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RUMUNIJA KARIAUJA. 
. Šiuomi dar įsimaišė vie
na valstybė, Rumunija į ka
rę, prisidėdama prie talki
ninkų pusės. Rumunija, tai 
nuo seniai rengėsi ir iš kart 
nebuvo žinia prie kurios iš 
kariaujančių pusių prisidės. 
Dabar jau matome.

Rumunijos įsimaišymas į 
karę, daug pagelbos priduos 
savo šalininkams. Kaip ka
rės ekspertai pranašauja, 
tai labai greitai gali atkirs
ti Bulgarija su Turkija nuo 
jų šalininkų, austro-vokie
čių. Tada, Bulgarija pasi
tiekti kaipo niekas, nes iš 
abiejų pusių spaudžiant, 
greitai paskutinis gyvybės 
kvapas gali išeiti. Rusams 
su rumunams pasidaro ke
lias prie Konstantinopolio, 
apie kurį jau nuo seniai 
suka.

Dar to neužtenka. Gre- 
kija dar tuno kenčia, ren
giasi ir plianuoja. Dar gali
me greitai sulaukti, kad ir 
G rėki ja prisidės, bet nieka
da prie teutonų; greičiau
sia prie talkininkų.

Dabartinės Rumunijos 
karės pajiegos yra sekan
čios: Viso armijos 1,000,000; 
pirmos linijos — 325,000; 
antros linijos — 275,000; 
rezervistų — 250,000 ir nau
jos kliasos 1917 — 1918 — 
150,000.

Ramiame laike, turėjo 
5,000 oficierų, 1,000 mil ita
liškų studentų, 100,000 ka
riuomenės, 25,000 arklių, 
600 kanuolių ir 200 mašini
nių kanuolių.

a 
ant austrų nelaisvėn už - 
griebė Rumunijos kareivių, 
nors ' nepaduodama skait
lių.

Rumunijos frontas užima 
visų šalies kraštų į vakarus 
ant Austro-Hungarijos ru- 
bežiaus, pradedant nuo Ga
licijos, kur susisiekia su ru
sų fronto į šiaurius ir eina 
į piet vakarus iki Orsovo. 
Pietinis rubežius atskirian
tis nuo Bulgarijos, dar ra
mus.

BULGARAI VĖL PRA
DĖJO VEIKTI BALKA

NUOSE.

Bulgarai smarkiai pradė
jo veikti Balkanuose ir už
ėmė daugiau Grekijos teri
torijos. Šisai ofensyvas pa
darytas visai ant kulnųį 
kur buvo talkininkai užėmę 
penkius kaimyS, apielinkė- 
je Salonikų.

Bulgarų pajiegos nustū
mė priešus link Grekijos 
jūrių porto, Kavala ir te
nai jie užėmė du fortus a- 
pielinkėje Struma. Netoli 
Florina, mušis tarp serbų 
ir bulgarų tęsėsi.

Anglai atmušė bulgarų 
atakas netoli ežero Doiran 
ir francuzai sulaikė bulga
rų ėjimų į vakarus , nuo 
Struma.

RUSAI ATSIĖMĖ MUSH.

Pietinėje Armėnijoje, ru
sai atsiėmė atgal Mush, ku
rį neseniai turkai iš rusu

Pirmieji Rumunijos žing
sniai nepasekmingi. Ant 
Transylvanijos fronto kur 
pirmąjį užpuolimų pradėjo

buvo atėmę. Užimdami iš- 
naujo miestų Mush, nelais
vėn paėmė 2,400 turkų ka
reivių.
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BALKANUOSE. .
Viršutiniame paveiksle talkininkų generolai Salonikų fronte. Križučių paženklin
ta, gen. Sarrail, francuzas, kaipo augščiausias kamandierius šio fronto.

Ant žemesniojo paveikslėlio, matome žemlapį, dabartini karės stovio Balkanuose.
1) Anglo-francuzai kariauja prieš bulgarus, i šiaur-ryčius nuo Doiran, kur perė-
jo Struma ir užpuolė ant bulgarų pozicijų. 2) Bulgarai perėjo Metsa ir pasiekė 
fortą Kavala. 3) Serbai atėmė iš bulgarų pirmąją liniją ir kaimą Banica. 4) Juo
di keturkampi ženkleliai, nurodo dabartines mūšio vietas.

SERBAI ATĖMĖ FORTĄ 
IŠ BULGARŲ.

Ant kairiojo sparno kal
nuoto apskričio, tarpe Cer
na ir Moglenica upių, ser
bai atėmė iš bulgarų pirmų 
apkasų linijų Kikuruz aug- 
štumų ir fortų Kaimakcalar.

n Is Amerikos
c

DIDELĖ VĖTRA.
SJSSSSS!

Tropiškas šturmas di
džiausiu smarkumu perėjo 
Texas valstijos pakraštį ir 
daug blėdies pridarė. Vėtra 
užėmė gana didelį plota, 
kaip tai, nuo Corpus Chris
ti, šiaurių pusės ir Tampi
co pietų pusės. Apart kitų 
padarytų nuostolių, dau
giausia į baimę įvarė Suv. 
Vals. kariuomene, kuri- 
kempėse stovi; būdas iš
vertė, smarkiai kareivius 
sulijo, kad net turėjo sku
biai bėgti į artymiausia 
meista.

Prie forto Bliss, vienų ka
reivį perkūnija užmušė, 
kuomet jis buvo savo aude- 
klinėja budutėja. Lietus 
per visų naktį nenustojo 
kaip iš viedriukų pilti.

DAUG BLĖDIES VAN
DUO PRIDARĖ.

Spartauburg, N. C. Chim
ney Rock kaimelis radosi 
prie vieno didelio kalno. U- 
žėjus lietui su audra, ir van
duo smarkiai nuo kalno 
bėgdamas, kų nenušė 
žemėmis apnešė, 
gyventojai, kurie susidėjo 
iš 230 gyventojų nežinia 
kokiose aplinkybėse ran
dasi.
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SESUO APSIVEDĖ SU 

BROLIU.
Globe, Ariz. Nedaugelis 

panašių atsitikimų atsitin
ka, kad tikri broliai apsi
vestų, nežinodami, kad tai 
broliais yra.

Gyvenanti šeimyna Por
teriai Spokane, Wash, su
silaukė kūdikį, kurį atida
vė į miesto našlaičių prieg
laudos namus. Kita bevai
kių šeimyna, būtent Newto- 
nai atėję į priglaudu, kad 
gavus kūdikį auklėti ir 
jiems geriau patiko mažas 
Porteris. Porteris prie au
klėtojų augdamas, gavo 
progų augštesnį mokslų u- 
niversitete užbaigti. Pagal 
savo auklėtojų gerumų pri
ėmė jų pavardę ir visur va
dinosi kaipo Newton.

Newton atvažiavęs į Port
land, Oreg, susipažino su 
viena mergaite, į kurių į- 
simylėjo, apsivedė ir per 
devynis 
gyveno.
atrado spilkutę savo bakse 
su tėvų paveikslais, kurių 
vienok nepažino ir parodė 

“ b ’taiisavo Pačiai — seseriai kuri 
7 Miestelio lpamačiusi išsigando. Tuo-

metus laimingai
Šiomis dienomis

SUV. VALS. ARSENA
LAS EKSPLIODAVO.
Davenport,la. eksplioda- 

vo Suv. Vals. ginklinyčia, 
kad 'net smarkiai sukrėtė: 
Moline, Rock Island ir Da-

150 MYLIŲ BALKANŲ j po
FRONTAS. ‘rių

venport, kuomet Rock Is
land arsenalas eksplioda- 
vo. Ugnis nedaug padarė 
nuostolių. Labaratorija bu
vo sugadinta, kuri buvo kai-

prie šautuvų ir revolvę- 
išdirbimo vartojama.

mi ir atsidarė paslaptis ku
ri tūnojo tarpe jų per devy
nis metus.

KIEK KURČIŲ.
Suv. Vals. kurčių ir ne

bylių yra apie 90,000. Dau
giau negu pusė jų yra to
kiais gimė. Vyrų apie 47,- 
000, moterų apie 43,000.

ANGLAI LAUKIA GAZINIO AT AKO.
Anglų pėstininkai apsim askavę apsaugai nuo nuodingų gazų, laukia tranšėjose 

vokiečių gazinio atako.

TURKAI STUMIA 
RUSUS.

Kairysis turkų sparnas 
Persijoje, stumia atgal ru
sus link Revaniuz. Rusai 
atšaukė savo kariuomenė 
iš Sandshoulak ir Unshu, 
bet turkai bėgančius rusus 
veja. Ant Kaukazo fronto, 
netikėtai padarė turkai a- 
taka ir užgriebė Karamish 
augštumas, septyniolika 
mylių į šiaur-ryčius nuo 
Mush. Kitose vietose dary
tas rusų atakas, pasekmin
gai turkai atmušė. Be pa
sekmių bombardavo vienas 
kruiseris ir trįs manotorai 
Plotscha per tris valanda 
laiko.

Dabartinis Balkanų fron-J 
tas turi 150 mylių ilgio I 
frontų, kuris prasideda nuo 
Florina, netoli Monastir ir 
tęsėsi iki upės Struma. Į ry
tus nuo Kavala, bulgarai 
perėjo upę Nestos ir siun
čia patrole link Kavala. A- 
pielinkėje Struma, bulga
rai užėmė du grekų fortus, 
Lise ir Starcista. Veik vi
same fronte eina žiauri ko
va.

TEUTONAI LAIKOSI 
PRIEŠ SLAVUS.

Vokiečiai deda paskuti
nes pastangas, kad atsilai
kius nuo veržimosi tolyn į 
Galicija. Rusai, taip pat 
stengiasi iš paskutines pra
simušti per vokiečių linijas 
ir eiti tolyn, bet kaip vie
niems, taip ir kitiems ne
pavyksta: vieniems atsilai
kyti, o kitiems eiti ir taip 
ant vietos niaujasi.

ANGLEKASIŲ STREI
KAS.

Shamokin, Pa. Čionais iš
ėjo 17,000 anglekasių strei
kam Ne vien tik minėto 
miestelio darbininkai-an- 
gliakasiai sustreikavo, bet 
ir visoje apielinkėjo. Dau
gelis dirbančiųjų atsisakė 
prigulėti prie unijos.

MIRĖ ANTVYSKUPAS 
SPALDINGAS.

Peoria, Ill. — Antvys- 
kupas J ohn Lancaster 
Spalding, garsingas Rymo 
Katalikų bažnyčios pralo
tas, mirė savo’ rezidencijoj, 
sulaukęs 76 m. amžiaus.

Buvo ligos apimtas ir 
sirgo per keletu metų nuo 
užgavimo paralyžiaus 1906 
m. Sveikatos stovis, kas 
kart ėjo mažyn. Pastaromis 
dienomis nejautė jokio 
skaudėjimo.

CROWN PRINCE ALEXANDER. 
OF SE.RVIA.

SERBIJOS SOSTO 
ĮPĖDINIS.

Aleksandra, Serbijos sos
to įpėdinis, kuris su 150,- 
000 savo tautiečių-kareivių, 
kariauja prieš bulgarus.

1



2L .

fMBiiiiHaaiiiiiaiiiiiiBiiBKBiiMiaiiaM^

I

&

2

I

l
i

E ■
I

S

E

S I
a

JB ■

i
i

■
H

I

Ivanu Josifo vičų

H

a

BE

H

■ ■

■

Teisingas Numeris

I

iki
Į9

I

i 
■

i 
i

ii 
pi

■ 
■
i

g 
i
B

Krautuvė atdara utarniukais, ketvcrgais ir subatomis 
vai. vak. Nedėldicniais iki 1 vai. dienos.

B
I
I s

B 
BI

DIDELIS
SUVALKIJOS
ZEMLAPiS *

Vil- 
pav., 
švo-

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

Russia, 
Staiici- 

i derev-

I 
s

2,

Kada gauni neteisjng? numerį, visuomet yra geru daiktu jsi- 
temyti, kad pašaukta ypata prie telefono per klaidą, nereikia 
rugoti turi kuo man daugiausiai pasielgti.

th

Nikola jevska ja 13, 
Matukonis.

Simaškevičius,

I 
iI

i
i

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

Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,
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Juozo 
Branis- 
Antano 
Russia,

Suščevskaja

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS
su prisiuntimu Į namus.
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MILDA 
TEATRAS
3138-42 Sb. Halsted St.
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Stanislovas Morkus, ka
reivis, Paliepęs sod., Bety
galos valse, ir aps. Kauno 

, gub. j ieško brolio 
Jesevičiaus, sesers 
lovos ir švogerio 
Urbono. Adresas: 

^gor. Moskva,
’No. 27, 2-ja rota, Stanisla- 
‘vu Morkusu.

Jonas Pavlavskis, karei- 
•;vis, Kauno gub., Baseinų 
;,pav., Vainuto par., ir mie
stelio, jieško šių giminių: 
Jono Puidoko, Petro Pav- 
Tovskio, Uršulės Puidokai- 
"tės, Barboros Mauričaitės 
ir kitų giminių ir pažįsta
mų, kurie pirmiau gyveno 
Bostone ir Brooklyne. A- 

Alresas: Russia, Vitebs
ko! gub., gor. Vitebsk, Ko- 
mendanskoi Upravlenie, I- 
vanu Vikenti j u Pavlovsko- 
mu.

Pranas Mocickis, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Triškių 
par., Maldelių sod jieško 
brolių Antano ir Kazimiero, 
taip ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
28 dv., III-ij Donskij polk, 

" Dieistvujuščaja armija, 
Francu Macickisu.

Petras Nudavičius, 
niaus gub., Trakų 
Žiežmarių vol. jieško
gėrių Siinano ir Martyno 
Bliujų, kurie gyveno Tai- 
lorville. Taipgi jieškau te
tos ir dėdės Kastanto La- 

-pisko. Adresas: Russia, gor. 
■Moskva, Bolšaja Cariciiis- 
„kaja ulica, 2-ja komanda, 

PMoskwska ja * Vizdbravliva- 
juščili, 6-toi rety, I vzvod, 
Petru Nudoviču.

Ciprijonas Nacevičia, ka- 
’ reivis, Kauno gub. Rasei- 
. nių pav., Eržvilko vol., U- 
žakmenių kaimo, jieško tė
telio M. Feizos, gyvenančio 
Gand Worke, taipgi švoge- 
rio Prano Kisieliaus, Adre
sas: Russia, Dieistvujušču- 
ju armijų, 109 Balženskij 
Piehotnyj polk, I-ja rota, 
•Ciprijan Nacevič.

Agota Tamašauskaitė, 
Kauno gub., Panevėžio m.O 7

jieško savo trijų brolių: 
Antano, Juozo ir Stepono 
Tamašauskų, gyvenusių 
Chicago j e. Adresas: Russia, 
Rezanskoi gub., gor. Egor’- 
evsk, Polevaja ulica, dom 
Abramova, pol. Agate Ta- 
maševskoi.

Jonas Milašauskas, karei
vis, jieško brolio Jurgio 
Milašausko ir Augusto Spul- 
gino iš Kuršėniškių, Anta
no Tamulio, Kazimiero 
Bloškio Radviliškiečių
Jono Mikučio iš Pašitečio. 
Adresas: Russia, įMoskva, 
Untendanskoi Obmundiro- 
valnoe Masterskoe Suščevs
kaja No. 27, Partnomu, 4-ja 
rota, o 1-ij vzvod, Ivanu 
Milaševskomu.

Pranas Jurkšaftis, iš Luk
šių kaimo ir parap., Su v. 
rėd., jieško brolių Jono ir 
Juozo gyvenusių Wilkes 
Barre, Pa. Adresas: Russia, 
go rod Revel Oskarskaja u- 
lica, No. 17-8, Francu Jurk- 
šaitisu.

Motiejus Bilą, Giniimų 
kaimo, Klebiškiu vals., Ma
rijampolės pav., Suvalkų 
rėd. jieško Jurgio Bilos sū
naus. Adresas: Russia, go- 
rod Minsk, Kolominskaja

ulica 30-32, Litovskij Ko
mitet, Matvieju Bilasu.

Juozas Čėsna, Suvalkų 
rėd., Kalvarijos apsk., Bal
kumi vals., Pošnios kaimo 
jieško švogerkos Mortos 
Aliuliutės ir švogerio Juo
zo Alulio, taip-gi pusbrolio 
Igno Čėsnos ir « švogerio 
Stanislovo Račkausko. A- 
dresas: Russia, Minskoi 
gub., gor. Minsk, Kolomin- 
skaja ulica 30-32, Osipu Cės
im.

Andrius Šumauskas, jieš
ko Jono Danilevičiaus ir 
Juozo Višniausko, abudu iš 
Suvalkų rėd., Marijampo
lės apsk., Veiverių vals. 
Gyvių sod. pirmiau gyveno 
po num. 3252 So. Halsted 
St., Chicago, Ill. Adresas: 
Russia, Gor. Minsk, gub. 
Kolomenskaja ul. 30-32, Li-, 
tovskij Komitet, Andrei111* Roltavka. 
Šumavskij.

Vincas Kanapka, Suval
kų rėd., Kalvarijos apsk., 
Krosnos vals., Ramunavo 
kaimo, jieško brolio ir se
serų. Adresas: Russia, gor. 
Moskva, Sadovniki d. No. 
29. Vikentiju Kanapkasu.

