
skas rašo:

j ienų 
riojo 
noms. 
mai apie Amerikos lietuvių 
laikraštiją. Dienraščiai vi
sai nei neminimi. O “Nau
jienos” mato tume ketinimą 
'joms kenkti! Tikras strei
kas po kepure.

Kaslink antrojo “tikslo”
—Tananevičių noro “iškiš- 'franeuzų ir kitokių. Lietu

vių parapijines mokyklas 
lanko, kaip sprendžiama, 
'apie 3900 vaikų. Užtad jei
gu toji žinia butų teisinga 
labai skaudus smūgis tektų 
atjausti» lietuviams. Męs 
galime pasitikėti pajiegų ir 
Italkos tik iš tos jaunos čia 
'gimusios kartos, kuri gaus 
pradinį auklėj imą parapiji
nėse mokyklose, kur pramo- 
kinama gimtosios kalbos, 
supažindinama su tautiniais 
turtais: dainomis, žaislais, 
raštija ir t.t. Toji-gi karta, 
kurią išauklės viešosios mo- 

kad prieš dienraščio įkuri- j'kyklos bus svetima mums, 
ii nesupras musų reikalų nei 

'darbų. • ?
Netikėkime . tačiau ką 

greitos žinios garsina. Ne
sinori daleisti, kad antvy
skupis panorėtų susidurti 
su nepageidaujama kritika. 
Juk antvyskupis puikiausia 
supranta, kad tokis dalykų 
surėdymas įneštų didžiau
sią papiktinimą ir suerzini
mą prie katalikų ne airiškos 
tautos. Visos tautos griež
tai priešintųsi prieš norą 
prašalinti jų kalbas iš mo
kyklų.

Antgalo antvyskupis nei 
teisės neturi kištis į tauti
nius bei politikinius daly
kus. Toks dalykų surėdy
mas priešintųsi Suvienytų 
Valstijų konstitucijai, kuri 
daleidžia kiekvienai tautai 
laisvai vartoti ir mokinti sa
vo kalbą. Antvyskupis, kaip 
ir kiti katalikų veikėjai tu
rėtų iš savo pusės pasi
stengti suteikti kuoplačiau- 
sią vietą svetimoms kal
boms, nes tik tokiu keliu ga
lėtų dar labjau katalikus 
pritraukti prie rėmimo ir 
išlaikymo parapijinių mo
kyklų. Lietuvis katalikas 
leidžia savo kūdikį parapiji- yra maža viltis pagelbos). 
nėn mokyklon patenkintas 
tuomi, kad ten neužslopins 
jo tikybos bei tautybės. Be

iti” mašinas—galima pasa
kyti tiktai, kad tai melagin
gas, piktu noru besivado
vaujantis šmeižtas. Tana
nevičių įstaiga įsigijo visas 
dabartines savo mašinas dar 
ilgai prieš dienraščių pasi
rodymą, kuomet apie lietu vi
lkus dienraščius Amerikoje 
nemanyta. Mašinos buvo 
'pirktos spaustuvės reika
lams aprūpinti. Dienraštį 
pradėjus, jokių naujų ma
šinų Tananevičių įstaiga 
neįgijo. Ir dabar tos maši
nos yra reikalingos, kaip

iną buvo reikalingos, 
todėl niekas nemano tų ma
šinų kam -nors “iškišti.” 
“Naujienų” tvirtinimas yra 

’piktas prasimanymas ir me
lagingas šmeižtas.

4 ‘Naujienų” tvirtinimas, 
kad dabar nepatogus laikas 
dienraščiams, yra naivišku, 
'kūdikiškų bauginimu, ku
rio gali bijotis pats baugin- 
' ojas, o ne rimtesni žmo
nės. . ųMl

Turime pastebėti, kad, 
bepolemizuodamos su mu
mis, “Naujienos” prisilei
džia labai negražios takti
kos, kurią galima butų gal 
ir šuleryste pavadinti. Jos, 
darydamos ištrauką iš musų 
straipsnio, perkirto vieną 
sakinį į dvi dali, paėmė pir
mą dalį (tris žodžius), pa
statė tašką, nors tenai ori
ginale stovi skirsnys, o td- 
liaus eina sakinio užbaiga, 
ir atliktas kriukis. Pana- 
'šių “šposų” dori laikrašti
ninkai neprisileidžia.

Su “Naujienų” redakto
riais darosi kas tokio nege- 
' ai, negerai....

įtarimai nie- 
Chmieliauskas 
niekur nemini 

Jisai neužsi-

“Samanytasai dienraštis bu
tu plačios bei bešališkos infor
macijos šaltiniu, Amerikos lie
tuviu visuomenės kultūrinimo 
ir švietimo priemone, nepriva
lėtu leistis į tuos begalinius 
ginčus ir kivirčus, kurie šią
dien taip gausiai išbujoję mu
są laikraštijoje ir kurie, jeigu 
ir turi šiokias-tokias geras ypa
tybes, yra savo milžiniškoje 
daugumoje veiksniu, darančiu 
didžiai demoralizuojančią įta
ką į musą žmonių minias. Ta
riamasai dienraštis galėtą būti 

' veikminga kontra-akcija prieš 
tą blogą ir varytą pozytivį, 
konstruktyvį darbą. ’ ’

SVETIMTAUČIŲ KAL
BA PARAPIJINĖSE 

MOKYKLOSE.
Kiek laiko atgal anglu ir 

lietuvių spaudoje pasklido 
žinia, kad Chicagos antvy
skupis. Mundelein pasiryžo 
iš parrpijinių mokyklų iš
vyti lauk svetimtaučių kal

ybą, o įvesti vien tik anglų. 
Toji žinia sukėlė lietuvių 
spaudoje triukšmą. Kai-ku- 
rie laikraščiai tokį antvy- 
skupio žingsnį karštai pa
smerkė ir išreiškė pasigailė
jimą. Tačiau, išsiaiškinus 
'dalykui, pasirodė, kad ant
vyskupis nei nemanė sve
timtaučius nuskriausti; jojo 
sumanymas siekėsi vien su
vienodinimo mokslo siste
mos anglų kalbos ir kitokių 

. dalykų išguldomų anglų 

. kalboje.
• -

Išrodė, kati viskas gerai 
užsibaigė. Spauda aptilo. 

’ Tik štai toji žinia išnaujo 
. perskrido, per kraštą ir vėl 
į sujudino spaudą. Nurodo
ma, kad antvyskupis Mun- 

' delein svetimas kalbas tik- 
1 rai nusprendęs prašalinti ir 
'tą darąs su pritarimu mo- 

’ 'kvklu komiteto susidedan- I •' *■

lietuvių išeiviją, bet ir visąjįČių immigrantus bilių spe 
tautą. Nuo tų klausinių iš
rišimo priguli musų išeivi
jos ir visos tautos ateities 
likimas. Tik tokiuose mo
mentuose' musų laikraštija 
privalo išlaikyti rimtumą, 
lygsvarą ir kuoaugščiausiai 
iškelti tautinę vėliavą.

Šiądien lietuvių laikraš
čiai nedaleistina veidmai
niauti *ir slopinti tautinius 
jausmus."' Lietuvių laikraš
tis turi būti tyrai lietuviš
kas, be dėmės, ir turi būti 
taip teisingas, kad jame at- 
sivaizdintų tikriausias šią- 
dieninis Lietuvos paveik
slas, dalykų stovis ir t.t.

Laikraštija informuoda
ma išeiviją, kąs dedasi tė
vynėje, koks ten padėjimą®, 
supažindindama su kritiš
ku musų tautos dabartiniu 
stoviu privalo kuodaugiau- 
siai stengties užinteresuoti 
išeiviją ir nukreipti jos do
mų link organizavimosi ir 
nešimo pagelbos nukentė  j li
esiems nuo alkio, ligų ir kito
kių aplinkybių žūstantiems 
broliams. Laikraštijos už
duotimi vra stengtos imsią- 
tyt išeivijos nuomonę link 
Lietuvos reikalų vienodai! 
ir teisingai. Laikraštija prii 
valo kuoenergiškiausia drau Yorke 
sti ir uždaryti burnas .įvai- ja gelbėjimo draugija 
riems savymeilčs suparali- du 
žuotiems, nustojusiems žino struction League, 
aiškumo jausmų asmenims, svarbiausia užduotimi yra 
kurie išnaudodami menką gelbėti 
minių susipratimą daro di- ■ kraštus, 
džiausią visai tautai blėdi, 
nes vietoje šaukimo vieny- 
bėn ir sutartino veikimo, jie 
augina miniose neužsitikėji - 
mą tomis draugijomis bei 
asmenimis, kurių rankose 
šiądien atsidūrė gelbėjimas 
žūstančių brolių. M.

cialstai mato tik apie save ir 
'teįžiūri tik sau pritariančių 
ratelo reikalus. Jie nepai
ko apie šalies pramonę, tik 
apie save tepaiso. Jie mai- 
'šo ekonomiją su politika.

Vaisiai tokio darbavimosi 
'neužilgo pasirodys. Pramo
nė iškryps iš vagos, kasyk
los neįstengs priduoti išdir
biniu i reikalingos žaliosios 
'medžiagos, kainos visame- 
-kame pakils labai didelės. 
Milionieriai, žinoma, nenu
kentės; nukentės plačioji 
'visuomenė. Tarp darbinin
kų išsidirbs privilegijuota 
■kliasa, typiška amerikonų 
darbininkų buržuazija, o 
minios turės už visą bran
giai mokėti, o viso-ko bus 
stoka.

Jeigu Suvienytos Valsti
jos neatmainys taktikos, 
jeigu čia ims viršų šovinistų 
'pastangos, neužilgo pasiro
dys negeistini apsireiškimai, 
kurie blėdingai atsilieps 
šios šalies gerovę. 'J.

i

Dvieju Metų Kare
Bus įdomu skaitytojams 

'pamatyti nors svyruojan
čius rezultatus dvieju metu 
bėgio. -Perskaičius ir pa
amsimus, tikrai baugu daro
mi. Štai tie baisus rezulta
tai:

iižmušta; *2,500,000 sužeista ; 
2,000,000 pražuvę; pinigais 
atsiėjo $8,500,000,000 ir 20 
laivų nustojo.

' Vokietijos 900,000 užmuš
ta; 1,900,000 sužeista; 150,- 
000 pražuvę; pinigais 
'ėjo '$12,500,000,000 ir 
laivų.

Francuzijos 850,('00
1,500,000 sužeista; 
pražuvę; pinigais 

$7,300,000,000 ir 15

111

uz-

Imigracijos
Susilpnėjimas.

