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Dideli Talkininkų laimė
jimai Balkanuose

Paėmė miestą Floriną ir ar
tinasi prie Monastirio

SERBŲ ARMIJA SUGRĮ
ŽO SAVO ŽEMĖN.

Atėnai. — Balkanuose, 
kur kariauja keliolikos tau
tu armijos, tomis dienomis 
Įvyko didelės atmainos. Tal
kininkai sutruškino dešinį
jį bulgaru fronto sparną, 
.paėmė svarbu miestą Flo
rina ir eina ant Serbijos 
miesto Monastirio, kur bul
garai turi savo svarbią sto
vyklą.

Čia gauta žinios, kad bul
garai apleidžią jau ir‘Mo- 
nastirį ir persikelia į Us- 
kubą.

Bulgaru įveikime labiau
sia pasižymėjo serbai, ku
rie dabar kariauja su prie
šininku savo žemėje.

Tš Salonikų pranešama, 
kad bulgarą dešiniajam 
sparnui grosiąs didelis pa
vojus. Bulgarų armija gali 
patekti nelaisvėn.

Kuomet talkininkai paims 
Monastirį, tuomet ją armi
jos galės susijungti su ita
lais ir tuomet bulgarai su 
vokiečiais ir austrais bus 
nušluoti iš Serbijos.

Gauta žinios, kad rumu- 
nu-rusu armijos sulaikiu
sios briovimąsi bulgarą-vo
kiečiu Rumunijos provinci
joje Dobrogea.

TALKININKAI NUŠLA
VĖ VOKIEČIUS ANT 

SOMME FRONTO.
Vakariniame fronte, vi

siškai vokiečiams nesiseka. 
Anglu ir franeuzą armijos 
padarė ofensyvą ir nušlavė 
iki trečiai apsigynimo vo
kiečių linijai. Frontas uži
ma nuo Thiepval iki Som
me upės. Vienok, šiaip, nebe 
taip vokiečiai laikosi prie 
Thiepval ir Combles, kas 
padaro fronto nelygumą ir 
įsikišimą į franeuzą pusę, 
o tasai visai didelis tarpas, 
gana daug įsidavęs į vokie
čiu pusę.

Patsai Thiepval, kaipo 
vienas iš tvirtesnių stulpas, 
už kurio užkliuvo talkinin
kų linija ir ant tūlo laiko 
apsistojo — veik yra apsup
tas. Už dienos, kitos lau
kiama paimant. Coureelotte, 
kur kas toliau į šiaurius, 
bet jau anglų rankose ran
dasi.

Rancourt, kuris stovi į 
šiaur-rytus nuo Combles, 
anglų rankose.

Tuos du stulpu — Thiep
val ir Combles išvertus, 
greitai talkininkai išlygins, 
padarys tiesų frontą. Po šios 
spėjamos talkininkams lai

mės, nežinia kur atras vo
kiečiai sau tinkamą vietą 
atsispyrimui prieš talkinin
kus.
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TEUTONAI LAIMĖJO 
RUMUNIJOJ.

Smarkus mušis ėję ir ei
na tarp austro-vokiečių ir 
rumuną. Mūšio pergalė vir
to teutonų pusėn, kuomet 
pasisekė Rumunijos fortą 
Turtukai paimti ir kaip vo
kiečiu valdžia skelbia, kad 
apie 20,000 rumunų karei
vių paėmė. Turkutai stovė
jo už penkiasdešimts mylių 
į piet rytus nuo Bucharest, 
Rumunijos kapitalo.

Teutonai džiaugiasi ne 
taip užėmimu forto nei to 
didelio skaičiaus kareivių 
nelaisvėn paėįnimu, kaip 
kad gavo atsistoti , geroje 
vietoje, kurioje būdami, ne
bijo Turkijos atskyrimo 
nuo teutonų.

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
7,700 VOKIEČIŲ NAU

JAME ŽINGSNYJE, y
Pastarųjų šešių dienų bė

gy j, franeuzai paėmė ne
laisvėn 7,700 vokiečių > ka
reivių. Girios, į rytus nuo 
Btlloy — en — Santerre, 
prie užbaigos pietinio 
Somme fronto, taip-gi fran
euzą užimtos.

ANGLAI LAIMĖJO.
Moquet ūkė, kuri .buvo 

paversta į baisą fortą ir už 
kurią Kitchenerio armija 
kovojo per savaites laiko — 
dabar jau yra anglu ranko
se. Užimdami minėtą ūkę, 
daug vokiečiu kareiviu ne
laisvėn paėmė ir daugybes 
karės reikmenų.

Denube apkasai, vienos 
mylios ilgio, į piet-vakarus 
nuo Thiepval, taip-pat an
glui užimti. T šiaurius nuo 
Coureelotte, anglai pastū
mėjo savo liniją 1,000 jar
du.' Pjf

VOKIEČIAI PRADEDA 
ATIMTI SAVO PAJIE- 
GAS NUO VERDUNO.
Jau buvo minėta, kad su

laikymui mintinų, pribuvo 
vokiečiu į Transyl vairi ją. 
Dabar ta žinia pasitvirtina 
ir dar nurodo, kad tie vo
kiečių kareiviai 54,000 bu
vo atimti nuo Verduno' fron
to. Tai jau pas vokiečius 
nėra užtektinai jiegų, kad 
jau ima nuo bekariaujan
čio frbnto ir siunčia kitur.
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SERBAI NUVIJO 10 MY
LIŲ BULGARUS.

Francuzų anglų ir serbų 
armijos smarkiai veikia vi
same Makedonijos fronte ir 
sulaužė bulgarų apsigynimo

DIDŽIAUSIA SKERDY- 
NĖ SOMME FRONTE.
Kiek laiko ankščiau, skai

tėme laikraščiuose, kad di- 
siaučia 

IVerduno fronte. Dabar, tal
kininkams pradėjus užpuo
limą Sonune fronte, Verdu- 
no baisusis veikimas turėjo 
apsistoti, nes vokiečiai bu
vo priversti7 pertraukti sa
vąjį užpuolimą, o tik gintis 
kitam fronte nuo užpuoli
kų.

