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RUMUNAI PAĖMĖ BUL
GARIJOS MIESTĄ.

Rumunijos ministeris e- 
santis Sofijo, Bulgarijoj pa
reikalavo savo pasporto. 
Rumunijos armija užėmė 
Bulgarijos miestą Rustchuk 
su 35,000 gyventojų. Rust
chuk randasi ant Denube u- 
pės, priešais Rumunijos 
Giurgevo miestų.

RUMUNAMS SEKASI 
TRANSYLVANIJOJE.
Kaip matosi, kad rumu

nams pusėtinai sekasi Tran- 
sylvanijoj. Iki šiol, paėmė 
devynis miestelius ir kai
mus, tarp kurių keturi yra 
su 8,000 gyventojų. Iš užim
tųjų miestas Kronstadt yra 
vienas iš svarbiausių ko- 
mercijinių miestų su 37,000 
gyventojų.

Rumunų dabartinis fron
tas užima 375 mylių plota 
ir taip gula visu sunkumu 
ant Transylvanijos. Pati 
Transylvanija turi 15,000 
ketvirtainių mylių.

RUSAI APVEIKĖ 
TURKUS.

Ant linijos nuo Kyghi 
link vakariniam kraštui e- 
žero Van, rusi) armija išvi
jo turkus iš jų pozicijų ir 
paėjo pirmyn netoli Ognott, 
kur paėmė 283 turkų karei
vius nelaivėn.

Ant Euphrates upės kran
to, taip pat rusams pasise
kė turkus apveikti, paimant 
amunicijos ir desėtkus ka
reivių nelaisvėn.

BULGARAI UŽĖMĖ 
DRAMĄ.

Bulgarai užėmė miestą, 
Drama, šiaur-rytinėje Gre- 
kijoj. Vienok buvo didelis 
mušis tarp grekų ir bulga
rų ir pergalės pasekmės 
virto bulgarų pusėn.

GREKIJA RENGIASI 
‘ Į KARŲ.

Grekija stropiai renigasi 
i karę. Netaip į pačią karę, 
kaip kad . norima bulgarus 
išvyti iš Seres ir Kavala. 
Nors grekai ir dabar ka
riauja, bet dar ne officialiai 
Pradėjus grekams bulga
rus spausti, butų pastariem- 
sies ne kaip, nes grekų ka
riuomenė ne yra taip nu
varginta, kaip kad bulgarų.

J

DEUTSCLAND SUGRĮ
ŽO.

Vėliausios žinios praneša, 
kad vokiečių milžinas sub- 
marinas jau pasiekė laimin
gai Vokietiją ir apsistojo 
prie Weser upės įtakos. 
Kelionę ilgą turėjo—23 pa
ras. Antrasai milžinas sub- 
marinas Bremen nežinia kur

z uHUVių LAIKRAŠTIS

Katalikas«,■__ _ ? ENTEBED^AS a SECOND-CLASS MATTER JAN. 25^1899, AT tHE POST OFFICE AT CHICAGO, ILLINOIS, UNDER ACT OF MARCH 3 1879.

Kaina 5c-______________________ CHICAGO, ILL,, KETVERGAS ĖUGSĖJIS (SEPT.) 7 D. 1916 M.

yra. Spėliojama ir šaip ir 
taip: tai kur nebūt Ameri
kos pakraščiuose laukia 
progos pasprukt i Ameri
kos portą, kad talkininkų 
laivynas-sargyba kad nepa- 
tėmytų ir nesugautu, tai 
buk talkininkų kruiseriai se
niai pagavo ir neišleidžia ži
nių ir dar kitaip yra ma
nančių; buk visiškai pa
skandino, vienok ką tokio 
tikro, niekas iki šiam lai
kui nėra pasakęs.

RUSŲ PLOTA SULAIKĖ 
TURKŲ ĖJIMĄ.

Pastaruoju laiku, kada 
rusai daugiau atydos buvo 
atkreipia i Galicija, tai tuo- 
mi kartu, turkai pradėjo ru
sus stumti atgal, kad jau 
pastarieji neturėjo kur nei 
atsilaikyti. Dabar turkams 
einant prie kaimų Ėllen, 
Sikhchadi ir Maden, tai 
tuom kart rusų flota pra
dėjo iš Juodųjų jūrių bom
barduoti ir smuike turkus.

ZAPELINAI NEŠA MA
ŠININES KANUOLES IR 

KAREIVIUS.
Anglai labai užsiinteresa

vę naujais vokiečių Zapeli- 
nais, ir rengiasi įsitaisyti 
tam tikrus ginklus, kuriais 
butų galima nušauti. Nau
jai dirbami Zapelinai bus 
principalė diduma 2,000,000 
kubiškų pėdų; 780 pėdų il
gio, plotis 80 pėdų. Smar
kiausias lėkimas 80 mylių į 
valanda, žėgliuojant, 35 my
lias į valanda. Abelnai ga
lės lakstyti 3,000 mylių iš
kilęs. Inžinų bus apie šeši 
ar septyni, kurie turės 15,- 
000 arklių pajiegos.

Milžinas orlaivis galės 
nešti penkius tonus bombų, 
su kuriomis galės iškilti 
17,000 pėdų augščio. Apgin
kluota bus masinėmis ir ka- 
nuolėmis iš priešakio ir už
pakalio. įtalpa susidės iš 
trisdešimts penkių kareivių. 
Du jau yra padaryta ir ke
turi bus užbaigti spalio mė
nesyj.

BULGARAI MUŠA TAL
KININKUS.

Bulgarai ena į pietus nuo 
Florinos ir užėmė Kostour 
ir Kastoria. Tose vietose 
serbai laikėsi, bet neatsilai
kė. Šiuomi kartu eina di
delė kova prie Derina, Ba- 
nica ir Contchero. Užėmė 
fortifikuotas pozicijas kal
no Malka Nieže. Šiauri
nėje Grekijoje, ant Mace- 
donijos rubežiaus, taip pat 
laimėjo. Koliai kas, bulga
rai pusėtinai laikosi kas 
kart užimdami naujas po
zicijas ar praplatina savo 
rubežius.
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RUMUNIJA SU 1,000,000 SAVO KAREIVIŲ.

Augštutiniame kampe m atome Ferdinandą, Rumu
nijos karalių, žemutiniame, karės minister! Jonescu.

Vienas milionas- Rumunijas kareivių, ima aktyvumą 
dabartinėn karėn.

Juodos mapos nurodo pasipriešinimą Rumunijos am
bicijai.

TURI IŠPILDYTI MĖ
SOS TIESAS VOKIETI

JOS GYVENTOJAI.
Vokiečių valdžia išleido 

naują įstatymą, visoje val
stijoje kurie ūkininkai na
mie j e p jau ja gyvulius, kad 
prisilaikytų tam tikrų tie
sų arba tam tikrų padary
tų kortų. Nuo spalio 2 d., 
kiekvienas Vokietijos gy
ventojas, turi elgtis sekan
čiai: norintis pasipjauti ko
kį gyvulį namie j e, turi mels
ti vietinės valdžios daleidi- 
mo. Daugiausia mėsos gali 
sunaudoti per sąvaite laiko, 
pagal naujųjų kortų siste
mos, 250 gramų, biskį dau
giau kaip pusę svaro.

ITALIJA PASKELBĖ 
KARŲ VOKIETIJAI.
Italija, nors jau seniai 

kariauja su Vokietijos ša
lininke Austrija, bet tarp 
Italijos ir Vokietijos, ne
buvo karės.

Nuo rugp. 28, įeina į karę 
minėtos dvi valstijos. Kaip 
yra manoma, tai Vokietija 
tą patį padarys, kelių die
nų bėgyje.

GREKIJA KARIAUS
Įsimaišymas Rumunijos 

į karę, paskatino ir Greki- 
ją prie kariavimo. Dabar y- 
ra laukiama kas valanda 
apšaukimo karės. Galimas 
daiktas, kad Grekija pati 
ir nenorėtų kariauti, bet 
talkininkai privers tai pa
daryti, kuomet visos Balka
nų tautos kariauja.

HUNG ARIJA SKIRIASI 
NUO AUSTRIJOS.

Ateinančio žinios skelbia,, 
kad Hungarija paskelbė at
siskyrimą nuo Austrijos. 
Svarbių priežasčių nors ir 
nepriduodama tuo kart, bet 
galima spėti, kad tai nori
ma nusikratyti Austrijos 
jungą ir savaimi gyventi.

ANGLŲ VIENO MĖNE
SIO NUOSTOLIAI.

Oficialiai paskelbta an
glų nuostoliai, per rugp. 
mėnesį. Užmušta, sužeista 
ir pražuvusių ant visų fron
tų siekia sekantį skaitlių: 
4,711 aficierų ir 123,234 ka
reivių.

GREKIJOS KARALIUS 
ATSISAKO NUO SOSTO.

Grekijos karalius Kons
tantinas atsisako nuo sosto 
ir paveda Grekijos valdy
mą savo sunui Jurgiui. Ma
tomai privertė atsisakyti 
giminystė su Vokietija bei 
pastarųjų laikų nesveikata.

Jurgis, sosto įpėdinis e- 
sąs liberalių minčių ir Gre
kijos žmonių gerbiamas. 
Jurgis yra gimęs liepos 19, 
1890 m. Dar nevedęs. Laike 
šios karės laikėsi nuošaliai 
ir vengė karės.

Kanstantinas, Jurgio tė
vas, užėmė sostą kovo 18, 
1913, kuomet jo tėvas Jur
gis I tapo nužudytas Salo
nikuose. Gimė rugp. 3, 1868. 
Jis buvo Kaizerio švogeriu, 
nes apsivedė su kunigaikš- 
te, Zofija, 1889.

RUSAI PAĖMĖ PER 
VIENĄ DIENA 15,790 

NELAISVĖN.
’ Ant vakarinio fronto ru

sai nelaisvėn paėmė 280 a- 
ficierų ir 15,501 kareivių. 
Iš to skaičiaus buvo 2,400 
vokiečiai. Apart kareivių, 
dar paėmė šešias kanuoles, 
penkesdešimts mašininių 
kanuolių ir septynis bom
bų svaidytojus.

Laike peržiūrėjimo pozi
cijų netoli kaimo Labusy, 
šešios mylios į piet — rytus 
nuo Baranoviči, divizijos 
kamandieris, maj. gen. Ni
kitin, tapo nušautas, patai
kant tiesiai į galvą.

RUSAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

v
Rusai išvijo turkus iš 

Sultanabad, netoli 200 my
lių nuo Persijos rubežiaus 
gilumoje. Rusai skubinasi 
pagelbon jau ten bekariau
jantiems rusams, kuriuos 
turkai po biskelį stumia at
gal, prie Teheran, Persijos 
kapitalo. Rusai tikisi, kad 
turkams daugiau spėkų 
pribūva iš Bagdado.

ANGLAI UŽĖMĖ VO
KIEČIŲ KAPITALĄ 

RYTINĖJE AFRIKOJE.
Gen. Smuts, pusėtinai vo

kiečius pliekia rytinėje A- 
frikoje. Kaip žinios liudi
ja, tai iki rugp. 30, pilnai 
vokiečių armija apveikė ir 
pastaromsioms dienoms už
ėmė vokiečių kapitalą Mro- 
goro.

METAI XVIII

][s Amerikos j
UŽMIRŠOPINIGUS.

Pittsburg, Pa. Tula ponia 
Leo Merriweather, iš St. 
Louis apleido vietos viešbu
tį, palikdama į diržą įvy
niota $50,000. Bet, į matra- 
są buvo taip įdėjusi, kad 
tarnai taisydami lovą nepa- 
tėmijo.

Ponia Merriweather, kuo
met buvo jau už dvidešimts 
penkių mylių nuo Pittsbur
gh©, kuri važiavo į Cleve
land, atsiminė apie savo pi
nigus. Traukinį sustabdžius 
ir automobilį pasiėmusi 
skubinasi į nakvynės vietą 
ir atrado nepalytėta savo 
diržą su pinigais.

MIRĖ NUO RATTLES
NAKE ĮKANDIMO.

Raptilijų užžiurėtojai y- 
ra taip gerai apsipažinę, 
apsipratę su visokiomis gy
vatėmis, kad jas nuogomis 
rankomis varto, čiupinėja 
ir nėra atsitikimų, kad ka
da nors ir kam nors butų 
įkandusi. Bet vienok pasi
taiko kaip kada panaši ne
laimė, kad ir įkanda.

Pittsburgh’e, Carnegies 
muzėjuj, visokių kilimėlių 
užžiurėtojas Gustav A. 
Link, kuris per 19 metų su- 
visokiomis nuodingomis 
žaisdavo tapo rattlesnake į- 
kąstas ir po penkiolikos 
valandų mirė.

Ponas Gustav A. Link, 
tuom kart laikė paskaita 
Pittsburg’o Universiteto

O O GEORGE OF GREECE O O

JURGIS.
.Grekijos sosto įpėdinis, kuris užima vietą po tėvo 

atsisakymui nuo sosto.
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studentams iš gyvačių ana
tomijos, ir tame laike įkan
do. Iš kart visai neatkreipė 
atydos į tai, bet kaip pra
dėjo ranka visu smarkumu 
tinti ir juosti, tada meigino 
iščiulpti nuodus, bet jau bu
vo per vėlai. Chicagos Lin
coln parko direktorius Cy 
De Vry sako, kad jam į- 
kąstų, tai jis nieko daugiau 
nedarytų, kaip tik žaizda 
iščiulptų ir augščiau žaiz
dos drūčiai su šniuru užver
stų ir tuomet nereikėtų nei 
daktaro ir nuodai patįs i- 
šeitų.

Rugp. 20 — Vokiečiai o- 
ficialiai paskelbė, kad užė
mė rusų fortą Novogeor- 
gievsk ir 20,000 kareivių 
nelaisvėn paėmė ir 700 ka
nuolių.

ATRASTA ŽMOGUS PO 
15 DIENŲ KASYKLOSE.

Geneseo, N. Y. Tūlas Ben
nie Godowsky, dirbąs Bets- 
of Mining Company, netoli 
šio miesto, įpuolė į suraus 
vandenio duobę ir iš buvo 
joje per 15 parų be jokio 
maisto. Kada jis tapo at
rastu, buvo gyvas ir mano
ma kad nemirs. Vienok, 
per tą laiką maitinosi vien 
tik druska ir gėrė sūrų van
denį, nuo ko pasidarė visas 
kūnas juodas. Gydytojai 
tvirtina, kad tas juodumas 
išeis.
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išėjo iš spaudos 
lietuvių kalboj 
iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

f\tcgritfystčs 
Prisiųskite $1,

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

Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- , 
kų, muziku, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 

Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
jviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

J uška, kareivis, 
nuo savo šeimy- 
likosi po vokie-

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

Kaina

vestu-
Pas mane

pik-

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kairu s.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

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

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

Subatomis ir riedcliomi 2 vai. po 
įlietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

2

MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Ilalsted St.

sz
5

= MUZIKA =
BEETIIOVENO LIETUVIŲ KONSERVATORIJOJE

B VIENAS DOLIARIS 
I su prisiuntimu Į namus.

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis 
į 9 vai. vak. Nedčldieniais iki 1 vai. dieuos.

Muzikos mokslas prasidės rugsėjo 11 d. Mokinama skambinti pia
nu, smuikuoti,’ vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant visų pučia
mųjų instrumentų; išguldoma teoriją, harmonija ir muz. istorija. Už
sirašyti į bilc kuri skyrių galima dienomis ir vakarais nuo rugs. 1 d.