Valdiškame Immigracijos 
Binto raporte už gegužės 
mėnesi randame labai cha
rakteringą sakinį: ...and as 
long as the war lasts there 
is very little hope for help 
(...kaip ilgai karė užsitęs—

Iš vienos pusės šie žodžiai 
parodo pragaištingas euro
pinės karės pasekmės į 

ligijiniai ir tautiniai jaus-’amerikonų pramonę, o iš ki
tos pusės parodo, kaip juo

kinga ir neapgalvota takti
ka yra tų amerikonų šovi- 
'nistų, kurie visomis pajie- 
'gomis kovoja prieš iinmi- 
'graciją.

Ištiesi], ateityje Amerikai 
grąsia pavojus pritrukime 
'darbininkų rankų. Pastai 
kame gegužės mėnesyje šion 
'šalin pribuvo vos 31 tūk
stantis immigrantų, o kitais 
'mėnesiais dar mažiau. Po 
'karei taippat nieks negali 
'atspėti, kokia bus immigra- 
'cija. Europa išžudžius stip
riausius ir sveikiausius vy- 
riis karės laukuose bus rei
kalinga darbo rankų ir’orga- 
Liizuos daban visus,s ka tik 
pajiegs dirbti. Iš Ameri
kos, manoma, patrauks 
'skaitlingos minios Europon, 
'kur ras darbo ir sudarys 
gyvenimą.

_______ -x J Aky vaizdo j e' tokio dalykų 
ir rimtų išrišimui klausimų, stovio, kaip išsirodo šovini-

mai paskatina dorą kataliką 
remti visomis išgalėmis tą 
įstaigą, kuri duoda jo vai
kui pavyzdingą išauklėji
mą.

Darbštus ir išmintingas 
antvyskupis Mundelein var
giai panorės išmesti lauk iš 
parapijinių mokyklų vieną 
svarbiausią įnagį, kuris pa
kelia jų vertę įvairių tautų 
akyse. Justinas.

Musįį Laikraštijos 
Uždaviniai.

nei1 Nei praeityje, o gal 
ateityje lietuvių laikraštija 
Amerikoje neturės progos 
tiek pasidarbuoti tėvynės 
'labui, kiek pastaraisiais lai
kais.

Karė sudarė daugybę tau
tinių ir visuomeninių reika
lų, išstūmė prieš daug opių

'stų pastangos aprubežiuotiAmerikiečių lietuvių lail
'čio iš trijų kunigų, kurių 'raštija dabartiniu laiku at,- ’plūdimą šion šalin darbmm- 

...,lk™. j'sidurė priešakyje tokių klau'kų pajėgų.” Burnotai, Dil- 
Toji komisija, simų, kurie paliečia ne vien lignamai ir kiti atakuojan-

priešakyje stovi kun. James
Jennings. '

Egypte randasi apie 
10,000,000 gyventojų, o tik 
yienas bepročių prieglaudos 
namas. Daugiau nėra rei
kalo.

Nauja Gelbejimo 
Draugija.

Šiomis dienomis 
susiorganizavo

New 
nau- 
var- 

International Recon- 
kurios

karės nuteriotus 
Garbės pirminiu- j 

ku šios lygos yra Ch. W. 
Eliot, Harvard’o universi
teto prezidentas, o nariais 
žymiausieji amerikonų vi
suomenės veikėjai.

Draugijos uždėtojai steng 
sis įtraukti į narių eilę Su
vienytų Valstijų prezidentą, 

‘ex-prezidentus, gubernato
rius, senatorius, žymiausius 
laikraštininkus ir šiaip vei
kėjus iš kiekvienos valstijos. 
Kiekvienoje valstijoje bus 
sudaryti atskiri komitetai 
no priežiūra svarbiausiojo 
draugijos komiteto. Drau
gija organizuoja veikimą il
giems metams. Jinai steng
sis įgyti įtaką ne tik šioje 
šalyje, bet visu-pirma Euro
poje laike tebesitęsiančios 
karės ir po karės. Apart 
gelbėjimo badaujančių, dr- 
-ja mano atlikti daug po ka
rės atstatydama triobėsius, 
kaip pavieniems asmenims, 
taip visoms tautoms ir kraš
tams, kurių turtai karės me
tu bus išdeginti, išnaikinti 
arba išgriauti.

Kuomet karės padaryti 
nuostoliai bus atitaisyti 
draugija savo veikimą per- 
neš į kitą dirvą, kur taippat 
bus pageidaujamas jos nau- 
lingas darbas. Visur, kas 
tik atsitiks platesnes žmo
nių minias palietusi nelai
mė, kaip va: žemės drebėji
mas, potviniai, limpamosios 
ligos,—draugija skubės su 
pagelba.

Užduotis minėtos draugi
jos, kaip matome, didelis ir 
svarbus, o nuveikti galės 
daug, nes joje darbuosis žy
miausi veikėjai, turtingiau
sieji šios šalies piliečiai.

Jeigu norime, kad ši drau- 
ą, turime žinoti kaip ją 

gija sušildytų ir musų kraš- 
prieiti; turime mokėti per
statyti musų krašto liūdną 
'padėjimą ir reikalingumą 
'gailestingos rankos.

Justinas.

* * '

Bangkoke, telefoną yra 
764, Londone 259,000 ir 
New Yorke 556,000.

* *

Paryžiuje, žalvarinė ark
lio galva, reiškia nurodymą 
vietos “boucheries hippopha 
giques” arba arklienos mė
sos krautuvę. Nuo anksty
bo septyniasdešimties per
eito metšimčio, hippophagy 
(arklio mėsos valgymas) 
taip pbpuliariškai buvo iš
augęs, kad nebuvo nei vie
no kaimo Prancūzijoje, kad 
neimtu vienos arba dvieju 
krautuvių, kuriose pardavi
nėjama arklio mėsa.

* *

Senovės Anglo-Saxon die
nose, veidrodžiai buvo nau
dojami moterų, prikabinė
tu prie diržo. Toks pat pa
sipuošimas buvo aplaikytas 
laikuose Elizabetos ir 
James I. Jie naudojo veid
rodžio stiklą įdėtą į pat vi
durį vėdyklės, tame pat pe
riode ir vėliau. Pirmiau, ne
gu stiklas buvo atrastas, 
vartojo ragus ir metalą.

* *

Upė Mississippi, šiaurinė
je Amerikoje, yra ilgiausia. 
Turi 4,650 mylių ilgio. Nile 
upė Afrikoje, 4,100 mylių 
ilgio.

mušta;
'325,000 
atsiėjo 
laivų.

Austrija 475,000 užmuš
ta; 1,000,000 sužeista; 900,- 
000 pražuvę; pinigais atsi
ėjo $6,000,000,000 ir 11 lai- 

(vų.
Anglų .160,000 užmušta; 

450,000 sužeista; 70,000 pra 
žuvę; pinigais atsiėjo $12,- 
000,000,000 ir 90 laivų.

Turkijos 75,000 užmušta;
200,000 sužeista; 75,000 pra
žuvę; pinigais atsiėjo $500,- 
000,000 ir 11 laivų.

Serbijos 60,000 užmušta;
125,000 sužeista; 75,000 pra
žuvę; pinigais atsiėjo $100,- 
000,000.

Italijos* 50,000 užmušta;
'100,000 sužeista; 30,000 pra 
žuvę; pinigais atsiėjo $1,- 
100,000,000 ir 6 laivai.

Belgijos 30,000 užmušta; 
70,000 sužeista; 50,000 pra
žuvę; pinigais atsiėjo $100,- 
000,000.

Bulgarijos 5,000 užmušta; 
25,000 sužeista; 5,000 pra
žuvę ir pinigais atsiė jo $50,- 
000,000.

Japonijos priduodama 
skaitlinės tik trijų laivų 
nustojimą.

Viso lėšiavo dabartinė 
karė $49,350,000,000.

Abelnos dienos išlaidos 
'$67,510,259.

1 )aba rti i lės d ienos lėš< >s, 2 ausia 
$100,000,000.

Išviso užmušta 15,355,000. (SUS penkis knyginus paši

* T
Japonai turi tris budus 

pasisveikinimo: — dėl aug- 
štesnių ypatų, dėl lyginį sau 
ir žemesnių už save.

* JF

Kalnas Everest Azijoje 
yra augščiausiu, kurio aug- 
štis išneša 29,000 pėdų.

* *

mylios nuo New 
iki San Francisco,

3,183
Yorko 
Cal.

* *

Pasaulyje yra penki kny 
-cinai, kuriuose randasi ma

in iii jonais knygų 
egzempliorių. Viso, per vi-

! Tai yra pasibaisėtinos 
skaitlinės, žmonių žuvusių, 
'sužeistų, bei pražuvusių, 
’tai}) pat ir kokios pinigų 
sumos išeikvotos, kurios kad 
butų apvertę ant mokyklų 
ar ant kito kokio naudingo 
šalies gyventojams daikt 
tai butų didelė žymė ir gy
ventojai but už tai dėkingi.

milijonai.

Vokietijoje, 14

Ar Jus Žinote Kad
Tarpe augščiausiu medžių 

visoje pasaulyje, yra 
trali joje eukaliptas, 
480 pėdų augščio.

* * r
Šveicarijoje ožka, yra sta 

tomą priešais visų gyvuliu. 
Jei kas ožką baustų arba 
kankintų, gali būti nubau
stas kalėjimu. Jei žmogus 
susitiks ožką ant kelio ir 
nuvys į šalį, gali būti areš
tuotas. Jei ožka įeis į sve
timą kiemą ir žmogus muš 
ją su kuomi, ųebnt, tai žmo
gus prasižengia ir turi užsi
mokėti bausmę.

* *
Upė Amazon pietinėje 

Amerikoje, yra plačiausia. 
Ties įpuolimu į jūres turi 
100 mylių pločio.

Aus- 
turįs

daro penki
*

Rudolfas,
10 metuose išrado dratą.

9 * *

Miesto Altona, Pa. gyven
tojų skaičius siekia 57,000.

* *
Įvairiose dirbtuvėse New 

Jersey valstijoje dirba 
232,000 (?) darbininkų.

* *
Anglija nuo Sausio, mėn.

1 d. š. m. sunaudojo 515,- 
()00,000 svarų vilnų.

* * '
Kentucky valstijoje 1915 

m. gimė 63,578 vaikų, o 28,- 
913 žmonių mirė.