Dabartinis talkininkų o- 
fensyvas šiaurinėje piisėje 
Somme pasižymi generaliu 
mušiu arba didžiausia sker-

TALKININKAI SUMUŠĖ
BULGARUS GRAIKI

JOJE.
Rusai, serbai ir franeuzai,!

kairiojo fronto sparno, Bal- j džiausią skerdjnė 
kaną fronte, atėmė iš bul- 

[garą keturis kaimus ir nu
vijo link šiaurią.

Ten pat talkininkai pri
vertė bulgarus apleisti šiuos 
kaimus: Kastovia, Zagovit- 
sami, Zoretšani, Vichi ir 
perėjo Florina. Bulgarą 
nuostoliai vieno pulko žu
vo 1,500 kareiviu.

VAKARINIŲ INDIJŲ, 
12,000 VYRŲ KARĖS 

LAUKE.
Kent igeii tas iš Vakarinių 

Indiją, dabar susidaro iš 
12,000 vyrą. Tūli iš jų ka
riauja Europoje, kiti Egyp- 
te. Minėti kareiviai yra iš 
Jamaica, Barbadoes, Bri
tish Guiana, Leeward, Ba
hamas, British Honduras 
Trinidad.

Iš Amerikos

Franeuzai užgriebė pozi
cijas į vakarus nuo Vardar, žmonių, 
puse mylios gylio į priešų 
teritoriją.

Serbai padarė smarkų a- 
taką ant mylios fronto, ne
toli 10 mylių, nuo ežero O- 
strovo. Bulgarai, serbų ka
valerijos vejami, apleido 
savo pozicijas ir netvarkoj

SUGRIUVO TILTAS.
Statomas tiltas per St. 

Lawrence upę, prie Quebec, 
Kanadoje, netikėtai sugriu
vo, užmušdamas vienuoliką

dyne. Anglai .beperstojimo bėgo, palikdami' užpakalyj
stumia priešus ir vis užima 
kaskart naujas pozicijas.

Talkininkai turi visai 
i trumpam fronte, t. y. nuo 
Thiepval- iki Somme, 400,- 
000 kareivių.

dvidešimts penkias kanuo- 
les ir daugelį kareivių, ku
rie po nelaisvėn paėmimui 
dar ne yra suskaityti.

Serbai eina pirmyn ’link 
Vetrenik ir Kajeckalan į 
vakarus nuo ežero Ostrovo.

mirė New London, Conn. 
Poniai Howe mirus, tuoj 
buvo duota žinia preziden
tui Wilsonui apie jos mir
tį, bet Wilsonas atsakė, kad 
negalįs pribūti. Palaidota 
bus South Carolina valsti
joje.

ir

RUSAI VISAI ARTI 
HALICZ MIESTO.

Rusų armija visąi arti 
miesto Halicz, kaipo rakto, 
kuris stovi prie Dniestro, 
į piet-vakarus nuo Lvovo. 
Rusai atakavo prie Podvys- 
cke-Halicz geležinkelio lini
jas. Šiame atake rusai ne
laisvėn .paėmė .3,000 vokie.- 
čių .kareivių.■'/1 .. . ’A

TALKININKŲ LAIMĖ- 
JIMAS. ‘

Nuo pradžios naujoje aii- 
glų ■ ofensyvo, laimėjo- se
kančiai: 260 šautuvų, 647 
mašininių . kaimelių ir 54,- 
000 kareivių.

pradėjo 
vandenį, 
upės gy-

AUSTRALIJA SIUNČIA
300,000 KAREIVIŲ.

Kanada ir Australija pri
sidėjo prie dabartinės ka
rės daugiau, negu kita ko
kia po Anglijos valdžia e-

išsiuntusi karo laukan savo 
kareivių 500,000. Aūstrali- 
ja-gi, turi galutinai priren
gusi išsiuntimui 300,000 ka
reivių.

Anglų'armija perėjo upę 
Striūna ir užpuolė bulgarus 
prie.. Dzamimąh ’ ir Kamaja 
kaimą.; T.ąip-gi, aųgštįimųo- 
se ir žemumose.' Gudeli. Ar
tilerijos dvi kova siaučia 
visame Doiran fronte.

BULGARAI APLEIDŽIA 
VARNĄ.

Oficialės žinios ateina, 
kad iš svarbiausią portą 
Bulgarijos, Varna yra ap
leidžiama. Jau seniai žinios 
skelbė, kad buk rusia bom
barduoja iš Juodąją jūrių 
keliomis atvejoms minėtą 
portą, bet tikro, nieko to
kio nebuvo. Galima many
ti kad ir dabartinis paskel- 
lii'maš tiek1 tę,vertės ’turi.

ITALAI PASIDARĖ
• KELIĄ Į TRIESTĄ.

: Naujas italų ofęnsyvąs 
nuo (Joritzijęs' iki Adriatiš- 
kų jūrių, stovi pirmoje pa
sisekimo vietoje. Austrų po
zicijos sudaužytos.'

Nuo kraštų upės, jau sto
vi iš abiejų pusių pastaty
tas ir pradėjus vidurį kel
ti, kuris buvo 5,100 tonų 
sunkumo ir nuo vandenio 
pakėlus penkioliką pėdų 
augščio, kaip štai iš neži
nomos priežasties 
važiuoti atgal į 
Ties tuomi daiktu 
lis yra 200 pėdų.

Tuom kart buvo apie 
šimtas žmonių, bet kiti iš 
gelbėjo, tik 11 nelaimingais 
liko.

Minėtas tiltas, yra di
džiausiu ant svieto. Ilgio 
nuo krašto iki krašto — 
3 239 pėdų. Distancija tar
pe ramstinių ikarų 1,800 pė
dų. Įsteigimas jo atsieis 
$17,000,000. Tai bus trans- 
kontinento geležkelio tra- 
fika.

KARĖS PABĖGĖLIAMS 
DRAPANOS.

New York. Amerikos 
Raudonasai Kryžius pas
kelbė/ kad laike, sąvaitės: 
yra pasiuntę. Rusijos Rau
donam jam Kryžiui, pen
kiasdešimts penkis tonus 
drapanų, kurios turės but 
išdalintos armėnams ir lie
tuviams karės pabėgėliams.

pasažierinis apie 112,- 
svarų ir miegamasai, 

115,000 iki 152,000 sva-

POZIEREŠ&
BAPAUME

Photo by American Press Association.