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

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

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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| Lietuvių Pabėgėlių Pajieškojimai Į
Magdelena Urbonaitė, 

jieško savo tėvo ir motinos 
ir daugiau giminiij ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
Tambovskoi gub., gor. Kaz
io v, Tambovskaja ulica, 
dom Popov, No. 102, Po- 
lučit Georgijų Urbanu.

Anastazija Anužaičiutė- 
Brazauskienė, Kauno gub. 
Eiriogalos par., Valakėlių 
kaimo, jieško savo seserų: 
Juozapatos
Vilenčikienės ir Agnieškos 
Gudavičienės. Adresas: Ru
sia, Irkutsk. Bolšaja ui. 
Aptieka Kalusovskago, per
duoti A. Brazauskienei.

Domininkas Palevičius, 
Vilniaus gub., Trakų pav., 
Varėnos par., jieško savo 
vaikų Amerikoje, Motie
jaus, Mykolo ir duktės Ro
zalijos Palevičių. Adresas: 
Russia, Irkutsk, Bolšaja ui., 
Aptieka Kalusovskago, del 
I. Survilo, perduoti Palevi- 
čiui.

Konstancija Šinkunaitė- 
Jasenevičienė, Kauno gub.,

'.Rokiškės par., jieško savo Kauno 
brolio Mateušo Šinkūno. Paramočio 
Adresas: Russia, Irkutsk,!
Bolšaja ui., Aptieka Kalu
sovskago, I. Survilai, del į- 
teikimo K. Jasenevičienei.

Vladas ir Juzė Turauskai 
(broliai) iš Vilniaus rėd., 
Trakų aps., Ratnikų sod. 

: jieško sesers ir švogerio 
Liudviko ir Onos Prėski- 
nių, gyveno Westfelį (West
ville ar Westfield?). Adre
sas: Russia, gof Harkov, 

4^PbT?)V(J%a!fetr(Jitelhyj
Martenovskij Ceh, polučit 
No. 1713 Juzefai Ttuninov- 
skoi iii Turovskoi.

Petras Čeponis, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pum
pėnų vol., Adamavos sod., 
jieško Povilo Čeponio, Elz
bietos Vareikienės, Juoza
po Varėikos ir kitų giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Rus
sia, gorod Harbin, Duvos- 

. trebavonnoe, Petį*, 
nis.

Juozas Ambrasas,
sūnūs, Suvalkų rėd., 
miesčio pav., iš Griškabū
džio, jieško pusbrolio Vin
co Didvyžių kaimo, Griška
būdžio vals.; pusbrolius: 
Konstantino, Prano ir pus
seserė Marcelė Piečiukai- 
čių (Šapaliukai) Lukšių 
par., Naumiesčio pav. Adre
sas: Russia, Smolensk, Vi- 
tebskoc šosse, No. 132, Jo- 
sif Ivanovič Ambrasas.

Emilija Paulionienė, jieš
ko savo brolio Vinco Alek
so, pirmiau gyvenusio Chi- 
cagoje. Labai esanti apver
ktiname padėjime ir mel
džia pagelbos. Adresas: 
Russia, gor. Voronež, Či- 
čevkaja bolšaja Predtėčins- 
kaja, No. 658. Emilija Pau
lionienė.

Juozas 
atskirtas 
nos, kuri 
čių valdžia, jieško šių ypa
tų: Juozo, Jono, Vinco, An
tano ir Antanino Kriaučiū
nų, kurie pirmiau gyveno 
Brooklyn; Antano, Pranciš
kaus ir Juozo Ragickų, pir
miau gyvenusių Waterbury, 
Conn. Adresas: Russia, V 
Rossiju Sievero Zapadny 
Front, 132-ja Žaliezna do- 
rožnago rabočaja rota, Jo
sifu Juško.

Adomas Poškus, Vilniaus 
gub., Varėnos par. Smalai- 1 
kų sod., jieško savo švoge- ' 
rio Martyno Akstino. Adre- i 
sas: Russia, Irkutsk, Bol- 1 
šaja ui., Aptieka Kalusovs- i 
kago, I Survilai, įteikti A. i 
Poškui. '

Jonas Šedis, kareivis, 
Kauno rėd., Aleksandravo 
aps., Rokiškių vals. Zlobiš- 
kių parapijos, Viliamiškių 
viensėdijos, jieško brolių 
Juozapo ir Petro Sėdžių, 
taipgi giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, Briansk g. 
Orlovskoi gub. Dvinska Ar- 
tilleriska sklada. Uprovle- 
nie Masteravomu, Ivanu 
Šedisu.

Klemens Prielgauskas, 
kareivis, Kauno rėd., Tel
šių aps. Žemalės par. jieš- 

Iko brolio Jono ir sesers Va
lerijos, brolis gyveno P. O. 
344, Bradley. Adresas: Rus
sia, Černomorskoi gub., No- 
vorossijsk 1-ij lazaret, Kle
mentų u Prielgovskomu.

Juozas Jurgelevičius,
ub., Kelinių par., 

dvaro, jieško 
dėdės Igno Jarušauskio ir 
kitų pažįstamų. Adresas: 
Russia, Ekat eri no sla vsk oi
gub., Poč. Lazavaja Pav. 
lovka, Krasnapolevski Rud- 
nik, Josip Jurgelevič.

Mykolas Kropą, jieško 
savo brolių: Juozo ir Anta
no Kropų, gyvenusių Mi
chigan valstijoje, iš .Vil
niaus rėd., Seliščių vals., 
Paregonių kaimo, taip pat 
švogerio Stepono Basiko, iš 
kaimo Zežių. Adresas: Rus
sia, Aleksandrovsk, Ekate- 
rinoslavskoi gub., 3-ja Ty- 
lovaja Avtomobilnaja mas- 
terskaja. Mihail Semenov 
Kropą. '

Petronė Žilinskienė, Kau
no rėd., Šiaulių aps., Bai- 
siogalos par., Papalių sod, 
jieško savo trijų sūnų: Pe
tro, Kazimiero ir Juozapo 
Žilinskų. Adresas: Russia, 
Minsko gub., Stancija Pu- 
kevičių, namų No. 31, Pe
tronė Žilinskienė.

Antanas Bružas, jieško 
savo brolio Prano ir se
sers Antaninos,, gyvenusių, 
Box 11, Gilbertville, Mass, 
ir Box 85, Barre, Mass. A- 
dresas: Russia, gor. Tin
men, Tobolskoi gub., dom r. 
kat. kostela, Organ istu An- 
tonu Bružasu.

Izidorius Aleksa, Kauno 
rėd., Raseinų aps., Eržvil
ko vals., Rimšų sod., jieško 
giminių ir pažįstamų. A- 
dresas: Russia, Mogilevskoi 
gub., Oršanskago ujezda, 
m. Dobroinysli, st. Dobro- 
mysli Isidaru Aleksu.

Jonas Kacevičius, jieško 
sesers Magdelenos Kacevi- 
čiutės ir dėdės Jono Kinto, 
abu Suvalkų rėd., Marijam
polės aps., Gudelių vals., 
Kvietiškių kaimo. Adresas: 
Russia, gor. Išim, Tabols- 
koi gub.' Bolšaja-Nikolskaja 
ui.- dom No. 49, Ivan Kace- 
vič.

Pranciška Čižikienė, jieš
ko brolio Miko Juškausko, 
Suvalkų rėd., ir Klimavi
čiaus, brolių Stasio Strimo 
ir Petro Nednemesko. A- 
dresas: Russia, gor. Sama
ra, Nikolavskaja i Protp- 
.čenskaja No. 45, Pranciška 
Čižikova.

Rožė Vyšniauskienė, jieš
ko Antano Bužo, Marčiaus 
Zinkevičiaus, Suval. rėd., 
Kalvarijos aps., Kriokalau- 
kio vals., Dzingiškių kaimo 
ir Stasio Baikausko iš Rie
čių dvaro, Adresas: Russia, 
Tabolskoi gub., gor. Išim, 
Bolšaja-Nikolskaja ui., dom. 
No. 49 Kazimir Višnievski.

Antanas Vainauskas, jieš
ko švogerių Boleslavo ir 
Stanislovo Samoškių, Kau
no rėd,. ir aps., Vilkijos 
par., Dūdų okolicios. Adre
sas: Russia, Mogilevskoi 
gub. i ujiezd, st. Šklov, dom 
Koscelni, Dnieprovska ui., 
No. 18, Anton Voinovski.

Kazimieras Malinauskas, 
iš Suvalkų rėd., Marijam
polės pav., Mikališkių vals. 
Smalinyčios kaimo, jieško 
Petro, Adomo ir Jie vos Ma
linauskų, taipgi Tamošiaus 
Gelšio. Adresas: Russia, 
Grenburgskoi gub., gor. Če- 
lebinsk, Sibirskaja ui, dom 
No. 15, Litovskij Komitet, 
Kazimer Malinovski.

Jonas Pudžuvis, Tamo
šiaus sūnūs, Kauno rėd., 
Raseinų apsk., Kaltinėnų 
vol., Girdiškės miestelio 
jieško Antano Šveikausko 
ir Juozapo Valskio, Domi- 
niko sunaus. Adresas: Rus
sia, Voronežskaja gub, gor. 
Voronež, Mala j a Dvorens- 
kaja ulica No. 21, Litovskij 
Komitet, pol. Ivanu Pud- 
žiuvisu.

Povilas Siekis, Kauno 
rėd., Panevėžio apsk., Nau
jamiesčio pav., Diaukunų 
kaimo jieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
gor. Harbin, K. Ž. D. No
voj pristan. 1-ja Mechani- 
českaja ui., Dom. No. 100, 
kv. 3, Pavel Siekis.

Karolius Kunca, jieško 
Pijušo Kuncos ir Kazimie
ro Dumčiaus; abudu Suval
kų rėd., Marijampolės pav., 
ir Vinco Dapkuno. Visi ro
dosi gyveno Baltimorėje. 
Adresas: Russia, Ekateri- 
novskaja gub., Novo Mos- 
k o vsk i j ujiezd, Golubovs- 
koi veisti i Solo, Kuzma 
Korlov Kunca.

Jurgis Švenčiunas, jieško 
brolio Antano ir sesers Mag
delenos, kurie pirmiau gy
veno Peoria, Ilk, visi Suval
kų rėd., Veiveriu miestelio. 
Sesers po vyru pavardė Ti
škevičienė. Adresas: Rus
sia, gor Čita, Smolenską ja 
ui., dom F. M. Cepasu, Za- 
baikalskaja ui., obn., per 
Georgijų Švenčiunasu.

Magdė Burneikiutė, jieš- 
. ko brolio Juozo Burneikos. 

Adresas: Russia, gor. Sa- 
, mara, Nikolaevskaja i Pro- 
. tečenskaja No. 45, Magdele- 
na Burneikova.

Simanas Vaicekauskas, 
Suvalkų rėd., Marijampolės 

: apsk., Balbieriškės vals.
• Kalnynų kaimo, jieško bro- 
, lių: Tamošiaus, Jurgio, An-
■ tano ir Juozapo Vaicekaus

kų; sesers Onos ir Vyro
■ Tamošiaus Petrulionių, Pa- 
, kašavo kaimo, Ūdrijos vals.;
• švogerio Ignoto Launikonio
• ir sesers Magdelenos iš Ma-
■ ekiu kaimo, Balbieriškės
• vals. Adresas: Russia, gor.
■ Voronež, Sukonnaja ulica, 
, dom 16, Senienų Adomovi-

ču Vaicehovskomu.

k.

SUVALKIJOS
ŽEMLAPIS

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

"Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naują saliuuą semiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkimams, baliams, 
veins ir kitiems reikalams. ~ 
galite užsisakyti visokių gėrimų 
nikams ir t.t.

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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’ 25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelių}
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 gvarautuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarautuojame, 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--' 
tnelkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GANOY CO.
I84j VI. Grand Ave. Chicago,III.

a
I

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Ką-tik 
pirma 

i knyga, 
vienas 
mokti 
amato, 
o gausite šitą knygą. 

; Siuntimą apmokame.
Adresuokite:

NORTE END PHOTO CO. 
376 Selkirk Ave./ Winnipeg, Man.

Atsakomybė Už Gerą 
Patarnavimą

GERAS telefono patarnavimas remiasi ne vien tik ant te
lefono įrengimo ir sumanimo ir inteligentiškumo telefo
no darbininkų, bet taipgi ant didžiausio laipsnio, ant 

žmonių naudojančių telefoną.
Ypata šiaukianti, pagelba aplaiko psr gera patarnavimą, per teisin
gą numerio davimą.
Operatorka gelbsti atsakydama ant pašaukimo ženklo, greitai su
teikdama pageidaujamą sujungimą.
Ypata pašaukusi, jungiasi per greitą patarnavimą ir greitą atšakimo 
davimą ir kiekviena pagelbsti materijališkai per aiškų ir praktišką 
mandagumą ir kantrybe visokiame stovyje,

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Departmeat 
Oficial 100

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill

Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

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

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

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

SPECIALIŠKOS GYDUOLĖS; '
Dix Lima’s Kurtus Vynus. • -Otriausia gyduole dėl viduriniu ir išlaukiniu ligų, 

Kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų 'ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne
gerumų. Banką .............................................................................................................. .. ji.00

Gydanti 'mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo kraujo, suputimų ir 
t.t. Kaina ................................................................................................................... 50c ir 81.00

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

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Treiaukas.
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3 KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas ' 

13249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL
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Amerikos Lietuviai I

LOWELL, MASS.
Rugp. 27 d. Ko-operaty- < 

viška valgomų daiktų krau
tuvė laikė savo nepaprastą 
susirinkimą, ant kurio pla
čiai buvo kalbama apie pa
kėlimą ant geresnių pama
tų šios įstaigos. Taip-gi, 
naujai išrinko krautuviės 
bosu, Joną Steponavičių, 
visiems lowelieciams gerai 
žinoma, kaipo darbštų vi
suomenišką vekėją. Reikia 
tikėtis, kad ir čia nenuils
tančiai darbuosis ir steng
sis kaip nors pastatyti ant 
geresnių pamatų šią krau
tuve, negu kad iki šiol bu
vo.

Vienam sunku viskas ge
rai ir pasekmingai atlikti, 
todėl privalo visi šėrininkai 
padėti, paremti kas kiek 
išgali, arba pasiimti sau už 
pereiga ir-gi pasidarbuoti.

Juozapas Sadauskas.

Širdingai kviečiu visus 
dalyvauti toje iškilmėje.

Kun. M. A. Vaitkus

ANSONIA, CONN.
Rugp. 27 d. visų vietinių 

draugysčių viršininkai tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
tarėsi kas link Lietuvių 
paskirtos diehos. Tam tik
slui, liko išrinkta valdyba 
kuri svarstė, kaip butų ga
lima pasekmingiau ir ge
riau surinkti daugiaus au
kų nukentėjusioms musų 
broliams lietuviams tėvynė
je. Taipgi, nutarta visiems 
atsiduoti su visais jausmais 
ir griebtis už to prakilnaus 
darbo, ne tik Ansonijos 
miestelyj, bet ir apielinkėje 
kaipo: Derby., Shelton, .Sįey- 
inour ifran panašiai, nors’ 
ansoniečiai, visur nesnau
džia, prie kokio prakilnes
nio darbo bet prie ateinan
čio, dar labiau ir karščiau 
rengiasi darbuotį. Galima 
tikėtis, jog bus pelninga 
nes visi tarėsi dirbti iš vien 
o vienybėje, galybė. Reikia 
priminti, kad Ansonijoj 
mažai yrą tokių, kurie ne
prigulėtų prie kokios ne
būk draugystės.