Jonas Paulius, iš Reistu- 
vų sod., Kauno gub., Ra
seinų aps. jieško gent. Jo
no Krušo ir jo seselių gyve
nusių Chicagoje. Jei turi 
kokias žinias iš Lietuvos, 
meldžia pranešti. Adresas:

Enakievo-Ekaterinos- 
gub. Kontora Kir-

gimenes ir pažįstamus. A- 
dresas: Russia, Petrograd, 
“Lietuvių Balso” red. Bos- 
kov. per. 29. Napaleonas 
Batoras.

Ūkininkai, kaimo Kaniu- 
Tamo- 
Vincas 
Joniką,

kų, Vilniaus red.; 
sius Zaniblauskas, 
Želianis, Jokūbas 
Jonas Videika, Motiejus
Joniką, Juozapas Videika 
Ignotas Videika, Juozapas 
J. Videika, Kazimieras Vi
deika, Kazimieras Joniką, 
Kazimieras Kadaras, Kazi
mieras K. Videika ir daug 
kitų yra perkelti į Kerso- 
no gubernija. Labai mel
džia giminių bei pažįstamų 
atsišaukti ir sugelbėti, nes 
labai vargingame padėjime 
randasi. Adresas: 
Chersonskaja gub. 
ja Jawkino, Poetą

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

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

Keeps YcurShirf Sown
Nesikankyk su savo maru
mo priešakio. Dėvėk

HissniBK
Tai yra paprastas ir prak
tiškas nematomas, sumis- 
las, užtikrininčiai laikys 
gražįai ne.suriaukšlėtus 

marškinius jr palaiko kelines. Jei jūsų pardavėjai 
neturi, tai prisiųsk 25c , , v

WILSON-ROCHE MFC. CO.
227 Inter-Soiithern Bldg.. Louisville’ Ky.

>. WesikanXyK su savo mars- 
Kl kiniais nuo susiriaūSkleji-

I 
■I
B 
| 
i I 
i 
i

Ar Nori Sit* Gramofoną Gauti

St. 
navskoi 
pičnago Zavoda, R. B. M. 
O-va, 
Paulisu.

Kunegunda Porvaneckie- 
ne, iš Abroinavičų, jieško 
savo giiuiuių iš Kauno gub., 
Šiaulių apsk., iš Sarafiniš- 
kiu, gyvenusiu Chicagoje. 
Adresas: Russia St. Ena- 
kievo-Ekaterinoslavskoi g., 
Kontora Kirpičnago Zavo
da, R. B. M. O-va, Kune- 
giindie Porvanskoi.

Monika Matukoniutė, iš 
Norėgėliu kaimo, Serijų 
par., Suvalkų rėd. jieško 
savo tėvo Vlado Jasionies 
ir .tetos Onos Pilukienės. 
Adresas: Russia Tambovas, 
“Žib.” Dr-jos Liet. Merg. 
Ginui.
Monika

Adomas
jieško savo sunaus Antano 
Simaškevičiaus, iš Kauno 
rėd., Ukmergės apsk., A- 
nykščiij vals., Pasusenio 
viensėdijos. Adresas Rus
sia, Danskaja Oblast, Poč. 
Ma kc j ievska, Francuski j

ir Molitvyj dom, Adamu Si- 
maškeviču.

Marijona Tamošauskienė, 
50 metu amžiaus su duktere 
J ieva, Kauno rėd. Telšių 
aps., Plungės m. jieško sū
naus ir brolio Adomo Ta
mošausko, gyvenusio New 
Yorkė. Adresas: Russia, 
gor. Moskva, Katoličeskaja 
cerkov, Gruzinah, Ks. R. 
Petronasu.

Martynas Senulis, iš Bai- 
siogalos, Šiaulių, pav., jieš
ko Liudviko Manelio ir gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Russia, “Lietuvių Bal
so” red., Petrograd, Bos- 
kov per. 29, Martynas Se
nulis. |

Napaleonas Batoras, jieš
ko Antana Dzyka ir kitas

Jonas Pečkaitis, jieško 
brolių: Kazimiero ir Stanis
lovo Dapkumi su seserimis, 
iš Suvalkų rėd. Marijampo
lės aps., Jovąravo v., iš Pa- 
jiesio, pirmiau gyvenusių 
Baltimorėje ir Lauryno 
Pečkaičio su seserimis, Su
valkų rėd. Marijampolės 
aps., Veiverių vals., Mau
ručių kaimo. Adresas: Rus
sia, Tambov, Tezikovskaja 
65, Litovskij Komitet. lav
ini Pečkaitisu.

Juozas Nikiparas, jieško 
savo brolio Apolinoro Ni- 
parevičiaus, gyvenusio Bal- 
tiinorejė. Adresas: Rus
sia, gor. Minsk. L. R. Ž. D. 
U pravleČenyje, Putevainu 
Storožu, Osipu Nikiparu.

Jonas Pilvinskis, iš Bai- 
siogalos, Kauno gub. jieško 
švogerio Kazimiero Stuko- 
nio, Antano ir Juozo Bra- 
įų, taip pat ir kitų giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, St. Puhovičų, Minsko i 
gub., Dom Šulmana, 18. I- 
vanu Pilvinskij.

Marijona Sinkeviče, Vil
niaus gub. Takų pav. jieško 
brolio Juozo Sinkevičiaus 
ir pusbrolio Jono Sinkevi
čiaus. Adresas: Russia, gor. 
Pskov. Viliklickaja ui. So- 
bstvennyj dom. No. 47, G. 
Rimša, peredat Marijana 
Sinkeviča. Prijuta Litovski 
Komitet.

Anelė Dogis (Pocaitė) 
jieško Antano Rudzinsko, 
Juozapo sunaus, gyvenusio 
Pittsburgh, Pa. paeina iš 
Kuršėnų Miesčiuko,. Kauno 
gub. Adresas: Russia, Gor. 
Moskva, Pantelievskaja u- 
lica, No. 19, kv. 18, Anelė 
Dogis, (Pocaitė).

Petras Kasparavičius, ka
reivis, Kauno gub., Rasei
nių apsk. Konstantinovo 
vals, jieško konstancijos 
Karpavičaitės ir kitų gimi
nių bei pažįstamų Adresas: 
Russia, gor. Moskva, Su
ščevskaja ui. No. 27, 2-ja 
rota, Petru Kasparavičių.

Mykolas Veiverys, Su
valkų, rėd., Marijampolės 
apsk., Preidos vals., iš Gar- 
levos, jieško brolių Juoza
po ir Andriaus Veiverių, 
Vinco ir Magdclenos Kava
liauskų, Kauno rėd. Pane
vėžio vals. Adresas: Russia, 
gor. Tambov, Tezikovskaja 
ulica No. 65, Mihail Veive
rį s.

I ■ I

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių,.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinitnus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

Teatrą, kaip vidunniestyje už 50c.
Nedeliomis 15c. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis ir su

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

Subatomis ir nedūliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

(25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gvarantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra 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 kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANDY GO.
1845 W. Grand Ave. thlcv o,III

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojtį 

D-ro Richter’lo

MIN-ESPELLĖR
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su nažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visos© aptiekosc arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
~4-80 Washington Street, New York. N. Y.
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Dr O. C. REINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 jr Si. Halsted jai. 
(Cyieninas viri aptiekus) CHICAGO, ELL
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Muzikos t mokslas prasidės rugsėjo 11 d. Mokinama skambinti pia
nu, smuikuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant visų pučia
mųjų instrumentų; išguldotna teoriją, harmonija ir inuz. istorija. Už
sirašyti į bile kurį skyrių galima dienomis ir vakarais nuo rugs. 1 d.

A. POCIUS, Direktorius
950 W. 33rd St.

Ar žiniahkur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, 

z , MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

KADA nori telefonuoti kokiai ypatai, visuomet 
persitikrink, ar turi teisingą antrašą.

Šaukiant per telefoną, sutaupinsite daug laiko ir 
apsaugosite nuo sugaišties, jei turėsite tikrą nu
merį.

Užvis geriaus:a, pirmiau pažiūrėti į telefono direktorių—> 
antrašų ir numerių knygą — nepasitikėk savo atminčiai— ir 
tada lauk, kada aperatorka atkartos tą patį numerį, ir jei 
klaidingai atkartotų, pataisyk.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Oficial 100

K

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve gali gauti tą gramofoną VISAI UŽDY- 
KĄ, tai parašyk laišką su užklausimu į

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill

Telephones Yards j 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

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

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

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

SPECIALIŠKOS GYDUOLĖS. B
Dr. Lung’s Kartus Vvnas.t Geriau pi a gyduolė del vidurinių ir išlaukinių ligų, 1 ĮĮ 

T<aip tai: nevalumo vidurių, spaugų "ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne- 55 
gerumų. Bonka ................... ....................... ..................................................... .. .. .i. . . . . . $1.00

Gydanti rnostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir 
t.t. Kaina . ..:...............................................................................  50c ir $1.00

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

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.
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KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

^3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
?BiWV';l:Bl'B.iB:;iB:.B«BJiBB B. B H;U.A.B
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WESTFIELD, MASS.
Rugp. 20 d. buvo statyta 

scenoje komedijėlė “Užke
rėtas Jackus”. Artistai bu
vo ką-tik išsimokinę, bet 
taip puikiai pasisekė suloš
ti, kad kaip iš darbininku 
ne reikalauti geriau negali
ma.

Pirmiausia buvo sulošta 
“Dzūkas ir Žydas”, kuriuos 
lošė gana gabiai du moks
leiviai: J. Bakštys ir L. Ka-j 
valiauskas.

Pertraukose, kalbėjo kle
bonas apie karės lauką. 
Taip pat buvo deklemaci- 
jos. Deklemavo 10 metu 
mergaitė Jadvyga Kancle- 
riutė, kuri gana gerai savo 
užduotį atliko. Antras de
klemavo J. Bakštys, ku
riam labai puikiai pasise
kė užduotį atlikti. Tai yra 
jaunas vyrukas ir gabus 
veikėjas katalikiškoje dir
voje. Vėliau deklemavo 
p-lė J. Blekiutė. Ši jauna 
mergaitė verta pagyrimo 
už jos gabumą.

Buvo lošta duelogas J. 
Čiurl ionics, kuris visiškai 
gerai pavyko.

Apart lošimu, deklemaci- 
ju dar bu|ro dainos, po va
dovyste p. V. Kanclieriaus. 
Dainavo L. Vyčiu himną ir 
Lietuvos himną “Lietuva 
Tėvynė Musij”. Tuomi ir 
užsibaigė vakaro progra
mas.

Galime pasigėrėti, kad 
turime darbščiu vyruku, o 
labjausia, tai Vyčiu kuopo
je, kurie pirmą sykį lošda
mi ir taip gerai sulošė. Pu
blikos buvo gana daug, ku
ri buvo užganėdinta.

Vyčiu Kuop. Koresp.

nis tikslo atsiekimas.
Newarkieciai tą darbą 

jau atliko savo mieste, ir 
matyt dirbo su pasišventi
mu delei tėvynėje badau
jančių. Čia vietiniams rei
kia pasistengti šį darbą at
likti, nes tai butų prasižen
gimas, nuo to atsisakant. 
Galint sušelpti, o progai pa
sitaikius nesunaudoti ją, 
kuri gana retai pasitaiko; 
apart to, visas darbas nu
eina perniek.

Tag Days ne kasdiena 
rengiamos. Rugpjūčio 26 
d. surengtame piknike L. 
Hautmano parke, Harrison 
ir esant daug publikos, ga
lėsime geriau sutvarkyti ir 
ateitoje geriau susiorgani
zuoti ant ateinančios Tag 
Day. Pelnas skiriamas nuo 
karės nukentėjusiems lie
tuviams.

Liaudies vadovai lai de
rybas varo kas link bloko, 
o mes kurie tik galime ir 
taip vienykimės ir to bloko 
nelaukdami, galėsime su
teikti geresnę pašalpą ba
daujantiems.

Čia priguli katalikiškos, 
tautiškos ir socialistiškos 
organizacijos. Ar neprisieis 
liaudžiai susiprasti be va
dovų, nes vadovai betemda- 
mi ant saviškų kurpalių, vi
sai sutramdys ir tą, kuris 
nori aukauti, bet nežino 
kur, kadangi vieni kitiems z O
neištikimi.

F. M. Petrulionis, Suv.
Org. Rašt.,

335 John St., East Ne
wark, N. J.

HARRISON IR KEAR
NEY, N. J.

Karei prasidėjus, šiii mie
stelių organizacijos susivie
nijo delei rinkimo nuo ka
rės nukentėjusiems lietu
viams aukų; kelis sykius 
pasidarbavus, pavyko su
rinkti $170.00 ir yra pasiųs
ta Lietuvių Centraliniui 
Komitetui į Petrogradą, ir 
gauta paliudijimas, kad ap- 
laikė 515 rublių. Taip-gi 
surengus p. Bulotai ir Že
maitei prakalbas, surinkta 
$35.13c. ir pasiųsta į Šelpi
mo Fondą ir $11.50c. Žibu
rėlio Draugijai, kuriuos, 
sakė pati p-nia Bulotienė 
pasiųs.

Suvienytos organizacijos 
rengia Tag Day ant rugs. 
3 dienos. Rugsėjo 4 d. La
bor Day dienoje rengiama 
vakaras su prakalbomis, 
teatru, monologais ir dai
nomis. Minėtam vakare 
“lageriams” įžanga dykai, 
kitiems visiems po 25c. Mi
nėtame vakare bus išduota 
atskaita Tag Days, publi
kai.

Tag Day įvykdinimui pri
sidėjo L. Vyčių 29 kuopa ir 
Šv. Cicilijos choras iš Ne
wark, N. J. Kviečiama 
taip-gi Šv. Uršulės ir Šv. 
Ražančiaus moterų draugi
jos ir taip atjaučiančius 
šiam darbui vyras. Pasiti- 
ketina neatsisakys, nes tai 
mus lietuvystės dabartinė 
užduotis ir priderystė nuo 
skaitlingesnis susiorganiza- 
vimas, tuo pasekminges-

WESTFIELD, MASS.
Rugp. 18 d. 1,000 su vir

šum darbininkų išėjo į 
streiką Pope Mfg., Co. kur 
išdirbama talkininkams a- 
municija. Darbininkų rei
kalavimai yra sekanti: aš- 
tuonios valandos dienos 
darbo ir ta pati užmokes
tis.

Kompanija gąsdina strei- 
kierius, girdi, galite ir me
tą laiko streikuoti, o nieko 
negausite. Taip yra paleis
tos kalbos, kad iš Phila- 
delphios parsitrauks 500 
streiklaužių. Mano many
mu yra, kad netaip lengva 
dabar su streiklaužiais pa
gąsdinti, kadangi šiame lai
ke visi dirba, tai ir streik
laužių ne taip lengva gauti.

Apie streiko begi ir už
baiga, pasistengsiu praneš
ti.

V. Koresp.

ORANGE, MASS.
Rugp. 20 d Vietos Šv. 

Petro Draugystė, buvo pa
rengusi labai iškilmingas 
prakalbas, ant kurių buvo 
pakviesta net trįs kalbėto
jai, visi iš Athol, Mass.

Prakalbos atsibuvo airių 
Šv. Marijos po bažnytinėje 
svetainėje. Pirmiausia kal
bėjo kun. Pr. Meškauskas, 
apie tikėjimiškus reikalus 
ir bažnyčia, kurios žmones 
auklėja, į gerą gyvenimą 
veda ir doros mokina. Už
baigus kalbą, pasipylė iš 
publikos delnų plojimas, ką 
liudija, kad visiems patiko 
ir buvo užganėdinti..

Sustojo jaunų mergaičių 
choras ir užtraukė “Lietu
va Tėvyne Musų” ir “Sė

džiu pas langelį”. Pabaigus 
dainuoti, p-lė Mag. Andri- 
liunaitė deklemavo “At
mink brolau apie dabarti
nius karės įspūdžius”. Taip 
jos graži kalba sujudino 
publikos širdis, kad net 
daugumas apsiverkė.

Antras kalbėjo D. Karo
blis iš Lietuvos istorijos, 
nurodydamas/ kaip seniau 
Lietuva buvo didelė ir labai 
galinga. Aiškiai nupiešė lie
tuvių gyvenimą. Ant galo 
ragino, kad čionai susitver
tų T. F. skyrius, bet nieko 
apie tai nesigirdi. Gal taip 
ir pasiliks po senovei. Pa
baigus kalbėti, vėl sudaina
vo porą dainelių. Antra de
klemavo p-lė Dovidonaitė, 
“Pasakyk man mielas bro
li”, taip pat gražiai pasise
kė sudeklemuoti, norias dar 
jauna mergaitė, bet savo 
užduotį gerai atliko.

Trečias kalbėjo K. J. Ba- 
jorinas, moksleivis, apie 
Jėzuitus Vienuolius ir Vie
nuoles, nurodydamas, kiek 
daug jie gero nuveikė au
gindami mažus kūdikėlius.. 
Taip-gi prisiminė apie lie
tuvių dabartinį gyvenimą. 
Ragino tėvus, auklėti vai
kus lietuviškoje dvasioje; 
duoti mokslo, kaip galint 
daugiau. Pamesti tą seno
višką priežodį, kad iš mok
slo duonos nevalgysi. Aš 
baigiau savo amžių pergy
venti būdamas prastu ar
to jum, taip ir mano vaikai 
gali gyventi. Ant galo ragi
no pamesti tą bjaurų gir- 
tuoklavimo į protį. Labai 
aiškiai ir suprantamai da
lykus perstatė.