Ant žemlapio matoma, 
kaip sąjungininkai gula ant 
vokiečių Somme fronte, 
Francijoje. Viršuj didelė iš
kaba, kuri nurodo kelią į 
Pozieres, o iš. ten į Bapau- 
me. Anglai jau paėmė Pb- 
zieres. Ir šita iškaba paliko 
linijos užpakalyj.

jį

MAP OF FRENCH ATTACK and ■
_________ SIGNBOARD BĖHIN D BATTLE. FRONT

KARŠTLIGĖS EPIDE
MIJA.

Elgin, Ilk, miestelyj tu
rinčiam, per 25,000 gyven
tojų, smarkiai pradėjo pla
tintis liga karštligės. Nuo 
pabaigos birž. mėn. iki šiam 
laikui, mirė tą liga vienuo
lika ypatų ir apsirgimų bu
vo 175. Pagal tokį skaičių 
miesto gyventojų, tai net 
perdaug yra apsirgimų ir 
ženklų yra, kad smarkiai 
minėta liga platinasi.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS.
Fredericksburg, Texas, 

Jack Miller iškilęs 75 pė
das augščio Gillespie pavie
te, puolė ir iki mirties už
simušė.

GIMĖ KŪDIKIS SU AS
TUONIAIS DANTUKAIS.

Pittsburgh, Pa. Ponų Le
roy Kink šeimynoje gimė 
kūdikis su astuoniais dan
tukais ir juodais plaukais. 
Tėvai stebėdamiesi iš tokio 
savo kudykio, susišaukė 
kaimynus, kad pamatytų 
tokį keistą kūdikį.

GELŽKELIAI.
Suv. Vais, ant geležkelių 

dirba netoli 1,700,000 dar
bininką ir apie 680 darbi
ninką ant šimto mylių re
lių kelio. Geležkeliai užima 
daugiau kaip 244,000 mylių 
relėmis. Su didžiausia pa- 
jiega lokomotyvai visame 
pasaulėje bėgioja Virgini
joj ir sveria 540,000 svarų.

Sunkiausias elektrikinių 
traukinių lokomotyvas yra 
Boston and Main geležke
lio; sveria 192.000 svarų. 
Brangiausias lokomotyvas 
$37,000 ir paprastieji loko
motyvai lėšuoja nuo $15,000 
iki $20.000.

Paprastas, vadinamas, 
box car, sveria 36,000 sva
rų; 
000 
nuo 
rų.

Greičiausias, ant trumpo 
kelio, New Yorko valstijoj, 
Empire State Express, ku
ris nubėga 112% mylių į 
valandą laiko; New Yorko 
traukinis bėga 44 mylias į 
33 minutas, pagal laipsnį 80 
mylių į valandą. New York 
Central traukinis padarė, 
šioje distancijoje tarp New 
Yorko ir Chicagos — 965 
mylias į 15 valandų ir 43 
minutas, bėgdamas po 62% 
mylias į valandą. New York 
Central traukinis bėgdamas 
trumpą distanciją, bėgo a- 
pie 112% mylių į valandą. 
Floridos traukinis bėga 5 
mylias, bet greitume - 120 
mylių į valandą.

Per pereitą metą, buvo 
atsitikimų nuo susimušimo 
5,483 ir 8,215 nušokimų nuo 
relių. Iš viso, visokių atsiti
kimų buvo 15,743. Užmuš
ta 318 pasažierių ir 16,389 
sužeista. Geležkelio darbi
ninkų 3,635 užmušta ir 
142,442 sužeista.

Meto bėgyj, geležkeliais 
pervažiuoja netoli bilionas 
žmonių. Sks.

MIRĖ PREZIDENTO 
. SESUO.

V iena t inė, prezidento • 
Wilson sesuo, Annie Ilowe, 
turėdama 60 metų amžiaus,

AUSTRAI NUSTOJO 
4,500,000 KAREIVIŲ.
Iš Romos ir Zurich parei

nančios žinios liudija, kad 
nuo pradžios karo Austri
ja nustojo 4,500,000 savo ka
reivių t, y. užmuštų, sužeis
tų ir nelaisvėn paimtą. Iš 
minėto skaičiaus, taip yra 
manoma, ’ kad 4,000,000 
žuvo kovoje su Rusija: 
215,000 šu Italija ii- 180,000 
mūšiuose, Serbijoj, Juod
kalnijoje ir Albanijoje.

1
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Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

C .35

S

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

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už. 5c čia pamatysi gražesnį 

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

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

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill
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Ką-tik 
pirma 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato,
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

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

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

kaimus,

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius,
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
li kitų dalykų.

‘•'Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie jį visi laikraš
čiai.

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.
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Kiekvienas Gali Buti 
Fotografistu.

išėjo iš spaudos 
lietuvių kalboj 
iš kurios kiek- 
gaii lengvai iš- 

f\tografystčs 
Prisiųskite $1,
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a Ar žiniai įkur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų 'Medžio
|j Durų, lentų, lentelių, rčmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
* MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOSB® -

■ CARR BROS. WRECKING CO.
■ 3003-3039 So. HALSTKD ST. CHICAGO, ILL.
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Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
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Šiems pabėgėliams siun
čiant laiškus ar pinigus, 
reikia uždėti sekantį ant
rašą: Russia, Tver, Milion- 
naja ulica, No. 72, Litevski 
Komitet.

Petras Karalius (Ignoto) 
iš Rigos jieško brolio Jono mo ir parapijos Sosto, Kau 
Karaliaus, pusbrolio Kos-no 
fanto Adomonio, Juozo irlArminos Klivių ir kitų gi I 
Antano Baškin, Juozo ir 
Petro Sėdžių.

Pridotkiutė Zubrickienė 
kaimo Budkos, Skriaudžių 
parapijos Suv. gub. jieško 
Jono ir Matijošiaus Zubric- 
kų, dėdžių Kazimiero, Pe
tro, ir Juozo Jankauckų ir 
kitų giminių. ____

| Stanislovas Stanelis (Pe-| Kauno 
mo Budkos, Suv. gub., jieš- tro) iš miesto Šiaulių, Kau
ko pusbrolio Radomskio, no gub. jieško švogerio Do- 

miniko Gupšio ir kitų gimi
nių.