Rugp. 27, Šv. Kazimiero 
draugystė, šią vasarą pa
rengė antrą savo pikniką 
ant Seymour Farmos. Vieta 
labai patogi. Visas būrelis 
žaidė, dainavo ir čystu oru 
kvėpavo. Bekvėpuodami, 
reikia ir išsigerti svaigalų, 
o išsigėrus be muštynių ne
gali apsieiti nes pas mus 
tokių peštukų dzūkelių dar 
užtektinai yra kurie visur 
pakenkia.

Lazdynų Pelėdukas.

BALTIMORE, MD.
Rugpjūčio 31 d., A. L. T. 

S. ir Teatro Mylėtojų Drau
gijos buvo laikytas susirin
kimas. Prakalbų rengimo 
Komisija pranešė, kad pra
kalbos ir teatras atsibus 
rugsėjo 30 ir spalio 2 d. ir 
kalbėtojum prisižadėjo mo
kytojas M. Šalčius. Toliau 
buvo kalbama apie Lietu
vių Diena ir kokiu buvo 
butu galima padaryti ge
resnę agitaciją link aukų 
rinkimo. Apkalbėjus tą 
klausimą paaiškėjo, kad 
tuomi rūpinasi Draugijų 
konferencija Šelpimui nuo 
karės nukentėjusių. Tapo 
išrinkta 3 delegatai į Drau
gijų konferencija, kurie ir 
veiks sykiu su draugijų 
konferencijos delegatais. 
Toliau buvo paduotas įne
šimas, kad sandariečiai už
siimtų platinti ant viešų 
susirinkimų tam tinkamą 
literatūrą ant ko vienbal
siai sutiko ir ant sekančio 
susirinkimo bus nutarta už 
kiek ir kokios literatūros 
parsitraukti. O kad Sanda
ra dar neturi savo locnų 
leidinių, tai žinoma prisieis 
jieškoti kitur tam tinka
mų. Žinoma, ant toliau, tu
rėtų ir centro valdyba pa
sistengti parūpinti tam tin
kamų raštų. Tą susirinkimą 
prie Sandaros prisirašė 3 
nariai: J. Milinaitis, A. Mi- 
scvlčillS- lr' s: -KazlauškAs, 
visi jauni ir veiklus vaiki
nai.

dė Jurgio uniforma, kurio
mis visi gėrėjosi. Benai, 
vienas po kitam, griežė kiek 
katras spėkų turėjo. Lenkų 
viskupas iš Springfield, bu
vo atvažiavęs. Taipgi, buvo 
daugybė kunigų tarp kurių 
ir vietinis klebonas dalyva
vo. \

Rugp. 26 buvo suareštuo
tos dvi lenkės moterįs, ku
rios slapta alų pardavinėjo, 
pas kurias nekuriai ir lietu- 
pas kurias nekurie ir lietu
viai paliko savo centus. 
Rugsėjo 2, d. buvo teismas, 
kurioms priteisė bausmės 
užsimokėti po $50.00, o jei
gu antru kartu sugaus, tai 
turės užsimokėti $100 ir trįs 
mėnesiai kalėjiman.

L “Katalike” buvau minė- 
, jas apie Pope mfg. Co. strei

ką. Streikas dar tęsiasi. 
Kaip kompanija gąsdino 
sustrai kiaušiais, bet neišsi
pildė. Tur but netaip leng
va gauti, kai lengva pasa
kyti.

Vyčių Kp. Koresp.

SO BOSTON, MASS. 
A. L. T. S. 7 KP. 
SUSIRINKIMAS.

P. J-as.

ST. LOUIS, MO.
(Pašventinimas šv.

Juozapo bažnyčios.)
Iškilmingas Šv. Juozapo,

WESTFIELD, MASS.
(Keli žodžiai iš lietuvių 

gyvenimo).
Kadangi šiame miestely

je gyvena geras skaičius lie
tuvių, todėl nemažai parei
na visokios rūšies lietuviš
kų laikraščių. Imdamas lai
kraštį į rankas, tankiausiai 
verti lapus tėmydamas iš 
savo miestelio žinių. Sura
dęs žine skaitai ir svarstai 
kokią įtekmę ta žinutė pa
darė į visuomenę. Perskai
tęs žinutę tuoj supranti gu
drumą vietos koresponden
to, o ypatingai laikraščio 
pakraipą. Čia nėra tos san- 
vaitės, kad nebūtų iš lietu
vių gyvenimo parašyta į 
laikraštį iš musų miestelio 
žinučių. Sakysime, čia pla
čiai užgyventa lenkų, kurie 
turi puikia bažnyčia, bet 
prie lenkų parapijos pri
klauso apie pora su lenkė
jusių lietuvių, kuriuos net

Įsteigti L. G. ir L. A. fondų 
skyriai Bostone.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros 7-tosios kuo
pos reguliariam mėnesi
niam susirinkime įvyku- 
siant rugpjūčio 25 d. š. m. 
Lietuvių Salėj, yra nutarta 
keletas labai svarbhi nuta
rimų.

Iš tokių svarbiųjų nuta- 
rimų yra: Lietuvos Gelbė
jimo Fondo (kurio tikslu 
yra teikti, pagalbą nuken
tėjusioms nuo -karės lietu
viams Europoj) ir Lietu
vos Autonomijos Fondo 
(kurio tikslu yra išgauti 
lietuvai laisvę) skyrių įstei
gimas Bostone.

Jau TMD. susirinkime iš
nešta rezoliucija, kuriaja 
raginama ,kad ALTS. 7 
kp., pasistengtų veikiai ant 
vietos įsteigti vidurinės 
srovės žmonių Į/. G. F. sky
rių.

Taigi šiame ALTS. 7 kp. 
susirinkime, TMD. 81 kp. 
paraginančioji rezoliucija 
vienbalsiai ir priimta ant 
apsvarstymo.

Po diskusijų vienbalsiai 
nutarta Liet. Gelb. Fondo 
skyrių Bostone įsteigti ,su 
pastaba, kad taip pat turi 
būti ir Lietuvos Autonomi
jos Fondo skyrius.

Toliau išrinkta L. G. ir 
L. A. Fondų skyriaus Bos
tone veikiantis komitetas 
iš 5 asmenų: Pirmininku — 
S. Norkūnas, sekretorium 
— S. Mockus, iždininku — 
K. Jurgeliunas ir iždo glo
bėjais — J. Pečiulis ir L. 
Stasiulis.

del išgavimo Lietuvai lais
vės d) atsišaukti prie vie
tos draugijų, idant jos pri
sidėti! su aukomis ir veiki
mu.

Turint-gi omenyj atsišau
kimą prie draugijų, nutar
ta, kad draugijos prisidėju
sios su aukomis ir veikimu 
turėtų teisę veikiantin ko- 
mitetan įstatyti po 1 savo 
delegatą.

Padarius šiuos nutari
mus čia-pat veikiantis ko
mitetas ir surado keletą 
narių tai užsimokant po 
$2.00, tai po $12.00. Po 
$12.00 metams po $2.00 ir 
$10.00) įmokėjo arba pasi
žadėjo įmokėti šie asmenis: 
A. Rimka, K. Jurgeliunas, 
V. Račkauskas, St. Mockus, 
S. Norkūnas, J. Kerdiejus, 
J. Žemantaitis, J. Kazmau- 
skas, J. Baniulis, L. Stasiu
lis, J. Pečiulis, V. Songaila 
ir J. N. Neviackas.

Po $2.00; J. Strimaitis, 
Čebatorius, J. Velyčka ir 
J. Šilinis.

Iš kitų šio* A. L. T. S. 7 
kuopos susirinkimo nutari
mų gal but svarbesniu pa
skelbimui tai įgaliojimas 
delegatų į Naujosios Angli
jos ALTS, apskričio suva
žiavimą, kūjis įvyks rug- 
piučio 3 d. L m. Lietuvių 
Salėj, So. Bostone. Nutar
ta siųsti nuo kiekviena dė- 
šimčio nariųpo 1 delega
tą. Išrinkti 8 asmenįs: S. 
Mockus, Ar Timka, A. Če
batorius, S. Norkūnas, J. 
Žemantaitis, A. Juodgulis, 
S. Jokubauskis ir J. Velič
ka. Taigi kiopos valdyba 
įgaliota reikale tartis su ki
tomis vietos kfetugijoms del 
busiančios Lietuvių Dienos 
aukų rinkimo.

J. Kerdiejus, Kuopos se
kretorius.

WILKES BARRE, PA.
Rugp. 17 d. atsibuvo srio- 

vių suvažiavimas delei sut
varkymo Lietuvių Dienos 
reikalų.

NORWOOD, MASS.
Šv. Jurgio bažnyčios iš

kilmingas pašventinimas 
įvyks “Labor Day” arba 
rugsėjo-september 4 d.
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■ “KATALIKO” GENERALE i
I AGENTŪRA
i Chicagos 18-tos gatvės apskričiui. i 

|
■ M. J. Tananevičlus,
I 670 W. 18th St., Chicago, Ill. ■
g čia galite užsirašyti ‘'Tvatali- | 

k.ų,’’ užsimokėti prenumeratą, ■
■ paduoti apgarsinimus ir t.t., ly- g
I giai kaip pačioje “Kataliko” B 
_ išleistuvėje. ■
g S. P. Tananevičlus, •“

“Kataliko” Leidėjas. |
I 
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HARTFORD, CONN.
Vietos lietuviai baigia 

tvarkyti klausima ko-ope- 
racijos ir visai greitai bus 
atidaryta. Už Šerus yra su
mokėta apie $1,300.

CLEVELAND, OHIO.
Rugp. 16 d. atsibuvo 

draugysčių sąryšio nepa
prastas susirinkimas, kad 
sutvarkius aukų rinkimą, 
prisiartinus Lietuvių Die
nai. Mano pasiųsti kokia 
2,000 aukų rinkėjų tą die
ną.

BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 20 d. atsibuvo Tau

tos Fondo 13-to skyriaus 
susirinkimas, ant kurio nu
tarė kas mėnuo aukauti į 
Tautos Fondą devynios y- 
patos ir tuojaus suaukauta 
$12.00.

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter lo

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

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai n no
F. AD. RICHTER & CO. 

74*80 Washington Street, New York, N. Y.

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven
Delivered Before Seven

GILBERTON, PA.
Nusišovė Andrius De- 

mantavičius.. Sauždystės 
priežastis, tai girtuoklystė.

MINERSVILLE, PA.
Rugp. 13 d. L. Vyčių kuo

pa turėjo parengusi,vakarą 
suprogramu susidedančiu 
iš teatro, dainų ir deklema- 
ciju.

KENOSHA, WIS.
Rugp. 13 d. atsibuvo pa

rengtos prakalbos Lietuvių 
D. ir D. draugija “Birutė”, 
Hastigs Bushes. Kalbčto- 
jum buvo Al. M. Račkus.

Margwnynai.
SO. MANCHESTER, . 

CONN.
Čia gyvuoja T. M. D. 103 

kuopa, jau bus koki šeši 
metai, bet pastaruoju laiku 
manoma ją numarinti, o 
L. D. L. D. kuopa sutverti.

EAST MAHANOY JUNC
TION PA.

Rugp. 15 d. atsibuvo Lie
tuvių Diena, kurios apvaik- 
ščiojime dalyvavo šių ko- 
lionijų lietuviai: Cėaldale, 
Tamaqua, Tuscarora, Mid
dleport, New Philadelphia, 
Cumbola, Port Carbon, St. 
Clair, Minersville, Girard
ville, Gilberton, Shamokin, 
Mt. Carmel, Mahanoy City 
ir Shenandoah.

ROSELAND, ILL.
Illinois Central traukinis 

užmušė lietuvį Praną Rum-

WORCESTER, MASS.
Rugp. 20 d. L. Vyčių kuo

pa turėjo pikniką Simano 
ukėje, Spencer, Mass. Da
lyvavo tiktai kuopos nariai. 
Laike pietų, pasakyta kele
tas trumpų ■ prakalbėlių ir 
padeklemuoti keletas eilu
čių. P-s J. Bacevičius pa
darė užmanymą, kad aukų 
parinkus, nuo karės nuken
tėjusioms lietuviams ir tapo 
surinkta $8.65c.

SO. OMAHA, NEBR.
Rugp. 13 d. Vietos L. Vy

čių kuopa turėjo šeimyniš
ką išvažiavimą, kuriame 
pasilinksminę ramiai iš
siskirstė namon.

bažnyčios pašventinimas 
atsibus Rugsėjo 10 d. 1916 
m., 10 valandoje ryte. Baž
nyčia randasi pietinėje da
lyje miesto, ant gatvių Arm
strong Ave. ir 2123 Park 
avė.

Draugijos ir svečiai, teik
sis pribūti prie bažnyčios 
ant 9 valandos iš ryto, o iš 
čia Dr-jos, vaikai ir mergai
tės išeis pasitikti Jo Malo
nybės. Antivyskupio I. I. 
Glennon. Per pašventinimo 
apeigas Dr-jos sustos iš oro 
pusės apie bažnyčią. Po a- 
peigų, visi žengia bažny
čion. Tadą prasidės išikl- 
mingos šv. Mišios.

galima ant pirštų suskai- 
tyt. Kuomi galima vadinti, 
tokius tamsuolius, kurie ža
da visai pamesti savo gim
tinę kalbą. Tokie Lietuvoje 
nežinojo nei vieno žodžio 
lenkų kalbos, o kaip atva
žiavo į Ameriką, pramoko 
kiek biskį, tai jau ir palio
kas. Gerai ką moki, bet sa
vo nereikia pamiršti.

Rugp. 27 d. buvo pašven
tinimas slavokų bažnyčios. 
Diena buvo labai graži ir 
labai daug draugysčių buvo 
užprašyta, tarp kurių daly
vavo ir milžiniška dr-tė 
Lietuvių šv. Kazimiero Ka
ralaičio. Labai puikiai atro-

Pats pasekmingo veiki
mo pelinas ir tvarka paves
ta pačiam L. G. ir L. A. 
skyriaus veikiančiam komi
tetui apsidirbti ir jį aps
kelbti spaudoj, vienok jau 
šiame susirinkime turimais 
duotos kaip ir sugestijos: 
2) visur ir visuomet su vi
somis įmonėmis prie kiek
vienos progos rinkti aukas 
tai Lietuvos Gelb. bei Lie
tuvos Autonomijos Fondan, 
6) organizuoti šio skyriaus 
narius su įstojimu mini
mum $2.00c,) raginti profe
sionalus, biznierius ir visus 
pasiturinčius žmonės prisi
dėti su auka $10. — 1000

būtį, kuris tenai dirbo. Bu
vo 54 metų amžiaus ir pa
liko moterį Lietuvoje.

INKERMAN, PA.
Atsitikusi anglių kasy

kloje gazo ekspliozijai,' ta
po užmuštas lietuvis Tri- 
mirka ir sužeistas M. Šiug- 
ždinis.

ORANGE, MASS.
Rugp. 13 d. atsibuvo pra

kalbos, parengtas Šv. Pe
tro draugystės. Kalbėto
jais buvo: kun. F. Mes- 
kauskis, D. Karoblis ir stu
dentas K. J.. Bajorynas. 
Aukų surinkta $26.85.

f©r O. C. HEINE 
DENTISTAS

OFISAS-Kimpas 31 ir Si. Halitcd g»i.
(Gyiwiimas tiri ay tiekos) CHICAGO, Hi

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.