Pabaigus kalbas, dar ta
po sudainuota pora daine
lių. Prakalbų laike, kun.
Meškauskas pasitarė su 

virš minėtos draugystės 
pirmininku A. J. Sirunai- 
čiu, kad parinkus aukų nuo 
karės nukentėjusiems šelp
ti, kas ir įvyko. Aukų su
rinkta $26.85c, kurie tapo 
įteikti Athol, Mass. T. F. 
skyriui.

Tuomi ir užsibaigė tos 
dienos programas. Mes vi
si Orange lietuviai tariame 
širdingą ačhj kalbėtojams, 
deklematorkoms bei chori
stams, o labjausia gerb. 
kleb. Meškauskui už jo pa
sidarbavimą. Kaip girdėjau, 
tai buk atsivežė savo lėšomis 
daininkus, už ką jam nega
lime būti nedėkingais.

Orange, tai mažas mieste
lis ir negalime susilyginti 
su didesnių kelionių lietu
viais, bet vis šį-bei tą galė
tume nuveikti, kad iš daik
to visi dirbtume, bet ant 
nelaimės daug yra atsisky
rėlių ir visiškai nenori pri
sidėti darbu.

Pilkasis Zuikelis.

žus būrelis, bet vyrų balsų 
nebuvo visiškai girdėti. 
Daugumas dainininkų tik 
akimis notas gaudė, rodosi 
pirmą sykį mato tas dai
nas, o balso kai pneparodo, 
taip neparodo, kas aiškiai 
buvo pastebėti, neganėtina 
išsilavinimą ir stoką drąsos. 
Vistick reikia suteikti pa
dėka ir už tai. Palengvėliu 
lietuviai pradeda įgauti ge
resnį vardą tarpe svetim
taučių, tik reikėtų visiems 
dirbti del lietuvių gerovės.

Girdėjas.

Margumynai.
. SHENANDOAH, PA.
Juozas Pečkis, 50 metų 

amžiaus, pradėjo jausties 
nevisai sveiku ir vietoje 
pasišaukti gydytoja į na
mus, jis pėsčias nubėgo į 
Ashland ligonbutį, kuris y- 
ra atstu 7 mylios. Nubėgęs 
ligonbutin ir mirė.

BALTIMORE, MD. z
Rugp. 20 d. D. L. K. Min- 

daugio Draugija, apvaikš
čiojo 10 metų sukaktuvių 
savo gyvavimo. Minėtą die
ną, surengė milžinišką ba
lių Bankerts Parke, ant ku
rio atsilankė svečių apie 
1200 ypatų. Degtinės nebu
vo. Šaip buvo gėrymo ir 
valgio. Griežė orkestrą. Po 
tam tapo nuimta susirinku
sių paveikslas.

Svečiai buvo pilnai užga
nėdinti va i šėmis. G eisti na, 
kad panašių susiėjimų tau
kiaus butų surengiama, gal 
tada lietuviai paprastų da
lyvauti ir kituose susirin
kimuose, nes suvis maža 
dalis lietuvių myli dalyvau
ti, kad ir reikalinguose su
sirinkimuose. Jie skaito už 
bereikalinga, o pakalbėk 
jiems apie laisvę, lygybę ir 
geresnes ekonominio gyve
nimo sąlygas, kas gero del 
žmogaus randasi, tai jie ne
nori nei pamąstyti. Tečiaus 
geistina, kad lietuviai pra
tintųsi buriuotis bei susi
rinkti į kviečiamus susirin
kimus ir juose dalyvautų 
atnešdami patįs sau naudą. 
Tik einant iš vien dirbant, 
galima pakelti tauta kultū
roje ir pagerinti ekonomi
nes sąlygas. Mokinkimės. 
Mokslas valgyt neprašo.

A. K.

NORWOOD, MASS.
Lietuvių Labdarių Drau

gija buvo parengusi vaka
rėlį, į kurį atsilankė svečių 
gana daug.

LEWISTON, ME.
TMD. 4-ta kuopa buvo 

parengusi pikniką ant ku
rio kalbėjo J. Dailyda.

WILKES BARRE, PA.
Anglių kasyklose nusišo

vė vienas iš senesniųjų 
Wilkes Barre gyventojų 
Juozas Simokaitis, 60 metų 
amžiaus. Amerikoje gyve
no apie 25 metus.

MONTELLO, MASS.
Rugp. 13 d. atsibuvo pra

kalbos, kad sutverus L. R. 
K. S. D. kuopa. Kalbėjo: 
kun. K. Urbonavičius ir 
kun. Pr. Virmaskis. Kuopa 
tapo sutverta iš 13 narių.

BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 10 d. atsibuvo pra

kalbos, kurias parengė 
Tautos Fondo skyrius del 
atkeliavusių svečių kun. 
Dr. Bartuškos ir Dr. J. 
Bielskio. Prakalbos nepa
vyko, kadangi Tautos Fon
do skyrius rengė, o rinko 
pinigus į Lithuanian Re
lief Fund. Taipgi, tie sve
čiai nekalbėjo, tik sveikino 
amerikiečius.

PEORIA, ILL.
Šiame miestelyj randasi 

apie 70 lietuvių, bet progre
se labai atsilikę nuo kitų 
kolonijų lietuvių. Iš orga
nizacijų randasi tik SLA. 
kuopa.

8 “KATALIKO” GENERALE į
; AGENTŪRA
■ Chicagos 18-tos gatvės apskričiui..
■ M. J. Tananevičius,
a 670 W. 18th St., Chicago, Ill. j
B Čia galite užsirašyti ‘fkatali- H 

kų,” užsimokėti prenumeratų, |
B paduoti apgarsinimus ir t.t., ly- g
B gini kaip pačioje “Kataliko” I 
( išleistuvėje. B

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

CLEVELAND, OHIO.
Rugp. 20 d. Teatrališkas 

Choras turėjo koncertą ant 
Edgewater Parko. Dainelės 
išėjo nekaip, nors per ilgą 
laika rengėsi prie šio vie
šo koncerto, vienok stokavo 
daug, daug išsilavinimo.

Pora dainelių pasisekė 
gerai sudainuoti. Visas dai
nas dainuojant, akompana
vo rinktiniai Beno instru
mentai. Jeigu nebūtų buvę 
akompanimento, tai dar 
silpniau butų išėję tos pa
čios dainelės.

Choro mokintojas yra 
lenkas. Choras susideda a- 
pie iš 80 ypatų; gana gra

WORCESTER, MASS. 
Tautos Fondo ir Beno 

piknikas.
Rugp. 20 d. buvo di

džiausias piknikas šios va
saros bėgyje, palei miesto 
ūkę. Piknikas prasidėjo 
pirmą valanda po pietų. 
Žmonių atsilankė nepapras
tai daug: galima sakyti a- 
pic 4,000. Visa pakalnė, ant 
kurios žmones žaidė viso
kius lietuviškus žaidimus, 
atrodė, lyg vainikais nu
kaišyta.

Worcester ’io Lietuvių 
Benas, po vadovyste p. J. 
Našukaičio grojo įvairias 
meliodijas iki sutemai.

P. Vaitkus perstatė gerb. 
klieriką Čepliką, kuris pa
sakė prakalbą, ragindamas 
aukauti nuo karės nukentė
jusiems. Taip pat p. P. 
Strakauskas, pasakė grą
žę prakalbą, ragindamas at
jausti nuo karės nukentė
jusius.

Toliau sekė aukų rinki
mas. Keturios poros rinko: 
p-nia T. Mažeikienė su p. 
Čeliausku; p-nia Stočkienė 
su p-nia Liutkevičiene; p. 
Staseviče su p-le Šalteniu- 
te ir p. Zataveckas su p-le 
O. Vasiliauskiute. Gana di
delę sumą surinko. Vėliau 
bus paskelbta. Aprič aukų, 
pelno liko apie $110,00.

Pikniką aplankė šie kun.: 
J. J. Jakaitis, kun. Dargis 
ir kl. Juškaitis.

Rugiagėlė.

BALTIMORE, MD.
Šiame mieste ncdėldie- 

niais karčiamos uždarytos, 
todėl įsisteigė lietuviai sau 
kliuba užvadindamį Lietu
vių Republikonų Kliubu ir 
susirinkę nedėldieniais 
traukdavo alutį. Štai visai 
neseniai tapo areštuoti, ku
rie buvo susirinkę išsi
traukti, 
i ______ _

DUNN LOOP, W. VA.
Čia tapo sunkiai sužeis

tas Jonas Petraitis, kuris į 
antrą dieną pasimirė ligon- 
butyj.

SCRANTON, PA.
Vietinė Apveizdos Dievo 

parapija, šįmet turėjo se
kančias pramogas: geg. 30 
d. atsibuvo piknikas, kuris 
davė pelno $300 su viršum; 
birž. 12 d. turėjo ekskursi
ja, kuri davė pelno apie 
.$650; liepos 30d. vėl atsi
buvo piknikas, bet šį kartą 
davė tik apie $100. Tokiu 
budu, parapija turėjo gry
no pelno $1050 nuo pareng
tų pramogų.

EAST CHICAGO, IND.
Čia buvo organizuojama 

ko-operatyviška valgomų 
daiktų krautuvė ir per Še
rus tapo sumokėta apie 
$700, bet dabar darbas taip 
sau stovi ir niekas nė ne
mano atnaujinti veikimą.

OELWEIN, IOWA.
Lietuvių randasi tik 9 

šeimynos ir 14 pavienių. 
Lietuviai čia nenori apsi
gyventi, nes miestas sausas. 
Randasi SLA. 203 kuopa, 
bet labai silpnai gyvuoja.

ST. LOUIS, MO.
Rugpjūčio 6 d. atsibuvo 

piknikas parengtas suvie
nytų draugijų jiegomis. 
Pelno nuo pikniko atliko 
$80.20, kuriuos paskyrė į 
LŠF.

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

UlliailllilBilllllKlKl ■ai>: ■
9 Telefonas Yards 2721 g

K Dr. J. JONIKAITIS .
■ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
9 Valandos; 8-12 ryto 4-9 vaJcaro
b 3337 So. Morgan St. Chicago, III. * 
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BROOKLYN, N. Y.
Atsibuvo piknikas pa

rengtas Liet. Gimnastikos 
Kliubo, “Washington parke. 
Publi kos neperdaugiausia 
atsilankė, bet manoma kad 
kliubui pelno liks apie $50.

KEWANEE, ILL.
Čia tapo suareštuotas vi

sas būrys mažų vagilių, 
nuo 7 iki 14 metų senumo, 
tarpe kurių randasi ir ke
li lietuvių vaikai. Sakoma, 
kad lietuvių vaikai dalyva
vę kaipo vadovai.

MAHANOY CITY, PA.
Park Place kasyklose ta

po sužeistas Antanas Kaz
lauskas, kuomet anglis puo
lė.

Church BSTft £7 rfFfc SsESJLB

Memorial Belle a Specialty-
McShane Bell fouidry Baltimore, nd.UAA-

STOUGHTON, MASS.
“Vienybės” choras turė

jo išvažiavima ant Stoč- 
kaus fanuos. Pašaliečių vi
sai mažai buvo. Rugp. 4 d. 
atsibuvo lietuviškų drau
gysčių, sąryšio susirinki
mas, ant kurio tarp kitko 
buvo nutarta suorganizuoti 
vaikų mokyklėle.

SO. OMAHA, NEBR.
Rugp. 6 d. vietinė Šv. j 

Antano draugija turėjo pik-į 
nįka. Diena buvo labai gra
ži, tai ir žmonių prisirinko 
gana daug. Kaip girdėti, 
tai draugija turės gerai pel
no.

DETROIT, MICH.
Rugp. 6 d. vietinė Dailės 

Mylėtojų draugija turėjo 
draugiška išvažiavimą į 
Palmer Parka. Publikos 
labai daug dalyvavo.

Dr. A. R. Blumenthal
Egzanienuojame Akis 

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

dieną*

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

GERIAUSIOS PARMOS

s
JONAS KULIS

Kėliau j antis ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
Agentas.

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

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodamo teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemo derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gora smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mieli. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmns, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
noi pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga’* farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus -istuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras acfrwas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

lEVESKIO^T, 
h^MOKYKIA H 3106 So.Halsted St.,Chic^pi 
čį Čia gall 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.

Redakcijos 
į Straipsniai

šmėkla visų baisenybių ve
žimu parvažiavo ir likosi 
užpakalyj bado atmosfera, 
gali patirti iš laikraščių bei 
prakalbi). Bet, del atnauji
nimo jausmų, reikia kuo 
daugiausia agitacijinių pra
kalbų.

Vietiniai komitetai, kur 
yra susitverę nuo karės nu- 
kentėjusiems šelpti, privalo

LIETUVIŲ DIENA.
Atsibuvęs Amerikos lie

tuvių suvažiavimas, rugp. 
17 d. Wilkes Barre, Pa. kad 
sutvarkius “Lietuvių Die
nos” reikalus, atrodo, kad 
nevisai taip pasekmingai 
pavyko, kaip turėjo pavyk
ti. Galima vienus ir antrus 
atrasti ir apkaltinti kaipo 
to nepavykime priežastį, 
bet nelaikąs šiuom kart 
kaltininkų jieškoti ir jį at
radus bausti, bet reikia im
tis visai kitoniško darbo.

Kaip jau minėta, kad su
važiavimas įvyko ir suva
žiavime atlikta tiek daug, 
kiek atstovų spėkos išnešė, 
tik dabar po suvažiavimui, 
turime prieš savo akis tris 
svarbius dalykus, kurių 
mes turime laukti ir pri
siartinus tam svarbiam mo
mentui, stengtis, kad kuo 
pasekmingiausia patarnau
tume savo broliams badau
jantiems ir neišbredame 
varge esančius pagelbėjus.

Vienas ir svarbiausias 
dalykas, tai nuskyrimas 

" '’per Suv. Vals. prezidentų 
del lietuvių patogios die
nos, kad gautume tų dienų, 
kurios reikalaujame. Išrink- 
ti--^komitetai suvažiavime’ 
galime tikrai sakyt, kad iš 
paskutinosios stengsis pri
sirengt, arba savo pereigas 
sąžiningai atlikt, kokias su
važiavime ant savo pečių 
pasiėmė. Apleidžiant tuos 
pirmus du, trečiasai lieka
si sunkiausiu pasekmingai 
atlikti. Sutvarkyti šimtus 
aukų rinkėjų ir patiems rin
kėjams prisieina tušti rė
mai budinko, sienomis iš
pildyti, — aukų kuo dau
giausia surinkti.

Kad pasekmingiau tai 
atsiekus, ir jau žinodami 
savo diena, lai pasklysta 
nuo Pacifico iki Atlantiko 
agitacija, publikų priren
gianti, jausmus sujudinanti 
ii- užšalėlius pritraukianti su 
plačiu nurodymu bei supa
žindinimu svarbiausio mo- 

. mento, su amerikiečiais ka
rės bėgyje. Turi būti pra
kalbos rengiamos visur, 
kur tik galima. Ant pra
kalbų, kalbėtojai turėtų 
bent šį sykį susilaikyti nuo 
visokių užsipuldinėjimų ant 
kitų sriovių, bet abęlnai 
publikų prirengti prie au- 
kavimo.

Elgdamiesi, kaip kad pa
prastai elgiamės, negalime 
tikėtis pageidajamų pasek
mių. Jei tik iškilsta ve' 
nesusipratimai tarpe vado
vų, kuriuos aklai seka su- 
fanatizėjusi publika, mes 
galime tik apgailestaut, vie
toje džiaugtis iš savo, per 
vargus gautos dienos.

Visiems aiškų, kad kaip 
vieni, taip ir kiti atsivaiz- 
dina Lietuvos gyventojų 
dabartinį padėjimų. Jei ku
ris ir nepajiegę persistatyt 
sau prieš akis karės baise
nybes ir to krašto žmonių 
padėjimų, kuriame karės

Ar Jus Žinote Kad
Adventistų sektiška reli

gija, kurios nariai tiki, kad 
antrojo Kristaus atėjimo 
valanda visai arti. Minėta 
sekta turi apie 100,000 pe- 
sekėų ir kunigų. 

* •
John W. Marshall ir gut

ter, melninkai, Califomijo- 
je netikėtai iškasė šmotelį 
metalo, kurį vėliau atrado 
kad -tai auksas. Tai buvo 
1848 m. Nuo tada visa Ca- 
lifornijos valstija pavirto į 
aukso kasyklas.

* *
Alaska, tai vienatinė te

ritorija Suv. Vais. Hawaii. 
Porto Rico ir Philipinų sa
los, žinomos kaipo savastys.

Užima 590,000 ketv. my
lių ir turi gyventojų apie 
65,000.

* *
Acetelinis gasas, daugiau

sia vartojamas del toli švie
čiamųjų lempų prie auto
mobilių. Susideda iš karbo
no ir hydrogeno. 

* *
Harold Lutzk, iš Atlanta, 

Ga. septyni!) metų amžiaus 
eudikis mato lygiai iš už
pakalio, kaip kad mes ma
nome žiūrėdami į veidrodį.