Alena Kardišauckite (Ig- 
nato), sodžiaus Kuraičių, 
par. Joniškiu, Kauno, gub., 
jieško giminių ir pažįstamų.

Kostancija Sčegauckiutė 
(Vinco), viensėdis Targoy- 
skių, parap. Kurtavėnų, 
Kauno gub., jieško savo tė
vu Vinco Sčegaucko, brolių 
Juozo ir Vinco Sčegauckų 
ir kitu giminiu.

Akvilina Genytė kaimo 
Stumbrienė yarįakaiskių, volosties Bir- 
Panev5'ži°.žių, Kauno gub., jieško se- 

pskricio, Kąuno gub., jieš-1sep->s Alzbietos Genytės ir 
io Juozo Abromavičiaus.Į],o-įminių

Marcelė Beinorienė (Jur
gio,) sodžiaus Saksoniškių, 
par. Dūkštos. Kauno gub., 
jieško pusbrolių Jono, Jur
gio Justino Bulavų ir Mi
lt olo, Salvos Varaneckų.

Jonas Žolinas (Jono) kai

Jono Adomo sunaus iš kai
mo Degučių, Vinco Žolino, 
Antano ir Povilo Juozo šu
nį) Mikašauckų, gyveno 
Baltimore.

Juozas Sirutis (Liudvi
ko) kaimo Posudonės, par., 
Liudvinavo Suv. gub., jieš
ko kunigo Juozo Kasakai- 
čio, Vinco sunaus iš Šums
ku, Sargijušo Radziavičiaus, 
Juozo ir Jono Bendaravičių 
ir Jono Siručio, ir kitų gi
minių.

Fortunata
Ponui anų par. 
a] ' 
ko Juozo
Antano Narijaucko ir kitų 
giminių.

Gasparas Palilionis, so
džiaus Medikanių, Pušila- 
tos par. Kauno gub., jieško 
Mikolo Palilionio ir Juoza- 
patos Palenaičiutės ir kitų 
giminių.

Kazimieras Sukelis, Ra- 
migalos par. Panevėžio ap- 
skricio, Kauno gub., jieško 
Jono Žoldako, Julės Iliekis, 
Antano Palioko ir kitų gi
minių.

A. B. Sipavičius, jieško 
giminių ir pažįstamų.
Aleksandra žongoliavičia 
(Juozo) iš Rigos, jieško 
švogerkos Mai vinos Golo- 
venkienės su vyru.

Matijošius Kniukšta so
džiaus Tubausiu, Kretingos 
valsčiaus, Kauno guli., jieš
ko kunigo Vladislovo Jur- 
gučio, Onos Kupšaitės ir 
kitų giminių.

1 Jurgis Pikelis (Jurgio) 
miestelio ir par. Vekšnių, 
Kauno gub., jieško švoge
rio ir sesers • Benedikto ir 
Jievos Lukošių ir kitų.

Elzbieta Nartautienė 
(Vinco) sodžiaus Krivonių 
par. Žaslių Vilniaus gub., 
jieško brolio Motiejaus ir 
Boleslavo Ivaškų, švogerio 
Franciškaus Rakaucko, gy
veno Boston, Mass.

Marijona Jucienė (Ala- 
teušo) iš dvaro Klaišio par. 
Papilės, Kauno gub., 
ko brolio Stanislovo 
kons ir kitų giminių.

Alzbieta Barduckienė 
(Ignoto) iš dvaro Dagili- 
nės, par. Krinčinos, Kauni) 
gub. jieško pusbrolio Jur
gio Jonuškos, Jono ir Onos 
Jatužių ir kitų.

Juozas Lukošunas (Mo
tiejaus) iš miesto Mintau
jos, Kauno gub., jieško bro
lio Antano Urbos.

Veronika Apirubienė (Pe
tro) iš miesto Mintaujos, 
Kauno gub., jieško Antano 
f*akelčio ir kitų giminių.

Vincentas Laiškonis (Mi
kolo) iš sodžiaus Žabinės, 
parap. Krinčinos, Kauno 
gub., jieško brolio Mikolo 
Kuodžio ir kitų giminių.

Barbora Trumpienė (Juo
zo) iš dvaro Kambergio, pa
rap. Skaisgirės, Kauno gub.,. 
jieško brolio Jurgio Mo- 
ciaus, pusbrolio Alizo ir pu
ses. Gendrutos ir Emilijos 
Novickį} parapijos Sakinos.

Juzefą Užumienė (Alek
sandro) iš sodžiaus Petru- 
šunų, parapijos Pakroja, 
Kauno gub., jieško dukters 
ir žento Marijonos ir Ci- 
prijono Matužėno Alzbietos 
ir Onos Janušiavičiukiu.

Vincentas Kakštis (An
tano) iš sodžiaus Jauneliu, 
parap. Gruzdžiu, Kauno 
gub., jieško Kazimiero Nor
kaus Kazimiero Adomaičio, 
Juozo Balčiūno Julijono 
Budrio ir kitu giminiu.

Jonas Povilaitis (Gospe- 
ro) iš miesto Šiaulių Kau
no gub., jieško švogerio Do
mininko Gaupšio ir kitu gi
minių.

Franciškus Kaupas, Kau
no gub., jieško brolio ir gi
miniu.

Jonas Juškauckas, kaimo 
Naujavalakiu, par. Kros
nos Suv. gub., jieško trijų 
brolių ir keturių 
.kitų giminių.

Ona Sinusite, 
Šakiškių, parap.

iš dvaro 
Joniškiu 

Kauno gub., jieško giminių 
ir pažįstamų.

Julijona Papkievič iš Ri- 
gos, jieško giminių ir pa
žįstamų.

Marijona Balčiūnienė 
(Augusto) iš kaimo Migdo- 
liškių, parap. Biržų, Kau
no gub., jieško sesers Te
klės Čcrnauckiutė, • tetos 
Franeiškos Jankauckienės 
ir kitų giminių.