/ Kiekvienas Stiklas Įj 
' Rieškute Sveikjatos

Kiekvienas auksinis lašas budweiser’io 
yra gyvas ir blizga gyvybės energija Šiaurės 
Miežių ant sustiprinančiu žavėsiu Laager 

Apynių. Dėlei savo malonumo ir puikaus kvapsnio, 
jisai stovi vienas sau—nepergalėtas karalius bonkinių 
alų. Vis augantis jojo populiariškumas yra pripa- 
rodytas išpardavimais, kurie milionais bonkų viršina 
bile kurį kitų alų. ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. A.

Atsilankitieji j St. Louis yra nuoširdžiai|kviečiami apžiūrėti 
musų dirbtuvę---- užima 142 akiorių*

Means Moderation

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

a -------- — --------—--------------i
- Telefonas Yards 2721 g
i Dr. J. JONIKAITIS g
S GYDYTOJAS ir CHiRURGAS
■ Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

■ 3337 So. Morgan St. Chicago, III, į
..................................................... ...  MMMMH

Dr. A. R. Blumenthal
Egzamenuojame Akis 

UžDYKĄ 
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
ja nuo 9ryto iki 12 vai, 

dieną •

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

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farnias didžiau

sioje Lietuvių Partnerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystua Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės noiidirbtos, 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
sią farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką 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 pirltlybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farinas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus'.u Ldatuvių Kolio- 
nijos rnapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. įtampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aA«sas:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Rt ikclauk.

EVESKI0S 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted St.,Chicot 

Čia gall išmokti angliškai

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”
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PriBluniįąnt Bedakcijai rankraščiui, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. BankraS- 
šiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardčs ir antrašo, bus nai
kinanti.

į Redakcijos 
Straipsniai

GELEŽKELIŲ STREI
KO NEBUS.

vojant kongreso tūliems, i 
dalyką permalantiems at
stovams, kurie balsavo už 
darbininkų reikalavimą, 
vienok daugelio butą ir la
bai žemu supratimu atsižy
mėjusių, kurie balsavo prieš. 
Tokie nepermatė ką galėjo 
tas jų balsavimas “prieš” 
šaliai ir abelnai visai žmo
nijai atnešti.

Kaip jau žinome, pirm 
rugsėjo 4 d. turėjo būti da
lykas vienon ar kiton pu
sėn nukreiptas, bet visokių 
žmonėms reikalingų daiktų 
pristatytojai proga pasi
naudodami, pasiskubino dar 
prieš rugs. 4 d. pakelti kai
nas ant visų žmonėms rei
kalingų reikmenų. Jie tai 
gerai žinojo, kad streikui 
užstojus, bus didžiausias 
trukumas. Tas dar nebuvo 
faktu, kad jau streikas ti
krai bus, bet dabar galime 
tėmyti kaipo į faktą strei
kui ne Įvykus. Pagal žmo
niškumą, streikui ne įvy
kus, turėtų pakeltąsias kai
nas numušti, kurias prieš 
pora dienų pakėlė.

Ilgai taip negalės skur-
• džių spausti, kuomet ma

žiausiai progai pasitaikius 
kainas kelia, o niekada ne-

! mano jų nužeminti ir blo- 
gesniam laikui atėjus, ka-

• da išdirbystė sumažės, už
darbiai susimažins, tada ti-

1 krai galime sakyti, kad to- 
kis turtuolių godumas pris- 

' kubins prie šalies suirutės. 
Mes žionme, kad darbdaviai 

' tik žaidžia su darbininkais 
ir iš jų reikalavimų tyčio
jasi, bet ateis laikas, kada 

' ir tam purviniausiam darbi-

Geležkelių darbininkai 
kadai kas rengėsi prie gene- 
ralio streiko už aštuonias 
valandas dienos darbo, bet 
tas rengimasis užsibaigė 
darbininkų laimėjimu nei 
nepradėjus streiko. Šalies 
prezidentas permatydamas, 
kad geležkelių darbininkų 
streikas gali daug blogo ša
liai padaryti, suparalyžiuo
ti pramonija, — pats įsi
maišė tarpininkaudamas 
tarpe darbininkų ir bo
sų nes streikui įvykus, 
tai nevien ką butų 
atjautę bosai, streikuojanti 
geležkelių darbininkai, bet 
abelnai šios šalies gyvento
jai. Tai butume matę vieną 
iš didžiausių streikų, kokie 
kada nors yra buvę; neįvy
kus, mes turime džiaugties, 
kad nereikėjo pergyventi 
<tų nesmagumų, kurie prieš 
musų akis jau stovėjo, taip
gi be sunkios kovos darbi
ninkų laimėjimu.

Santaikos tarp bosų ir 
darbininkų įvykinimui, tu
rėjo įsimaišyti ir pati val
džia. Galimas daiktas, kaip 
k&d daųgdiu-buvo- maay4a< .pinkui nubos ir įskaudins 
kad streikui iškilus ir bo
sams su darbininkais ge
ruoju nesusitaikant, tai fe
derate valdžia butų paėmu
si kontrolę ant visų gelež
kelių. Tam pamatas ir gana 
tvirtas yra, nes valdžia pa
ėmusi savon kontrolėn, dar
bininkai gauna po aštuo
nias valandas, kaip kad vi
suose darbuose ir tuomi 
vengia streiko. Todėl, mes 
turime priduoti svarba tam 
iš to atžvilgio, nes kitaip 
nebūtų dalykas atsidūręs 
šalies kongrese.

Geležkelių darbininkams 
sustreikavus, butų apsisto
jusi visa šalies pramonija; 
šimtai tūkstančių darbinin
kų, apart streikuojančių 
darbininkų butų netekę 
vo paprasto kasdieninio 
siėmimo iš priežasties 
pristatymo reikalingos 
lios medegos. Apart kas
dienio užsiėmimo darbinin
kų, didesnių miestų gyven
tojai butų sutikę labai di
delį maisto trukumą. Tada 
nei už jokius pinigus nebū
tų buvę galima gauti ir jau 
bado šmėkla ir vaidosi tar
pe žmonių. Kaip matėsi iš 
pasigyrimų tūlų kompani
jų, kad girdi tokio dalyko 
turi užtektinai ant trijų są- 
vaičių, mat tik ant trijų są- 
vaičių, o kitos kompanijos 
turėjo tik ant trijų dienų. 
Tokis maisto trukumas iš 
priežasties streiko, drąsiai 
galime sakyti, kad abelnai 
visus šalies gyventojus bu
tų privedęs prie suirutės, 
prie revoliucijos, nes kaip 
patirta, tai maisto truku
mas, greičiausia iššaukia 
suirutes. j

Noroms nenoroms, turėjo 
duoti aštuonias ' valandas 
dienos darbo, tai pasjdėka-

be pertraukio spaudimas ir 
vieną gražią dieną nors ne 
organizuoti, bet priversti 
bus duoti tokia lekcija sa
vo ponams, kurie apie tai 
nieko nemąstė ir nei min
tyj neturėjo, kad skurdžiai 
darbininkai taip galėtu pa
daryti.

sa-
už-
ne- 
ža-

MERGAIČIŲ DAUGIAU 
DIRBA NEGU VAIKŲ.

Censusas " parodo, kad 
daugiau mergaičių .yra prie 
darbo, negu vaikų, ką šio
mis dienomis Chicagos mo
kyklų prižiūrėtojai paskel
bė.

Censusas nurodo, kad 
kiekviename užsiėmime iši
mant ofisų vaikus darbinin
kus, visur mergaitės virši
ja, nes mergaitės negali u- 
žimti ofiso vaiko vietos. Iš 
70,439 dirbančių ir 21 me
tų neturinčių, tarp kurių 
randasi prie darbo 37,249 
mergaičių ir 33,190 vaikų.

Išskirstant pagal jų am
žių ir persvara ima mergai
tės su 16 metų amžiaus. 
Pranešimais rementis, dau
giau negu pusė dirbančių 
tarpe 14 ir 16 metų, kurios 
yra prie darbo. To pat am
žiaus vaikų skaičius virši
ja. Vaikų 4,475, o mergai
čių 3,135. Tarpe 16 ir 18 
metų mergaitės viršija, kuo
met tokių yra 11,561 mer
gaičių ir 11,204 vaikų. 
Tarp 18 ir 21 metų, mergai
čių 23,553, vaikų 17,511.

Enumeratoriai, kurie pa
darė reguliarį jaunesnių, 
mokyklos meto vaikų dir
bančių, sąskaita seka se
kančiai: dirbanti vaikai ir 
neturinti 14 metų amžiaus 
gauna užmokestį nuo $1.50 
ir $2.00 į savaite. Dideliuo-

se ofisuose dirbanti tarpe 
4 ir 16 metų, gauna nuo 

$3.00 iki $7.00 sąvaitinės 
mokesties. Keliose įstaigo
se yra mokama nuo $8.00 i- 
ki $10.00 į savaite. Tarpe 
16 ir 18 metų visaip yra 
mokama, nuo $3.00 iki $13.- 
50 ir dar buvo kelios 
tos, kuriose mokėjo 
$14.00 iki $15.00.

Iš 6,000 tokių darbininkų 
3,500 reikalinga dar moky
kla lankyti. 364 nei nema
no, kad mokykla yra reika
linga jiems. Didžiausias 
skaičius jaunų, nebaigusių 
mokyklą nuėjo prastą dar
bą dirbti iš atžvilgio, kad 
nesisekė rašyti, spelyti bei 
aritmetikoje.

Tūli iš tų darbininkų 
šaukia, kad blogi mokinto
jai buvo. Daugelis išsireiš- 
kia, kad jie geidė baigt aug- 
štesniaja mokyklą, bet per 
virš minėtas priežastis ne
galėjo. Keletas vietų atras
ta, kad vaikai nei mokyklon 
eina, nei dirbti, kadangi dar 
per jauni prie darbo ir ne
priima. Didelė dauguma, 
daugiau negu 3,500 kurių 
gyvenimai buvo tyrinėjami 
ir atrasta, netoli 10 nuošim
čių gyvenančių neblogai, o 
20 nuošimčių visai prastai 
iš sveikatos atžvilgio — ne- 
senitariškai. Pasirodo, kad 
galėtų lengvai lankyti mo
kykla, negu už tris dolerius 
į savaite dirbti.

Iš 2,960 dirbančių, pasi
dalina sekančiuose darbuo
se ir sekančiai: dirbtuvėse 
1,120; ofisuose 742; krautu
vėse 468 ir kitur 630. Pagal 
algas pasidalina mokančiai: 
32 nuo $1 iki $2.(56; 35 $2.- 
50; 118 $3.00; 145 $3.50; 315 
$4.00; 318 $4.50; 719 $5.00; 
171 $5.50; 281 $6.00; 52 $6.- 
50; 64 $7.00; 28 $8.00; i 
$8.50; 10 $9.00; 2 $9.50 ir 3 
$10.00. Iš tokių algų, kaip 
čia kad matome, negali nei 
patįs progyventi, nei tėvus 
paremti, todėl už vis geriau 
leisti į mokyklą kaip galint 
ilgiau, bet nestumti kuo 
greičiausia į darbą.

vie- 
nuo

Lietuvos Stovis Didžiojo 
Karo Metu.

(Užbaiga.) 
parapijoje po 20 gyvenimų, 
Sintautų ir Šakių po 10.

Persimetęs per Nemuną 
tas antrasai griuvėsių ruo
žas tiesiąsi visa juosta Pa
dubysiu ir pavenčiu, kur 
du mėnesių neperstojami 
truko vieni karštųjų artile
rijos mūšių. Čia 200 varstų 
tolumo plotas tiesiog, gali
ma sakyti, suliepsnojęs ug
nyje, nes išnaikintųjų gy
venimų nuošimtis neretai 
siekia 70 — 75%. Ta naiki
namosios ugnies liežuvio 
juosta, vietomis išsikišda- 
ma nuo upės 15 — 20 vars
tų (pav. Šakynos linkui), 
siekė šias apylinkes; Ario
galos, Čekiškės, Girkalnio, 
Ugionių, Betygalos, Lyda- 
vėnų, Liolių, Tytavėnų. Šid- 
lavo.s, Kelmės, Baisogalos, 
Bazilionų, Kurtavėnų, Šiau
lių, Kužių, Šipulių, Gruz
džių. Kuršėnų, Micąičįų, 
Raudėnų, Tryškių, Papilės, 
Viekšnių, Mažeikių, Lecka
vos. Ties Šiauliais tas mir
ties ruožas išsiplečia ant 30 
varstų platumo, kur pele
nais ar griuvėsiais virtę a-

pie 40 — 50 sodžių, vien
kiemių, dvarų, kartu su Bu- 
bių pavyzdingojo ūkio tro
besiais, puikiai iškilusia pie
no mokykla, laukai gi 
daržai vingių vingiais 
rausti giliausių apkasų, 
duobėtų granatų.

1915 metų vidurvasarį, 
vokiečiams paėmus Šiaulius ; 
ir Kauną, visas karo fron
tas kokiam mėnesiui susto
jęs buvo trečiuoju, augš- 
čiau minėtuoju, ruožu: Mū
šos, Šatekšnos, Jeros ir 
Šventosios paupiais su 
dviem juostom nuo Maišio- 
galos: Varėnos pusėn ir Pa
beržės — Švenčionių link, 
ypač nukentėjo čia šios a- 
pylinkės: Vaškų, Biržų, 
Krinčino, Panemunio, Pan
dėlio, Vabalninku, Skapiš
kio, Subačiaus, Šimonių, 
Salų, Svėdasų, Indrioniškio, 
Anykščių, Kavarsko, Kur
klių, Taujėnų, Vydiškio, 
Maišiogalos, Paberžės, Gie
draičių, Joniškio, Rumšiš
kės, Žaslių, Žiežmarių, Vie
vio, Trakų, Valkininkų, Va
rėnos, Daugi į, Perlojos, 
Gerviečių, Alytaus ir kitų.

Taip, pav., vienoje Ska
piškio apylinkėje, ne dau
giau, kaip 5 varstų radiju- 
su, sunaikintą 8 didžiuliai 
sodžiai, Salų parapijoje — 
5. sodžiai, Šimonių 7. Tose 
apylinkėse, reikia pastebė
ti, žmonės gyvena ilgiau
siais sodžiais, kurie, vidu
tiniškai imant, turi po 30 
kiemų, keligh sudegę Salų 
apylinkės sodriai, kaip Gu- \ 
čiunai, Jurkumis, net 1 var
sto ilgumo iri turi daugiau 
ne 500 gyvuoju (galvų). 
Visa Ukme^Čs*' — Utenos ■ 
paplentė ypač nukentėjusi 
ne tiek nuo ugnies, kiek 
nuo rekvizicijų, grobimo. 
Kurklių apylinkėje sudegę 
4 sodžiai, Ruųišiskės — 30 
ūkininkų, Žiežmariuose — 
50, Kaišedaryse — du so
džių. Trakų gi apylinkėje 
sugriautų ir sudegintų gy
venimų skaitoma net ligi 
80%, Valkininkų apylink. 
— 10 sodžių, Žaslių — 7 so
džiai, Gerviečių — 9 sod.