* * r
Pacifiškas okeanas turi 

67,699,630 ketv. mylių. At- 
antiškas okeanas 34,301,- 
400 ketv. mylių. Indianiš- 
<as okeanas turi 28,615,000 
<etv. mylių.* *

Normalio žmogaus sme
genys turi 300,000,000 ce- 
ių, iš kurių apie 3,000 su

genda kiekviena ininūtą. 
Naujų celių paauga kas 60 
dienų. Normališki žmogaus 
smegenys turi nuo 58 iki 
105 kubiškų colįų.* *

Kokoa visoje pasaldė j e 
išdirbama 530,000,000 sva
rų kas metai, Suv.Vals. a- 
3ic 130,000,000 svarų kas 
metai; Vokietijoje apie 
112,000,000 svarų kas me
tai; Prancūzijoje apie 60,- 
000,000 sv. kas metai ir An
glijoje apie 56,000,000 sva
rų kas metai.

* *
G or setai pradėta dėvėti 

Francuzijoje ir Vokietijo
je 13-tame šimtmetyj ir 100 
motų vėliau Anglijoje. Del 
stiprumo, buvo įaudžiama- 
bangžuvės kaulai arba plie
nas. Kada bangžuvių kau
lai pabrango, tada kitokius 
stiprumui rėmus pradėjo 
dėti. * *

Per metų laiko, perkūnas 
įtrenkia į 6,000 namų, pri
darydamas nuostolių ant 
ant $3,000,000. Apie 700 
žmonių užmušama ir dau
giau kaip 800 sužeidžiame. 
Naminių gyvulių užmuša 
tarp 4,000 ir 5000, kurių 
atsieina apie $130,000.* *

Nuo New Yorko iki Sau 
Francisco yra 3,186 mylių. 
Nuo Chicagos iki San Fran
cisco 2,274 mylių. Nuo New 
Yorko iki Chicagos 912 my
lių. * *

Žemė turi 196,940,400 ket
virtainių mylių ir jos vertė 
259,880 milionų^ kubiškų 
mylių. Sausžemio yra 54,- 
807,420 ketv. mylių. Van
denyno su salomis 142,132,- 
980 ketv. mylių.

ri gerti, bet neduokite le
dinio vandenio.

Kada esate ant oro, ar 
motina daleidžia sųmaninei 
bitei, blakei ar bambadie- 
riui slankioti, bėginėti, sto
vėti arba sėdėti ant kūdi
kio veido ar rankučių? Vie
na paprastoji naminė musė 
daug pavojingesnė, negu 
sudėjus krūvon tuos tris 
birželio vabalus; ilgakojis 
voras, smailasnapis vuodas, 
taip pat dideliai pavoijngi. 
Norint kūdikį apsaugoti 
nuo minėtų ir kiti) vabalų, 
turite apsitaisyti langus, 
duris sieteliais, dienomis 
nuo musių, naktimas nuo 
vuodų.

Kada oras yra karštas, 
rengkite taip vaikus, kad 
tik nebūtų nuogi. Mazgoki
te ir trykite kūnelį taip 
tankiai, kaip galima; drė
kinti galvelę, su taip vadi
namu “toilet powderiu”. 
Paliuosuoti kūdikį nuo su
varžymo visokiais šniūrais, 
iki oras neatveš.

Neduokite kūdikiams a- 
laus, kendžių ir kitokių sal
dumynų. Nesineškite kūdi
kių ten, kur daug žmonių 
prisigrūdę. Tymai, sunkus 
kosulys škarlatina kūdi
kių paralyžius taip lengvai 
prilimpa, kaip tik sergantis 
susitinka su sveiku.

pro Paberžę, Pabradę, Šven
čionių linkui, iš kitos gi nu
sisuka pietuosna pro Vievį, 
Trakus ir Varėnų.

Pirmų kartų karo ugnis 
užgriebė Lietuvos šalį 1914 
metų rudenį, rusams pasi
traukus iš Vokios ir besi
veržiant jiems atgal į Prū
sų rytus, kuomet taip skau
džiai nukentėjo Mažoji 
(Prūsų) Lietuva ir Suval
kų gub. pasienis nuo Viš
tyčio ligi Naumiesčio su y- 
patingai nuniokotomis Pa
jevonio Alvito apylinkėmis.

Savo keliu patyrė ugnies 
ir Kauno gubernija po ru
sų žygio į Klaipėdų, kuo
met labiausiai nukentejo 
pasienio parapijos — Tau
ragės, Veviržėnų, Naumies
čio, Andrejavo, Garždų, Pa
langos ir kitos. Tik tas kra
štas, seniau aptilus ten ar- 
motų griausmui, ima kiek 
taisytis nuo smūgių, ypač 
kad jo nemialino taip ka
riuomenių stovėjimas.

Daug žyiliesnių ženklų 
palikęs yra karas antrame 
ruože, kur jo frontas vieto
mis (pav. Kalvarijos — 
Marijampolės apylinkėse) 
išstovėjo apie 6 mėnesius, 
kitur gi, padubysiu ir pa- 
venčiu didžiausi mūšiai tru
ko daugiau ne 2 mėnesiu.

Visa Suvalkų — Kalvari
jos — Marijampolės pa
plentė kokio 16 — 15 var
stų platumo (pradedant 
Čipliškiais ir Liubavu, per 
Kalvarijų iš Krosnos pusės 
ir Liudvinavu į Sasnavų ir 
Igliaukų) visiškai išgriauta, 
išdeginta ir išnaikinta. Kal
varijos parapijoje išdegin
ta 14 kaimų ir visi dvarai, 
Krosnos par. daugiau ne 
100 ūkininkų, Liubavo par. 
į plento pusę belikę po 2 — 
3 trobeles, sudegę 9 sodžiai 
ir beveik visi dvarai (kiek 
dar išliko nesudegusių į 
Vyžainių pusę.)

Arčiau panemunio nunio
kotieji plotai eina panemu
nių nuo Zapiškio į rytus ir 
į pietus ligi Veiverių ir Pa
ežerių, maždaug 10-ties var
stų radijusiu. Čia beveik 
visa išnaikinta. Taip, Gar
liavos, Paežerių, parapijose 
išdegę ligi 9/10 gyvenimų. 
Pavyzdžiui, Trakiškių kai
me iš 56 gyventojų išliko 
1/13, Padainupio iš 50 nė 
vieno neliko, Dievogalos iš 
52 liko 1, Paežerių iš 40 li
ko 8, Šilelių iš 40 liko 1, 
Veiverių išdeginta pusė vi
sos parapijos. Smarkiai nu
kentėjo ir tolesnio rajono 
— Skriaudžių parapija, ku
rios išdeginta 1/3-dalis — 
čia ilgiau kiek truko mū
šiai delei Kauno tvirtumos. 
Nuo čia karo ugnies pėdsa
kai ena pagiriais ir tarpu- 
giriais Kauno ir Jesios gi
rių ir pačiu pajesiu ligi 
Kaunui. Nukentėjo tam 
ruože Ilguvos, Lukšių, Pa
luobių Višakio Rudos, Sa
gotosios, Griškabūdžio, Pil
viškių ir Sasnavos parapi
jos. Pav., Sasnavos par., i- 
mant geresniuosius gyven
tojus, sunaikinta 2/3 visos 
parapijos; Lukšių, Griška
būdžio ir Bagotosios per 100 
gyveninių, Pilviškių — 130, 
Paluobių ir Višakio Rudos 
po 50. Mažiau nukentėju
sios vietos toliau nuo to 
ruožo skaito nuostolių maž
daug taip: Šumsku ir Gižų

(Bus kitame num.)

dininko kaucija turi būti 
$1.000. Įstaigų, iš kurios 
bus reikalaujama kaucijos, 
sužinos Komiteto pirminin
kas ir I sekretorius.

b) Aukautojams svetim
taučiams bus nurodyta, kad 
Lietuvai aukas priimdinės 
“Liberty National Bank’'’ 
New York’e; į tų bankų 
bus siunčiamos ir Lietuvių 
Dienoje surinktos aukos. 
Su šituo banku susižinos ir 
pakvies bendradarbiaviman 
p. J. Miliauskas.

c) Iš Tautos Fondo ir iš 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
prašyti, kad paskolintų Lie
tuvių Dienos organizavimo 
darbui po $300.00, viso labo 
$600.00. Prašymų į minė
tuosius fondus parašys I 
sekretorius kun. Dr. P. 
Augustaitis.

d) Ant dėžučių turės bū
ti vienodos antspaudos su 
parašu dviem kalbom: An
gliškai — Central Commi
ttee for the Relief „of the 
War Suffers in Lithuania; 
Lietuviškai — “Centralis 
Amerikos Lietuvių Komite
tas nukentėjusioms nuo ka
rės šelpti”.

c) III Sekretorius 
Račkauskas užsakys 
siuntinės visiems C. 
teto nariams 5,000 
gero popieriaus

čiusių nekarta, lyg automa
tas, esti pavergtas suktis 
draugijos rate nežinodamas 
kam visa tai? Draugijos 
kuriu nariai neapsisakaitę 
asmenis, neturi pasisekimo 
ir tvarkos.

Taip-gi knygų skaitymas 
atsiliepia į tauto pakilimų. 
Tautos kurios turėjo tėvy
nainius apsiskaičiusius, ap- 

; augo, 
stiprėjo ir šiandien pasiekė 
augščiausio laipsnio pro
gresų, kultūrų ir dailės sri
tyje. Tautos-gi tamsios, ku
rių nariai bijojos knygos, 
tebeklajoj a prietaringame
rate ir nėra abejonės, kad 
jųjų, tamsių tautų, išnyki
mas visai netolimas.

Pažvelgus į tuos kelis 
gyvenimo apsireiškimus, 
bei faktus, nesunku pada
ryti išvadų, jog knygų skai
tymas yra vienas iš svar
biausių faktorių, kuriuomi 
kiekvienas turi naudotis ir 
branginti jei norime, kad 
butų tobulesnė už dabartį 
būtinai privalome skaityti 
knygas.

stropiai darbuotis rengiant ; sišvietusius, nuolat
-<■».-» l-rn I l-\ -v-» z\Tl Ir c CK ck et — J.— ~ — . —  — -1 - prakalbas netik savo mies

te, bet ir kituose mieste
liuose, kur mažiau lietu
viais apgyventa ir neįsten
gia arba nėra pajiegų pra
kalbų surengimui. Kada 
bus kraštas nuo krašto pu
blika supažindinta su Lie- 
tuvhj Diena, tada galima 
tikėtis gerų pasekmių su
laukia jų.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS.
Gauname žinias iš ištiki

mų šaltinių, kad gerb. du
rnos atstovas M. Yčas ir 
gerai Amerikos lietuviams 
žinomas gerb. kleb. kun. J. 
Žilius — Žilinskas išsiren
gė Amerikon pradžioje 
rugp. mėn.

Atkeliavimo svečių mieriu 
yra, pasidarbuoti del ba
daujančios Lietuvos bei 
pabėgėlių šelpimo reikalais. 
Turime viltį, kad atkeliavę 
minėti svečiai supras ir pa- 
jiegs atitaisyti dabar esan
čia Amerikos aukaujančių 
visuomenę suklaidyta. Nu
statys normalėn vėžėn da
lykus, lytinčius nuo karės 
nukentėjusių šelpimo.

Skaitymas Knygų.
Skaitymas knygų, yra 

vienas iš naudingiausių už
siėmimų. Skaitymas kny
gų, yra tai nepaprastai ga
linga spėka, kuri sugebėjo 
sutverti šios dienos, taip 
vadinama, dvidešimtoj o
šimtmečio kultūrų.

Knygos skaitymas sugi- 
miniavo žmoniją, bei atski
rus asmenis: Su Tolstojų, 
Socratu, Herculesu, Herpe- 
lių, Darvinu, Marksu, Lam- 
brosu ir kitais musų dva
sios milžinais. Atskiro 
žmogaus, jaigu mes paž
velgsime, kiekvienai progai 
pasitaikius, ėmė knygų ran- 
kosna ir skaitė, tai, be abe
jonės, pamatysime, kad tas 
žmogus daug-kuo skiriasi 
nuo savo draugų, kurie ne
suprato naudos skaitymo 
knygų, taip sakant, apsis
kaičiusiu žmogaus gyveni
mas lyg koks harmoniškas 
surėdymas — visame tvar
kos ir malonumo pilnas.

Priešingas apsireiškimas 
pastebiamas gyvenime žmo
gaus tojo, kuris visai nes
kaitė knygų. Jo gyvenimas
— tamsioji naktis — pilnas 
nežinojimų, nepažinimas 
paties saves, prietaringas, 
surūgęs alkoholio rūgštyje
— taboko durnuose, ir la
bai tankiai supurvinta sie
los skaistybė demoralizuo
jama mintimis.

Apšviestas bei apsiskai
tęs žmogus yra tai draugi
jos saulė. Jis riša dienos 
klausimų remdamasis ant 
praeities ir turėdamas dau
gybę pavyzdžių, taip sa
kant indiktivišku budu iš
vada daro. Apsiskiatęs žmo
gus yra geidžiamas drau
gijoje, tankiai jis yra tėvas 
ir rėdytojas draugijos.

J. Kussas.

SUVIEN. VALSTIJOS 
ATPIRKSIANČIOS DA
NIJOS VAKARINĘ IN

DIJĄ.
Nuo nekurio laiko prasi

dėjo kalbos, kad suvienytų 
Valstijų valdžia vedanti de
rybas su Danija kas link 
Vakarinės Indijos.

Pastaraisiais laikais gau
nama žinių, kad Danijos 
parlamentas nusprendęs 
parduoti Suvienytoms Val
stijoms minėtų žemę už 25 
milijonus dolerių,. Tiesa, 
Danijos parlamente prieš 
tokį pardavimų gyvuoja o- 
pozicija įspiruojama sveti
mų intakų. Tečiau ameri
konų doleris turi pritrau
kiančių galybę ir viešpa
tauja abelnas įsitikrinimas, 
kad pardavimo reikalas ne
tolimoj ateityje bus įkūny
tas.

Įsigijimas tų sali; Suvie
nytoms Valstijoms turi di
delę svarbų ne vien strate
giniu žvilgsniu, bet taippat 
ir kitais iškarto menkai 
permatomais žvilgsniais. 
Labai nežymi saujalė su
prato naudų atpirkimo A- 
laskos iš Rusijos, o šian-. 
dien jau dauguma žino, kad 
šis išpirkimas Suvien. Val
stijoms jau davė pelno. O 
reikia pasakyti, kad Alas- 
koje turtų Apieškojimas 
tik prasideda ir yra vilties, 
kad ten jų apščiai bus su
rasta.

Suvienytos Valstijos su 
išrokavimu ir Vakarines 
Indi j as iš Danijas mano į- 
sigyti.

NEPAMIRŠKITE AP
SAUGOTI KŪDIKIUS.
Nepamirškite, kad 448 

mirė neturėdami dviejų, me
tų, Chicagoje, per liepos 
mėnesį, prieš 173 pereitų 
metų «,tų patį mėnesį, nuo 
žarnių ligų, ir sųjungoje su 
karščiu.

Nepamirškite, kad išprie- 
žasties karščio, nusilpsta 
organų veikmė ir už nuodi- 
na maistų tuomi 'patimi 
kartu. Atsiminkite, kad 
kūdikis negali varstyti “ice 
box’io” duris kaip kad už
augęs gali. Duokite kuo 
čysčiausią kūdikiams mais
tų, šaltų vandenį, kada no-

v PROTOKOLAS.
CENTRALINIO AMERI
KOS LIETUVIŲ KOMI

TETO NUĮCENTĖJU- 
SIEMS DEL KARĖS 
ŠELPTI POSĖDŽIO, 

LAIKYTO .17 D. RUGP., 
1916, REDINGTON HOT., 

WILKES BARRE, PA.
1. — Posėdį atidarė p. J. 

S. Lopatto, 8 vai. vakare. 
Posėdin susirinko visi Ko
miteto nariai, išskyrusp. K. 
Krušinską, kurs nuvyko na
mo, ir p. T’ Paukštį, kurs 
suvažiavime negalėjo da
lyvauti.

2. — Posėdžio pirminin
ku aprinkta p. J. S. Lopat
to ir sekretorium — V. K. 
Račkauskas.

3. — Komiteto nariai pa
siskirsto sau vietas, prisi
laikydami suvažiavimo nu
tarimų. Vietos paskirstyta 
šitaip:

Pirmininkas — J. S. Lo
patto, Bennett ' Building, 
Wilkes-Barre, Pa.

Vice-pirmininkas — I — 
kun. Dr. V. Baltuška, Mt. 
Cannel, Pa.; II — Fr. Ži- 
vatkauskas, 110 W. Market 
St., Scranton, Pa.;

Sekretoriai — I — kun. 
Dr. P. Augustaitis, P. O. 
Box 204, Girardville, Pa.;
II — M. Šalčius, 1419 No. 
Main Ave., Scranton, Pa.;
III — V. K. Račkauskas,
307 W. 30th St., New York, 
N. Y, z

Iždininkas: V. Lukoševi
čius, 322 Sanbury Avė.; 
Minersville, Pa.

Iždo Globėjai — I — T. 
Paukštis, 13 Mill St., Pitt
ston, Pa.; II — Dr. J. Šliu
pas, 1419 No. Main Ave., 
Scranton, Pa.