Petras Misiūnas (Jokū
bo,) kaimo Legailių, parap. 
Radzvilįškių, Kauno gub., 
jieško dėdžių Jono, Mikolo, 
Aleksandro ir Boleslavo 
Korsakų ir kitų giminių.

Antanas Klikunas (An
tinio), viensėdis, Pagirdės, 
par. Kurklių Kauno gub., 
jieško dukters ir žento Ur
šulės ir Adomo Kaliboru, 
Povilo Baure ii” kitų gimi- 
niiJ-

I TEATRASI| 3138-42 So. HalstedSt.
II

minių. i
Magdalena Kasparavičie- i 

nė (Juozo) iš sodžiaus Ži- I 
deikiškių parap. Kašadarų, i 
Viliaus gub., jieško brolio ' 
Simano Mąčunsko ir kitų , 
giminių.

Aleksandra Sargautis Ma- 
teušo iš miesto Panevėžio,

> gub., jieško Petro, 
Jurgio, Onos ir Salomėjos 
Banelių ir kitų giminių.

Alzbieta Ambutavičienė 
(Aleksandro) iš miesto Pa
nevėžio, Kauno gub., jieško 
brolio Jono Anibutavičiaus, 
Antano, Stanislovo, Onos ir 
Salomėjos Šumskių.

Barbora Lečinskienė (Ma- 
teušo) iš miesto Panevėžio 
Kauno gub., jieško Domi- 
niko, Pranciškaus ir Bagu- 
sės Kariackų.

"Juozas Užkuraitis (Kazi
miero) iš miesto Panevėžio, 
Kauno gub., jieško brolių 
Antano ir Augusto Užku
raičių, Kazimiero Kučo ir 
Petro Pupino.

Konstantinas Raibikis, 
Suvalkų rėd., Vilkaviškio 
aps., Gižų vals., Strazdžių 
kaimo, jieško giminių ir pa
žįstamų. Adresas: Russia, 
g. Voronež, B. Moskovska- 
ja No. 40, Pervos Litovskoi 
Učeuičeskoe Obščežitie, u- 
čeniku K. Raibikisu.

Magdalena Javoiš (Mar
tino) iš miestelio ir para
pijos Šedovo, Kauno gub., 
jieško Adomo ir Kazimiero 
(Martinų) Vešot ir kitų gi
minių.

Adomas Lukša (Benedik
to) iš sodžiaus Narušių par.. 
Apitolaikių, Kauno gub., 

' jieško brolio Zigmuuto Luk
šos, Jono Iriavičiaus ir ki
tų giminių.

' Kazimieras Balčiūnas (A- 
leksandro) iš sodžiaus U-

■ žusienio par. Krinčiuos,
■ Kauno gub., jieško brolio 
• Povilo Balčiūno, Alfonso

Dervinio, Petro ir Antano 
Balčiūnų ir kitų giminių.
. .Elzbieta Bielskienė, iš

■ miestelio ir par. Kelinės, 
Kauno gub. jieško sūnaus

i Juozo ir Pranciškaus.
Juozas Žukauckas iš so

džiaus Sliupčių, par. Kro
piu Kauno gub., jieško bro
lių Antano ir Aleksandros.

Ona Klezis, iš sodžiaus 
Užgulben, par. Gublėnų, 
Kauno gub., jieško Kazi
miero ir Juozo Klezų.

Petronėlė Jaudegiutė, pa
bėgėlė, Suvalkų, rėd., Kal
varijos aps., Liudvinavo val
sčiaus, Šimulių kaimo, jieš
ko giminių ir pažįstamų, o 
ypač pusbrolio Urmanavi- 
čiaus ir sesers M. Jankaus
kienės, Adresas: Russia, 
Tambovskoi gub., gor. Kaz- 
lov, Tambovskaja Zemstva, 
J. J. Kazlova, peredat Pe
tronėlė J audegiutė.

Juzė Mališauskaitė, jieš
ko savo švogerio gyvenusio 
(Tiieagoje. Taipgi jieško se
sers Emilijos Mališauskai- 
tės-Morkcvičienės Kauno 
rėd., Panevėžio aps., Slege- 
viškių viensėdijos. Adresas: 
Russia, gor. Caricin, Sarat. 
gub., Električeskaja konto
ra, K. V. Šnapstis, dlia Ma- 
liševsk.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

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

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve,- 
taiuę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,
FRANK BALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusišku Kendžiu c *<-

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50e ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžią laukia gatavai su- 
pūkuotu. Męs gvarantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, Kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
tnclkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siusti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN GAUDY GO.
1845 W. Grand Ave. Ghici o.lll.

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.

Nobodžias Valandas Da
ro Veikliomis

KIEKVIENAS geidžia žinoti, kur tavorai yra 
ypatingo gerumo, į ką yra užsiinteresavę ir 

kur gali aplaikyti.
Atkreipiant atyda savo pirkėjų per telefoną ant specialės 
verčios savo tavorų, progresyvis pardavė, as apkeičia savo 
nubodžias valandas ant velkančių.
Kada biznis lengvai eina, jis duoda savo patarnautojams 
tankių nuo pirkėjų surašo ir prisako jiems šaukti per telefo
ną ir pauškinti apie pritraukiančius dalykus, kurie randasi 
jo pertekliuje.
Per sekančia praktika, sistematiškai daugelį naudos biznis 
aplaiko.
Nėra nuobodžiu valandų įsteigtame biznyje, kuris yra to
bulinamas 
sniui.

pardavinėjimas telefonų iki augščiausiam laip-

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Departmtnt 
Official 100
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Telephones i arus | 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI 
APTIEK A

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

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- " 
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musą ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

F. A. POSZKOS APTEKA
3101 S. Morgan Si., CHICACO, ILL.

SPECIALIšKOS GYDUOLĖS. "
Dr. Y.ung’s Karlus* Vynas. Gerinusia gyduole dėl vidurinių ir išlaukinių ligų, 

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

Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijinio kraujo, suputimų ir 
t.t. Kaina .........................   .50c ir $1.00

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

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

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trejankas.