Be minėtųjų čia labiau 
nusistačiusiojo fronto vietų, 
yra dar ir šiaip nemaža iš
naikinimo salų, kur kartais 
susimesdavo trumpam lai
kui mūšiai, palikdami vie
nok žymių pėdsakų. Pav., 
apie Baisogalą paliai plen
tą, poros varstų platumo 
ruožu, sudeginta po šimtą 
ir daugiau ūkininkų ir to
liau Liepojos — Vilniaus 
gelžkeliu, kaip apie Žeimį, 
Kėdainius; yra dar išnai
kinti; vietų apie Joniškį 
(Šiaulių apskr.) — sudegę 
4 sodžiai, Šeduvą (3 so
džiai), Jurbarką, Druski
ninkus ir t. t.

Likusiųjų be pastogės 
žmonių padėjimas, ypač da
bar, žiemos metu, visur la
bai sunkus. Kas negavo pas 
kaimyną prieglaudos, tas 
lindi laikinai padarytose iš 
rąstų ar šiaudų palapinėse, 
“Zemliankose” ir net bu
vusiuose apkasuose. Naujai 
trobos retai dar kur stato
mos ar tai del karo ugnies 
baimės, ar del lėšų ir me
džiagos trukumo, pagaliaus, 
ne visur dar ir leidžiama 
statyti. Sanitarinės tokių 
padegėlių gyvenimo sąly
gos labai blogos. Pav., Liu-

ir 
iš- 
iš-

trobose, susikimšę po 25 ir 
net 49 žmones vienoje tro
boje.

Atskirų nukentėjusių 
vietų tarpe daugiausia ten
ka minėti Lietuvos miestai 
ir miesteliai, kurie ligi šiol 
yra buvę savotiškais kraš
to kultūros ir ekonomijos 
gyvenimo centrais. Jie daž
niausiai ir rasdavosi karo 
ugnies centre, nuo jos dau
giausia jie ir kente. Gyva- 
sai Kauno gub. pramonės 
ir prekybos centras Šiau
liai su savo 24 tukst. gy
ventojų, 53 pramonės įstai
gomis, didžiuliais urmo san
dėliais, bankomis, gimnazi
jomis, mokyklomis, kultū
ros draugijomis, knygynais 
virto vienais griuvėsiais; 
iš viso miesto beliko svei
ka gal 1/4 dalis jo pakraš
čių. Toks likimas ištiko ir 
kitus panašių centrų mie
stus ir miestelius, tik vie
ni mažiau, kiti daugiau nu
kentėję. Nukentėjusiųjų 
skaičiuje yra 2 plačiai pa
garsėjusiu kurortu — Pa
langa su savo kurorto įtai
symais, vasarnamiais, gim
nazija ir Druskininkai, dar 
didžiau už pirmąją nuken
tėję (skaitoma čia 110 su
degusių namų ir 43 apar
dytų. Kiti nukentėjusieji 
miestai ir miesteliai šie: bu
vusioji muitinė. Tauragės 
miestas (9258 gyv.) su sa- . 
vo gimnazija, majorato dva
rais, Suvalkų gub. du ap
skrities miestu — Kalvari
ja (10 tuks. gyv.) beveik 
visa išdegusi, Naumiestis 
(6.176 gyv.), Vilniaus gub., 
istoringasis N. Trakų mie
stas (6000 tukst. m.i. 
Viekšniai (6.113 gyv.), Kur
šėnai (4000 gyv.), Mažei
kiai (3.869 g.), pradėję taip 
sparčiai kilti ekonomija ir 
pramone, su sava prekybos 
mokykla, bankomis, ūkio 
mašinų sandėliais, Kelmė, 
Garždai, Ariogala, Kaunas, 
Panevėžys, Šeduva, Penu- 
munis, Vabalninkai, Anyk
ščiai, Kavarskas, Vidiškis, 
Gruzdžiai, Tryškiai, Kur- 
tavėnai, Kužiai, Šišpyliai, 
Micaičiai, Raudėnai, Bazi
lionai, Tytavėnai, Šidlava, 
Čekiškė, Andrejevas. Vevir- 
žėnai, Pampėnai, Betygala 
Juodaičiai ir kiti Kauno 
gub., Žasliai, Vievis, Mai- 
šiogala, Varėna, Sen. Tra
kai, Valkininkai (susprog
dintos fabrikos), Perloja A- 
lytus, Užuguostis ir kiti 
Viln, g.; Pilviškiai (6.350 
gyv.), Kybartai, Garliava,

■ Griškabūdis, Barzdai, Al- 
. vitas, Žalioji, Meteliai, Lei

palingis, Liubavas (visas), 
: Vištytis, Krosna, Beržinin- 
! kai, Kapčiamiestis, Simnas, 
• Igliauką, Liškiava ir kiti 

Suvalkų gub. žodžiu, iš vi
so ligi šiol jau suskaityta 
daugiau ne 60 nukentėjusių 
Lietuvos miestų ir mieste
lių.

Kartu su miestais kentė 
ir jų įstaigos, ypač bažny
čios, mokyklos, pramonės 
ir prekybos įstaigos. Vienų 
bažnyčių, kurių ne viena 
buvo senovės Lietuvos is
torijos paminklu ir pavyz
džiu, sudeginta daugiau ne

Ariogaloje, 
Kuršėnuose,

koje, Liudviname, Varėno
je, Zadzieve, Krėvoje, Ka
varske,''be to gi, dar nema
ža yra jų apgadintų, kaip 
antai: Šiauliuose, Simne, 
Garliavoje, Šidlavoje, Sa
gotojoje, Veiveriuose, Pa
žertuose, Skriaudžiuose, 
Skapiškyje (naujoji), Bu
trimonyse, Perlojoje, Žas
liuose, N. Trakuose, Sen. 
Trakuose, Gerviečiuose, 
Betygaloje, Juodaičiuose ir 
kitur.

(Iš “L. B.”)

KADA IR KOKIA VALS
TYBĖ APSKELBĖ KARĘ.

Liepos 28, 1914 — Austri
ja apskelbė karę Serbijai.

Rugp. 1, — Vokietija pa
skelbė karę Rusijai.

Rugp. 3, — Vokietija pa
skelbė karę Prancūzijai.

Rugp. 4, — Vokietija pa
skelbė karę Belgijai.

Rugp. 4, — Anglija pa
skelbė karę Vokietijai.

Rugp. 4, — Vokietija pa
skelbė karę Anglijai.

Rugp. 6, — Austrija pa
skelbė karę Rusijai.

Rugp. 6, — Rusija pas
kelbė karę Austrijai.

Rugp. 7, — Juodkalnija 
paskelbė karę Austrijai.

Rugp. 9, — Austrija pa
skelbė karę Juodkalnijai.

Rugp. 10 — Francuzija 
paskelbė karę Austrijai.

Rugp. 12, — Juodkalnija 
paskelbė karę Vokietijai.

Rugp. 12, — Anglija pas
kelbė karę Austrijai.

Rugp. 23, — Japonija pa
skelbė karę Vokietijai.

Pagarsėja deimantai ant 
svieto yra sekanti: 1) Bra- 
ganza, 2) Dudley, 3) Flo- 
rantine, 4) Great Mogul, 
5) Hope, 6) Koh-i-nur, 7) 
Nassac, 8) Orloff 9) Pigott, 
10) Pitt arba Regent, 11) 
Sancy, 12) Shah ir 13) Pie
tinė žvaigždė.

♦ ♦

Žemės drebėjimas užima 
didžiausia plota Italijoje, 
kur siekia iki 27,674 ketv. 
mylių.

♦ ♦

R. W. Josey, gyvenantis 
netoli Riddley, Ga. turi di
džiausia šeimyna visoje 
valstijoje; iš viso turėjo 25 
vaikus, iš kurių 21 auga.

* *
Italijoj kvėpylų išdirba

ma kas metai 1,860 tonų iš 
orenčių žiedų ir 1,000 tonų 
iš rožių. 

* *
Kanadoje, pereitą metą 

iškasta aukso už $18,936,- 
971 vertės.

♦ ♦

Prie holandų' gyvenamo 
namo, iš lauko pusės kabo 
veidrodžiai, kad esanti kam
baryj žmones, galėtų maty
ti kas ant gatvės vaikščio
ja, ne išėjus laukan. 

* *

W?TOtrTtarę~^ap6mjai.
Lapk. 5, — Anglija pas

kelbė karę Turkijai.
G eg. 23, — 1915 — Itali

ja paskelbė karę Austrijai.
Birž. 3, — San Marino 

(respublika, su 11,000 
ventojų) paskelbė karę 
strijai.

Rugp. 21, — Italija 
skelbė karę Turkijai.
Spalio 15, — Serbija pas
kelbė karę Bulgarijai.

Spalio 15-19, — Anglija, 
Francuzija, Italija ir Rusi
ja paskelbė karę Bulgari
jai.

Kovo 9, — 1916 — Vokie
tija paskelbė karę Portuga
lijai.

27, — Italija pas
kelbė karę Vokietijai.

gy-
Au-

pa-

paskelbė karę Austrijai.

CHĖMIKALIŠKAS ŽMO
GAUS SUDĖJIMAS.

Pasekdami Huxley’jo 
lentelę chemikališka žmo
gaus kūno sudėjimą, kuris 
paprastai sveria 154 sva
rus, atrandame sekančius 
elementus:

Oxygeno 111 svaras 08 
unc, _ __ __ •___ L

Hydrogeno 21 svarai 06 
unc.

Karbono 21 svaras.
Nitrogeno 3 svarai 10 unc. 

Fosforo - svaras 2 unc 88 
granai.

Kalkiumo 2 svarai.
Sulferio 219 granų.
Chlorinos 2 unc.

47 granai.
Sodiumo (druskos) 2 unc. 

116 granų.
Geležies 100 granų.
Potasiumo 290 granų.
Magnesiumo 12 granų.
Siliko 2 granai.

Ar Jus Žinote Kad
Suv. Vals. veik vieną ket- 

virtdalį užkloja girios, ku
rių yra į 500,000,000 akerų.

* *
Augščiausias kalnas Eve

rest turi 29,000 pėdų augš- 
čio, o giliausia vieta okeane 
31,614 pėdų.

* *
Apie 50 nuošimtis gyve

nančių. žmonių Suv. Vals. 
yra neturinčių 20 metų. 45 
nuošimčiai, turinčių nuo 20 
iki 60 metų ir tik 5 nuošim
čiai, turinčių daugiau kaip 
60 metų.

20, būtent:
Viekšniuose,
Kurtavėnuose, Skapiškyje 
senoji), Šimonyse, Alvite, 
Zapiškyje, Lukšiuose, Ža- 
ginyje, Micaičiuose, Ku-

bavp padegėliai gyvena ru- žiuose, Sipyliuose, Aukštel- 
siuose (skapuose) arba kiuose, Pajevonyje, Igliau-

BASTILIJA.
Bastilija žodis, tai yrą 

duotas vardas Prancūzijos 
kalėjimui, kuris pabudavo- 
tas tarpe 1370 ir 1383, kai
po fortas, bet vėliau, tapo 
paverstas į reguliarį kalė
jimą. Minėtas budinkas bu
vo sugriautas 1789 m. mi
nios žmonių. Tai buvo bai
siausiai, žiauriausiai kali
niai kankinami, ankstesnė
se dienose.

* *
garlaivis per At- 
Okcana atplaukė

Pirmas 
lantiškajį 
Amerikon-New Yorkan 18- 
18. Tai buvo “Savannah” 
350 tonų įtalpos. Plaukė 26 
paras. Inžina vartojo tik 16 
parų, o /kita laiką žėgliais 
varėsi. \

ARTEZIENIŠKI SULI
NIAI.

Arteziėniški šuliniai pa
daryti perpendikuliariškai 
išgręžti į žemę. Minėtas šu
linys, kaipo seniausias į- 
steigtas Europoje, 1126 m. 
Panašiai vienas daugiausia 
gerbiamas netoli Paryžiaus, 
kuris tapo išgręžtas 1833, 
ir neša vandenio iš 1792 pė
dų gylio. Iš šito šulinio iš
teka vandens 516 gorčių 
per minutą.

Missouri yra panašus šu
linys, 2197 pėdų gylio ir 
kitas netoli 4,000 pėdų gy
lio. Atradimas šių šulinių, 
tikrai yra kilęs Kinijoj.

4
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LIETUVIŲ DIENOS 
SUTVARKYMUI AME

RIKOS LIET. SUVAŽIA
VIMAS.

(Užbaiga).
ji butų iš 5-kių narių, ku- 
rių Užduotimi turėtų būti:

“a. — Atsišaukti į kon- 
gresmanus, senatorius, fe- 
deral-augš. teismo narius 
ir tt., kad gavus jų prie
lankumą musų reikalui ir 
kad per jų įtekmę butų tal
pinami musų atsišaukimai 
į Amer. visuomenę vietos 
presoje.

“b. — Informuoti Ameri
kos visuomenę apie Lietu
vos vargus ir kančias del 
karės.

“c. — Sukelti visuomenė
je užuojautą lietuviams, y- 
pač dėlto, kad mes esame 
varguolių šalis, užmiršta, 
per amžius galingesniųjų 
skriaudžiama, be gar šių j ų 
užtarėjų.

“d. — Talpinti svet. spau
doje bruožius iš Lietuvos 
historijos. '

“e. — Anos žinios turė
tų būti skleidžiamos per 
“Associated Press”, ar “U- 
nited Press.”

Po diskusijų paminėtieji 
paragrafai vienbalsiai pri
imta.

“f. — Literat. komisijos 
išlaidos bus padengtos cen- 
tralio komiteto, —• įneša M. 
Šalčius.

“8. — Išrinkti specialę 
komisiją, kuri kreiptųsi į 
garsiuosius Amerikos žmo
nes ir pasistengtų gauti jų 
sutikimą ineiti į mus į 
Cent r. A. L. Komitetą, kai
po garbes nariais”. —--Pri
imta.

“9. — Kreipties į Centr. 
Raud. Kryžiaus valdybą 
Washington’e. kad ji pa- 
tartii kaip mums veikti.”
— Priimta su pataisymu, 
kad tai atliks komitetas, 
kurs bus Washington’e del 
Liet. Dienos klausimo.

“10. — Prašyti lietuvių 
klebonų, kad atlaikytų sa
vo bažnyčiose “L. Dien.” 
pamaldas už žuvusius šiais 
pastaraisiais metais lietu
vius ir padarytii kolektą 
nukentėjusiųjų nuo 
naudai.” — Priimta 
balsiai.

“11. — Paprašyti
Valstijų prezidento, kad Vi
sų Šventijjų dieną paskir
tų, kaipo “Lietuvių Dieną”.
— Čia p. Lopatto aiškiną, 
kad, sužinojus, jog valdžia 
Liet. Dieną skiria drauge 
su diena armėnams ir sy- 
riečiams, p. Lopatto ir kun. 
Miliauskas važiavo į Wa
shington^, matėsi su prez. 
Sekretorium Tumulty, ir jis 
žadėjo pasirūpinti gauti 
Lietuvių Dieną vien lietu
viams, tik reikalavo specia- 
lės rezoliucijos nuo šio su
sirinkimo. Įnešama, kad 
šios dienos susirinkimas nu
tarti} kreipties į Suv. Val
stijų Prezidentą, kad lietu
viams butų paskirta 1 d. 
lapkričio. Rezoliuciją tame 
klausime pasiųs į Valst. 
Departamentą (State De- 
partmento) Presos Komisi
ja.”

Pertrauka 10-čiai minu
čių.