* *

Daugiausia gyventojų tu
ri Kynai, paskui seka Indi
ja, Rusija, Suvienytos Val
stijos, Vokietija, Japonija, 
Prancūzija, litalija ir Aus
trija.

*. B
Ispanija kas metai išsiun

čia į įvairias šalis 
■tonų džiovintų 
(orange) žievių.

* *
. Su v. Valstijose

jo 1914 m.—79,129,000 sva
rų aluminium, vertės $14,- 
523,000.

virš 200 
orančių

sunaudo-

4
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Pabėgėlių Gyvenimas. Z
BOLOVSKAS,

Lietuvių pabėgėlių 
yra apie porą šimtų, 
darbuojasi tiktai “Sievero- 
pomošč”, kuri duoda vi
siems pabėgėliams butus, 
malkų ir valgį tiems, ku
rie negali dirbti. Darbo čia 
yra Vyras per dieną uždir
ba 2—4 rub., su arkliu 5— 
8 rub.; moteris 150 k.—-2 
r. 50 k. “Sieveropomošč”, 
turi čią dar įsteigusi 2 li
goninį ir kelias prieglau
das mokyklas vaikams. Vai 
kus, kaip latvius, taip lie
tuvius, čia moko tik rusi
škai ir latviškai. Prieglau
dose lietuviams net ir kal
bėti tarp saves užginta! 
Užtat labai liūdna, kad 
jaunas vaikų sielas liepia 
užmiršti savo gimtąją kal
bą, nekęsti jos ir pratinties 
prie svetimos nepažįstamos 
kalbos. Labai malonu butų, 
kad Liet. Cent. K. įsteigtų 

- čia lietuvių prieglaudą mo
kyklą vaikams ir numestų 
nuo 
gų.

jų svetimtaučių jun-

Apaščietis.

. TVERĖ.
Gcguž. 29 d. Polia kovo 

gatvėje gyveno iš Vilniaus 
gub. pabėgėlių šeimyna: 
vyras su žmona ir vaikais 
ir “praporščikas”. Aficie- 
ris, parėjęs iš bataliono, 
pakabino sienoje kardą ir 
revolverį. Šeimynos vyras, 
paėmęs revolverį, įėjo į ki
tą kambarį ir šovė pats 
sau į gerklę. Už trijų va
landų vargšas pasimirė, pa
likęs tris vaikus ir žmoną.

Velioniui, sako, liūdna 
pasidarė, išgirdus kalbant 
apie Lietuvą. Mat čia par
bėgo tris kareiviai iš .ne
laisvės. Jie pasakojo apie 
vokiečių užimtus Lietuvos 
kraštus. Sunku esą gvven- 
ti Lietuvoje; triobos su
griautos, miestai sudaužy
ti, žemė iškasinėta; kur tik 
eini, kur tik pažvelgsi, vis 
pamatysi kapus, supiltus 
musų brolių, kurie ten il
sis. Pilni laukai, pilni so
dai kryžių kryželių prikai
šiotų. O 
pasiliko 
Dvarus,

. pabėgę, 
Žmonėms 
džia važiuoti nei į miestą, 
nei iš miestų kitur. Kam 
yra būtinas reikalas, rei
kią turėti tam tikras leidi
mas. Daug esą padirbtų 
siauravėžių gelžkėlių, ku
riais nuolat eina traukiniai. 
Žmonėms užginta esą ir 
kalbėti, kad vėl ateisią ru
sai. Kad išgirstą tokią kai ■ 
/bą, vokiečiai mirtimi gra- 

. są.
O tas nelaimingas 

gus, kuris nusišovė, 
nesenai parėjęs 
nes.
kareivių tokią kalbą apie 
Lietuvą, tai]) nelaiminga
sis ir sau galą padarė.

J. Baltasparnis,

žmonės, kurie ten 
verkią ir dejuoja.

kurių ponai yra
valda vokiečiai.

i vokiečiai nelei-

—•--------_ Viso labo pa-
■i atgabenta, rusų 

laikraščių žiniomis, apie še- 
'šis tūkstančius žmonių. To- 
Vje daugybėje yra ir musų 
'brolių lietuvių. Vietiniai 
''lietuviai gyvena čia iškrikę, 
neturi savo organizacijų, to
dėl vargšais musų tautie- 
'č’fūs, netekusiais tėvynės, 
rūpinasi vietiniai svetimtau 
čįų komitetai, kaip va: Mie
stų Sąjungos Komitetas, 
'Lenkų Komit., Žydų ir Lat
vių Komitetai. Dėl tokio 
'Komitetų įvairumo pabėgė
liai lietuviai buvo išblaškyti 
į va i riuosc, bendrabučiuose. 
Lenkų Komitetas, bijoda 
inas, kad vyriausybė neko- 
lozinuotų Sibiro tyrų len
kais, pasirūpino savo tautie
čius iš Irkutsko išgabenti 
arčiau tėvynės, įsteigdami 
kaž-kur grynai lenkų kolio- 

■ iįą. Išsituštinus jų ben- 
drabučiams, Lenkų Komite 
tas sumanė įsteigti viena 
lietuvių bendrabutį ir visus 
'“braci lit wino w” pakvietė 
jin. Iš pradžios lenkų glo
bojami lietuviai buvo pateli- 

, kinti, kol bendrabučio pri
žiūrėtojas buvo sulenkėjęs 
'žemaitis S. Prasišalinus S., 
naujas prižiurę toj as lenkas 
'pradėjo lietuvius skausti. 
'Iškilo didi pareige gelbėti 

' musų brolius, I 7
’ 'bendrabutyje, 
' 'antros pusės
jus, kad jiems
'ti apsigyventi Sibiro tyruo
se. Todėl turime griebties 
'visokiu priemonių gelbėti 
šitiems nelaimingiemsiems 
i .o pražūties-' Gi ir pačių 
pabėgėlių lietuvių karščiau
sias troškimas, jei jau nega
lima grįžti Lietuvon, tai 
nors arčiau tėvynės pasilik
ai! Vietiniai lietuviai, ma
nydami tokį vargingą brolių 
'padėjimą ,suskaito jais ru- 
pinties kaip įmanydami; 
norinčių pasidarbuoti pa
bėg. lietuvių naudai čia at
sirado 2—3 žmonės. Štai 
Vine. Giedraitis, nesigailė- 
'damas laiko ir triūso, pasi
rūpino gauti iš Lietuvių 
Centro Komiteto oficialų 
įg. liejimą. Norėdami Gied
raičiui palengvinti tą sunkią 
naštą, kai kurie vietiniai 
lietuviai einame jam pagel
iom Pirmiau lenkų ben
drabutis, jų pavadintas “lie
tuvių bendrabučiu,” dabar 
jau bus globojamas ir pri
žiūrimas Giedraičio, gi lėšų 
'bendrabučiui prižaėjo L. C. 
K. Bendrabutyje dabar gy- 
Vena apie 40 lietuvių; iš vi
so kol kas mums pasisekė 
suregistruoti 79 žm. Be 
'abejonės jų yra dauginus, 
bet lig šiol tiki u skaitmenų 
'r neturime.

(Iš “Liet. Balso.”)

nas, jos ant tiek pasidau- 
gįs, kad paskui sunku bus 
jas pergalėt, o musų laisvė 
jomis bus varžoma vis dau- 
'gyn ir daugyn. Toji pat 
ramumo ir apsileidimo dva
sia priešinasi ir pareigoms 
bei pasišventimui link pri
sirengimo. Jei toji pat in
dividualizmo dvasia butų 
'buvusi pašaukta atsispirt 
prieš užsipuolimus ant mu- 
'sų ypatos laisvės, kuri yra

K. J. FILLIPOVICH,
Generalis Agentas Chicagai.

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

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

žmo- 
buvo 

iš ligoni- 
Kaip išgirdo iš anų

lietuvis. Iš įvairių jo vei- 
'kimo epizodų pažymėsiu 
'bent vieną: nuskurdęs žmo
gelis pabėg. prašo pašalpos, 
o p. įgal. A. subliauna: “Aš 
'jumis visus į kaimus išsių
siu, aš jumis policijai ati
duosiu, aš jumis pinigus duo 
du, jums rūpinuos, d jus gu- 
lit sau ,ir nieks jums neru
pi!” Kurie gali tie eina į 
darbą. Lietuviai, kaip ir vi
sur, nemėgsta tinginiauti,
bet musų įgaliotinis visiems Jdabar pavartota kaipo skrai- 
sako, kad jie tinginiai ir t.t. \ste užsidengimui nuo prisi- 
Su gavimu “pajoko” neap- renginio prie karės atsako- 
sakomai privargina p. įga- niybių ir pasiaukojimų, tai 
lietinis, nes reikia eiti die- 'nebūt buvę progos laikraš- 
na iš dienos ir—vis tas pats čiui The American Leader 
pasakymas: “rytoj ateikit.” 
Yra tokių, kurie eina jau 12 
kartas ir vis p. įgaliotinis 
neranda laiko išduoti jam 
reikiamų pinigų. Kiek žino 
gui’nėra širdies! Juk tie 
“pajokai” jam įgaliotiniui 
nei kokios naudos neneša, 
Juk jam pačiam užtenka, 
nes jis, be įgaliotinio algos, 
turi dar kitur tarnybą su 
nemažesne alga,' o savo bro
liams lietuviams tremti
niams, jei Įmanytų, iš bur
nos kąsni išvilktų...

(Iš “Liet. Balso..”)

skaudžiamus 
kuriems iš 

gręsia pavo- 
gali varu liep

KĄ AŠ ŽINAU APIE 
PABĖGĖLIUS.

N. mieste pernai metais 
pabėgėliams buvo ne bloga, 
nes gavo kambarius, pinigui 
'“kiek locka” p. įgaliotinio. 
'Kol buvo N. mieste maža 
'pabėgėlių, tai įgaliotinis lai
kėsi panašiai žmogui, nes 
jis gerai numanė, kad, esant 
'maža pabėgėlių, nereikalin
gas valdovas ir kad jam ma 
ža nauda iš jų. Taigi ėmė 
prikalbinėti žmonelius, net 
ir iš kitos gubernijos trauk
ti. Taip sudarė pabėgėlių 
daugiau ne 400 ir pradėjo

IRKUTSKAS.
Irkutskan pabėgėlių varu 

atgabenta dauguma, tiktai 
menka jų dalele atvažiavo 
savo noru. Savo noru at
važiavusieji turėjo čia Ir- 
'kutske arba giminių, arba
pažįstamų, pas kuriuos ir j veikti, bet veikti ne kaip

Louis N. Hamerling.
YPATOS LAISVĖ. | 

LXII.
Apkalbėjime apie prasi-' 

dėjusįjį šioje tautoje prisi
rengimą prie karės, toje 
'prisirengimo priešininkai 
'tankiausiai argumentuoja 
tuomi, kad ši tauta yra in
dividualistiška ir neprivalo 
but varžoma militariškuoju 
'lavinimu ir disciplina sle
giančia individualus. Ir ši
tą argumentą priima net ne- 
kurie prisirengimo užtarė
jai, kas, bent iš dalies, pa
rodo daugelio pažiūras į plė- 
čiantįsi prisirengimą.