Komiteto Nariai — I — 
K. Krušinskas, 59 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.;
II — R. Karuža, 2810 Rich
mond St., Philadelphia, Pa.
III — J. Miliauskas, Poli- 
tania, Pittsburg, Pa.

4. —Nutarimai:
a) Iždininko kaucijos 

klausime nutarta, kad iž-

'fi ... /x, *

V. K. 
ir iš- 

Komi- 
lakštų

laiškams 
rašyti ir 5,000 konvertų. Be 
to jis turės parūpinti 2,000 
kopijų suvažiavimo proto
kolų.

5. — Posėdis uždaryta 
9:30 y. vakare.

Posėdžio Pirmininkas — 
J. S. Lopatto, 

Posėdžio Sekretorius —
■ V. K, Račkauskas. -

Lietuvos Stovis Didžiojo 
Karo Motu.

Didysis Europos 
savo audros debesimis per
ėjo Lietuvos kraštų, palikęs 
jame negreit išdildomus 
pėdsakus, griuvėsiais pa
vertęs šimtus jo ūkių, am
žiais plėtotų kultūros ir e- 
kanomijos įstaigų ir darbų.

Ne laikas ir ne proga da
bar skaityti visi krašto nuo
toliai, pagaliaus, ir jiems 
išskaityti dar nėra pakan
kamai medžiagos. Taigi šia
me rašinyje tik duodamas 
bendras paveikslas dabarti
nio Lietuvos stovio ekono
mijos, kultūros ir sanitari
jos žvilgsniu iš tų paviršu
tinių žinių, kurios greitąja 
ir tai ne iš visur yra surin
ktos.

Karo sunaikintos vietos 
Lietuvoje eina maždaug 
šiais žymesniais ruožais: 
pirmasis jų, palyginti, 
trumpesnis ir siauresnis, 
eina pačiu valstybės pasie
niu, pradedant Vištyčiu ir 
baigiant Baltijos pajūrio 
Palangos miestu; antrasis 
išsiplečia ilga ir plačia juo
sta nuo Suvalkų miesto per 
Kai vari j a, Mari j arnpolę,
pasisuka viena šaka Kauno 
link, kita gi eina visu Du
bysos ir Ventos pakraščiu 
ligi Kuršo sienos; ir, paga
liaus, trečiasis, gavęs pra
džių nuo Bausko, eina pa- 
mušiais per Krinčinu, Pan
dėlį, Skapiškį, toliau — Ša- 
teldŠnos, Jeros, Šventosios 
paupiais, plačiau šakodama- 
sis artyn Vilniaus, kuris 
nuo Maišiogalos riečiasi iš 
vienos.pusės plačiau tarpu

karas
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už nesu- 
atrasta 

Simbirs- 
pinigais 
pradėjo

MEMORIJALAS, 
KURĮ KUN. DR. V. BAR- 

TUŠKA ĮTEIKĖ PO
PIEŽIUI.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET 

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną - 3 Iki S po piet 

Ir vakarais 
TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicag0
Tel. Yards 502

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve- 
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Propara- 

jB1 tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:
I? W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Nerviški Žmonės
džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žmonės vartos

g Tel. Yards 5194.

IAKUŠERKAJ
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO I
Turiu patyrimą moterių ligo- b? 

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą ii- m 
goję moterims ir merginoms.

r
3136 W. 39-ta gat, Chicago, III. ■

arti Kedzie avė. >v.

Apie Prusy Lietuvius 
Belaisvius.
(Užbaiga.) 

tuvių Globos broliams 
viams iš Prūsų pietuvos šelpti”. 
Panašią draugiją Simbirsko gu
bernijai pažadėjo užtvirtinti ir 
Simbirsko gubernatorius; kolkas 
pasekmingai bandoma sutverti 
trečią “Globa” Samaroje etc.

Šių visų susitvėrusių ir dar 
besitverenčių draugijų veikimą 
koordinuoja minėtoji Vilniaus 
“Globa”. Dirva veikimo “Glo
bų” labai įvairi ir plati: pirmių 
pirmiausia stengiamasi išgelbėti 
nelaiminguosius nuo bado, vėliau 
kiek galima teikti dvasios para
mą, vienyti išblaškytus šeimynos 
narius, apsaugoti nuo suvokieti- 
nimo ir t. t. Kaip jau ankščiau 
minėjau daugelis lietuvių belais
vių gauna šiokią-tokią paskolą 
nuo savo valdžios per Amerikos 
konsulį Maskvoje. Tąją paskolą 
gauna toli gražu nevisi. Bemaž - 
ko visi belaisviai, gyvenantieji 
sodžiuose ir neturintieji nuolati
nės buvainės — tokių gi nemaža 
— negauna nuo konsulio jokios 
paskolos. “Globos” įgaliotiniai 
nuolatos važinėja po kaimus ir 
miestelius ir, iš vienos pusės, tei
kia kokią jie gali pašalpą, iš ki
tos — stengiasi visus lietuvius

Centre jaučiama tendencija ap
sieiti *‘be kitų pagalbos”.

Amerikos lietuvių visuomenei 
reikėtų kuodaugiausia domos 
kreipti į “Globa” Prūsų lietuvių 
nelaisviams šelpti. Jai nuolatos 
trūksta lėšų, nes nuo valdžios ji 
pašalpos negauna. Reikia tikėti, 
kad Amerikos lietuviai neužmirš 
ir ateityj “Globos”, siųs jai au
kas kaip pinigais, taip knygomis 
ir kt. i

Su Amerikos lietuvių visuome
ne šiuo klausimu, rasi, teks pasi
kalbėti dar vėliau.

J. Krikščiūnas.

Šventasis Tėve:—
Leiskie man įteikti jums 

šį mažą memorijalą reikale 
gelbėjimo nukentėjusių del 
karės mano nuvargintoj tė
vynėj.

Lietuvą yra viena labiau
sią nukentėjusių del karės 
šalių, nes nekurios jos pro
vincijos ėjo iš rankų į ran
kas priešininkų. Jos gy
ventojai papuolė į didžiau-

centruosna. Be gubernatoriaus ži
nios. belaisviams neleidžiama nie
kur važiuoti “Globai” nuolatos 
tenka rašyti įvairiems guberna
toriams prašymus, kad jie leis
tų išgabenti lietuvius iš sodžių 
miestuosna, kur. yra “Globos” 
skyriai, kad leistų vaikams kar
tu gyventi su tėvais, vyrams su 
žmonoms etc. Pastaruoju laiku 
bemažko visi prašymai išpildomi. 
Taip “ Globai pavyko išgauti lei
dimą Martyno Jankaus dukte
rims kartu gyventi su tėvu. Da
bar paduotas antras prašymas, 
kad leisti^ jo šeimynai iš Sama
ros Mub. pervažiuoti Saratovan.

Kad išgelbėjus lietuvių vaikus 
nuo neprašytos vokiečių globos,, 
steigiamos jiems mokyklos, va
sarą sodneliai eis. Iš Saratovo 
“Lietuvių Globa” išgabeno į 
vasarnamius Rasboiščiną 40 be
laisvių vaikų su tėvais. Visi 
vaikai lanko p-lės A. Liutkevi- 
čaitės vedama sodnelį-mokyklą. 
Atidengta panaši mokykla ir 
Simbirsko.

Labai daug belaisvių prašo pa
siskaityti lietuviškų knygų, lai
kraščių, kad turėjus bent kokį 
numanymą, kas dedasi pasaulyje. 
Jų prašymai pagal iš galę paten
kinami. I įi

Ligšiol ‘ ‘ Globa ’ ’ gyvendavo 
bemažko vienomis aukomis. Dau
giausia aukų sudėjo Amerikos 
lietuvių visuomenė, už ką jai 
priderėtų tarti didžiausis ačiū.

Rasi, nuo vasario 1916, m. Lie
tuvių Centro Komitetas gauna 
kas mėnuo po 10 tūkstančių su- 
šelpimui prūsų lietuvių. Kaip 
žinoma, jis yra sutvertas teiki
mui pagalbos nukentėjusiems 
del karės Didžiosios Lietuvos gy
ventojams, vienok tuomi jis ne
sitenkina, stengiasi monopolizuo
ti šelpimą visų lietuvų. Kad C. 
K. įstengtų tai atlikti netik žo
džiu, bet ir darbu, jam gal reik
tų užtai tarti ačiū. Vienok taip 
toli gražu nėra. Šelpime lietuvių 
belaisvių reikalinga ytin gera 
darbo organizacija, geri ir pa
sišventę darbininkai. Centro Ko
miteto organizacijose, kaip žino
ma, atsisakė dirbti kuone visa 
pažangioji visuomenė. Visa tai 
turint omeny, rasi, bus supran
tama, kodėl C. K. ilgą laiką 
(5 mėn.) neišgalvojo, kur dėti 
gaunamuosius 10 tukst. rub. Tik 
kuomet gręsė pavojus 
vartojimą jų netekti, 
reikalingu imtis darbo, 
kan tapo nusiųstas su 
vienas įgaliotinis, kuris
“šelpti belaisvius”. Aišku, kad 
jo pašalpos pasiekia tik nedide
lių skaičių Simbirske gyvenan
čių lietuvių; apie kitus miestus- 
miestelius ir sodžius nėra reika
lo ir kalbėti. I

Negaliu užtylėti to fakto, kad 
“Saratovo Lietuvių Globai” C. 
K. nesenai paskyrė 3 tukst. rub. 
Ar ateityj jis ras galimu taip 
elgtis, pasakyti sunku; vis tik

pagelbą susitvėrė ten ke
letas komitetų. Po rusu ten 
buvo keturi komitetai, val
džios pripažinti, ir buveinė 
buvo Vilniuje: 1. Centralis 
Lietuvių komitetas su pirm. 
M. Yčų, Durnos atstovu. 2 
Lenkų komitetas buvo tai 
skyrius lenkų varšavinio 
komiteto. 3. Rusų komite
tas ir 4. Žydų komitetas. 
Visi komitetai turėjo tik
slą teikti pagelbą keturioms 
tautoms. Užėjus vokiečiams, 
rusai turėjo traukti® iš Vil
niaus ir rusų komitetas bu
vo uždarytas. O Lietuvių 
Centralis komitetas persi- 
dalimo į du autonomiškus 
skyrius, kurio vienas pasi
liko Vilniuje teikti pagelbą 
lietuviams po vokiečių, an
tras persikėlė į Petrapilį ir 
užsiėmė teikimu pagelbos 
pabėgėliams, pasklydusiems 
po plačią Rusiją, toli nuo 
Lietuvos. Pagal mano išty
rimų tris gelbėjimo komi
tetai — lietuvių, lenkų ir 
žydų yra vokiečių valdžios 
pripažinti ir veikia.

Kaslink šaltinių, tai len
kų komitetas Vilniuje, bū
damas skyrium lenkų var
šavinio komiteto, gausiai 
gauna ištekliaus iš Gene- 
ralio komiteto gelbėjimui 
nukentėjusių del'karės Len
kijoj. To komiteto buvainė 
yra Vevey, Šveicarijoj. Žy
dų komitetas gauna gau
siai ištekliaus iš svetur, 
nes toji tauta turi daug lab
daringi} dr-jų. Vien lietu
vių komitetas, lieko be iš
tekliaus. Kokios tam prie
žastys ?

Svarbiausias ištekliaus 
šaltinis Lietuvai, lygiai kaip 
ir Lenkijai, yra užsienis. 
Svetimtaučiai, vienok, neži
no Lietuvos ir nežinodami, 
kad tos dvi šalys apgyven
tos dviejų skirtingų tautų, 
paprastai Lenkiją ir Lietu
vą ima už vieną šalį. Ka
dangi tiedu dalyku sumai
šomi, tai visuomenė, siųs
dama aukas Lenkijai, tiki 
jog tų aukų kliūva ir lietu
viams. Ištikrųjų lietuviams 
nekliuva tų aukų, kurios 
siunčiamos Lenkijai ir ly
giai Lietuvai. O štai kaip 
tas įvyksta:

Yra žinoma, jog lenkų 
Generalis Komitetas, kurio 
buvainė Vevey, Šveicarijoj,

gauna visas aukas, skiria
mas nukentėjusiems del ka
rės Lenkijoj. Svetimtaučiui, 
vienok, neatskiria Lietuvos 
nuo Lenkijos ir siunčia au
kas tam vienam komitetui 
dviem tautom.

Ir kaip veikia lenkų Ve
vey komitetas?

Teisybė, keletą kartų ta
sai komitetas atsiuntė žy
mias sumas į Vilnių sušel- 
pimui nukentėjusių Lietu
voje. Liepos 9 d. 1915 m. 
atsiuntė 25,000 frankų, rug
pjūčio m. 51,000 frankų. 
Bet netikęs buvo dalykas 
pavesti tų aukų išdalinimą 
lenkų komitetui, kurs yra 
varšavinio komiteto skyrius. 
Tai pašelpą gavo tik lenkai, 
o lietuviai nieko negavo. 
Tūli lietuviai, kurie buvo 
Vevey komitete, kaip gra
fas Andriejus Plater-Sy- 
berg, pasibiaurėję tokiu 
vilniškio lenkų komiteto 
veikimu, nusprendė siun
čiant pašelpą į Vilnių pa
žymėti, jog trečia sumos 
dalis turi eiti lietuviams. 
Su šitokiuo padavadijimu 
spalio 8 d. 1915 m. pasiųs
ta į Vilnių 100.000 frankų 
ir gruodžio 1 d. 108.800 
frankų.

Ištiesi}, teoretiškai, šiuo 
padavadijimu apsireiškia 
teisingumo kibirkštėlė Ve
vey komiteto, bet iki pilno 
teisingumo ir lygybės toli 
gražu tuomi neprieinama. 
Ahos sumos buvo skiriamos 
keturioms lietuvių guberni
joms: Vilniaus, Kauno, Gar
dino ir Suvalkų. O pagal o- 
ficialių 1897 metų statisti
kos Vilniaus gub. lenkų 
buvo 82. nuoš.,lietuvių 17.6 
nuoš. Suvalkų gub. lenki} 
23 nuoš., lietusių 52.3 nuoš. 
Kauno gub. lenkų 9 nuoš., 
lietuvių 68.3 nuoš. Galop 
Gardino gub. lenkų 10.1 
nuoš., o lietuvių 0.2 nuoš. 
Visose keturiose gubernijo
se lenkų sudaro 10.7 nuoš., 
lietuviai 31 nuoš. Matant 
šitokią tautų proporciją, 
kas gali sakyti, jog teisin
ga yra skirti trečdalį 31 
nuoš. gyventojų, o du treč
daliu tiems, kurie sudaro 
tik 10.7 nuoš.

Bet kas aršiausia yra fiai 
tas, jog Vevey komiteto pa- 
davadijimas padalinti tar
pe lietuvių vieną trečdalį 
sumos, siunčiamos vilniš
kiu! lenkų komitetui neiš
davė jokių vaisių, nes tas 
komitetas nieko nedavė vil
niškiu! Lietuvių komitetui, 
kurs teikia pagelbą suvar- 
gusiems lietuviams. Iš an
tros pusės lietuviai negavo 
jokios tiesioginės pašelpos 
iš lenkų komiteto. Ir jei 
šis lenkų komitetas nudavė 
šelpiąs nukentėjusius lietu
vius, tai ištikrųjų tą darė 
ne kad gelbėjus lietuvius, 
bet kad juos lenkinus.

Šis neteisingas vilniškio 
lenkų komiteto veikimo bū
das buvo išrėdytas Lietu
vių komiteto lenkų Vevey 
komitetui. Paskui kun. Ži
lius asmeniškai pasmerkė 
tą veikimą. Lenkų Vevey 
komitetas pasakė kun. Ži
liui, jog jis neturįs teisės 
kontroliuoti vilniškio lenkų 
komiteto.

Šventojo Sosto palieptoji 
kolekta lenkų reikalams 
suteikė žymią sumą. Vie
nok, nepramatyta to, kad 
šiek tiek ir lietuviams kliū
tų, iš tų pasaulinių aukų,

jau vien del to, kad pagal 
prasiplatinusios opinijos 
lenkai maišomi su lietuviais.

Keletas rytinės Prūsijos 
(Prusų-Lietuvos) kunigų 
žinojo vargingą Lietuvos 
padėjimą ėmė daryti pas
tangas kad ir lietuviai pa
sinaudotų bažnytinėmis au
komis. Tilžės kun. Wronka 
savo vardu ir vardu keletos 
kunigų prašė vyskupo Au
gustino Bludau (gyv. Fra- 
uenburge), kad iš Vokieti
jos bažnyčiose kolektos, ku
ri buvo padalyta paliepus 
popiežiui, butų skiriama ir 
lietuviams, nes lietuviai ne
mažiau nukentėjo, kaip 
lenkai. Vyskupas Bludau, 
pripažinęs teisingumą savo 
kunigo, perdavė tą reikalą 
Jo eminencijai kardinolui' 
von Hartmann. Šisai pripa
žinęs kun. Wronkos teisin
gumą, pasakė, jog, nieko 
negalįs padaryti, nes visa 
kolekta buvo pasiųsta len
kų Vevey komitetui ir į tą 
komitetą reikią kreiptis. 
Kun. Wronka rašė lenkų 
Vevey komitetui apie tą 
reikalą. Komitetas atsakė, 
jog jis neužmirštus Lietu
vos ir parėmė tą pasigyri
mu, jog siuntė pinigų į Lie
tuvą, kaip jau tas anksčiau 
buvo nušviestas. Tai dabar 
jau turime apie ką pagalvo
ti.