Po pertraukos pirminin
kas perstato kalbėti kon- 
gresmaną Casey, kurs įne
šė į Kongresą rezoliuciją 
sulig paskyrimo Lietuvių 
Dienos Amerikoje. Mr. Ca-

sey kalba, kaip jis įvedęs ber first, 1916 as a day; for 
rezoliuicją kongresan ir suffering Lithuanians, 
kaip yra pasirįžęs visados 
prigelbėti lietuviams, ypa
tingai gi šiame aukų rinki
mo ir Lietuvių Dienos 
klausime. Susirinkimas at
sistojimu padėkavojo p. Ca
sey.

Perskaitoma rezoliucija, 
kuri turės būti pasiųsta į 
Washingtoną (žiur. prot. 
11 sesijos paragr. 9). Rezo
liucijos tekstas;

“At a convention held 
August 17, 1916, in Wilkes- 
Barre, Pa., in which 19 
greater Lithuanian organi
zations of America were re
presented by 50 delegates, 
the following resoliutions 
were unanimously adop
ted:

“Whereas the House of 
Representatives has passed 
a resolution introduced by 
the Hon. J. J. Casey re
questing the President of 
the United States to de
clare a day upon which 
funds may be collected to 
help starving Lithuanians 
in the war-stricken area,

“Now therefore it is here
by resolved, to beg of the 
President of the United 
States to set apart Novem-

aukų plaukimą nukentėju
siems del karės, LSS. dele
gacija protestuoja*5 prieš tai 
ir pasilieka LSS-gai teisę 
elgties, kaip tai ji ras rei
kalingu, Wilkes-Bare, Pa., 
27 — VIII — 1916. J. V. 
Stilson, V. Kapsukas, A. 
Valinčiųs”.

Perskaičius rezoliuciją, 
susirinkimas nutarė, kad, 
pirm priimsiant rezoliuciją, 
reikalauti jos autorių, idant 
žodį “klerikalai,” kaipo 
įžeidžiantį, pakeistų žodžiu; 
“ katalikai ”ir kad atsipra
šytų prieš katalikus, ku
riuos įžeidė tasai žodis. V. 
Kapsukas sutinka pataisy
ti, tik atsisako perprašyti, 
nes nemano tai esant įžei
dimu. Pagalinus, sutinka su 
tuom, kad pataisymas mi
nėto žodžio reikš jau atsi
prašymą.

♦

Priėjus prie komiteto 
rinkimo klausimo, nutar
ta, kad valdyboje vietas pa- 
siskirs sau komitetas, susi
dedąs iš 12-os narių. Ren
kama bus pagal sriovės, nu
tarus, kad delegatai pasi
tartų pagal sriovės ir pri
duotų surašą kandidatų.

Pakėlus klausimą, kurios 
sriovės dalyvaus rinkimuo
se, gauta sekąs atsakymas:

“And to beg of the Pre
sident to set. apart that day 
for Lithuanians alone;

“Be it further resolved, 
that a copy of the above 
resolution be forwarded to 
the Secretary of the States. 
• President — John J. 
Lopatto,

Secrt. — V. K. Račkaus
kas.

p. V. Kapsukas praneša 
priežastis, del kurių LSS. 
delegacija laike visos Il
sios sesijos prisilaikė nuo 
balsavimo ir paduoda to, 
delegacijos rezoliuciją — 
pranešimą šitokio turinio: 
“Konferencijos prezidiu
mui. Konferencija nutarė, 
kad visi surinktieji per Lie
tuvių Dieną piningai eitų 
į Amerikos Raudonąjį Kry
žių ir butų siunčiami iš ten 
tik vienos aiškios sriovės 
draugijoms (‘ ‘ Lietuvių 
draugijai nukentėjusiems 
del karės šelpti” ir “Lithu- 
nian”); taip pat nutarė 
centralinį Komitetą “Lie
tuvių Dienai” sutvert iš 6 
klerikalų atstovų, 4 tauti
ninkų ir tik 2 socialistų 
Permatydama, kad toks 
Šališkas organizavimas Liet.
Dienos skaudžiai atsilieps į Dr. Šliupas praneša viduri-

nes sriovės vardu, jog vidu
rine sriovė dalyvaus, nes 
tam ir atvažiavo; katalikų 
vardu praneša kun. Dr. Au- 
gustaitis, jog dalyvaus. So
cialistai — V. Kapsukas — 
praneša, jog jie tuo tarpu 
nedalyvaus, bet galutinai 
neatsisako dalyvauti, tik 
reiksią, nuodugniau jų or
ganizacijose tą klausimą, 
apsvarstyti.

Dr. J. Šliupas praneša, 
jog vidurinė sriovė sutiks 
duoti dvi vietas • socialis
tams ir paskui, jei jie sutiks 
prisidėti. Taigi iš katalikėj 
sriovės renkama — 6 ir iš 
vidurinės sriovės — 6.

Nutarta, kad socialistai 
turi galutinai pranešti apie 
savo dalyvavimą, ar neda
lyvavimą C. Komitete laike 
3-jų savaičių.

Po pertraukai perskaito
ma; Nuo Katalikų sriovės 
— adv. J. S. Lopatto, K. 
Krušinskas, J. Miliauskas, 
V. Lukoševičius, kun. Dr. 
V. Bartuška ir kun. Dr. Pr. 
Augustaitis; Nuo vidurinės 
sriovės — Dr. J. šliupas, 
R. Karuža, T. Paukštis, F. 
živatkauskas, V. K. Rač
kauskas ir M. Šalčius; pir
mieji atsisakys iš komiteto, 
jei socialistai sutiks daly
vauti Centraliniame Ameri-

kos Lietuvių Komitete. Per
skaičius rekomendacijas, 
vienbalsiai užtvirtinta vir- 
šiaus surašytieji asmens, 
kaipo Centralinio Komite
to nariai.

Presos Komitetan reko
menduojama; Iš vidurinės 
sriovės: R. Karuža, Dr. Jan
kauskienė ir V. K. Rač
kauskas; Nuo Katalikų pu
sės — kun. B. Paukštis, 
kun. J. Miliauskas ir J. 
Kaupas. Tuo pačiu nutaria
ma, kad Presos Kom. turi 
būti iš 6-ių narių,, atšau
kiant pirma buvusį nutari
mą rinkti komitetą iš 5-ių

SKUBUS.
Raulas — Mačiau išėjai 

iš karčiamos?
Juras — Turėjau išeiti, 

nes jau karčiamą uždarė.
Raulas — Tai ko taip 

skubini? Palauk, pasikal
bėsime. ..

Juras — Neturiu laiko, 
nes mano pati su penkiais 
vaikais laukia pareinant.

(Ant pusi. 7).

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namą taip

gi visokį medžio padailinimai. 

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel. Yards 602

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

CHICAGO, ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

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

TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET 

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1876

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo iš- 
ti "’'limo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž
tam :> •■•■•'•"n nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIU BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meiles 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 cb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 menesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

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

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

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

Suv.

s3fcs=»£

kares 
vien-

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

GERAS
LINIMENT AS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistų, vartoti.

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks , 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimų nuo

reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliojus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vutoti 
Severos Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol surarto- 
jorno pusę bonkos, tie skausmai visiškai išnyko.”

John Mikulastik, R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

■ - m ii

Del savitarpinės gerovės tamistos ir geležinkelių, tu
rite šėriau žinoti vieni kitus.

katos.
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AISKUS NURODYMAIPUBLIKA PER GELEZINKELIUS
Pirmesniuose apgarsinimuose, mes meiginome nurodyti

jums dabartinės dienos, geležinkelių stovį: — stovis iš
augo faktu, kad nei geležinkeliai, nei publika negali ig
noruoti vieni kitų.

Geležinkeliai negali ignoruoti TAMISTOS, kadangi
tamista perkate vien tik tavorą, kokį geležinkeliai yra
pasiųlija, užvadinant TRANSPORTACIJA. ____

Tamista negalite ignoruoti GELEŽINKELIŲ, kadangi
išvežioja po visų šių šalį: peni kiekvienų ūkę, kiekvienų
dirbtuvę, kiekvienų kasyklų, kiekvienų krautuvę, kiek
vienų namų ir kiekvienų burnų.

Sakant teisybę, tas yra didžiausiu reikalu kaipo siose
dienose žinoti teisybę tamistai apie transportacijų, kai
po žinia kiekvienos dienos taisyklę hygieniškumo ir svei

Gali tamista statyti klausimų iš šio išguldymo, bet ne
gali, užginti, kad jei išdirbystėje dirba tiesotai ir netie- 
sotai 2,800,000 darbininkų, kurie ir tuomi sušelpia 11,- 
200,000 šalies moterų ir kūdikių, nukentėjusių iš prie
žasties sunkių darbų, dar daugiau svarbu, kad “apiplė
šimas” buvo jų jaunystės žydėjime.

Todėl, vėliau tilpstančiuose apgarsinimuose, mes su
teiksime tiesų apie transportacija; mes patylėsime tie
siai nuo pečių be jokios baimės, ar malonės ir mes iš
šauksime bile kurį del apkalbėjimo bile kurio musų iš
guldymo. Mes tai padarysime. -Kada numeriai naudo
jami, mes imame juos nuo užrašų Tarpvaldiškos Pra
monės Komisijos, kuri yra atdara kaip del tamistos, 
taip ir del musų.

erson Pace Mamges’ 
BUREACOT RAILWAY PUBMCW OF iUIKOIJ
38 So.Dearbera Sti

i i IIII Ii II
Geriausia Vieta

Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS. Savininkas

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

J. M. Tananevičiiis,
3253 S. Morgan St. , Telefoną, yards 6870 Chicago, III.
Arba tiesiog ant vietos:

National Grove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

30111 & DesplailieS Sis. Telefonas Riverside 56 RlVefSlde. III.
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Iš Lietuvos
-GRIŠK ABUDIS.

Lig gegužėj 17 d. 1915 
m. griškabudiečiai dar ne
buvo matę karo baisenybių, 
nes toje apylinkėje tebuvo 
tik žvalgų susirėmimų. Ge
gužės 17 (įl. iš abiejų pusių 
susitvenkė didelių pajėgų, 
ir prasidėjo Griškabūdyje 
mušis. Granatos pirma už
degė valsčiaus raštinės tro
bas, paskui klebonijos. Nuo 
jų užsidegė ir senoji me
džio varpinė. Graudžiai su
žvangėjo lėkdami žemėn į 
ugni seni bažnyčios varpai, 
lyg tardami žmonėms su
diev. Sudegė naujieji mo
kyklos namai, špitolė ir di
deli aptiekos namai. Medi
nė, ypatingo stiliaus, graži 
bažnyčia, kuri buvo per 8 
— 9 sieksnius tolumo nuo 
degančios varpinės, dėlto 
nesudegė. Tik viena didžiu
lė granata iš pietų pusės 
pramušė kiaurai bažnyčios 
sienų ir truko viduryje, bet 
neuždeg'e ir maža ką teuž
gavo. Šiaip apylinkė nenu
kentėjo, išskyrus ruožų 
Barzdų kaimo Višakio 
dos linkui.

Apylinkėje mokyklų 
bet ne visur tinkami moky
tojai bei mokytojos. Gyve
nimas eina paprastu keliu: 
žmonės dirba sėja, akėja, 
duonutės turi — ir tai dė
kui Dievuk, a.

susirinkimų mėsinės kuope
lė perleido jų .visiškai drau
gijai su 500 rubl. gryno pel
no.' — Vokiečių valdžia 
Šiauliuose nesenai padarė 
gyventojų sąrašų, pagal ku
rio Šiauliuose dabar yra 
5427 gyventojai. Sulyg tau
tybės yra vokiečių — 66 
(29 vyrai, 37 moters); lie
tuvių 4261 (1770 vyrų, 2491 
mot.); lenkų — 546 (243 vy
ri], 303 mot.); žydų — 509 
(227 vyrų, 282 mot.); rusų 
— 45 (17 vyrų, 28 mot.); 
Sulyg tikybos: katalikų — 
4807; evangelikų — 83; sta
čiatikių — 32 ir žydų 509. 
Žydai taipgi daugiausiai y- 
ra iš Žemaitijos čionai dėlei 
gešefto atvykę. Šiauliečių 
žydų tiktai kelios šeimynos 
tėra pagrįžusios. Šiaulių 
kaimų gyventojai beveik 

i visi yra pasilikę, tiktai 
tame kaime vieno-kito 
bėra.

nuo
Ru-

yra,

KĖDAINIAI.
Šičia vėl atvėrė ligoninę, 

dabar dar tik su 20 lovų. 
Jų veda Vokiečių gydyto
jas drs. Steuernągel. JChoa 
tarpu ten drabuojasi dvi Il
gintoji. Į gydytojų galima 
kreipties antradieniais, ket
virtadieniais ir šeštadie
niais nuo 8 ligi 1 valandos. 
Prie ligoninės yra ir vaisti
nė. kur visi gauna vaistų. 
Čia. Kėdainiuose dabar 
steigė ir taikos teismą.

1-

savo

metų 
laikė

ŠIAULIAI.
sario 20 d. šių 
ių 'Juozapiečiai

metinį susirinkimų.
Nors Šiauliuose žmonių žy
miai pamažėjo, vienok su
sirinkimas buvo didelis, ir 
šiais sunkiais laikais drau
gija nenuleido rankų, bet 
stengėsi gyventi. Nuo ru
delis padarė 4 susirinkimus, 
suruošė vienų vakarų: pri
sirašė prie draugijos ir ke
letas naujų sąnarių. Prieš 
porų mėnesių keletas narių 
draugijos vardu įsteigė mė
nesinę, pasiimdami visų at
sakomybę ant savęs. Pei‘ šį

re- 
rie-

SVĖDASAI.
Jau privažiuojant mieste

lį, matyti ištolo, jog čion 
butą didelės karo audros: 
stūkso išgriuvę kaminai, 
matomi suardyti ir prakiu- 
rinti stogai. Įvažiavęs ma
tai daugybę namelių be 
langų užkaišytų šiaudais, 
užkaltų lentomis. Čia butą 
ugnies: šūviai pataikė į 
šventoriaus mūrų, į vienų- 
kitų namų, kuriuos sudegi
no, Prie-pat naujosios kle
bonijos dar ir dabar matyti 
plati duobe, granatos išrau
sta: nuo jos išbirę jo bažny
čios ir klebonijos langai. 
Žmonės ir šios vietos kle
bonas buvo pasitraukę. 
Nuostolių ... nesuskaitysi. 
Miestelis pirma beveik žy
dėjo: buvo keletas geres
nių namų, buvo dvi moky
klų gražus namas vartotoju 
draugi jos. V arto to jų draugi
jos prekes patys žmonės iš
sinešiojo, namo stogas šo
vinių prokiurintas, viskas 
šiandien sniegu apnešta. 
Namelis, kur buvo valdiš
koji liaudies mokykla, ap
draskytas, be durų, be lan
gų. Čia buvo įtaisyta ar- 
klydė. Per tris Karalius at
vykęs čia klebonauti kun. 
Čiapas pradeda apsižiūrėti, 
pradeda lepinti, kas galima. 
Bet langų neindčsi, nes sti
klų nėra. Sumanyta ati
dengti mokyklėlė ten, kur 
buvo senoji klebonija, su
sirado ir mokytojas, baigęs 
Utenos miesto [mokyklėlę. 
Darbas prasidėjo. Tuo tar
pu manyti apie Vartotojų 
draugijos panaujinimų nė
ra ko: pirma reikia namas 
pataisyti, o paskui jau ru-

pinties, įškur gauti prekių. 
Svėdasų parapijoj visai su
deginti šie sodžiai: Viko- 
nys, Pauliškiai, Čekai, Nau- 
jabydžiai arba Sleptiškis, 
Čukai, Visetiškiai (visai su
deginti, Jotkonis (apdegę), 
Paukiškis (vienasėdis), Be- 
regiai, Gaidžiai, Mičonis 
(Debeikių par.). Grikiape- 
liai, Butėnai ir Bajorai. Su
deginti malūnai Svėdasų 
dvaro — Zaviškių malūnas, 
Čekų malūnas, Žaliosios ma
lūnas. Svėdasuose buvo vie
na laudies mokykla, antra 
“Saulės”, Kunigiškių kai
me, Butėnuose ir Saločiuose 
buvo liaudies mokyklos. Li
ko panaujinta mokykla tik 
Svėdasuose rupesniu klebo
no kun. Čiapo ir Kunigiš
kių kaime. Čia vietiniai 

: žmonės yra sutaisę iš pen
kių žmonių mokyklos glo
bėjų komitetų ir pasikvietę 
mokytojų, 
apylinkių 
Mokykloj 
vaikų.

kad to kaimo ir 
vaikus mokinti], 
susieina apie 48

d.