Ar teisingas mus pasaky
mas, kad individualizmas— 
tai svarbiausis dalykas ame
rikiečių pobūdyje? Ar tik
rai esant męs individualis
tiška tauta?

Atsakyt į tuodu klausimu 
gamila maž-daug taip: pa
matuose męs esame indivi- 
'duolistiška tauta, bet šiuose 
laikuose individualizmas nė
ra svarbiausiuoju dalyku 
amerikiečių pobūdyje; kiti 
dalykai užstelbė jį. Išrodo, 
kad musų individualizmą už 
slopino kiti svarbesni daly
kai, kurie ištikrųjų nėra 
svarbesniais, tik inkalbami 
tokiais. Jo tikslas, rodos, 
tik apsilenkt visų nemalo
numų, bet ne kovot agresy- 
viškai už ta, kas yra tieso- 
ta. Ekonominės sanlygos 
'ir naujai kilusioji nuovoka 
apie sociališką atsakomybę, 
kuri vien tik blaškosi, bet 
nparodo savo vaisių mato
mai sulaikė naudojimąsi tuo 
mi individualizmu, kuris pri 
valo but kuoveikliausis prie 
ypatos laisvės apgynymo. 
'Todėl tai męs ir nekovojam 
su musų laisvės suvarry- 
mais, praleisdami nutylėji
mu principų apgynimą ir 
saikuodami to pasekmes tik 
ypatiškais nesmagumais, ku 
Tie gal ir neląbai svarbus 
nekuriuose dalykuose, bet 
nepamatydami pavojaus di
džiam j ahi principui — lais
vės idealui—ant kurio ši 
Respublika yra pastatyta, 
ir užmiršdami tą, kad, dalei
džiant įvykdinti smulkme-

spausdint vis seriją straip- 
'snių apie ypatos laisvę, nes 
kiekvienas pasikėsimas var- 
'žyt mus ųlaisvę butų susiti
kęs smarkų ir drąsų pasi
priešinimą. Juk tai nėra 
tyras individualizmo išreiš
kimas daleidžiant išplėšt 
musų ypatos laisvę ir, iš ki
ltos pusės, priešinties įvyk- 
'dint tautos apsaugojimą tik 
'todėl, kad tas reikalauja 
'disciplinos ir paklusnumo, 
žinant, kad žmonės patįs ga- 
lų-gale taps tvarkos valdyto 
'jais. Pavojus laisvei ir in
dividualizmui yra daug di
desnis nuo vidurinių pastan- 
'gų slėgti musų laisvės įky
riais suvaržymais musų kas 
^dieninio gyvenimo dalykų, 
negu suplianuoti prislėgimai 
(visos visuomenės, nes tokie 
greičiau yra pastebimi ir 
pačios visuomenės svarsty
mui priklausanti:

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 jr jg, Halated gat 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

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

H. Rubenstein & Go.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., :■: Chicago, III. 
Arti Halsted

Atdara Nedaliomis

H taisytus piauKams vais- 
Derniaftiga”. Geresnių plaukams 
j už “Dermafugą” nėra!

tUS’ ‘‘I 
vaistą

“De aafuga” padarys tą, kad Ta
vo ’.pin ikai bus tankus, švelnus ir 
skaistų: ? Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

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

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

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

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

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS

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

"GeriaUsis žemlapis lietu
vių kalboj.
labai 
liepė 
čiai.

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

Kaina
I VIENAS DOLIARIS
I su prisiuntimu į namus.

j Reikalaukit pas
į S. P. TANANEVIČIUS,
I 3249 So. Morgan St.,
I CHICAGO. ILL,

f Nerviški Žmonės \
jA džiaugsis dažinojus, kad ją sveikata gali

būti žymiai pagerinta ir, kad ją nervą 
‘ systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 

jeigu tokie žmonės vartos

f Severa’s
I Nervoton
£)į (Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo

ju nervu suirutės.. Toji gydupiė yra visiS- 
kai atsakanti ir, vartojant * nuo įvairią 

^4 nervu ligą, ji trumpame laike parodys sa-
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- 
dalijanti palengvinimą nuo

proto slėgimo
It insomnijos bei nemigio 

nervų išsėmimo
I? histerijos ir nerviškumo. Kaituoja $1.00

Rašykite ir reikalaukite musu eirkuliorių: “Severcs Nervotonas” 
—kada ir kaip ji vaitoti. Siunčiamas dųvanai.

Ssveros Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Sovo- *>9 ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara- (v1 
jai tų savo apiclinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: . /«
T? W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa, zia,

- —---- - '• • • —   - --   —'  ------ T

Geriausia Vieta 
■ 

Lietuviškiems Piknikams

National Grove Garzas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

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

J. M. Tananevičius
3253 S. Morgan St. Telefonas YARDS 6870 

Arba tiesiog ant vietos:

National (trove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

30(11 DeSplaillCS Sts. Telefonus Riverside 56

5SSS

Chic°‘’o T”

Riverside, III.

| DR. A. J. TANANEVICZEJ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
> CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyveninio vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

S

Štai
Jūsų Proga
Prigelbęti
Daug mandagumo veiksnių 
ir patarnavimo atlikta per 
geležinkelio darbininkus, 
bet negauna pripažinimo, 
kadangi tamista nepranešė- 
te apie tai.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSA.S rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasių, 
kad kantriai lauktų karo pabaigos.

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

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

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

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

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

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias 
skiltis) prieš tekstą 60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminiu 
arba darbo petito eilute 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 RUSSIA

Todėl, ar parašysi man laiš
kų apie šios rūšies veikmę, 
kokią tamista esate matę 
laiks nuo laiko?

Per tokią co-operaciją. ta- 
mista paskatintas pasek
mių, kad bus naudinga 
abiems, “veikėjui” ir tami- 
stai pačiam.

ANDERSON PACE, Manager,

Bureau of Railway Publicity of II
38 So. Dearborn St., J

5
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J a^s a^anB sunkiai atsidu-'mano padarytos klaidos, ant dustrų į šiaurius nuo
A p,racĮgj0 pasakoti sa- Pamačiau, kad ir aš esu pri- Krasnik, bet buvo atmušti.

vo atsitikimus:
“Kuomet aš atkeliavau į 

Ameriką, jau bus apie de
šimts mėtų. Senumo buvau 
apie aštuoniolika metų am
žiaus. Atvažiavau į Naują
ją Angliją ir greitai susipa
žinau su daugeliu draugų, 
kurie skaitėsi save labai 
apsišvietusiais, kas man pa
tiko, o jie man tą apšvietą 
teikė. Tuojau tie draugai 
sudėjo pinigų ir užrašė man 
kelius laisvanamiškus laik
raščius įgirdami, kad šitie 
laikraščiai, geriausi visoje 
Amerikoje. Tas kurs nori 
būti apsišvietusiu, būtinai 
turi tik tuos laikraščius Į gal kur gausiu darbą, o dau- 
skaityti ir aš nieko nežino-i giau panašus atsitikimai ne
darnas, įtikėjau ir pasida
viau po jais, nors iš karto 
buvo šiukštu skaityti tokius 
nešvarius laikraščius, nes 
buvau geru kataliku išauk
lėtas, bet gahj gale, pradė- 
jau pats abejoti, manyda- miestan padėjau surasti dar 
mas gal ir tiesa kaip jie ra- bą, daviau kelius centus dėl 

pragyvenimo ir persiskyrė-
Jis su ašaromis dėka-

■U ' • -
Vieną pavasario gražią 

dieną, siflnaniau eiti kur į 
ukes,. miškelius pasivaik
ščioti. Saulė ką tik užtekė
jusi bėrė savo skaisčius 
spindulius per viršūnes me
delių.

Gėrėdamasis gamtos gra-, 
žybėmis, ėjau vis toliau ir 
toliauuųo♦miesto" ir ne ne
pajutau,'kaip atsiradau už 
šešių mylių nuo miestelio, 
nuo savo gyvenimo vietos.

Taip eidamas ir visokių 
svajonių apimtas, pamačiau 
kaž-kokį, staiga jiasikelian- 
tį žmogaus paveikslą ir pra
dėjo artintis link manės, 
bet dar buvo gana toli. Ke
letą žingsnių pažengus ar
tyn, matėsi, kad ir vėl tas 
žmogaus paveikslas atsisė
do. Pasėdėjęs kelias mi
nutes. ir vėl mėgino eiti ar
tyn manęs, bet vėl greitai 
sėdosi.

Labai mane nustebino šis 
reginys, ir net biskį baimė 
pradėjo imti, matant tokį 
nepaprastą reginį.

Einu tolyn, o jis 
link manęs artyn, 
visai arti, atrodė, 
yra tikru valkata.

Valkata šaukiasi mano pa-, 
gelbos. Aš užklausiau kuo
mi galiu pagelbėti?

Valkata sako: “Esu ne
valgęs kelinta diena ir pi
nigų neturiu, ir niekur' ne
galėjau gauti valgyti pake
lyje, ir šioje vietoje aš vi
siškai nusilpnėjau, kad jau 
nebegaliu eiti tolyn, kad ką 
nors priėjus. Gelbėk mano 
gyvastį.”

Aš pradėjau mąstyti, kaip 
čia, kur gavus kokį nors 
valgio biskelį, kad pastipri
nus: miestas toli, ūkės vi
siškai nesimato... atsimi
niau, kad aš turiu pietus 
įsidėjęs, kada rengaiusi ei
ti ant ilgesnio pasivaikščio
jimo. Tuojaus ir padaviau 
savo pietus. Kuomet užsi
kando, jautėsi stipresniu ir 
pradėjo drąsiau kalbėti. Aš 
patėmijau, kad angliška 
kalba, jam-yra neprigimta, 
tai užklausiau kokios tu esi 
tautos? Valkata atsakė, 
kad esąs lietuvis ir tuojau 
pradėjome kalbėti lietuviš
kai. Aš užklausiau iš kur 
eini ir kur eini? Bet jis 
atsakė man: “Ilga istorija 
apie mano kelionės priežas
tį.” Aš sakydamas, mel
džiu papasakoti nors trum
pai ir ant kuo jis sutiko. 
Pirm negu pradėsiu pasako
ti jums, meldžiu turėti kan
trybės išklausyti, nes aš ne
papasakosiu nieko žingei- 
daus, tik savo visus žing
snius, kurie mane privedė 
prie dabartinio padėjimo. O 
gal kartais jums bus pasi- 
mokinimas arba nors kitiems 
patarsite, kaip išvengti 

. blogų žingsnių, kurie į pra
pultį veda.