■ R 
I
B

Kas nori pasiklausyti puikiu koncertu, geriausiu daininin- 
__ ką, muziku, geriausių dekliamaeiiu, monologų, dialogų ir t.t., 
H gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs B 
g turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę c 
jįĮ kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo-'įg 
įa fonų visai uždyką.
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KATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

CHICAGO, ILL.« 
_ . ......... m
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas”
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I Lietuviai Amerikoje

ir abelnai visas gyvenimas, 
tai jokio atsakymo negavau,

ANSONIA, CONN.
Rugs. 4 d. Šv. Antano 

parapijos bažnyčioje įvyko tik ranka numoja ir vis- 
iškilmingas pašventinimas,. 
Šv. Antano draugijos karu-į 
nos. Apeigose dalyvavo ir 
apylinkės miestelių draugi
jos: Bridgeport, Conn., 
Švento Jurgio, New Haven, 
Conn., Union City, Conn, ir 
Ansonia, Conn, lenkų drau
gija-

Po pašventinimo karūnos 
ir po mišių visos draugijos 
maršavo per miestelį į Ger
many svetainę. Benai vie
nas po kito griežė, kiek tik 
galėjo. Svetainėje buvo pui
kus balius, kuriam pasilink
sminę išsiskirstė.

Pono Edwardo Stasiūno 
sunaus krikštynose suau- 
kauta nuo karo nukentėju
siems $10.00. Svečiams besi
šnekučiuojant, p. J. Tarei- 
la prakalbėjo, kad atžymė
tume p. Stasiūno sunaus 
krikštynas, sumesdami po 
centą savo broliams skurs
tantiems. Tam pritarė šei
mininkas ir kiti susirinkę 
svečiai, išskiriant vienų, ku
ris priešingas buvo. Dau
giausia pasidarbavo šiame 
darbe Elzb. Sinkevičienė iš 
Bridgeporto. Aukavo šie: 
J. Tareila ir A. Stasiūnas 
— po $2.00; St. Urbelis. J. 
Sinkevičius, K. Rudis, K. 
Navakauskas, A. Navakau- 
skas ir A. Arbačauskas — 
po $1.00. Viso $10.00.

Matęs.

kas.
Stebėtiniausiai atrodė, 

kuomet užėjau į stubelę To- 
lestone. Sienos neblogiau
siai atrodytų, bet pamatas, 
tai šakaliais paramstytas. 
Čia pat, senyva moteriškė, 
iš žalių medžio šakų tveria 
tvorų, kad vištos nepabėg
tų.

Nusiskundžia. Vasara, 
sako — praleidome gerai, 
bet su žiema, Dievulis žino 
kas bus. Pečių kurk kiek 
nori, o kaip šalta, taip šal
ta. Mat, lauko negali sušil
dyti.

Hartford, Conn.
Rugs. 6 d. bažnytinėje 

svetainėje įvyko draugijų 
ir kuopų komitetų susirin
kimas sutvarkyti Katalikų 
spaudos Savaitės programų. 
Nutarta surengti tris vaka
rus. '•

Shenandoah, Pa.
Čia rado negyvų ir peiliu' 

supjaustytų savo kambaryj 
Antanų Babanolį. A. Mačio- 
xas, J. Zwinakevicius ir K. 
Balinas areštuoti, kaipo nu
žiūrėti dalyvavusi Babino- 
lio nužudyme.

Brighton, Mass.
Šv. Vincento Draugija 

buvo parengusi prakalbas. 
Kalbėjo kun. Vermauskas 
ir J. E. Karosas.

Šv. 
rengė 
mažai 
darbo

Waukegan, Ill.
Antano draugija 
vakarų, kuriam visai 
žmonių atsilankė. O 
daug tul’ėjo padėti.

su-

Waukegan, Ill. 
pasimirė Jonas Vai- 

dau-
Čia 

tekūnas, kuris sirgo 
giau, kaip penkiolika metų.

3

pagalba, nes šio pranešimo 
tikslu yra kad nurodyti A- 
merikoje gyvenantiems lie
tuviams, kokiu budu gali
ma susižinoti su Europoje 
esančiais giminėmis.

Iki šiam laikui tuomi ne
daug kas tesirūpino. Nors 
ir turime kelis Fondus rin
kimui aukų sušelpimui nu
kentėjusiųjų nuo karės, bet 
tie fondai ne tam tikslui 
organizuoti, kad rūpintųsi 
ir kitais būtinais lietuvių 
reikalais: jie nei nepamas- 
tė apie tai. Atsirado pora 
individualių įstaigų, kaip 
antai “Keleivio” agentū
ra, ir New Yorke buvo 
bandęs užsiimti giminių pa- 
jieškojimu tūlas rusas, lai
vakorčių pardavėjas. Tai ir 
viskas. Bet organizacijos 
tam tikslui neturime. Tie
sa, S. L. A. T. S. seime toks 
giminiij pajieškojimo biu
ras buvo apkalbėtas: pasi
žadėta tuojaus atidaryti, 
bet praslinko pilnai pora 
mėnesių, ir LTS. ne tik pa
našaus biuro nepasistengė 
atidalyti, bet, kiek man te
ko sužinoti, ir nemano to 
padaryti, nesą stinga tam 
tikslui piningų.

I

Matydami būtinumų to
kio giminių pa j ieškojimų 
biuro, o tuomi labiau, kad 
jo inkuriniu suvis niekas 
nesirūpina, pradėjom tei- 
rauties, argi ištiesų nėra jo
kio budo, kad mes, SLA. 
organizacija, tokiame svar
biame momente negalėtume 
patarnauti 
gyvendami 
kaip New 
kiekvieno 
gauti,, visokių įvairių įvai
riausių informacijų. Tuom 
žygiu, rodos, neapsirikome. 
Šitai, sužinojome, kad mes 
vieni be kitų pagalbos tokio 
didelio darbo nuveikti neį- 
stengtumėm, bet, susidėję 
su kitais, kurie jau senai 
pasirūpino dasižinoti, kaip 
ir kokiais keliais galima su- 
sinešinėti su likusiais Euro
poje giminėmis, galime ir 
savo broliams pasitarnauti.