Po viso to prieinama prie 
išvydimo, jog aukos skirtos 
dviem tautom be atskyri
mo, lenkams ir lietuviams, 
o pasiųstos lenkų Vevey 
komitetui nepasiekė savo 
tikslo, nes nekurie komite
tai, ypač vilniškis, užsiimda
mas labdaringais darbais, 
negali iškęsti neužsiėmęs 
politika. Vien lenkai nau
dojosi aukomis, o lietuviai 
su gailesčiu matė, kaip jų 
vaikai už tuos pinigus yra 
lenkinami. Gražus Švento
jo Sosto padavadijimas pa
rinkti aukų Lenkijai, Lie
tuvai nei kiek neišėjo ant 
gero. Šis nelemtas atsitiki
mas, kaip jau viršuje išrė
dyta paeina labiausia iš to, 
kad Lietuva maišoma su 
Lenkija ir kad lenkai re- 
prenzentuoja lietuvius sve
timtaučiams. Dėka tokiam 
nelemta sumaišymui lietu
viai buvo palikti vieni ap
rūpinti savo reikalus. Lie
tuviai nepeikia lenkų už 
tai, kad jie jų nešelpia, bet 
nepatenkinti tuo, kad len
kai nieko neduodami lietu
viams, o savo atskaitose 
pažymi šelpią lietuvius ir 
tokiu budu klaidina sve
timtaučius ir šie nesirūpina 
lietuviais, nes tiki, jog juos 
lenkai aprūpina.

Suprantamas daiktas, jog 
lietuviai patys geriau galė
tų tvarkyti savo reikalus. 
Jau yra lietuvių komitetų 
svetimose šalyse ir taip-gi 
namie. Ir tiems komitetams 
butų galima pavesti aukas. 
Kad tie komitetai yra pa- 
sitikėtini ir kad jie turėtų 
pasitikėjimą lietuviuose y- 
ra tas faktas, jog juose vei
kia kunigai, kurie Lietuvo
je yra didžioje pagarboje. 
Svetimtaučiai ir gi galėtų 
pasitikėti, nes kunigai yra 
vyskupų priežiūroje, o vy
skupai paties popiežiaus.

Svetimose šalyse Fry- 
burge, Šveicarijoj gyvuoja 
ir veikia nuo gruodžio 12 d. 
1915 m. “Generalis Komi
tetas gelbėjimui nukentėju
sių del karės Lietuvoje.”

ARITMETIKA. -
Aritmetikos išradėjas ne 

yra žinomas, bet yra sako
ma, kad tai buvo parnešta 
iš Egipto į Grekiją 600 
prieš Kristų. Senuose užra
šuose randama, kad se
niausias aritmetikas auto-

rium yra Euclid, kuris pa
rašė aritmetiką apie 300 
metų prieš Kristų. Aritme
tikos dešimtiniai trupiniai 
pradėta 1482. Pirma arit
metika atspausdinta Angli
joj 1522 m.

P.

Yra tai tarptautinė organi
zacija, kuri rūpinasi šelpti 
nelaiminguosius tėvynėje. 
Pagal savo įstatus šis ko
mitetas šelpdamas nukentė
jusius Lietuvoje nedaro 
skirtumų sulyg tautystės. 
Todėl galima pasitikėti, jog 
šis komitetas išvengs klai
das lenkų vilniškio komite
to, kurs globoja lenkus ir 
nesirūpina lietuviais. Be to 
teisingumas generalio lietu
vių komiteto tuo užtikrina
mas, jog jis yra užregis
truotas Šveicarijos registre, 
yra federalės valdžios prie
žiūroje, o taip-gi jo teisin
gumą užtikrina šlovingi as
menys ineinantieji į komi
tetą, kaip va: grafas An
driejus Plater-Syberg, gra
fas Mikas Tiškevičius, gra
fas Przezdziecki, kunigaik
štis Puzina, baronas St. de 
Brunow, keletas kunigų ir 
tt. Bešališkumas matosi iš 
to, jog komitete susivienijo 
atstovai įvairių politiškų 
tendencijų, lygiai repre
zentuojamos lenkų ir lietu
vių kalbos, jame nuolatinis 1 
delegatas St. Šalkauskis, 
reprezentuojąs Lietuvių 
Central} komitetą, kurs bū
damas Petrapilyje yra ru
sų valdžios priežiūroje. Ga
lop Generalis Lietuvių ko
mitetas turi sąryšius su ko
mitetu Stockholme. O tas 
komitetas yra ir-gi lietuviš
kas, o jo pirmininkas yra 
p. Lindhaghin, to miesto 
majoras.

Baigdamas savo memori
jalą, aš norėčiau dar išro
dyt! kojlel katalikiškos tau
tos turėtų šelpti lietuvių 
tautą. Lietuviai yra geri 
katalikai;!' suprantamas
daiktas, jog jai privalo sto
ti pagelbon katalikiškos 
tautos. O ištikrųjų žymiau
sią pašelpą lietuviai gauna 
nuo pravoslaviškos Rusijos. 
Ir ligšiol vien rusai teskiria 
žymias sumas Centraliam 
lietuvių komitetui ir kurs 
gelbsti lietuvius pabėgusius 
į Rusijos pasviečius, vokie
čiams prisiartinus. Centra
lis Lietuvių komitetas nuo 
liepos 1915 m. iki Naujų 
Metų 1916 m. gavo nuo Ru
sijos valdžios ir iš priva- 
tiškų labdaringų dr-jų še
šis milijonus frankų. Kata
likiška lietuvių tauta tikrai 
turės liūdną atminimą, jog 
laike sunkiausio jos gyve
nime periodo buvo šelpiami 
vien tik pravoslavų ir kad 
katalikiškos tautos vakari
nės Europos visai jais ne
sirūpino.

Po išdėstymo šių faktų 
man rodos, kad vien del 
katalikystės Bažnyčia turė
tų pribūti pagelbon lietuvių 
tautai.

(Memorijalas buvo rašy
tas francuzų kalboje.)

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

SKAITYKITE IR PLATINKITE

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos šamano ir stiprina jų * ,nMa 

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

tr'Mmo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž- 
lau. ••”nen nieko, kas žemina musų tautą.

LIE i l’VTŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duo
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-jieškoji- 
mus, grąžina 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.; 6 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui),! 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” i užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapi i keturias 
skiltis) prieš tekstų—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto-y-10 kap. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
26c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

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

| Severa’s

INervoton
\ (Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo

jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- 

' daujanti palengvinimą nuo

proto slėgimo

insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo

histerijos ir nerviškumo. RaStuoja $1.00
jul Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: “Severos Nervotonas” 
W —kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Geriausia Vieta
Lietuviškiems Piknikams

ALGEBRA.
Pirmas Atradėjas ir var

totojas algebras, nežinomas. 
Vienok yra sakoma, kad 
Diophantus parašė 170 m. 
ir galima tikėti, kad tai jis 
ir yra išradėju.

Pirmiausia buvo įvesta 
Ispanijoj apie 900 m. Al
gebros ženklai rodo, kad 
buk pirmiausia pradėta 
vartoti 1544, bet algebra 
nebuvo paprastu naudoji
mu, kaip kad dabar yra i- 
ki 1590. Descartes pasinau
dojo, pritaikindamas ir pri
dėdamas algebra prie geo
metrijos 1637.

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS. Savininkas

Lietnviu Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi
zacijos gali gauti šį puikų daržą savo piknikams ir išvažia
vimams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
Hškiems piknikėliains ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliumynų ir prieina prie pat Desphino- 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonus YARDS 6870 Chicago, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

30th & Desplaines Sts. z-eiefona* Riverside 56 Riverside, III
3SEBKSSSK9ESCT s^susass;
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Illinois Draugija Apsaugai 
nuo Apjakimo

Nurodymai, kaip apsaugoti 
kūdikius nuo apjakimo.

Neleisk savo vaikui aklam 
patapti per neprižiurėjimą 

akių jo kūdikystėje.

Al

Kas daryti kūdikiui gimus.

sios kūdikių šviesios akutės 
tapo apsaugotos nuo apjakimo, 
per gerą priežiūrą ir greitą gy
dymą, kaip tik pradėjo akutes 
skaudėti.

yraJos motina manė, kad tai 
paprastu daiktu, turėti kūdikiui 
skaudamas akis, už tai nieko ne
sirūpino ir šiandien mergaitė y- 
ra neregė.

Illinois valstijoj daug 
šimtu žmonių yra visiškai 
aklų, todėl kad jų akįs ne
buvo pridabotos jiems tik 
ant svieto atsiradus. Daug 
daugiaus yra išdalies aklų 
del tos pačios priežasties.

Jie visi šiandie galėtų 
regėti, jeigu jų akįs butų 
buvę gydomos ir pridabo- 
jamos laike kūdikystės.

Nors motina butų plovu
sia kasdien ir neturėjus te
kėjimo, kūdikio akįs turi 
būti tuoj aus sekančiai ap
žiūrėtos ir aprūpintos:

Kaip tik išlenda galva, 
nors da kūnas neišlindęs, 
reikia tuojaus kūdikio akis 
nutrinti švaria vata ar ske
petuku, pašlapinus virin
tam vandenyj arba boric a- 
cid skystimėlyje. Kožnai a-1 
kiai reikia imti naujų va
tos šmotukų, ir nuo nosies 
į virstų nuplauti nuo akių 
visų nešvarumų, kraujų, ir 
t. t.

Bet akių vokų nereikia 
atidaryti. Kaip tik kūdikis 
užgimsta, tai kuogreičiau- 
sia reikia vėl akių vokus 
švariai nuštuostyti, ir rei
kia įlašinti į kožną akį po 
du lašu vaistų, kurios sutei
kia Valstijos Sveikatos Tą

SU
a-

PRIŽIŪRĖK SAVO KŪ
DIKIO AKIS, NES JIS 

GALTAKTAKTI visam: 
AMŽIUI.

Kūdikių apjakimo prie
žastis yra liga, kurių žmo
nės vadina akių skaudėji
mu arba akių šalčiu, ir ku
rių daktarai vadina “oph- 
talmia neonatorum. ’ ’

Ši liga^------- -
Yra išvengiama, varto

jant lašus tuojaus po gimi
mui; yra išgydoma, jeigu 
gydžius tuojaus; yra už
krečiama; paeina nuo pe
rų, kurie įkrinta į kūdikio 
akis jam begimstant ar tuo
jau po užgimimo.

Jeigu tų perų neužmuši 
ar neišplausi, tai akįs gali 
pasidaryti raudonos ir su
tinusios ir pūliuotos, ir kū
dikis gali pasidaryti visai 
aklas į dvi ar tris dienas.

Kūdikiui skauda akis ne 
nuo šviesos, ne nuo šalčio, 
ne nuo lašų, bet nuo perų. 
Liguistos akįs pas kūdikį 
ne visados reiškia, kad tė
vai vedė blogų gyvenimų. 
Daug visokių rųšių perų 
sugadina akis — o skauda
mos akįs dažnai esti prie
žastim aklumo. Kas daryti, 
kad kūdikiui neskaudėtų 
akįs.

Ką kiekviena motina pri
valo daryti prieš kūdikiui 
gimstant.

Visos nėščios moterįs tu
ri įsitėmyti štai kų:

Kasdien turi išsiplauti 
iš viršaus su vandeniu ir 
muilu ir išsitrinti švariu 
skepetuku. Jeigu nėščiai 
moterei pradėtų tekėti ar
ba net jeigu turėti; baltą
sias, ji tuojaus turi eiti pas 
savo daktarų arba į arti
miausių dispensary pasiro- 
davoti.

Šis kūdikis, ką tik pradėta gy
dyti nuo apjakimo.

ryba, Šituos lašus reikia 
vartoti tik vienų sykį, o a- 
kių paprastai nebereikia 
plauti per keletu valandų. 
Vaistai užmuša kiekvienų 
perų, koks akyse butų. Nuo 
jų vaiko akįs gali būti rau
donos per dvi ar tris die
nas, bet akįs nesti sergamos 
ir kūdikis neapjanka.

Kas kartas, kaip kūdikis 
yra maudomas, reikia jo a- 
kįs pirmiausia nuplauti bo
ric acid skystimu, kaip ap
rašyta. Prieš prisiliesiant 
vaiko akių, reikia gerai nu
simazgoti rankas ir sausai 
nusišluostyti ranšluoščių ir 
viskas yra vartojama vaiko 
akim turi būti kuošvariau- 
sia.

Vartojama vaiko akim 
vata ai* skepetukai reikia 
mesti į ugnį po suvartoji
mui. Vanduo, rankšluoščiai, 
skudurai ir vata, kurie var
tojami motinai, jokiu bu du 
negalima vartoti kūdikiui. 
Oras miegamam kambaryj 
turi būti kuošvariausias, ir 
skepetukų ar vystyklų nie
kad negalima džiovinti li
gonės kambaryj.

KAS DARYTI KADA 
PASIRODO AKIŲ UŽ

DEGIMAS.

Kada akių vokai pasidaro 
raudoni ir užputę ir pasi
daro užbrinkę kraštai ir 
kada materija pasirodo su
simaišius su ašaroms vai
kui miegant ar verkiant, 
reikia tuojaus pakviesti a- 
kių daktarų arba nunešti 
vaikų į artimiausių dispen
sary. Kiekviena valanda 
didina pavojų. Belaukiant 
daktaro, reikia plauti vai
ko akis boric acid skystimu 
kas pusė valandos. Praverk 
plačiai vokus ir įleisk skys
timo taip kad iš akių išsi
plautų visoks nešvarumas, 
ko^s ten galėtų būti prisi
rinkęs. Skystimas turi bū
ti šiltas.

Boric acid skystimas kaš
tuoja nedaug ir jo galima 
nusipirkti kiekvienoj aptie- 
koj be daktaro recepto.
RŪPINKIS SAVO VAIKO 

AKIM.
1. Žiūrėk, kad daktaras 

ar akušerka įleistų SVEI
KATOS TARYBOS LAŠŲ 
kūdikiui į akis, kada tik kū
dikis užgema. Lašai nieko 
nekaštuoja ir gali išgelbėti 
kūdikį nuo apjakimo.

2. Jeigu vaikui akįs pra
deda skaudėti, tuojau pra
nešk apie tai Sveikatos De
partamentui ne vėliaus kaip 
į šešias valandas. Tai toks 
yra įstatymas.
SKAUDŽIOS AKĮS DAŽ
NAI ĖSTI APJAKIMO 

PRIEŽASTIM. 
ATMINK.

Kad nėra ko slėpties 
tuo, kad vaikui skauda
kis, nes kiekvienam vaikui 
gali skaudėti akįs; bet

Kad už vaiko ap j akinių 
nuo skaudamų akių tėvams 
negalima , atleisti, nes juo 
apjakimo galima apsisaugo
ti; tai yra prasikaltimas, 
nes kančios ir nelaimė yra 
užtraukiama nieko nekal
tai mažai žmogystei.

Kad kiekiveno kūdikio a- 
kįs turi būti išplautos ir 
aprūpintos lašais, tuojaus 
po užgimimui.

Kad tas nieko nekaštuo
ja, o aklo žmogaus užlaiky
mas kaštuoja daug.

Kad raudonumą ir užpū
timą akių vokų ir materijos 
pasirodymą iš vaiko akių 
pirmose dvejose ar trijose 
savaitėse reikia gydyti. Kū
dikis gali apjakti į 48 valan
das, jeigu užleisi. Nevartok 
naminių vaistų. Kviesk dak
tarą tuojaus.

(lydyti kartais reikia il
gai, bet ant viso gyveninio 
palikti aklam yra blogiau.

Kad nėra tokio dalyko 
kaip “šaltis akyse”; kad 
skaudamos akįs nėra menk
niekis; kad skaudamos a- 
kįs negali pačios išgyti.

Kad skaudamų akių liga 
yra užkrečiama, ir kiti šei
mynos žmonės gali užsikrė
sti, jeigu nepasisaugos.

ATMINK.
Kad kožnas kūdikis turi 

teisę turėti sveikas akis.
Kad nuo apjakimo galima 

apsisaugoti ,bet jeigu kūdi
kis neteks regėjimo, tai jis 
bus aklas per visą amžių.

ILLINOIS DRAUGIJA 
AUSAUGAI NUO APJA

KIMO.
30 N. Michigan Boulevard. 

Tel. Randolph 6852.
Užgirta Chicagos Preky

bos Associacijos Duoklių 
Tyrinėjimo Komisijos.
Carolyn C. Van Blareom

Sekretorė.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hammerling. 