Visu pirma užklausė ma
ne, kokios aš pakraipos esu. 
Aš atsakydamas prisipaži
nau jam, kad esu katalikas. 
Tuomet liūdim balsu tarė: 
Tu laimingas esi, kad savo 
tikėjimo neapleidai, nes čio- 
jiai Amerikoje jaunimas la- 

ii greitai pamiršta bran
dą daiktą ir atsiskiria 
L ip prakilnios Kris- 

įgijos. Ant valan
čio, galvą žemyn 

pasirodė pilnos

artinasi

kad tai

Anglų ir francuzų rtiilitariš- 
kos didėsės galvos, suvažia
vo į Calais apkalbėti daly
kus. Anglai išvijo iš apka
sti, vokiečius, į šiaurius nuo 

j Ypres po dviejų dienų mu- 
; šio rankinėmis granatomis.

Liepos 10 d. Vokiečiai at
mušė francuzų atakas, į šiau 
irius nuo Souchez, į pietus 
i nuo Albert ir abiejose pusė-

ilgus—žemiau kelių. V aik- 
ščiojo susijuosę plačiais šik
šniniais diržais, užsegamais 
užpakalyje, o priešakyje tu
rinčius daugiau ne 14 masto 
pločio, 
šikšnos 
mis.

Dviračius išrado ir pir
miausia pradėjo vartoti

skaitytas prie tos tamsios 
!ir ištvirkusios šaikos.

“Taip bemąstydamas sau 
\vienas, staiga pamačiau atei 
'nant tamstą ir iš džiaugsmo 
stojaus eiti link tavęs, bet 
porą žingsnių pažengęs pa
sijutau, kad spėkos apleido, 
o silpnumas užviešpatavo ir 
pasodino atgal ir taip net 
iki trijų kartų atkartojau, 
'neįstengiau eiti toliau. ' 
prisiartinęs prie manęs, pa-įčiai padarė dideli pasisten-jmirė Jaltoje Liet. Cent. Ko- 
stiprinai mane valgiu, ir iš-Į girną sumušt rusų armiją Jmiteto sanatorijoje. Vėlio- 
gelbėjąi mane nuo mirties (pietinėje Lenkijoje, bet ru-jnis buvo kilęs iš Sintautų 
už ką tau busiu visuomet sai atmušė. Belgai atnaujino (parapijos (gimė 1892 m.

Dabar meldžiu ataką ant tiesiosios pusės ' rugpjūčio 27 d.), Naumies-
• • J XT { .. . «... /-s. i

su kišenėmis viena 
skiaute uždengto-

(Iš “Liet. Balso.”)

A. A. KUN. JUOZAPAS 
KAMAITIS.

Kunigavęs vos pusę me«u. iiiuv umxvjvwv i i viuu^ci v vvb

Tuįse St. Mihiel. Austro-vokie-(tų, 1916 m. balandžio 28 d

dėkingas.
'tavęs, vesk mane į miestą, Yser.

'atsikartos su maiiima. Grį
šiu prie tiesos kelio.”

Kuomet jis pabaigė pa
sakoti savo istoriją, atsikė
lėme nuo žemės ir pradėjo
me eiti link miesto. Atėję

'šo. Kada jau peržengiau 
'katalikiškas tiesas, aš pats 'me.

LIETUVIU TAUTINIAI 
DRABUŽIAI.

Žinomas senovės tyrinė
tojas V. Šukevičius “Vis- 
los” laikraštyje 1903 taip 
aprašo netolimoje senovėje 
Vilniaus gubernijos lietuvių 
dėvėtus drabužius:

— Moters dėvėjo baltus 
marškinius plačiomis rauko- 

l’vėmis, raudonais mankietais
pradėjau tvirtinti, kad nėra vojo man už visą, ką jam j pagražintomis. Viršui marš- 
Dievo, nėr dūšios ir kad ge- ('suteikiau, 
riau nuraminus savo sąžinę 
ir butų lengviau nedorybėse 
gyventi. Ant galo taip pri
pratau prie visokių nedory
bių ir jau man atrodė visiš
kai nebaisios. Kas yra tie
sa ir gera, nenorėjau nei iš
girsti, ir viską pamyniau po 
kojų.

“Taip begyvendamas su
siradau sau tinkamą draugą 
ir nutarėme eiti sau leng
vesnio duonos kąsnio j ieš
koti. Mano draugas sako: 
•‘męs esame laimingi, kad 
apsišvietėme ir galime pa
daryti gerą pragyvenimą

Včliau tankiai matydavau 
besimeldžianti bažnyčioje, 
ir tapo geriausiu žmogumi.

B. Petras.

■čio apskrities, Suvalkų gub. 
i Pereitais metais, kaipo Sei- 
jnų seminarijos auklėtinis, 
Ibuvo išvežtas į Mogilevą, o 
iš ten į Petrapilį, kur jį J. 
E. Seinų vyskupas Karosas, 
kaipo baigusį 5 kursus,' pa
šventė spalio mėnesyje ku
nigu. Sirgdamas džiova, 
velionis buvo didžiai nusil- 
'pęs ir jieškojo sveikatos šil
tuose Rusijos pietuose. Ode
soje, vietos kunigų šelpia
mas, išgyveno 3 žiemos mė
nesius, o Jaltoje—3 pavasa- 

Visą ligos laiką vė
kinių buvo dėvimas rausvo
(pąsowy) arba melsvo (gra- rio m.
natovyj mašasto korsetas... Honis pasižymėjo didžia kan

•ilia krutinės viršuje iš- trybe ir per trumpą savo

KARĖS NUOTIKIAI 1915.
Liepos 1 d. Rusai sumu

šė austrus rytinėje Galicijo- 
ije; užgriebė strategišką mie 
istą Kolomea ir užgriebė ki
tus miestelius ant pietinio 
kranto upės Dniestro. Fran-i 
įcuzai atsiima savo darbo 
Thiaumont į šiaur-ryčius kiek 
nuo Verduno, po visos die-į 
nos mušiui. Italai stumia 

t x _____vi austrus, apskrityje Trenti-
sunkiai nedirbdami, nes męs,no; naujas kabinetas reika- 
nepripažįstame, kad yra 
Dievas ir dūšia, o nuo val
džios tai mums labai lengva 
apsisaugoti. ’

' “Pasitarę nuėjome ir nu- 
'sipirkome po revolveri ir 
leidomės toliau į kelionę. 
( “Be darbo pragyvenau 
kelis metus. Visas tas pra
leistas laikas man atrodė 
kaip nelaisvėje, neturėjau 
jokio ramumo. Štai, kelios 
sąvaitės atgal, buvau pašau
tas į ranką.

“Vieną kartą buvome la
bai išalkę ir priėję miestelį, 
'radome mažą krautuvėlę, iš 
kurios pasiėmę valgomų 
daiktų kaip savo, žinoma, 
pinigų nemokėjome už tai. 
'Einame atgal į paupę. Iš 
kur tai du poliemonai pra
dėjo mus vytis, o męs bėg
ti; man peršovė ranką, o 
draugus paėmė; aš ištrukęs 
’began toliau ir šiądieną at
siradau šioje vietoje. Mano 
žaizda jau baigia gyti.

“Šiądien, kada visiškai 
buvau nusilpnėjęs, tada 
stojosi mintįs prieš mano 
akis: atsiminiau visus tėvų 
'persergėjimus, kurie mane 
nuo. mažų dienų mokino ir 
išvažiuojant į Ameriką per- 
'sergėjimus davė.

“Pradėjo skambėti mano 
'ausyse jų liūdnas ir aiškus 
balsas; rodosi jie mato ma
ne nelaiminga, apgailestau
ja ir kartu bara, kad nepil
džiau ir neprisilaikiau jų 
patarimų. j

“Taip svajonių kankina
mas perbėgau visus jų vei
kimus. Aiškiai viskas pasi
rodė, kaip ant, delno, visos

su g 
karpa ir kertėtais dantimis 
apačioje. Ant kaklo eilė.-, 
gintarų ir kitokių nebliz
gančių karolių. Ant galvos 
šilko ar vilnų skarelės, gra
žiai iš užpakalio užrištos. 
Sijonai įvairių varsų, bet vis 
kitokiai, negu korsetai.

— Vyrai dėvėjo pilkus 
žiuponus, užpakalyje bentųių W 

per juostą surauktus, tijoje.

amžių buvo tylus, bažnyčią 
ir tėvynę mylįs jaunikaitis.

* *
Vienas trečdalis ‘Alyvos, 

ant viso pasaulio yra išdir
bama Ispanijoje.
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Rezidencijos.
" Monroe 5622 Tel Hay market 1027 B
" ANTON A. TOCHA I
H ARCHITECT & ENGINEER fl

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir
H rezidencijoms ir ti už labai žemas kainas j
- Room 207 Home Bank Bldg.
a N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. ■
y Res.1431 Holt St. Chicago, III. ■
imRmM3MaMnnNMVaNBMORKHMI*S

JUS GALETE IŠAUGĖTIPLAUKUS
-rMKHb. pasekmingas.

Tarp New Yorko ir Bo
stono pirmas ekspresinis 
traukinis bėgo 1821.

“X”- spinduliai išrasti 
į!895 metuose per profeso- 

K. Roetgen, Vokie-

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško* kalboi 

„ Lietuviškoi kalboi
„ Aritmetikoi
„ Knygvedystti
„ Stenografijo!
,. Typewriting
„ Pirklyboi telilą
„ Abelnoi Hiitorijoi
„ Buy. Valit. Hiitorijoi
„ Geografijo!