Taigi sužinojome, kad 
Jewish Immigrant Aid S’ty,

turinti suvirs 100 tūkstan
čių narių, šiuomi klausimu 
jau senai interesuojasi. Me
tai laiko tam atgal šita drau
gija nuo savęs pasiuntė sa
vo atstovą Mr. I. Hersh- 
field į vokiečių užimtąsias 
provincijas sužinojimui, 
kaip ir kokiais budais butų 
galima atidaryti komunika
ciją tarpe Amerikoje ir Eu
ropoje gyvenančių žmonių. 
Su p. Herschfield’u, kuris 
jau sugrįžo iš Europos, man 
teko pačiam kalbėti. Nuo jo 
sužinojau, kad jis aplankė 
Lenkiją, Lietuvą, Kurlan- 
diją ir Galiciją. Bėgyje aš- 
tuonių mėnesių jam pasise
kė sužinoti, kur yra labiau
siai reikalinga piningiška 
pagalba; tose vietose jis į- 
steigė pininginės pašalpos 
centrus, o šiaip visur virš- 
ininėtose šalyse įsteigė kiek
vienoje viešoje vietoje ko
munikacijos biuro skyrius. 
Lietuvoje visur galima gau
ti tam tikros spausdintos 
kortelės, ant kurių įrašomi 
atsakymai; tos kortelės su 
atsakymais į klausimus 
(pvzd., pavardė, ko pajieš- 
kai, ar sveikas, ar reikia 
pašalpos ir tt.) prisiunčia
ma tiesiai į New York’ų 
viršminėtai žydų įstaigai, 
229 East Broadway, New 
York, N. Y. ir iš čion iš
siuntinėjama Amerikoje gy
venantiems giminėms. Ant 
tų kortelių duodamos yra 
informacijos, kas rašo iš 
kur, kur dabar Lietuvoje 
randasi, kokios pašalpos 
reikalauja ir antrašas. Ga
vus šitokius pranešimus 
nuo giminių iš Lietuvos, ga
li rašyti atsakymus pagal 
tam tikrus nurodymus. Ku- 
rle-gi nori pajieškoti savo
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“KATALIKO” GENERALE 
AGENTŪRA

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

670 W. 18th St., Chicago, Ill, 
čia galite užsirašyti “’Katali

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

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

BEER

Phone
Canal 9

Phone Before Eleven
Delivered Before Seven

Philadelphia, Pa.
Rugp. 20 d. atsitiko ne

malonus per neapsižiūrėji
mų atsitikimas. P-s. P. Va-' 
nagis valė savo automobi
lių gazolinu. Gazolinui už
puolus ant elektro vielos ir 
užsidegė, nuo to, užsidegė 
automobilius ir paties Va- 
nagio drabužiai, kuriuos 
vargais negalais pasisekė 
užgesinti.

Athol, Mass.
Rugs. 10 d. šv. Franciš- 

caus par. bažnytinėje salė
je įvyko T. F. skyriaus su
sirinkimas, kuriame tarp 
dtų dalykų, plačiai apkal
bėta ir Lietuvių Dienos 
klausimas. Prisirengimui iš
rinkta komitetas iš: D. 
roblis ir J. Jesinskas.

K. ir A.

Ka-

M. n

K. ir A.

D. K.

ka-
UcShaao UeU r.undrjr Co..L’ulUnore.lH<l.r£J.

J. V. B.

127

dar- 
gra- 
yra 

baž-

■ 
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Siuox City, Iowa.
Liet. Tetrališka draugija 

surengė labai linksmų va
karų — šokius su įvairiais 
pamarginimais.

girdėjosi 
išsireiški- 
dienraščio 
iš geriau-

Mt. Carmel, Pa.
Buvo prakalbos, kalbėjo 

nesenai sugrįžę iš Lietuvos 
delegatai, kun. Dr. Bartuš- 
ka ir Dr. Bielskis.

buvo
Kai

šu-

savo broliams, 
tokiame Centre, 
York, kur ant 

žingsnio galima

lengvų 
tokios 
miesto 
goriau-

uusipirk-

Waukegan, Ill.
Rugp. 21 d. apsivedė p. 

F. Bujanauskas, vietinis 
vargonininkas, su p-le 
Burkauskaite.

Dr O. C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS-Kairpas 31 jr So. HHsIed gat 
(Gyvėsiais virš aptiekęs) CHICAGO, III

įį

Margumynai.
East Chicago, Ind.

Rugs. 4 d. T. M. D. 
kuopa parengė prakalbas,
kuriose buvo pakviestas 
kalbėtoju A. Zymontas iš 
Chicagos.

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

Or. A. R. Blumenthal „AĮSJi
Egzamenuojame Akis 

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

dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Į£ampas 47-tos gatvės Tel. Yards 4371

NEW BRITAIN, CONN.
Čia susitvėrė tautiškas 

“Aušros” choras, kuriam 
vadovaus p. P. Kaihantaus- 
kas. ,

I

Rugs. 10 d. įvyko susi
rinkimas Tautiškam Name, 
kuriam nutarta, kas mėnuo 
laikyti susirinkimus, kas 
antrų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio. Praktikas laikyti 
sykį į savaitę sererų vaka
rais.

Vienas iš Giedorių.

KEARNEY, N. J.
Rugs. 10 d. buvo sekantis 

negražus musų netobulumo, 
tamsumo ženklo nuotikis: 
čia atsibeldžia iš kas žiu 
kur lietuvių valkatų muštu
kų ir, pridarę, vietos lietu
viams gyventojams nesma
gumų, vėl išsidangina.

Vienas vaikinas stovėjo 
prie savo stubos gonkelių 
su draugu ir šnekučiavosi. 
Štai gerų tėvų ir gerai iš
auklėtas vaikas, gal dabar 
ir patįs tėvai jo neprisiimtų 
už savo vaiką — prisiarti
no ir nieko nesakęs paleido 
akmeniu ir vienam tiesiai į 
galvų pataikė. Nelaimin
gam užtrenkė kalbų, kad 
negalėjo ilgą laiką kalbėti. 
Pašauktas gydytojas atsisa
kė gydyti ir prireikėjo šauk
ti ligonbučio vežimą.

Šisai gyvulio jausmais 
žmogus yra vietinis, ir tokį 
riektų pamokinti kitokiu 
budu, jei jo tėvai neišmoki
no.

Nedaug tokių šiame mie
stelyj yra, todėl pasisteng- 
kime, kad ne šiokiu tai to
kiu budu juos išnaikinti. 
Vėliau pasistengsiu ir var
dus paskelbti.