LXIV.
u

Tarp daugelio šioje šaly
je vykinamų draugijinių 
judėjimų yra matomas ir 
palinkimas, turbūt paeinųs 
iš perdidelio užsikarščiavi- 
md, skelbti be atlaidos pa
sikėlimo pamokslus. Tie
siog kiekvienos organizaci
jos naris daeina iki įsitikri- 
ninio, jog daugelis žmonių 
negyvena prakilniuoju gy
venimu, ir todėl mato jis 
plačių dirvų dėl propagan
dos, kuriai atsiduoda ant 
tiek kad visiškai prastėja 
nuovokos apie kitus visus 
dalykus, nemažiau naudin
gus žmonijai. Jis gali but 
ir geras žmogus pilnoje žo
džio prasmėje, bet jei jo 
pažvalgos bus įstrižos — o 
įstrižumas yra didžiausiu 
jo protavimo pavojumi — 
tai jis bus kenksmingas pa- 
pamokslininkas. Gydytojai 
nėra išskiriami iš šio ap
kaltinimo, nes jie taipgi 
kartais prasižengia, klaidin
gai pasmerkdami tusias pa
sismaginimo formas, kurios 
tik jiems' patiems nepatin
ka, ar neparankios yra. Ne
būdami atletais, — juk kas- 
gi ir šauktųsi daktaro-atle- 
to? — jie niekina atletizmų, 
kartais, žinoma, ir del me- 
dikališkų priežasčių, bet 
kartais tik todėl, kad tiki, 
jog jū piliulės ar milteliai 
yra naudingesni sudrutėji- 
mui; taipgi, sulyg savo 
draugijinio, stovio, nelanky
dami saliunų, jie tankiai 
mato tik vienų klausimo a- 
pie alkoholį pusę — girta-

vimų. Kaslink rūkymo, tai 
jie tankiai yra nuolaidesni, 
bet jei tik įstoja į pakelėlių 
eiles, tai ir pradeda šaukt 
prieš rūkymų taip garsiai, 
kaip ir visi kiti, o greitai 
ir aplenkia tame kitus, ku
rie nėra gydytojais, nes 
nieks nepadaro propagan
dų taip pasekminga, kaip 
autoritetiškumas ir įmaišy
mas mokslo į “pamokslus” 
žmonėms.

Sąryšyje su šiuom ,čia 
paminėsime ištraukų iš per
žvalgos knygos “Pasilsėji
mų Psychologija” prof. G. 
T. W. Patricko:

“Nevartodami žodžių pa
ties profesoriaus Patricko 
kuris plačiai išvadžioja a- 
pie reikalingumų šių laikų 
žmogui prisilaikyt nekurm 
pailsio būdų, kad likties 
sveiku ir normaliu, o tie 
žodžiai pakartojami kiek
viename skyriuje ir jų per
daug del paminėjimo, ma
nome užteks paduot skai
tytojui vien autoriaus min
ties branduolį, būtent, kad 
patol, pakol męs negalime 
apkeist dabartinio gyveni
mo sanlygų, ypatingai vi
suose musų didmiesčiuose, 
reikalavimo iš musų nuo
laidai dirbti, musų draugi
jinių pareigi; ir muši; ne
nuilstančių pastangų pas
tot daugiau ir daugiau ci
vilizuotais, — męs negali
me apsieit be nekuriu pa- 
silsio formų, ar tai krutan- 
čiųjų paveikslų lankymo, 
ar nepadorių žodžiavimų, 
ar alkoholio, ar kokionors 
sporto, kaip va žaidymo, ir 
pasilikti protiškai ir fiziš

kai sveikais. Civilizacija 
padarė iš gyvūnų mašinų, 
todėl privalo but apsaugoji
mo klapanas garo išleidi
mui, o tas gal but pasek
mingai įvykdintas tik per 
tas pasilsio formas, kuriąs 
čia minėjome. Šitoje kny
goje visiškai nėra paminė
ta tų persergėjimų, kokius 
tankiai girdime nuo neku
riu daktarų norinčių nu
malšint natūralius žmogaus 
gausumus, nėra pagųzdini- 
mų kas atsitiks su musų 
širdimis, musų inkstais, ar 
musų skilviais. O tas tai ir 
yra geriausiu dalyku, nes 
visiškai praleizdami prana
šavimus, męs turėsime link
smybę, optimizmų ir genia- 
liškų filosofijų, jei gyvensi
me kaipo normalės žmogy
stės.

KRAUJO KARŠTIS.

Normalė žmogaus tempe
ratūra, maž-daug 98% laip
sniai Ferenheit. Šita tempe
ratūra užlaiko su permai
noms nedaugiau, kaip dvie
jų laipsnių gyvenančių prie 
ekvatoriaus arb arktiškam 
krašte.

Gyvuliai turi panašiai 
tokių pat kraujo tempera
tūra kaip ir žmogus, bet 
paukščių kraujas nuo as
tuonių iki dešimts laipsnių 
šiltesnis.

Kirmėlės, žuvys jr kiti be 
nugurkauliniai. gyvūnai pa
laiko tokių temperatūra, 
kaipo kad kokiose aplinky
bėse gyvena.

P.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketverges Chieagoje

8 Puslapių Didelio Formato su Paveikslais
i Paduoda visokių žinių iš Ameri
kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo. Talpina kiekviename nu
meryje daug naudingų, pamokinan
čių, rimtų straipsnių. Geriausis 
laikraštis norintiems rimto ir įdo
maus pasiskaitymo.

Prenumerata kaštuoia:
METAMS $2.00.
PUSEI METŲ $1.00.

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Ine.

3249 So. Morgan St., Chcago, IU.

_ Resklencijos. į
■ Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 ■
■ ANTON A. TOCHA I
B ARCHITECT & ENGINEER g

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir R 
H rezidencijoms ir tt už labai Žemas kainas ■ 
J. Room 207 Home Bank Bldg.
■ N. E,-Cor. Ashland & Milwaukee avė. "
g Res.1431 Holt St. Chicago, Ill. g

■ PLUNKSNOS PLUNKSNOS J
■ - - - - - - - - - -  f
g Kad būti užimtais per vasaros B
1 sezoną, męs esame numušę savo ■ 
jį kainas ant vieno trečdalio. Ateik gj 
a ir išbandyk mus.

:: H. Rubenstein & Co. ■
I

■ Plunksnos ir Pūkai
' 640 W. 14th St., Chicago, III. i

Arti Habtad f jį

* Atdara Nedaliomis i
B t

K. J.
Generalis Agentas Chicagai.

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

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

DOVANŲ!

Nepamigsi 
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANU!

Nesuklys!
Jis 

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

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

■ f.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.
S. P. TANANEVIčius, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, III.

deriu sekančiu adresu:
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LIETUVIŲ DIENOS SU
TVARKYMUI AMERI
KOS LIET. SUVAŽIAVI

MAS.
Posėdį atidarė 10 vai. ry

te, 17 d. rugpjūčio, Reding- 
ton Hotel’yj,' Wilkes-Bar
re, Pa. p. J. Lopatto ir 
mandatu priėmimui pasky
rė K. Krušinską ir V. K. 
Račkauską-

Mandatus pridavė atsto
vai nuo sekančiu organiza
cijų:

1. — Liet. Darbininkų 
Sąjunga: 1) kun. J. Mi
liauskas, 2) Leon. Vasaus- 
kas, 3) kun. Janusas;

2. — Liet. Vargonininkų 
Sąjunga. — 4) J. Stulgai- 
tis, 5) A. Sodeika, 6) K. 
Strumskis;

3. — Liet. R.-K. Mokslei
vių Susivien. — 7) P. Ju
ras;

4. — Lietuvių Tautos 
Taryba — 8) J. S. Vasi-

rezoliucijų komisija — kun. 
V. Bartuška ir Keist. Šliu
pas.

Pradėjus susirinkimą, 
skaitoma vietinio komiteto 
jasiulytasai projektas Lie- 
;uvių Dienos tvarkai nus
tatyti. Jį perskaičius, so
cialistų atstovai paduoda 
socialistų konferencijos re
zoliuciją, kurioje išreiškia
ma nepasitenkinimas, kad 
nepakviesta suvažiavimai! 
tokių organizacijų, kaip: 
L. S. Spaudos Sandara, Lie
tuvių Darbininkų Unijos, 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vis Susivienijimas, Am. 
Liet. Darbiu. Literatūros 
Draugija. Po trumpų dis
kusija, kuriose dalyvavo 
V. Kapsukas, Stilsonas, Dr. 
Šliupas, kun. Bartuška ir 
kun.. Augustaitis, — rezo
liucija atidėta į susirinkimo 
pabaigą, kuomet paaiškės, 
ar socialistai dirbs tą darbą

11 a. — Išsiuntus surink
tus pinigus ir išdavus ats
kaita ir darbas pasibaigia.” 
Priimta vienbalsiai.

“b. — Centr. A. L. Ko
miteto valdyba susidės iš 1 
pirmininko, 2 pagelbininkų, 
3 raštininkų, 2 kasos globė
jų, 3 narių ir 1 kasininko.” 
Priimta tuo supratimu, kad 
komitetą butų 12 narių.

“c. — Patariama, kad 
Centr. A. L. Komiteto są
statas, atsižiūrint į srioves, 
butų šitoksai: Koin-to narių 
viena pusė iš katalikų, o iš 
tautininkų bei socialistų, 
jei dalyvaus, o jiems neno
rint dalyvauti, iš vienų tau
tininkų kita pusė bus ren
kama.” Po diskusijų — pa
imta svarstymui. V. Kap
sukas duoda pataisymą, 
kad visų trijų sriovių ats
tovų butų po 4. Po disku
sijų — originalis paragra
fas likos priimtas didžiuma

i’ės būti nusiųsta daugiau, 
kur “Liet. Dr-ja n. n. k. 
š.” Čentr. K-tas nurodys 
besama didesnio reikalo”. 
Čia J. S. Lopatto skaito lai
šką iš Raud. Kryžiaus, kurs 
apsiima patarnauti Lietu
vių šelpimo reikalais, kiek 
bus galima ir reikalinga. V. 
Kapsukas įneša pavesti au
kų rinkimą fondams, pagal 
srioves ir tik vietų komite
tai kontroliuotų aukas. Dr. 
kun. Bartuška aiškina ką 
sužinojęs Lietuvoje apie 
Lietuvos žmonių šelpimo 
reikalą ir remia originali 
įnešimą, t. y. augščiaus ci
tuotąjį dienotvarkės para
grafą 1 e. Kalba dar M. Šal
čius, kun. Bartuška, kun. 
Dargis. kun. Jonušas, Stil
sonas. Kalba Kapsukas ir, 
baigdamas, pabraukia, kad, 
jei 3-jų socialistų atstovų 
balsas čia paimtas atidžion

kad katalikai nebūtų pra
vardžiuojanti klerikalais.

Nutarta, kad kalbėtojai 
gali kalbėti klausime ne il
giau, kaip 3 minutęs.

Petrauka pietums — iki 
3 vai.

ANTROJI SESIJA.
Sesija atidaryta 3 vai. V. 

K. Račkauskas skaito pe
reitos sesijos protokolą, 
kurs ir priimta be pataisy
mų.

Svarstoma projektas to- 
liaus.

“f. — Centro kasininkas 
bus po užstatu”. Priimta 
su priedu: “tokios sumos, 
kokią reikalinga atras Cen
tralis Komitetas”. — Pri
imta.

“g. — Centralinės rašti
nės išlaidos bus apmokamos 
iš Centro kasos” — priimta 
ir svarstoma klausimas, ’iš- 
kur bus paimta piningų 
darbo pradžiai. Vienbal-

liauskas, 9) V. Lukoševi
čius, 10) kun. J. Kuras;

5. — Tėv. Mylėtojų Dr- 
ja.. — 11) Neviadauskas, 
12) A. Galinskas, 13) P. 
Norkus;

6. — Am. Liet. Kuningų 
Sąjunga — 14) kun. Dr. V. 
Bartuška; 15) kun. B. 
Paukštis; 16) kun. J. Va
laitis;

7. — Tautos Fondas — 
17) kun. J. Jakaitis, 18) 
kun. Dr. P. Augustaitis, 19) 
J. G. Miliauskas;

8. — Liet. R.-K. Spaudos 
Dr-ją — 20) K. A. Pakš
tas, 21) kun. J. Inčiura:

9. — Liet. Socialistų Są
junga — 22) V. Kapsukas, 
23) J. V. Stilsonas, 24) A.

■) Valinčius;
10. — Susiv. Liet. Ameriko
je — 25) F. Živatkauskas, 
26) St. Gegužis, 27) J. Ka
zakevičius;

11. — Susiv. Liet. R.-K, 
Amerikoje — 28) J. Jaro
ševičius, 29) K. Krušins- 
kas ir 30) kun. S. Struc- 
kus;

12. — Lietuvių Gelbėji
mo Fondas — 31) Jonas 
Šalčius, 32) S. Bulota ir 
33) P. Kamarauskas;

13. — Lietuvos Autono
mijos Fondas — 34) Dr. J. 
Šliupas, 35) Keist. Šliupas 
ir 36) J. Ačius;

14. — Liet. Tautinė San
dara — 37) Rom. Karuža, 
38 Ben. Kubilius ir 30) Dr. 
A. Jankauskienė;

15. — Vietinis Lietuvių 
Komitetas — 40) Adv. J. 
S. Lopatto;

16. — Lietuvių Spaudos 
Dr-ja — 41) V. K. Rač
kauskas, 42) M. Šalčius ir 
43) p-lė Ilyp. Šliupiutė;

17. — Liet. R.-K. Fede
racija Am. — 44) kun. V. 
Dargis, 45) kun. J. Kasa- 
kaitis ir 46) kun. J. Šup- 
šinskas;

18. — Liet. R.-K. Moterų 
Sąjunga Am. — 47) P-lė 
P. Rudaičiutė;

19. — Lietuvos Vyčiai A- 
merikoje — 48) Jul. B. 
Kaupas, 49) Tam. Šeimis ir 
50) F. Čcrnauskas.

Peršaukus delegatus var
dais, rinkta- (atviru balsa
vimu) suvažiavimo vedėjai. 
Išrinkta: pirmininku J. S. 
Lopatto, vice-pirmininku 
— kun. Dr. Augustaitis. 
Sekretoriais — Jul. B. 
Kaupas ir V. K. Račkaus
kas. Be to išrinkta sekan
čios komisijos: maršalka — 
V. Černauskas; presos ir

Svarstoma punktais vic-Į 
tinio .komiteto pasiulytasai 
^projektas.

(U žsiregistravo sekanti
korespondentai: F. Nor
kus ir J. Nienius — nuo 
‘ ‘ V ienvbės Lietuvninku ’
F. A. Černiauskas ir* T. A. 
Šeimis — nuo “Darbinin
ko”; J. Ačius ir B. Kubi
lius — nuo ‘Ateities”; K. 
Pakštas — nuo “Draugo” 
ir “Darbininko”.)

Projekto tekstas;
1. — “Sudaryti Centiialį 

A. L. Komitetą, kurio už
duotimi butų surengti vien 
Liet. Dieną”.

Vienbalsiai nutarta, kad 
toksai komitetas butų iš
rinktas.

balsų.
“d. — Patartina, kad C. 

Am. L. Komiteto nariųdi- 
dižunia butų išrinkta iš ko
kios nors vienos apygardos 
susi rinkimų. palengvini
mui.” Priimta.

“e. — Lietuvių Dieną su
rinktieji piningai bus siun
čiami Am. Raudonąjam 
Kryžiui, o iš fen, A. L. 
Centr. Komiteto nurodymu, 
privalės būti išsiųsti lietu
viams, nukentėjusiems nuo 
karės, per tąsias draugijas, 
kurios užsiima jų gelbėji
mu. kaip “Liet. Dr-ja nu
kentėjusiems nuo kares 
šelpti”, kuri veikia Rusijo-

ir jų,nuomonė bus sumušta 
didžiumos balsų, tai jie pro
testuos lietuvių ir anglų 
spaudoje, kad L. Dienos 
darbas nėra visos lietuvių 
tautos darbas. Dar kalba 
M. Šalčius, J. Kaupas, Dr. 
Šliupas (kalba prieš Kap
suko grąsinimą keršyti lie
tuviams ir trukdyti visų lie
tuvių L. Dienos darbą). 
Priėjus prie balsavimo, bal
suojama už Kapsuko įneš-

je ir Lietuvoje ir “Lithua
nia” Šveicarijoje. Ten tu-

tą pataisymą, “kad kiekvie
nas fondas rinktų piningus 
atskirai —”. Pataisymas 
atmesta. Originalis para
grafas priimta didžiuma 
balsų prieš du.

Kun. Dargis reikalauja,

siai, po diskusijų, nutarta: 
prašyti esamųjų fondų, kad 
paskolintų piningų Liet. 
Dienos suorganizavimui.

“h. — Asmeniškasai
Centr. A. L. Komiteto na
rių darbas nebus apmo
kamas.” — po diskusijų 
priimta su prierašų “kelio- 
nės-gi išlaidos bus apmoka
mos.”

“2. — Centr. A. L. Ko
mitetui į pagalbą sudaryti 
vietos komitetus šitokiu 
budu: “2) Lietuvių vietos 
organizacijos išsirenka po

raštininkų, ’1 kasininko, 2 
kasos globėjų ir nors vieno 
presos nario. O didesnėse 
kolonijose renkama dar be 
to kelis, ar daugiau organi
zatorių.” — Priimta,

“b. — Komitetas pakvie
čia kolektorius iš lietuvių ii 
svetimtaučių. NB. Kolekto
riais gali būti vaikai ir mer
gaitės nuo kokių 12 metų”. 
— Priimta.

“c.— Kolektuojama Ims 
šitokiu budu: . vartojant 
“tags”, pereinant per gat
ves, namus, geležinkelių 
stotis, Storus, pasilinksmi
nimo vietas, paprašant šio
se pastarose, idant kokį 
nuošimtį nuo tos dienos pel
no paaukautų lietuviams ir 
tt.” — Priimta.