PilietyBtši
„ Politiško! Ekonomljoi
,. DailarašystSs

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

Sąmoninga gaspadine

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

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtg. 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. 
-x-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

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

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

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

visada turi sava namuose buteliuką 
D-ro RLhtcr’‘o

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dinlo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai hno
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, Nev/ York, N. V.
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SPECIAL Į
111 1 ■

I Puikus paveikslėliai, kurie vy- ■ 
: rams labai patinka. Sampelj ■ 

siunčiu už 14c stampomis. g

CHAS. P. URBAN I
I
i 122 Rimdale avė. Yonkers, N. Y. I■
■;ii:i.a:ii;;aiiiiili:iniiH::iii!HiiiiiiKiiiiiHiiiii!HiiiiiiH!iiiiiH:iiiiiBiiiiiiHiii!u

Tel. Yards 5194.AKUŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

FARMOS
; Aš neprigiifiu prie jokios kompani- 
i jos, tik parduodu farmas, kurias uki- 
I ninkai patįs man priduoda—tai pertai 
j galiu pigiau parduot. Aš bunu kožną 
I subatą tarp 5 ir 7 vai. Naujieną ofi- 
! se, 1840 S. Halsted st. ir iš ten išva- 
i žiuojam Į Michigan. Suvažinėt į ten 
Į ir atgal $4.00. Rašykite arba ateikit 
į Naujieną ofisą. M. Walenčiu3.

! GARSINKITĖS A. L. L. 
“KATALIKE”

lauja daugiau armijos.
Liepos 3 d. Petrogradas 

praneša, kad vokiečių ofen- 
syvas ant Lublin-Cholm ge
ležinkelio sulaikytas. Vie
nas belgų ir penki anglų 
laivai paskaudyta vokiečių 
submarinų. Gen. Gauroud, 
kamandierius francuzų ar
mijos prie Dardanellių su
žeistas. Italai skelbia, kad 
iš lėto, vienok pajiegią aus
trų spėką stumti tolyn.

Liepos 4 d. Vokiečiai už
griebė 2,500 francuzų prie 
Argonne, taip pat daug 
amunicijos. Vokiečių orlai
viai mėtė bombas ant for
tų, Harwich, Anglijoje ir 
Nancy, Prancūzijoje. Pran
cūzai atmušė didelį vokiečių 

: ataką su dideliais jiems nuo
stoliais į šiaurius nuo Arras. 
Turkai padarė ataką ant 
talkininkų pozicijų Darda- 
nelliuose ir po trijų dienų 
mūšio, tapo atmušti su di
deliais nuostoliais.

Liepos 7 d. Italai atidarė 
ugnį ant Goritz. Dvidešimts 
talkininkų orlaivių skraidė 
ant Brugas ir sugadino do

kus. Austrai nuvijo rusus 
nuo upės Dniestro tolyn. 
Talkininkų armija įsiveržė 
6 mylias į Dardanellių siau
rumą. Ambasadorius Ge
rard ima klausimą, link už
griebimo Amerikos laivo 
Platuria.
kruiseris Amalfi, paskan
dintas austrų submarino.

Liepos 9 d. Anglų laivas 
Orduna, vežantis ameriko
nus iš Europos Amerikon, 
tapo užkluptas vokiečių 
submarino. Rusai užpuolė

pažadins visuomes

Italų šarvuotas

tave iš parodysryto, kadatau reikia tau tikrąlaiką
Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir puses, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame laiške arba Money Or- 

. >;<deriu sekančiu adresu: , , / ■ • .

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc
S. P. TANANEVIčius, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill
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Ivairos Žinios.
KINIJOJE REVO

LIUCIJA..
Mieste Hankow, iškilo 

revoliucijos gaisras, dauge
lį apiplėšė ir sudegino; 
tapgi, daugelį žmonių iš
žudė ir kelioliką rūšių mo
terų sužeidė, koliai liuosno- 
riai svetimšaliai neįsimaišė 
ir nenuramino.

R e vol iucį j < mierių pasiry
žimu buvo vadovaujant Ki
nijos radikališkos partijos 
vadui . Kuo-ming-tang prie
šais militare valdžia Tuehun 
Wang. Maištininkų mieriu 
buvo,’ kad pabauginti Pe
kino valdžią, kad pastaroji 
pripažintų Kuo-ming-tang 
galia perorganizavime val
džios parliament© posėdyje, 
kuris prasidės ant rytojaus.

CANADOJE GIRIOS 
i DEGA.

Didžiausiam karščiui siauj . 
čiant, užsidegė girios Kana- 
'doje. Didžiausi plotai išde
gė ir daugelis žmonių mirtį 
patiko, tai liko apdegusiais. 
Įsidegus girioms, tapo ug
nies pasiekti maži ir didesni 
'kaimeliai ir visiškai sunai
kinti. Sudegusių žmonių ga
li būti nuo 140 iki 
sužeistų-apdegusių 
daugiau.

PRAGARIŠKA KOVA 
SOMME APSKRITYJE.

Pragariška kova neiiž-

200, o 
daug

MIRĖ TURTINGIAUSIA 
MOTERIS.

Ponia Hetty Green nese
niai pasimirė ir Bellows •sibaigįa soimne apskrityje, 
Falls, Vt. teisme buvo skai- (kuribje dalyvauja 1,500,000 
tyta paliktas jos testamen- kareiviai su įvairiais 
tas, kad tai ji palikus dide- Paiiuolių.

Apskaitliuoja- (Įiogai sako, kad baisiausiasliūs turtus. .
ma, kad ji palikusi i $100,-

gink-
Kariški chrono-

[mušis ir didžiausia kova vi-

DIDELIS GAISRAS 
PETROGRADE.

Šiomis dienomis iškilo 
Petrograde didelis gaisras. 
Sudegė tiltas, kuris per Ne- 
vą jungė Petrogradą su 
'Vasilioostrovu, kur randasi 
valdiški svarbiausi namai. 
Neva upėje sudegė keletas 
'kariškų ir transportinių lai
vų, taipgi sugadino dalį Pu- 
tilovo amunicijos išdirbinio 
'dirbtuvės. Gaisras gimęs 
iš priežasties, buk anarchi
stai tai padarė, nes buvo 
grąsinama, kad sunaikins 
svarbiausius valdiškus na
mus.

BAISI NELAIMŲ.
Portland, Oreg. — Šio

mis dienomis čia atsitiko 
“baisi nelaimė”. Dalykas 
štai kame: pilnas gatveka- 
ris važiavo moterų ir štai, 
kokiais stebuklais, įsikrau
stė į getvakarį “baisiau
sias” žvėris... pele... Mo- 
terįs pradeda cypti, spie
gti, blaškytis ir gatvekaiio 
langus daužyti. Pasekmes 
tos “baisios” panikos vis
gi nemalonios: kelios mo
teris, besiblaškydamos, iš
mušė gatvekario langus ir 
smarkiai susipjaustė sau 
rankas; keletas moterų ki
tokiais budais susižeidė.

(Iš “L”.)
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F. A. POSZKOS APTIEKA
3101 S. Morgan St„ CHICAGO, ILL.

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

kaip tai r ncvklumb vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Bonka .................................................................  .$1.00

Gydanti mestis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, su pūtimi) ir 
1.1. Kaina ................................................................................................................... 50c ir $1.00

Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvojo. Kaina ..................... '.............................. .50c
Magic Corn Cure. Geriausia gyduole dėl nuospaudų, minkštų ar kietų.

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

kį ąs gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

000,000 turto,.kuri buk patiĮsoje istorijoje. Visokie pus- 
centą prie cento sutaupė. '(laukiniai ’ir iš įvairių šalių 

lais, nedaugeliu kuom skir
tingų nuo akmeninės gady- 
'nės dabar vartojami šiauri
nėje Francuzijoje ,tarpe 
upių Somme ir Ancre. •

centą prie cento sutaupė.

VOKIEČIAI GIRIASI 
SAVO LAIMĖJIJMAIS.
Rusų užpuolimai prieš 

gen. von Linsingen, visur 
tapo pasekmingai atmušti. 
Rusai sukoncentravo savo 
sunkiausią spaudimą ant 
abiej ų pusių, Kovel-Sarny 
geležinkelio, tarpe Witoniez 
ir Turga, į pietus nuo Tur- 
ga ir abiejose pusėse Lipa. 

' Vokiečių kontr-ataka nu- 
'vijo rusus netoli Zarecze, į 
(pietus nuo Stobychva, tris
dešimts mylių į šiaur-rytus 
nuo Kovelio ir rusų ųelais- 
'včn paėmė 1,889 kareivių.

KILUS GELEŽINKELIŲ 
STREIKUI, VALDŽIA 

PAIMTŲ SAVO KONTRO- 
LĖN GELEŽINKELIUS.
Darbo departamento ko- 

misijonierius išsireiškė, jei 
kiltų seniai rengiamas Suv. 
Vai st. geležinkelių darbi
ninkų streikas, tai valdžia 
'paimtų į savo rankas gele
žinkelius. Kegano nuomo
je, paliautų tada streikavę 
darbininkai, nes valdiškose 
įstaigose ir dabar jau duo
dama 8 vai. dienos darbo. 
'Geležinkelių darbininkams 
sustreikavus, tada ir pačiai 
'valdžiai butų visiškai nie-

AUSTRAMS NEPASISE
KĖ ATSIIMTI KALNŲ 

VIRŠŪNĖS.
Diena pirmiau, italai bu- 

ivo užėmę kalno Giinone vir- 
išunę 7,000 pėdų augščio nuo 
įjūrių paviršiaus ir dabar 
(austrai norėjo atsiimti, bet 
,visi pasiryžimai nuėjo me
nkais—visi atakai tapo at- 
Įinušti. ' \

Pilnai subrendusio sloiiio 
svarų.

BALTIMORE, MD.

ARABAI ATĖMĖ IŠ 
TURKŲ DAR VIENĄ 

FORTĄ.
Arabams laimingai pasi

sekė atimti iš turkų fortą 
Yembo, garnizoną turkų 
'kareivių nelaisvėn paėmė ir 
daugybes amunicijos. Tur- 
'kams labai nesmagu, kad 
'dabar reikia ginties net iš 
'keturių pusių.

KONDUKTORIŲ $TREI- 
KAS.

New Yorke jau kelinta 
sąvaitė kaip streikuoja 

■ Bronxuose konduktoriai. 
Santaikos neįvykstant tarpe 
kompanijos ir darbininkų, 
streikieriai daro tankius su
sirinkimus ir mano iššaukti 
streikai! Subways ir Ele
vated karų darbininkus ir 
tokiu budu manoma atskir
ti Manhattan sala, Yonkers 
ir ■ Chester nuo Bronx’o. 
Daug nesmagumo jau atsi
tiko: karų sugadinta, streik 
laužiu sužeista, keletas areš 
tuota ir keletas streikierių 
sužeista.

STREIKAS GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE.