ČEREPOVCAS.
(Vaikų vakarėlis.) 

Pas mumis birželio 19 
buvo lietuvių pabėgėlių
vaikų prieglaudos vakarėlis 
iš keturių dalių. Visupirma 
buvo prakalbų, kuria pasa
kė Zofija Nikiperaitė. Kal
bėtojos žodžiai sugraudino 
visus, kas tik suprato lietu
viškai. Antroje dalyje bu
vo suvaidintas vaikams pri
taikintas veikalėlis “Į mok
slų”, visas roles atliko pa
tys vaikai ir prieglaudos 
vedėja T. Vaikaitė. Trečio
je buvo dainoj|; vedant pa
čiai prieglaudas, vedėjai 
vaikų choras padainavo lie
tuvių dainelių: “Lietuva 
tėvyne musų”, “Ko lindi, 
putinėli”, “Ant kalno kar
klai siūbavo”, “Kas suba- 
tos vakarėlį”, “Tekėjo sau
lelė” ir t. t., — viso labo 10 
dainelių, neskaitant himnų. 
Reikia tik pastebėti, jog 
giedant rusų himnų buvo 
visi sustoję, o per lietuvių 
himnų nieks nesistojo: mat, 
rusai nesuprato, o lietuvių 
nebuvo inteligentų, o šiaip 
žmoneliai nežinojo, kad rei
kia stoties. Dainelės suža
dino visus ir buvo girdėti 
vis šaukiant “valio” ir del
nų plojimas. Pagaliaus ket
virtoje dalyję buvo šiena- 
piutčs paveikslas ir pabai
goje vaikų žaidimas. Nuė
jus vaikams arbatos gerti, 
dar kiek pažaidė ir pašoko 
vyresnieji.

di,. kad lietuvių tremtinių 
gyvenimas yra mažne visur 
aprupintaiB, tik kasžino, ko
dėl labai yra užmiršti Kry
mo lietuviai. Teodozijoje 
jų yra ne taip menkas bū
relis — bus lig 200. Yra 
net tokių, kurie visai nesu
pranta lenkiškai ir beveik 
metai, kaip bebuvę išpažin
ties. Pasimetę, be tėvų, be 
vyresniųjų — nėra kam 
prižiūrėti jų dvasios gyve
nimų. Platinasi tvirkimas, 
girtuokliavimas, nes čia yra 
vyno kraštas: už 50 arba 70 
kap. galima nusipirkti ge
ro vyno butelis. Kad ir už
ginta pardavinėti, bet, ei
nant gatve, turkai, graikai 
siulyte siūlo, užbėgdami už 
akių. Išėjus vakarų net 
liūdna darosi dažnai pama
tai net jaunas merginas ge
riant kame užkampyje su 
ištvirkusiais bulgarais, grai
kais. Knygų nėra kur nu
sipirkti, lenkiškai menkai 
kas temoką. Knygyno jo
kio nėra, išskyrus rusiška, 
kuriame yra kelios knygos 
lenkiškos, padėtos vaikų 
mokyklai, bet ir apie jas 
nieks nežino, o nieks nepra
neša. O lietuviškų nėra ko 
nė manyti. Bet jaunimu 
reikėtų pasirūpinti, reikia 
jam teikti ir dvasios peno, 
nes sunku gyventi tarp 
svetimtaučių. Silpnoms gal
voms nedaug tereikia: pa
pūtė koks vualis — tuo
jau iškrypsta iš doros ve
žu. Be knygŲ ir laikraščių, 
reikalingas dar dvasios va
dovas; reikalinga butų, kad 
bent retkarčiais apsilanky
tų čionai lietuvis kunigas.
------------V.-'—____ < _____

ROSLAVLĖ.
Roslavlėje be galo sun

kus padėjimas pabėgėlių 
del cukraus. Jo niekur nė
ra, tiktai žemietybės krau
tuvėje, bet ir tenai parduo
da tiktai vietos gyvento
jams, o pabėgėliams ne. Ir 
ant iškabos parašyta: “bie- 
žencam niet saharu” (pa
bėgėliams nėra cukraus.)”. 
O pabėgėlių šelpiamosiose 
organizacijose cukraus nė
ra ir neprižada pasirūpinti 
pristatyti. Delko taip pas
merkė pabėgėlius pikčiau 
už kriminalistus? Vietos 
gyventojams arbata yra iš
taiga, nes jie turi savo ri
kius, o pabėgėlaims tai vie
nintelis maistas. Reikalin- 

kad atkreiptų į tai ati- 
tie, kam pridera.

Šiaulių pabėgėlis.

ga, 
dę

AGURKAI NE VALGIS, 
TIK UŽDARAS.

Šiame laike agurkai la
bai išsiplatinę tarp žmonių, 
visokiais budais juos varto
jant, bet maž-daug jų atsi
radimų pažymėsime.

Agurkai pradėta sodynti 
apie prieš 3,000 metų. Ku- 
maon provincijoje, rytinė
se Indijose, bet 
nomi senovės 
nei grekams.

Septintame 
mes atrandame
toli Gorinth, kuris tame lai
ke keitė savo vardų nuo 
Mekone ant Sikyon, reiš
kiantį agurkas. Šiame atve
jį, neužginčinamai liudija, 
kad jau Grekijos vienoje 
provincijoj, buvo dideli plo-

nebuvo ži- 
rymionams

šimtine tyj, 
miestų, ne-

DOVANŲ!

KRYMAS.
Skaitant laikraščius rau-

Nepamigsi 
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

ffl 1916 by American Press Association from Medem.
PRIE VERDUNO.

Prancūzų apkasus, vokiečių pėstininkai atakuoja rankinėmis granatomis. Dau 
giau nieko nesimato, kaip tik pliki stuobriai visoje apie linkėję.

tai užsodyta minėtų dar
žove.

Tarpe rymionų, mes ran
dame karalių Tibiriusa, (ku
ris buvo nužudytas 37, m. 
prieš Kristų.) kuris naudo
jo agurkus kas diena. Taip
gi, jie buvo sodinami šil
tuose namuose, del specia- 
lio jų naudojimo. Pienius 
kalba apie sūdytus agurkus 
ir Athenaeus mini apie rau- 
gytus agurkus, dar 200 
metų prieš Kristų.

Karolius didysis, parvežė 
šį augmenį iš Indijos į Vo
kietijų, kuomi užsipelnė 
didelės sau pagarbos. Sla
vai įvedė į Austrija ir Hun- 
garijų pirmiau, negu kad 
buvo įvesta į Vokietija.

Šiandien agurkai yra ži
nomi ant viso žemės kamuo
lio ir yra naudojami įvai
riais budais, kaip kad ku
rios tautos reikalauja. Val
gio agurkų maistingumo di
dumų mes negalime apkal
bėti, kadangi savyje turi 
97 nuošimčius vandenio. 
Kaipo daržovė, yra daug 
geresnė.

Vienok labai plačiai iš
siplatinęs prie agurkų žmo
nių noras, nors tiktai neži
nant jų maistingumo, bet 
šiandien nerasime tokios 
valgyklos, kad be agurkų 
apsieitų.

BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 20 d. atsibuvo new 

Yorko ir New Jersey vals
tijų L. Vyčių apskričio su
važiavimas. Iš atsilankiusių 
konferencijon delegatų pa
aiškėjo, kad tūlos kuopos 
gana darbščios, o tūlos vi
sai apsileidę.

Pasiimk šitą Laikrodėlį

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS 
Išeina kas ketvertas Chicsgoje

8 Puslapių Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokių žinių iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo.- Talpina kiekviename nu
meryje daug naudingų, pamokinan
čių, rimtų straipsnių. Geriausia 
laikraštis norintiems rimto ir įdo
maus pasiskaitymo.

Prenumerata kaštuoja:
METAMS 92.00.
PUSEI METU $1.00.

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO„ Ine. 

3249 So. Morgan St., Chcago, IU.

■miHinitBiwaiiiiiianniiq.
ResMencijos.
Haymarket 1027 P

I
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms Ir 
rezidencijoms ir te už labai žemas kainas

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee ava.
Rea.1431 Holt St. Chicato, III.

BIIIIIIBIIIMIIIIIII

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

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

H. Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St., Chicago, III.
Arti Hali‘.id 

Atdara Nedaliomis
.llllIBlIlIHBIIIIIIBIIIIIlBllIlilBlIlIlIBIIIIHBlIlIliBIIIIIlBIlIlUBlIlIllBlIlIllBlUIIII

K. J.
Generalis Agentas Ohicagai.

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

S. F. Tananevičius,
■. i > . if f‘Kataliko” Leidėjas

a...-

DOVANŲ!

Nesuklys!
Jis

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

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

. , deriu sekančiu adresu: ■ e‘

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

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.
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LIETUVIŲ DIENOS 
SUTVARKYMUI AMERI
KOS LIET. SUVAŽIAVI

MAS.

(Nuo pusi. 5). 
ypatų. Rekomendacija 
tvirtinta.

Komisija kreipimuisi į 
įtekmingus Amerikos žmo
nes — palikti Centraliniam 
Komitetui tokių komisijų 
pasirinkti.

Komisija nukeliavimui į 
Washington^ delei Lietuvių 
Dienos — nutarta palikti 
tai Centraliniam Komite
tui.

Socialistų delegatų pro
testo, priduoto pirmoje se- 
sijoje, klausime nutarta pa
likti jį ant stalo, lies neži
nia, ar socialistai prisidės 
prie bendro darbo, ar ne.

Įnešta ir nutarta, kad, 
užbėgimui už akių nelega
lizuotam aukų rinkimui 
Lietuvių Dienos laike be 
Centralio paliudijimo, bus 
pasirūpinta įgyti Suv. Val
stijų valdžios protekcija.

Jei socialistai sutiks da
lyvauti C. Komitete, tai 
jiems bus pavesta 1 ar 2 
vietos Presos Komitete, pa
darant tuomi 7 ar 8 vietas 
Komitete.

Perskaityta Antrosios se
sijos protokolas ir priimtas 
su keliais pataisymais.

Susirinkimas uždaryta 
7:15 v. vakare.

Pirm. — J. S. Lopatto, 
sek. — J. B. Kaupas, 
sek. — V. K. Račkaus

kas.

uz-

KARĖS NUOTIKIAI 
1915 M.

Rugp. 10 — Italų subma- 
rinas, paskandimo austrų 
šubmarinų U-12. Anglų 
lįruiseris India torpeduotas 
Švedijos pakraščiuose. Vo
kiečiai užėmė Lomža.

Rugp. 14 — Turkai ir 
kurdai tūkstančius armėnų 
išskerdė. Teutonų armija 
persilaužė per rusų linijas, 
septynias-dešinits penkias 
mylias į rytus nuo Varša- 
vos. Rusai atmušė vokie
čius Mintaujos apielinkėje.

Rugp. 15 — Rusai pas
kelbė, kad gerai sekasi ir 
progresuoja Kaukazo fron
te. Austrai bombarduoja 
Belgradą, bet priversti bu
vo pertraukti bombardavi
mų, kadangi serbai pradėjo 
bombarduoti Semlin ir Pan- 
skova. Vokiečiai pastūmėjo 
rusus atgal nuo Kubisko ir 
paėjo pirmyn į šiaur-vaka- 
rus ir į pietus link Lietu
viškos Brastos

Rugp. 20 — Vokiečiai o- 
ficialiai paskelbė, kad už
ėmė rusų fortų Novogeor- 
gievsk, 20,000 kareivių ne
laisvėn paėmė ir 7,000 ka- 
nuolių.

Vokiečių f lota susitiko su 
rusų Rygos Užtakoję. Per
galės pasekmių nebuvo tik 
abidvi pusės nustojo po ke
lius savo laivus.

Italija paskelbė kare 
Turkijai.

Rugp. 23 — Talkininkų 
laivynas bombarduoja Zec- 
brugge. Vokiečiai plianuoja 
įsiveržti Serbijon, iš Bulga
rijos pusės. Vokiečiai už- 
ginčina, kad buk rusai pas
kandino kruiserį Moltke ir

w6or

NO
VALUE

kita dešimtį laivelių Rygos 
užstakoje.

Rugp. 29, — Austro-Vo
kiečiai veja rusus iš Lenki
jos; devyni slavų fortai 
puolė. Balkanų valstybės 
praneša, kad galutinai nu
tarusios prisidėti prie tal
kininkų ir gelbėti juos. La
bai smarkus mušis eina 
tarp anglų ir turklį Darda- 
nėliuose.

Rugp. 31, — Rusai paėmė 
nelaisvėn 7,000 kareivių 
prie Lutsko. Alphonso Pe- 
goud, franeuzų lakūnas už
muštas ore, su vokiečių la
kūnu dueliui. Keturesde- 
šimts laivų, anglų ir talki
ninkų nuskandyta per rugp. 
mėnesi.

Rugs. 1, — Gen. Alexieff 
pakeltas i vyriausią štabų 
rusų armijos. Vokiečiai 
skelbia, kad rusų nelaisvėn 
paėmė nuo geg. 1, — 1,100,- 
000 kareivių. Anglai padarė 
labai svarbių pasisekimų 
prie Buvok-Anafarta, Gali- 
polio pussalyj. '

TRENTON, N. J.
Kosciuškos svetainėje at

sibuvo prakalbos ant kurių 
kalbėjo kun. K. J. Jasinev- 
skis iš Bound Brook. Au
kų surinkta $18.37c.

HARTFORD, CONN.
Rugp. 20 d. atsibuvo 

Vyčių kuopos susirinkimas, 
ant kurio nutarta mokintis 
dainuoti Vyčių himnų. Mo
kintojom aprinktas O. Ras- 
mauskis.

SE sc=^

Chicagos Strytkarių 
Transportacija.

MAnITER TOBACCO 
MADE THEM FAMOUS

GRAMOFONAI
Dr. P.

g

CHICAGO SURFACE LINES.
V. K. Račkauskas.

Fr. Ži-
Market

: /A’
& ■ 
į

Kitame musų straipsnyj bus 
labai interesingi patarimai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRALIS KOMITE

TAS.
Tuoj aus po uždarymui 

suvažiavimo toje pačioje; 
vietoje įvyko Amerikos 
Lietuvių Centralio Komite
to posėdis, kuriame paskir
styta vietos sekančiai:

Pirm — adv. J. S. Lopat
to, 47 Bennett Bldg., Wil
kes-Barre, Pa,

I Vice-Pirm. kun. Dr. V. 
Baltuška, Mt. Carmel, Pa.