“d. — Išvengimui ne
tvarkos, paskirstyti kolekto
riams gatves, kur jie priva
lo kolektuoti. — Priimta.

“e. — Vietos komitetai 
privalėtų atsišaukti į vie
tos svet. organizacijas, kaip 
“Womens Club” ir tt.” — 
Priimta.

“f. — Tencužmiršta ko
mitetai gauti ten, kur rei
kia, leidimą kolektuoti po 
Storus nuo Chamber of 
Commerce.” — Priimta.

“g. — Vietų kom-tai pri
valo garsinti L. D. reikalą 
vietos svetimtaučių preso- 
je.” — Priimta.

“3. — Centras įtaisys vi
siems kolektoriams vieno
das popierines dėžutes ir

“4. — Pasirūpinti, kad 
kolektos dėžutės butų tą 
dieną viešose įstaigose, 
krautuvėse. Taigi vietų ko
mitetai tepasirupina pirm 
laiko ten jas įtaisyti.” — 
Priimta.

“5. — Mažąsias lietuvių 
kolonijas organizuos arti
miausiųjų didesniųjų liet, 
kolonijų komitetai.” — 
Priimta.

“6. — Vietose, kur visai 
nėra lietuvių, prisieis veikti 
sekančia budu:

“a. — Paprašyti Cham
ber of Commerce, kad teik
tųsi organizuoti vietos ko
mitetus lietuvių naudai.

“b. — Kreipties į Ameri
kos katalikų vyskupus, 
prašant jų, 1) kad visose 
bažnyčiose prieš tą dieną 
taptų kuningų paraginta 
žmonės aukoti “Lietuvių 
Dienoje” ir 2) kad ten, kur 
nėra lietuvių parapijų, i- 
dant vietos kunmgai, susi
žinoję su. vietos Chamber 
of Commerce, pasirūpintų 
suorganizuoti komitetus au
kų rinkimui.

“c. — Reikia kreipties ir 
į nekatalikų religijinius ir 
visuomeninius centrus ’ ’.

Viršiaus paduotieji punk
tai — priimta.

“7. — Išrinkti “Litera
tiškąją Komisiją” (Press 
Committee), nutarta, kad 
(Užbaiga sekančiam num.)

LIETUVIŲ DIENA.
Kelis atstovus, o jie is savo 
tarpo išrenka komitetą, su- 
sidedentį iš šių asmenų: 1 
pirmin.', 2 pagelbininkų, 2

ženklus, ant kurių privalo 
būti raud. kryžius ir para
šas “For Suffering Lithua
nia”. — Priimta.

skyrė lietuviams dieną, Vi
sų Šventų dieną, t. y. lap
kričio pirmą.

Chicagos Strytkarhj 
Traasportacija.

Laike skubių valandų, kada karas sustoja 
del tave prie kampo gatvės ir platforma prisi
grūdusi, kad tau sunku atrasti vieta, o čia ti
krai užtektinai vietos randasi pirmgalyj karo. 
Vienas ar du neišmintingi pasažieriai, užstoja 
kelią prie užpakalinio karo galo ir miniai nes
magumą daro labai greitai.

Jeigu pasažieriai, kurie įlipa į kąrą, ir ka
ras pravažiuoja kur jiems reikia išlipti, jie pri
sideda prie nesmagumo ir parankamų kitiems 
jų draugams pasažieriams.

/ Y

Yra ir kitokis išėjimas, kuriuomi gali su
gelbėti, pagerinant tranšportaciją Chicagoje. 
Vartok savo-įtekmę tarp savo draugų kurie y- 
ra savininkais arba samdo vežimus, kad neva
žiuotų karų relėmis, kuomet karas atbėga, y- 
patingai rytais ir vakarais, kada karai skubi
nasi. Apskaitliuojama, kad 1,000,000 pasažie- 
rių keliauja strytkariais per ryto ir. vakaro 
valandas, nuo 6 iki 8:30 A. M. ir 4:30 iki 7 vai. 

' P. M. Vežimai ant karų relių laike šių valan
dų, yra didžiausia priežasčia suvėlimo kad bu
tų ir labjau reikalinga. Galėtum tamista pa
siekti savo užsiėmimo vietą ryte ir savo na
mus vakare daug greičiau, jei tik vežimai ant 
kelio negaišintų karų su šimtais tūkstančių 
žmonių.

Publikos sentimenfališkas ir ypatiškas 
atsišaukimas yra vien tik pajiegos, kad apsau
goti karais važiuojančius nuo susivėlavimo iš 
priežasties važiavimo vežimų.

Vežimų trafikas neša su savim visuomet 
pavojingą, susimušimo bei užblokavimą karų. 
Tai yra. tavo pereiga užlaikyti karų bėgius ne
užimtas.

Kitas musų straipsnis bus 
nurodantis apie tūlas apsaugas.CHICAGO SURFACE LINES.

GMMOFCNM
UZDYKĮ

1VTERA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip niė- 
11 kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamų ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista.Betriubine HARMONY Kaina Tiktai

$12Z5
Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už tokią kainą, ko

kia męs Betrubinę “Harmony” parduodame. Ųz panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.
Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 

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

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

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

turėtų gerą balsą, ilgai tęsėtų ir neišrodytų į pigią mašiną, tai įsigyk 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..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu:

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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Iš Chicago.
PAMALDOS UŽ ŽUVU
SIUS IŠ PRIEŽASTIES^ 

KARĖS.
(Brighton Park.)

Rugsėjo 4 d. Nekalto Pra
sidėjimo šv. Marijos Panos 
bažnyčioje, atsibus iškil
mingos šv. Mišios ir Ekzek- 
vijos, taiposgi ir pamoks
las. Pamaldos prasidės 9 v. i 
iš lyto. Ant šių pamaldų 
lietuviai ir lietuvės esate 
kviečiami kuoskaitlingiau-j 
šiai atsilankyti ir pasimels
ti už savo tautiečius.

A. Kurzemnieks.

i

SUVIENYTŲ DRAUGI 
JŲ DARBO PRADŽIA. 
Pereito utarninko vaka

re, Aušros svetainėje atsi
buvo draugijų atstovų su
sirinkimas delei suvienijimo 
jiegų rinkimui aukų nuo 
kentėjusiėms del karės.

Susirinkime dalyvavo di
delis pulkas delegatų iš į- 
vairių draugijų. Susirinki
mas praėjo labai tvarkiai ir 
gerai. Buvo matyt, kad į šį 
susirinkimą suėjo žmones, 
tikrai nori užmegzti ir pra
dėti svarbųjį- 
darbą.

Susirinkime liko išrink
tas komitetas aukų rinkimui 
tvarkyti. Išrinkta prez. — 
Dr. Zimontas, vice — prezi
dentais dr. Draugelis p. Ba
lutis ir p. Dimša, Sekreto
riai—Kvietkauskas ir Stan- 
kauskas, iždininku— Karei
va, iždo globėjais —Žaran- 
dauskas ir Balandis. Prie kalbų'nuda vilną ir tam pa- 
šio komiteto išrinkta dar .našiai.

sumanytoji ^kvietk61ę

septyni žmones kaipo na
riai patarėjai ir kandidatai 
busimon is 1 i u< >si< >m s
toms užpildyti.

Iždininkas padėta
i $1,000 bondso. Atstovų susi
rinkimai nutarta laikyti 
per visą laiką, utarninkais. 
Komitetas rinksis kaip ga
lint dažniaus. Susirinkimą 
vedė adv. Bradchulis, se- 
ikretoriavo p. Kaulakis.

R.

PAGERBIMUI ŽEMAI
TES VAKARAS.

Pereitą siibatą, Hull 
j House Teatro svetainėje, 
i atsibuvo vakaras, pagerbi
mui senutės rašytojas Že
maitės. Publikos prisirinko 
pilna ne ruiminga svetainė. 
Matyt ėjo vakaran ne taip 
to programo matyt, kuris 
nebuvo per turtingu, bet 

I daugiausia, kad tai susirin- 
įko pagerbti.

kaipo vakaro pirmininkas, 
pasakė trumpą prakalbote, 
kuri vykusiai pritaikyta 
tam vakarui; gana plačiai 
kalbėdamas ir privesdamas 
Žemaitės nuopelnus pri
vesdamas prie kn. A. Vieno
žinskio, dainelės “Sudiev 

tu bragiausis” 
autoriaus. Žemaitę gerbė 
nekaipo tokia augšta klia- 
siška populiaristę, bet kai
po originališką prastumais 
atsižymėjusia, kuriuos, tuos 
prastumus amerikiečiai 
gerbia, kadangi aiškiausiai 
atvaizdo prasčiausio kai
miečio tipą, jų veikimą,

vie-

po

Antras sekė programo 
punktas, tai vaidinamas Že
maitės parašyto veikalėlio 
dviejose veikmėse, “Musų 
gerasis”.

Apart perstatymo, buvo 
dainuota solo, ir smuikuota.

S. R. r

antvyskupas Mundelin, 
bet tiiom kart buvo ant lai
dotuvių antvyskupio Sp.al- 
dingo, Springti elde.

PAKLIUVO VAGILIUS.
Patrick O’Hara, 18 me

tų amžiau, vienas iš daugu
mos automobilių vagilių 
užsimušė. Tai buvo penki, 
kuomet pasivogę automobi
lių visu smarkumu nešdi
nosi ir štai prie Hermitage 
ir Wabansia Avės, susimu
ša su kitu automobiliu ir 
P. O’Hara užsimuša. Du iš 
vagilių spėjo pasislėpti, du 
areštavo iš kurių buvo vie
nas užmuštojo brolis.

19 SALIUNŲ ATDARŲ.
Chicagos policija stengia

si išpildyti tiesas uždarymo 
saliunų nedėldieniais, bet 
kol kas jiems nevyksta vi
siškai visus uždaryti. Perei
ta nedėktienį atrasta 19 
saliunų atdarų ir biznį da
rančių. Atrastieji buvo 
Stock Yards ir New City 
distriktuose.

PAŠVENTINIMAS KAM
PINIO AKMENIO.

Pereitą nedėldienį, buvo 
pašventinimas kampinio ak
menio, naujai statomas St. 
Ignatius, R. Kat. bažny
čios prie Layola ir Glen
wood Avės. Publikos daly
vavo apie 3,000.

Turėjo pašventinimo Ce
remonijoms užsiimt gerb.

KOVA TARP POLIC- 
MONO IR PUBLIKOS.
Priė Irving Park boule

vard ir Laraine avė. iškilo 
kova tarp jaunų vaikinų! 
pulko ir policmono Joseph 
Stryzinski. Poliėmonas drū
čiai apmuštas, suspardytas 
ir lazda atimta. Drapanos 
ant jo visiškai sudrasky
tos. Matydamas, kad jam 
bus riestai atsilaikyti prieš 
10-12 jaunu vaikinų ir jau 
būdamas prikankytu, išsi
traukęs revolveri šovė į 
John Carlson, kuris dabar 
randasi Šv. Onos ligonbu- 
tyje. x

VALGYK VISA KO PO 
TRUPUTĮ.

Turbūt geriausias būdas 
valgyti, tai valgant visa ko 
po truputį — nei permaža, 
nei perdaug — atmetant vi
sus tuos maistus, kuriuos 
prityrimas parodo mums 
kenksmingais. Be tinkamo 
pasirinkimo maisto reikia 
taipgi neleisti kūne rinktis 
nuodingiems dalykams. Ši
tą valymo darbą Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras atliks kaip rei
kiant. Šitas vaistas nepa
lieka jokio išmetamojo da
lyko kūne.'Jis pataiso vi
durių užkietėjimą, silpnu
mą, nery^umą, kraujo 
menkumą ir padidina norą 
valgyti. Jis taipgi sustipri
na virškinainuosius orga
nus ir padaro-* juos tinka

mais priimti ir suvirškinti 
užtenkamai maistingų mai
stų. Aptiekose kaina $1.00. 
Jos. Trineris, išdirbėjas 
chemikas, 1333-1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, HI.

Sustiręs sprandas, arba 
sustirę strėnos, subraukius 
Trinerio Linimentu atsitai
so ir sustrimas tuojaus, pe
reina. Šitas Linimentas y- 
ra labai geras nuo ramatų 
ir neuralgijos. Aptiekose 
25c. ir 50 c; apmokėta kra- 
sa 35c: ir 60c.

Pajieškau savo brolio Miko Ma- 
saičio, 5 m. atgal, gyveno Minneapo
lis. Minn. Jau bus 10 metų kaip ne
gaunu jokios žinios. Kas žinotų apie 
jį, meldžiu pranešti už kų stengsiuosi 
atlygint arba pats lai atsišaukia, ant- 
šio adresa:
1925 N. Halsted St.. Chicago^ Ill.

Pajieškau savo tikros sesers Onos 
Šimkaitės,. paeina iš Kauno gub. Ra
seinių pav. Skaudvilės par. Simienų 
sod., apie 6 metai kaip Amerikoj. 
Iš Lietuvos atvažiavo tiesiai į Chi
cago. III. Norėčiau susižinoti. Malo
nės! ji pati ar kitas pranešti, ant 
šio autrašio,

Pranciškus Šimkus,
216 Franklin St., Port Washington, Wis

Ant pardavimo Kotelis ir restaura- 
nas, Melrose Park, 24 kambariai, ga- 

I so ir elekt ros šviesa. Rendos $62.00. 
Įeigos apie $150.00 per sųvaitę. Sty- 
mu apšildoma. Atšalimas anglių ar 
vokiečių kalbose.

Ch. Jucker, 
Melrose Park, Ill.

Reikalaujame merginų viršaus 16 
metų amžiaus į dirbtuve. Atsišauki
te:

Englander Spring Bed Co., 
615 W. 39th St.,

“KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

Pas kų randasi “Kataliko’’ No. 149, 
birž. 25 d., 1915 m. malonėkite pri
siųsti “Kataliko’’ adm, o už kiek
vienų prisiųsta numerį bus apmokama 
po 5 centus.

TANANEVICZ PUB CO.
3249 So. Morgan St., Chicago, IR. į

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda 160 akerių žemės’ ir na

mai, už, $2,000. žemė randasi 5 mi- 
lios nuo miesto l’rentice priekelio. 
Norintieji pirkti, kreipkitės šiuo ant
rašu:

Joe Drevinski, 
Glidden, Wis.

Paieškai! sesers Levusės škulytės 
Kauno gub. Seredžiaus valsčiaus ir 
parapijos, Giedraičių kamo. 10 metų 
kaip Amerikoje. Gyveno Pittsburgh. 
Pa. Musų sesuo Mikalina mirė. Ma
lonės atsišaukti, arba kas jų žino, 
pranešti ant antrašo.

Ignas škulevičia,
R. R. M. at N. 7, Basam, N. Y

ANT PARDAVIMO.
Kriaučių šapa. Gerai išdirbtas 

nis per devynis metus. Priežastis 
davimo, išvažiavimas iš miesto.

Atsišaukite i ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
3249 S. Morgan St..

biz- 
par-

Adm.

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

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

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

ANT PARDAVIMO NAMAS, prie 
5436 So. Kildare Ave. ir 5 lotai. Par
siduoda pigiai. Atsišaukite tuojaus.

Mrs. E. Smith, 
5436 So. Kildare Ave., Chicago, Ill.

ant
Sa-

ANT RANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

to. Labai gera vieto 
2-rų lubu Tananevicz 
vings Bank name.

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank 

3253 So. Morgan St.

ANT RANDOS.
6' kambarių flatas p. Ta- 

nanęvičiaus bankiniam na
me. .Steamu apšildomi, e- 
lektrikos ir gaso šviesa. Į- 
rengimas pagal naujausią 
madą.

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank, 

3253 So. Morgan St.

PARSIDUODA.
Labai pigiai štorelis, cigarų, tabako 

ir kendžių, labai geroje, lietuviais ap
gyventoje vietojo arti lietuviškos baž
nyčios. Priežastis pardavimo, tai iš
važiavimas j kitų miestų. Greitai par
siduoda Kreipkitės po antrašų: 
v Juozas Bajorinas.
2214 W. 23rd PI., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA
Dvieju, gerų, prityrusių 

linotypistų ir dviejų mergi
nų, prityrusių ofiso darbe. 
Darbas pastovus ir geros iš
lygos . Atsišaukti per laiš
ką tiktai.
'Tananevicz Pub. Co., Inc.
3249 So. Morgan St.,

Chicago, Ill.

Reikalaujame darbininkų į lumber- 
jardį. Užmokamą kas vakaras, jei 
yra reikalaujama."

Atsišaukite:
3500 So Racine Ave.

Reikalaujame dviejų patyrusių par
davėjų moterų i dry goods krautuvo 
ir vienos čeverykų pardavėjos.

Bach Dept. Store, 
3601 So. Halsted St.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ’’. tas gaus gražių dovanų vertės 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SaUNORAS, .
829 Clifford Ave., Rochester, N. T.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Ąš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų saliunų šeiniaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti,

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

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Chicago, Hl.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Ka-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato.
,o gausite šitą knygų. 
Siuntinių apmokame. 
Adresuokite:

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

iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

f\"ografystčs 
Prisiųskite $1.
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TANANEVICZ SAVINGS BANK

su
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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- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.
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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 Unijų.

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 
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.
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JONAS M. TANANEVICZ, Sav
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS

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