E. St. Louis, Ill. Strei
kuoja suvirs 3,000 darbinin
kų Armour J- Co., Swift d 
Co. ir Morris d- Co. 
skerdyklose.
Iš priežasties, kad prad 
atleidinėti darbininkus, .ku
rie daugiausia prisidėjo or
ganizavimu nujos. Po ne
daug atleidinėjant, pasiro
dė, kad jau apie 50 darbi
ninkų atleista.

tas susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
ir Teatro Mylėtojų Draugi
jos (pastaroji tame susirin
kime įstojo į A. L. T. S.) 
buvo renkama nauja valdy
ba ir kuri išrinkta iš sekan
čių ypatų: pirmininkas—J. 
Kablis, jo pagclbininkas— 
'J. Kreivėnas, užrašų rašti
ninkas—J. Naikus, finansų 
raštininkas—J. Velįvis, mar 
'šalka—P. Jaras ir kores- 
pc] idcntas—-P. Ja ras.

Buvo atsilankę delegatai 
iš TMD. 11 kp. ir pranešė, 
kad TMD. 11 kuopa yra nu
dariusi rengti prakalbas ir

•yvulių kviesti už kalbėtoją mokin- 
Streikas kilo toją M. Šalčių ir del to mie- 

j ’ rio prisidėti A. L.
Teatro AL .Dr-ja.

kaulai sveria 120
U * *
Rusiška kalba 

patarnauja dėl 
yptų.

pasaulyje
75,000,000

Kenmore. Ohio.
Liepos 20 d. čia patiko nelai
mė Joną Šaltonį. Buvo už
sigėręs ir norėjo f įeitais 
pasivažinėti, bet nabagu 
puldamas nuo freito, nusi
laužė ranką, kurią lieops 23. 
daktarai turėjo nupjauti. 
Šaltoms buvo vedęs ir turė
jo pačią ir tris vaikučius.

ABELIS
.Memorial Bells a Specialty, 

McShahe Dell Foundry Co.. Baltimore, .3.4-

Iškilmingas Metinis Piknikas
JAUN. LIET. AM. TAUT. KLIUBO

Atsibus

Nedelioje, Rugpjūčio (August) 6 d. 1916 m. 
Blinstrupo naujame darže, priešais Teutiškas Kapines, 
Blinstrupp’s Grove, Willow Springs, III.

Pradžia 9 vai, ryto. - - Įžanga 25c porai.
• PASARGA:—Važiuokite iki Leafy G rovė daržo, čia paimkite 3-čios gat

vės i pietus, ir fenai randasi daržas.

į Kiekvienas Stiklas J_ 
Rieškutė Sveikatos

K
iekvienas auksinis lašas budwelseiho 

yra gyvas ir blizgi! gyvybės energija Šiaurės 
’ Miežiu mlt sustiprinančiu žavėsiu Laager 
.Apyniu. Dėlei savo inalonumo ir puikaus kvapsnio, 

jisai stovi vienas sau—nepergalėtas karalius bonkinią 
aiu. Vis augantis jojo populiariškumas yra pripa- 
rodytas išpardavimais, kurie milionais bonką viršina 
bile kuri kitą alų. ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. L

Atsilaukitieji |St» Louis yra nu širdžlaijkvieČiami apžiūrėti 
mus •— i iin u 142 akierių*

Means Moderation

PRANCŪZAI NUSTOJO 
KETURIS ORLAIVIUS.
Prancūzų lakūnai buvo iš 

lėkę prieš Muelheim ir Ba- 
dejn, kur buvo per vokiečių 
hlkunus sulaikyti netoli 
Nęuenburg ir prasidėjo ore 
mušis. Prancūzų lakūnai I 
pradėjo bėgti, o vokiečių la
kūnai vytis. Besivejant, | 
vieną franeuzų lakūną nu
šovė į šiauiyvakarius nuo 
Mjielhausen. Vokiečių lei
tenantas Hohendorf nušovė 
jąįi vienuoliktą priešų oriai- ( 
vį į šiaurius nuo Bapaume.l 
'Leitenantas Wentgens nu- ( 
šovė dvyliktą priešų orlaivį 
į rytus nuo Pennine.

Prancūzų biplianas tapo 
nušautas į vakarus nuo Pon- 
ta-Mausoon ir kitas suga
dintas į pietus nuo Thiau-. 
mont.

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
PER LIEPOS MĖNESĮ.
Per liepos mėnesį, anglai 

panešė sekančius nuosto
lius: 7,084 aficierų ir 52,591 
kareivių nustojo, neskaitant 
jau kiek amunicijos nusto
ji-

T. S. ir 
Susirin

kusieji vienbalįsiai ant to 
sutiko ir išrinko komisiją, 
kuri sykiu su TMD. komi
sija rūpinsis surengimu dvie 
jų vakarų. Patarta, kad 
vienas vakaras butų iš pa
skaitos ir perstatymo, o 
'antras prakalbos. Be to, dar 
buvo pranešta, kad TMD. 
11 kp. dėlei draugijos labo 

daug knygų, ku- 
išlaimė-

UZDIKaukauja 
rios Ims leistos ant 
jimo. Išlaimėjimo tikietai 
bus duodami prie įžangos 
tikieto.

Toliau buvo apkalbama, 
kad ateinantį sezoną rengti 
vakarus kas mėnesis, bet tas 
liko atidėtas ant sekančio 
susirinkimo, kuris bus su
šauktas kaipo nepaprastas. 

[ Toliau buvo paduotas įne
šimas, kad surengti kokį 
I pokylį, kaipo su jungtuves 
j'ALTS. ir TMD. ir liko pri- 

i ir išrinkta komisija, 
kuri tuomi rūpinsis. Susijun

VOKIEČIAI NORI PA
IMTI PETROGRADĄ.
Kasžin, ar vokiečiams pa

siseks šisai žingsnis, prie 
'kurio su didžiausiu rupes- 
'tingumu rengiasi, tai yra 
'paimti Petrogradą. Vienas 
iš svarbiausių dalykų prieš 
akis stovi, tai kaip sulaikius 
[rusus Galicijoje r anglo- 
'-franeuzus Francuzijoje.

gus toms dviems draugi-j 
joms, yra viltis, kad ims ga
lima daug ką nuveikti dėl 
'visuomenės labo.

P. J—as.

Francuzijoje. 
'Kad pasekiųingai pavyktu 
'tuose frontuose priešų ėji
mų sumažinti, tai tuojau už
gultų visu smarkumu ant 
Rygos Dvinsko fronto ir 
persilaužė jį, tiesiai trauktu 
aut Petrogrado.

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

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

TRIS ANGLIAKASIAI 
NUŠAUTI.

Elizabethtown, Ill. Čia 
nesusipratimai iškilo, tarpe 
unijistų angliakasių ir ne 
unijistų Rosiclare, Hardin 
county. Tų nesusipratimų 
pasekmės, tris angliakasiai 
užmušti ir keletas sužeista.

NE VISI IR ANGLAI 
NORI KARIAUTI.

■ Ne visi anglai nori ka
rianti. Žinodami, kad tie- 
sos yra, ant kurių remian
tis, neima angliakasių ka- 
rėn, todrU ir PU1 
060,000 vyrų savo

MIRĖ PROF. I.
MEČNIKOV.

Paryžiaus laikraščiai pra
nešė, kad liepos 15 d. prof. 
I. Mečnikov, kaipo didis 
bakteriologas mirė sulaukęs \160,000 vyrų savo darbus ir 
71 metų amžiaus Pasteuro!.žingsnyj? pasisekė paimti 
Institute, kuriame buvo di- nuėjo anglių kasti, kad tuo- 
rektorium. m i išsigelbėjus nuo karės.

Męs Jums gvarantuojame, kad 
kia męs Betrubinę “Harmony

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, kulisai apsaugo
ja plastinką nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą.

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

turėtų gerą balsą, ilgai tęsėtų ir neišrodytų 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 rūšies mašiną:. . .
U^sal^ifijišĮ- pingus, . laiškus ir užklįausimussiųsikte adresu:

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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Iš Chicago
PIENO KVORTA 

9 CENTAI.
Wieland Dairy Co. pre

zidentas. Charles WielancU 
išleido atsišaukimą, kvie-| 
čiantį kompanijos direkto-i 
rin susirinkimą, dėlei imta-Į 
rimo ar pakelti 1 centą ant 
pieno kvortos t. y. nuo 8c

KASANT GRABE. 
EKSPLIODAVO.

Chicago Heights, kasant 
grabe, kaip tenai išnetyčių

BOMBOS ŽYDŲ NAME.
Anksti utarninko rytą 

prie 1215 So. Racine avė. i 
;bombos gal dinamito eks-i

ATITAISYMAS 
PAKLAIDOS.

Pereitame ‘‘Kataiko
eryj, vietinėse žiniose. įsi-į Charles

Ruchiuski 26,j užkietėjimas. Nuo menko,' REIKALAUJAMA
III. su Kaži-<ioro valgyti, atsirūgimo, vė-' Dviejų, gerų, prityrusiu
i, iš ten pat J mimo, nerviškumo, silpnu-linotypistų ir dviejų mergi-

ekspliodavo ir užmušė JonąIpliozija žydų laikrašio “Jeiv'briovė nemaloni ir priešais Annie Damuškaite 24.
musų norą paklaida. Apkal- Frank Bolokąuskis 24 suDonkcvičių.

Antanas
Melrose Park, 

nu- mietą liauto 2i
Bukenas 29 su'mo, skausmo viduriuose, vi nu, prityrusių ofiso darbe. 

• durių užkietėjimo jis pa- Darbas pastovus ir geros iš- 
įprastai suteikia greitą pa-lygos . Atsišaukti per laiš- 

įlengviniin.ą Kaina $1.00. ką tiktai. *
įAptiekose. Jos. TrinerJ Tananevicz Pub. Co., Inc.

• jish Daily Press,” labai iš
Įgąsdino minėto laikraščio bamamjam straipsnelyj “Ne Zofija Mažeika 21.
i redaktoriaus Abraham M. laimingas atsitikimas” yra Tosoiih Jurgaitis 28 su P*1’“'iLirbling šeimyną ir snsit..|11aSakyta--Pereitą nedėl-‘A. jjįte 20. | tahrikantas-ehemikas, 1333 3249 So. Morgan St.,
lelijoje gyvenančius Troy’us.p- 1 ’ ’ ‘ '
(Taip smarkios ekspliozijosį

DAUG NUOSTOLIŲ 
UGNIS PADARĖ.