II Vice-Pirm. — 
vatkauskas 110 W. 
St., Scranton, Pa.

I Sekrt. — kun.
Augustaitis, Box 204, Gir
ardville, Pa.

II Sekrt. — M. Šalčius, 
1419 No. Main Ave., Scran
ton, Pa. '

III Sekrt. — V. K. Rač
kauskas, 307 W. 30th St., 
New York, N. Y.

Iždininkas — V. Lukoše
vičius, 322 Sunbury Ave., 
Minersville, Pa.

I iždo globėjas — T. 
Paukštis, 13 Mill St., Pitt
ston, Pa.

II ižd oglobėjas — Dr. 
J. Šliupas, 1419 No. Main 
Ave., Scranton, Pa.

I Komiteto narys — K. 
Krušinskas, 59 TenEyck St., 
Brooklyn, N. Y.

H Kom. narys — R. Ka
ruža 2810 Richmond St., 
Philadelphia, Pa.

III Komiteto narys — J 
Miliauskas, c. o. Politania 
Bank, Pittsburgh, Pa.

Centralinio Komiteto pir
mojo posėdžio nutarimai bus 
paskelbti sekančios savaitės 
laikraščiuose.

Centr. Kom. 1-jo posė-

Daugiausia nuo nelaimingų atsitikimų ga
lima apsisaugoti, per didesnį veikimų apsisau- 
gojant. Realizuojama tasai faktas šimtų publi
kos organizacijų, išeikvojant tūkstančius dole
rių, del apšvietos mierio. Šisai mieris jungiasi 
su abelnu apsisaugojimo dalikli ir talpinasi 
dirbtuvių plotus, didelių ir mažų, kasyklas, gc- 
ležkelius, gatvekarių bėgiojimų ir tam pana
šiai.

Su specialiu reikalavimu, nuo gatvekariais 
• keliaujančių pasažierių ir pėsčių keliaujančių 

gatvėmis, kur karai įvesti, tenai yra kelios pa
prastos teisės, kurios turi būti su visai arty- 
mos.

Visuomet lauk karo sustojant, negu mei- 
ginsi lipti į jį.

Prieš išlipimą iš karo,\ ne per toli veik visi 
vyrai sustoja prie durų, kuris yra geru daiktu 
ir apsisaugosite išlipant. Moterįs pasažierės, 
visuomet turi pasiimt už tam tyčia padarytos 
rankenos su tiesiųjų ranka ir lipti žemyn pra
dedant su kairiųjų koja pirmiau. Tas supa vi
sų kimų aplinkui, kad pasažierius puolasiprie 
užpakalinio galo, vietoje prie pirmgalio. Tai 
yra pavojinga, kadangi žmogus stovi ir gali 
pulti augštieninkas ir blogas pasekmes gali 
sutikti. Todėl, kad apsisaugoti, turite nešti 
savo pundelius tiesėja rankoje, pasiimti už pa- 
silaikymui pritaisytų rankenų su kairiųjų ran
ka ir pradėti žengti su tiesiųjų koja.

Pereinant užpakalį karo, visuomet turi but 
atsargus ir žiūrėti ar kitas karas ar vežimas iš 
priešingas pusės neatbėga. Šisai turi būti mo
kinama vaikus — iš kurių daugelis sutinka ne
laimę, per nežinojimų kaip apsisaugoti.

Peržvelgus šiųs dvi paprastas tiesas, pada
rysite daug už tikrinimo ir susimažins ant gat
vių nelaimingi atsitikimai.

UZDYKš
T^ERA niekur duodama. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, kaip nie- 
11 kur.klt?r. Vlena gerlauslų lr p,giausill kalban«l ir grojamų mašinų (gramofonų) yra 
musų naujai išleista. ;Betriubine HARMONY JSS Kaina Tiktai

$12™
Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už tokių kainų, ko

kia męs Betrubinę “Harmony” parduodame. Už panašių mašinų kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.
Betriiibinė “Harmony” turi gražiai padirbtų dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 

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

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestų pagerinimą, kurisai apsaugo
ja plastinkų nuo sužeidimo ir balsui priduoda ypatingų malonumų ir gražumų.

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

turėtų gerų balsų, ilgai tęsėtų ir neišrodytų į pigių mašiną, tai įsigyk Bitrlibinę “Harmony.”:<
Jei pats jau turi gramofoną, tai papasakok apie Betrubinę ‘‘Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerų ir augštos rųšies mašinų.. ~ •
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu:

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

Biznieriai, Garsinkites “Katalike
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Iš Chicago.
CHICAGOS LIETUVIAI!

Suvienytų Valstijų Kon
gresas, užjausdamas Lietu
vos vargams, paskyrė Lie
tuvos naudai “Lietuvių 
Dieną” (Tag Day). Toje 
dienoje visose Suv. Valsti
jose bus renkamos aukos ne 
vien nuo lietuvių, bet ir nuo 
svetimtaučių. Juo geriaus 
prie tos dienos prisirengsi
me, tuo daugiaus surinksi
me aukų badaujančiai tėvy
nei.

Sulyg gautų žinių, ta die
na yra lietuviams skiriama 
Lapkričio 1 d. šių metų 
(Visų Šventų diena). Taigi 
laiko yra likę labai mažai, 
o darbo bus labai daug.

Kad šį darbą kuogreičiau- 
siai pradėjus ir kuogeriau- 
siai nuveikus, šiuomi kvie
čiame visus Chicagos lietu
vius, be pažiūrų skirtumo, į 
susirinkimą, kuriame bus 
išrinkta Centralinė Chica- 
gai valdyba surengti “Lie
tuvių Dieną”.

Susirinkimas įvyks rug
sėjo 13 d., š. m., Šv .Jurgio 
par. svetainėje (kampas 
Auburn ir 33 gatvių). Su
sirinkimo pradžia lygiai 8 
vai. vakare.

Kviečia:
“DRAUGO” REDAKCIJA 
“KATALIKO” REDAKCI
JA.
“LIETUVOS” REDAKCI
JA

po pertraukai vasaros lai
ko — vakacijų. Gydytojai 
labai užsiėmę peržiūrėjimu 
sveikatos stovio, kad įsi
maišę turinti limpančias 
ligas, labjausia paralyžių, 
neužkrėstų sveikų.

Manoma, kad vaikų pra
dės mokyklą lankyti apie 
550,000, nes 5,000 daktarų 
buvo labai užimti dienos 
bėgy j e peregzamina vimui 
sveikatos.

Kindergardens atsidarvs 
tik spalio mėnesyj, nes ten 
mažesni eina ir greičiau ga
li tą baisųjį paralyžių įneš
ti ir kitus apkrėsti.

Ant vieno tūkstančio mo
kytojų daugiau reikalinga 
padauginti arba šisai metas 
tiek reikalauja.

iš šių ypatų: A. Račkus- 
pirm., P. M.
pirm,. J. P. Poška, rast., 
Pr. Juškaitis ižd., A. Lin
kus redaktorium.

Juras vices-

PAPJOVĖ SAVO JAU
NĄ PAČIĄ.

J. Maurice Pettit 28 me
tų amžiaus ir antrą pačią 
vedęs 18 metų amžiaus, ir 
pagyvenęs mėnesį laiko su 
ją, britva perpjovė gerklę. 
Atsitikimas buvo prie 930 
Barry Ave. Priežasties 
žmogžudystės dar nepatir
ta; jos motina sako, kad 
galėjo sudurnavoti, o abel- 
na nuožvalga yra metama, 

<kad tai iš kokios neapykan
tos.

STANDARD OIL EKS- 
PLIOZIJOJE UŽMUŠĖ 

DEVYNIS SUŽEIDĖ.
Buvo baisi ekspliozija, 

prie Wenthworth Ave ir 16 
tos gatvės kuomet Standard 
Oil Companijos ir kerosyno 
kubilas ekspliodavo. Tame 
kubile radosi apie 38,000 
gorčių gazalyno ir gerosy- 
no, kad net upė liepsnojo, 
kuomet išsiliejęs skystumas 
degę.

JAU PRADĖJO PLATIN
TI DVYLIKTĄ GATVĘ.
Jau pradėjo griauti na

mus, kurie buvo užėmę 12- 
tos gatvės praplatinimo 
vietą. Už tūlo laiko, turėsi
me gražesnę, platesnę mi
nėtą gatvę.

š.

MOKSL. R. K. S.-MO 
SEIMAS.

Rugp. 25, 26 ir 27 d. 
m. atsibuvo moksleivių sei
mas Šv. Jurgio parapijinė
je svetainėje. Seimas tęsėsi 
gana rinitai ir daug labo 
S-mo nuveikta. Vakarais 
atsibuvo programai.

Nauja centro valdyba iš-

CHICAGOS BALSUOTO
JAI.

Chicagos balsuotojai, ku
rie dalyvaus pirmutiniuose 
balsavimuose rugsėjo mėne
sį, bus į 695,238, iš kuriii 
453,314 vyrų ir 241,924 mo
terų. Paskutiniame suskai- 
tyme tiek buvo, bet vėliau 
dar tapo pridėta 60,843 bal
suotojai, o atima 96,546, 
kaipo persikėlusių kitur gy
venti arba numirę.

ATSIDARĖ MOKYKLOS.
Rugs. 5 d. atsidarė visos

Chicagos mokyklos kaipo rinkta ant ateinančių meti;
, ......

CHARLES F. WHITE.
Tai vienas iš tinkamiau

sių žmonių valstijos sekre
toriaus vietos užėmimui. 
Artinasi nominacijos diena, 
rugs. 13, kurioje turi teisę 
kiekvienas balsuotojas ati
duoti balsą už Chas. F. 
White, kaipo republikonų 
partijos kandidatą.

Charles F. White, 
6315 Lakewood avė., 

Chicago, Ill.

MEDILL McCORMICK.
Medill McCormick, repu

blikonų partijos kandidatas 
į kongresmąnus, kurio no
minacija atsibus rugs. 13, 
seredoje. Tai yra iš buvęs 
keturis metus valstijos le- 
gislaturoje ir geriausia tik
tų į kongresmąnus.

geriausiai jis butų sutaisy
tas. Toksai neturėjimas no
ro valgyti paprastai buvo 
pirmutiniu apsireiškimu li
gos. Šitas stovis reikalauja 
greitos atidžios ir pirmuti
niu dalyku yra paimti Tri- 
nerio Amerikonio Karčiojo. 
Vyno Eliksyro, kuris grei
tai paakstina virškinamuo
sius organus prie atnaujin
to veiklumo, kuris padaro 
naturalį norą valgyti ir su
stiprina kūną. -Daugelis li
gų yra arba vidurių užkie
tėjimo pasekme arba vidu
rių užkietėjimas yra svar
biausiu jų apsireiškimu. Ši
tas vaistas išvalo kūną ge
rai ir palaiko jį išvalytu. 
Aptiekose. Kaina $1.00. Jos 
Triner, išdirbėjas chemikas, 
1333-1339 So. Ashland Avė. 
Chicago, Ill.

Jei Trinerio Linimentu 
subraukysi skaudamus rau
menis, ar sąnarius, tai nu- 
jsistebėsi, kaip greitai skau
smai atleis. Karšta maudy
nė po susibraukymui šituo 
Linimentu .palaiko raume
nis tvirtais. Aptiekose 25c. 
ir 50c.; apmokėta krasa 35c. 
ir 60c.

JOHN COCHINSKY,

Kandidatas ant republi- 
konų nominacijos tikieto į 
kongresą ketvirto kongre
sinio distrikto. Balsavimas 
atsibus seredbje, rugs. 13 d.

Reikalaujame vyrų i geležies atma
tų jardą. Taip-gi dviejų vyrų, 
gali dirbti su žirklėms.

Atsišaukite:
Feinberg and Kahn.

37th' St. and Ashland Avė.

kurie

Pajieškau savo draugų, Augustino 
Dubikaičio ir Antano Ciuros, Kauno 
rėd. ir žinau kad jie gyvena Chicago- 
je. tik antrašo nežinau. Malonėsite 
atsišaukti ant antrašo.

Kazimieras Paliulionis, 
2003 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ I 
MOKYKLA.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu. Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekono
mijos. i>ilietystės. dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., Chicago.

Pa j ieškau 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 j Chi
cago, Ill. Norėčiau susižinoti. Malo
nės! ji pati ar kitas pranešti, ant 
šio ąntrąšio.

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

L. S. S. SUVAŽIAVIMAS.
Šiomis dienomis, atsibuvo 

Liet. Soc. S-gos IX suva
žiavimas.

SVEIKAS SKILVYS.
Yra gerai* žinomu, daly

ku, kaj skilvys, kartais at
sisako maištu Tilimti,. kad ir

: .. -- --------

Pajieškau savo vyro, Motiejaus 
Segždo, paeinančio iš Kauno rėd.. Ra
seinių aps., Batakių par., Girniškių 
kaimo. Prasišalino nuo mane liepos 
mėnesyj, 1914 m. Kas žinote kur,jis 
yra, malonėsite pranešti ant antrašo:

Johana šegždienė,
665 Garden St., Kenosha, Wis.. -.. _ - . -

Pajieškau J. Areskos, kuris prasiša
lino rugp. 11 d. palikdamas moterį su 
trimis dukterimis ir vienu sūnų dide
liame varge. Pabėgęs paeina iš Ra
mygalos miestelio, Kauno gub.. o 
moteris iš Subačiaus, Akmenų sod. Pa- 
tėmija kur tokį vyrą, malonėsite pra
nešti ant sekančio antrašo:

Frank Zaleski,
211 — 256th Pl., Hammond, Ind.

“KATALIKO” AGENTAMS IR 
SKAITYTOJAMS.

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

TANANEVICZ PUB CO.
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

ėia, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas. Pas 
jį galite užsirašyti ‘ ‘ Kataliką ’ ’ ir už
simokėti pinigus.

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

Reikalaujame darbininkų i lumber- 
jardį. Užmokame kas vakaras, jei 
yra reikalaujama.

Atsišaukite:
3500 So Racine Ave.

ANT RANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

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

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank 

3253 So. Morgan St.

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda 160 akerių žemės" ir na- 

už, $2,000. Žemė randasi 5 mi- 
miesto Prentice priekelio. 
pirkti, kreipkitės šiuo ant-

Joe Drevinski, 
Glidden, Wis.

mai, 
lios nuo 
Norintieji 
rašų:

ant
Sa- -Ant pardavimo Kotelis^ ir restaura- 

nas, Melrose Park, 24 kambariai, ga- 
so ir elektros šviesa. Rendos $62.00. 
Įeigos apie $150.00 per sąvaitę. Sty- 
mu apšildoma. Atsaximas anglių ar 
vokiečių kalbose.

Ch. Jucker, 
Melrose Park, Ill.

ANT RANDOS.
6 kambarių flatas p. Ta- 

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

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank, 

3253 So. Morgan St.

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

Bach Dept. Store, 
3601 So. Halsted St.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ". tas gaus gražių dovanų vertės 
50e. Pasinaudokite proga.

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

- ........................ ■ . /ANANEVICZ SAVINGS BANK
•stinnįl

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- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

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

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

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

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

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

i l in iniu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii n

JONAS M. TANANEVICZ, Sav.
5249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS

\ . . '

BANKOS VALANDOS: Utaroinkais, Ketvertais Ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panodollois, Seredomls Iri Pėtnyčiomis nuo 8 ryto Iki 8 vak. NedSilomls nuo 9 ryto iki vai. po piety.
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