Panedčlyj per pietus už- 
Rittenhouse <(• Em- 

kompanijos liuniber-pm^a’ unkšti rytą sal
džiai miegančius žydelius, 
į iš lovų išmetė.
i Kas- padėjo ir padegė 
į bombą ar dinamitą, nežino
ma, vienok spėjama jo pa-j 

’ties ir policijos, kad tai pa-l 
Igrasinimas už priešingą liu
dijimą, prieš Electric Work
ers’ Union biznio agentą, 
kuris turėjo užsimokėti 
M 25.00.

Įdegė 
bree 

jjardis prie Racine avenue ir, 
135-tos gatvės. Nuostolių pa-l 
įdarė ant $300,000 ir vienas i 
į žmogus, Joseph Buczkow-1 
į skis sudegė. Ugnis smar-

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

b rank Lucas, 11 metų nuo j ],įaj plėtojosi, kad sunku 
15..>1 U entworth Ave., buvo ugniagesiams ją apim- 

:"iti: lentos buvo nuo saulės 
Įkaitę, o užsidegus 
smarkiai putė, ir kas 
darė smarkų degimą ir 
Užgesinamą ugnį.

Chicago Heights, tapo už 
muštas 
Terminai traukinio.

Chicago Heights vejas
pa- 
ne-

utarninko vakare 
svetainėje buvo

Chicagos lietuvių 
susirinkimas ap-

JAU ATVĖSO 
CHICAGOJE.

Ližėj us n ei špasaky t i erns 
karščiams per pastarąsias 
kelias dienas; kad sunku bu-į 
vo rasti kur vėsesnę viet

iUiwn-i nnln\l<nrO n VnCn 1 ’ I-- L>39 So Aslllaild AVC..Įdienjj, pala.do.ą.s p. Kutu-, j Sinkus 25 s„ M!lfi!,iai.
.4, o tari buh palaidojus p. ;Bnklaraite 18 Į' '
įJasą, kuri perkūnas užtren-j _ .... r • . 9q - a I * aklausk pas savo aptic l<l<rpuiy Bt. uar> u į^via.1

* s | Stanley Aiikazis _8 sim .n- j j j n rpriHel.jo Liniinento. ;iietuv'v y iT1!'’-' apiehnkeje;
• ! o x90 ‘ !ga. Atsišaukti:

_____ —  įna - x j Tai yra puikus vaistas nuo (4410 Wood st.,
i kausmo raumenyse ir są- [ reikalaujame švarių ' apsuk-

bninn RIV PARDAVĖJŲ.

Chicago, Ill.

Parsiduoda: pieno pardavykla (milk: 
depot) senas ir gerai išdirbtas biznis;

; gera pro-

Chicago, FU.

E. K. BALUTIS 
ADVOKATAS.

Šiomis dienomis “Lietu
vos” redaktorius p. B. K. 
Balutis išlaikė valstybinius 
egzaminus ir likosi pilnu ad
vokatu.

Ignac Mikaitis 30 su An-j 
na Vesilaite 22. Į nariuose. Aptiekose kaina

1). Olechno 24 su P. Tei25c ir 50c; per krasą 35c ir 
koraite 20.

Kazimieras Urbanavičius I
31 su Katrina Simanavičių-1 
ke 31. I

A. Jaugori 29 su Al. Ma- 
įlokaite 25.

oOc.

NORĖJO APVOGTI
DUONKEPĮ.

Ant Emerald avc.
35-tos gatvės, brolių Pet-j
Tauškų su duona vežimą,!
'apspito airių vaikai. Kuo-Į P v • 1/•.met vežėjas patėmijo, kad' , T x 

"ji nori apvogti, tada prade-į'(ranli
jo vagilius gaudyti, bet!' emans'ai c - • 
■peiliais besigindami pabėgo 
Įir nei vieno nepagavo.

SUSIRINKIMAS DĘLEI 
NUKENTĖJUSIŲ.

Praeito 
“Aušros” 
sušauktas 
draugijų
svarstymui klausimo, kaip 
geriaus sutvarkyti Chicagos 
rinkimą aukų nukentėju- Silpnesni žmonės negalėjoj 
siems dėlei karės Lietuvoje, tokio kaiščio panėši:! ir kri- 
Tai jau antras susirinkimas; to kaip musės. Bėgyje ke: 
tam pačiame reikale. Šia-'turiu ar penkių dienų, mi
me susirinkime taipogi nie-Įrė apie 300 Įvairaus amžio 
ko galutino nenuveikta ir žmonių ir daugelis nusilpu- 
•uitarta šaukti dar vieną su-'šių dar serga, gal ir pasi- 
sirinkiiną šio mėnesio 29 d.!seks išgyti.

Susirinkimas pasižymėjo 
nepergeriausia tvarka. At- lęs iki 108 laipsnių, 
stovai ginčijosi daug ir dėl . prastasis karštis ne tik Chi- 
tuščiu dalykų. Susirinkime įeago j e siautė, bet visoje pla 
buvo nedaug atstovų. Jei-jčioje apielinkėje. Oro bin-Į brangiau už apkirpimą su-j F. 
an šis darbas ir toliaus bus ro viršininkai tvirtina, ..... 
taip varomas, tai galima ti- jau daugiau panašių karščių! 
kėtis, kad aukų : ' ' ' ",
Chicagoje bus sutvarkytas 1 įeis vėsesnis laikas su dau- 
kokią porą metų. iiiau lietaus.

LEIDIMAS APSIVESTI.
Leidimą • apsivesti, gavo'' Frank Rosime 25, Chica- 

sekančios ypatos:
Joseph (lercdanskas

;'su Petronėle Likovs 21.
I)riei George Motieus

Jieva Sinkaite 23.
Jurgis Rzancas 33

Į šule Dombrovicz 28.

go Heights, Ill. su Petro- 
22 l'nėle Tveri jonas 21.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražią dovaną 
oOe. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS Sau K ORAS,
829 Clifford Ave., . Rochester,

vertė:

N. Y.

26

su

Teisingi, gabus pardavėjai, kurie 
jieško platesnio pramonės lauko.

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

Chicago. Ill.
Parsiduoda:—duonos kepykla (pie- 

karnė) labai geroj lietuvią apgyVen
toj vietoj, su visais įtaisymais; geras 
arklys, vežimas ir automobilius. Sa
vininkas parduodamojo biznio 

Liudvikas Gctautas.
1909 So. Jefferson St.. Chicago. III.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naują saliuuą remiaus 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 manė 
galite užsisakyti visokią gėrimą pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, DI.

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

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

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

su!LAIŠKAS IŠ KANADOS.
Poni Ona F. Rosenaur iš 

Enchant, Alta, Kanadoje ši
taip rašo: “Turiu pripažin
ti, kad Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Elixiras yra 
ištikro geru vaistu. Aš sir
gau kepenų liga, bet po var
tojimui šito vaisto aš jau
čiuosi vėl pilnai sveika; Dė-j 
kojų jums iš širdies už jūsų, 
gerą vaistą ir prižadu patar-j 
titi jį kiekvienam. 
Auna F. Rosenaur, 
chant, Alta, Canada.” 
nerio Amerikinis Karčiojo,

Ur-

30 su

su Bro
AR NORI BŪTI GRAŽUS?

Jeigu ’taip, tai nusipirkite Mosties, 
kurių išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge 
riausia.

Ištepant moste veidų prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidų 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nudegimus ir lašus. Kaina dėžu

lės $1.00.
I Merginos, kurios nori būti raudo- 

Ml’S '1,0S- mVs tur*me Pr*e tos mosties pri- 
: taikytą odos pudrą; vakare reik iš- 

Ell- į tepti moste veidą, o ryte patrint su 
rp • I musą pudru. veidas palieka skaisčiai 

*- l’T", baltas-raudonas. Tas patinka ir vy- 
“• • rams. 50c ir $1.00.

- i Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
Vyno Eliksyras apturi to- ‘ ieigu jie nepaeina :-uo sunkios ligos. 

.* , i- 1 v Kaina 25c.kių laiškų is daugelio kras-. jeigu jusą kvapas dvokia, mazgoki- 

Cll, UOS jo 1 eikin.as Į p.lio, ;pajieka balti ir kvapas kvepiančiu, 
kepenų ir viduriu ligas yra-M?*.10. kaina—25c. .

' | Į migus galite siusti money orderiu
ar 2-ccntinčmis stampomis.

,. .v .... | J. RIMKUS,met su liga risasi vidurių box 36, holbrook, mass.

Zo-su

su Petruse

su M.27

su E

pastebėtinas, ypatingai kury
376

Ką-tik 
pirma 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato,
o gausite šita knygų. 
Siuntimų apmokame. 
Adresuokite: 
END Prioro CO.

Winnipeg. Man.

Termometras buvo iški-
Nepa-

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

išėjo iš spaudos 
uetuvią kalboj 
iš kurios kiek) 
gali lengvai iš,- 

d c grafystės 
Prisiąskite $1.

Antanas Pocius 28 
nislava Jesevič 23.

Ignas Zileviče 25
'rija Drugeikaite 18.

P. Lukoševičius 24 su Ur
šule Norkaitis 23.

Tony Ruza 38 
Baroyskute 26.

A. Lazauskas

a,?

*

Į BARZDASKUČIŲ UNI
JOS NUTARIMAS.

' Chicago Barber Union 
[pirmininkas L. E. Mcllrain 
IĮnešė ir tapo priimta darbi- i v ij ninku palengvinimui, imti ĮKirickute 19.

Bukavskis 
ibatomis ir nedėliomis. -. Tvaroniske 20. 
j Kitomis dienomis pasilic-l 

rinkimas j šią vasarą neatsikartos; už- ka ta pati senoji mokestis, 
. y. už apkirpimą r apskn- 

-ima ims 35c.

J. Mockus 24 su E. Saba
liauskaite 22.

Antanas Žemaitis 
Ona Mozeriuke 21.

NORTH
Selkirk Avc..

TANANEVICZ SAVINGS BANK
IHHIIIIIIIIItlllllllllllllllWjBlM'iHtnwmwniifiIijivlllllllllllllllllllllllllllllll [rilIlllllllllllllilIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlllIlIHIlIlIlIlIilIlIlIHl

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

rektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

JONAS M. TANANEVICZ
3249-53 SO. MORGAN ST

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

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

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

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

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

Illlllll9lllllllinillllllllll|l|llllllllllllilll|llllllllllllllllllll|||llllllllllllllllllllllll||||||||

Sav
CHICAGO, ILLINOIS

BANKAS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 rak. Panedėliais, Šaradomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki val/po piety.
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