ST. CHARLES, ILL.
St. Charles turi puikiau

sių apylinkę, kokių kur esu 
matęs. Lietuvių, taip-gi ne
mažai yra. Pasikalbėjimuo
se su minėto miestelio lietu
viais, daugiausia 
apgailestau j anti 
mai “Kataliko” 
— buvęs vienas 
šių.

CLEVELAND, OHIO.
Rugsėjo 4 d. apsivedė 

net dvi poros L. Vyčių. P-s 
V. Glugodas su p-le P. Če- 
riaukiute ir p. F. Itsevičius 
su p-le E. Noreikaite. Jau
navedžiai yra darbštus tėvy
nainiai, o ypač p-le Čeriau- 
kaitė yra nemažai pasidar
bavusi tarpe jaunimo. 
Taip-gi buvo darbšti vyčių 
kuopos veikėja. Apart to. 
gabi artistė, geri, dainorka 
ir ne sykį atsižymėjo sce
noje savo gabumais.

P. Glugodų vestuvės ir-gi 
buvo pavyzdingos, be triuk

šmo, be muzikos. Susirinkę 
•{svečiai, gražiai linksminosi. 

Blaivai pasilinksminę, jau
navedžius geriausiais linkė
jimais apdovanoję išsiskir
stė namon.

Subatėnas.

GARY, IND. .
Senai girdėjau ir apgar

sinimuose mačiau apie ste
buklingų augimų miesto Ga
ry, Ind. Šiomis dienomis te
ko ir pačiam jį aplankyti 
ir savo akimis persitikrinti.

Tikrai stebuklingas tas 
miestas — ne taip miestas, 
kaip priemiesčiai, kur ap
sigyvenę darbo žmonės: stu- 
belės mažiukės ir tos pačios 
smiltyse paskendę.

Sutikęs klausiau vieno, 
kito, kaip patinka miestas

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

P. Kalvaitis, (Minden, 
IV. Va.), Visai neindomi 
ir skaitytojus neinteresuo
janti ženutė. Tokių atsitiki
mų daugybės yra, ir juos 
talpinant, visų laikraštį už
pildytum. Netilps. Malonė
kite taip sau žinučių paraši
nėti.

A fe#:*

Lewiston, Me.
Rugs. 3 d. N. P. Dievo 

Motinos moterų draugija 
turėjo savo susirinkimų. 
Minėtan susirinkimai! atsi
lankė ir kun. N. Pakalnis, 
kuris turėjo prakalbų. Baig
damas ragino, kad aukauti 
nukentėjusioms nuo karo ir 
suaukavo $12.57.

Trenton, N. J.
Buvo pavyzdingos vestu

vės p. K. Velyvio su p-le 
M. Česnulevičiūte. Atžyme- 
jimui vestuvių svečiai su
metė nuo karo nukentėju
siems $16.60.

5 ? «

Brooklyn, N. Y.
L. Vyčių 41 kuopa 

parengusi prakalbas, 
bėjo Pakštas. Aukų
rinkta nuo karo nukentėju
siems $24.15.

Athol, Mass.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

buvo surengęs pasilinksmi
nimų, čia vadinamų “klam- 
bėkų”. Atlikus pelno, kliu
bas paskyrė $10.00 nuo 
ro nukentėjusiems.

Sheboygan, Wis.
Čia gyvuoja apie pustuzi

nis įvairių draugijų, kurios 
laikydavo savo susirinki
mus ir rengdavo visokius 
vakarus vokiečių svetainė
je. Bet nuo dabar lietuvių 
parapija turi savo svetainę.

Worcester, Mass.
A. Rusecko ukėje buvo 

didelis piknikas, kurį su
rengė vietinė L. D. S. kuo
pa ir Worcesterio lietuviu 
benas. Pelno liko $42.00.

Mahanoy City, Pa.
Šv. Jurgio parapijos bu

vo piknikas. Reikia pažy
mėti, kad šisai piknikas bu
vo vienas iš pavyzdingiau
sių.

Tamaqua, Pa.
Šv. Petro ir Povilo para

pijos klebono asistentas, 
kun. P. Čėsna, tapo paskir
tas Šv. Jurgio parapijon, 
Shenandoah, Pa. Į čionai 
perkelto vieton atsiunčia
mas kun. J. Raštutis.

D. R.

Telefonas Yards 2721

« Dr. J. JONIKAITIS |
“ GYDYTOJAS ir CH RURGAS

Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, 1:1.

Waterbury, Conn.
Rugp. 27 d. pirmeiviškos 

draugijos buvo surengusios 
išvažiavimą ant Visockiu 
fanuos. “Varpo” choras 
dainavo, o p. S. Tiškinas 
prakalbų laikė.

Giminių paieško
jimo biuras.

Europoje karei užsilieps
nojus, iš pat pradžios re
tai kas galėjo susirašinėti 
su savo giminėmis, gyve
nančiais užrubežyje, o nuo 
laiko, kada Vokietija užė
mė Lietuvą, komunikacija 
visai perkirsta. Mums, A- 
merikoje gyvenantiems, šis 
klausimas yra labai svar
bus. Kuomet pereitą vasa
rą atkeliavo iš Lietuvos p. 
Šimkus, vėliaus p. Bulota, 
tai viešuose susirinkimuo
se, kur man teko dalyvau
ti, visuomet įš publikos bu
vo statomi klausimai, ar ga
lima butų susirašinėti su 
musų giminėmis Lietuvoje? 
Jeigu galima, tai kokiu bu
du? Tas klausimas musų 
miniose rodos stovi ant pir
mos vietos, ir juo ilgiau 
karė tęsis, tuo labiau minia 
žingeidaus kokių nors ži
nių nuo savo giminių. Kiek
viena, kad ir trumpiausi ži
nutė yra brangintina tokia
me momente, kaip dabar. 
Ne vienas musų turime la
bai brangius musų gentis, 
norėtumėm jiems kaip nors 
pagelbėti, bet ant nelaimės 
neturime budo sužinojimui, 
ar jie yra gyvi, ir jei gyvi 
— kur jie randasi ir kaip 
jiems pagalba butų galima 
suteikti.

Nekalbėsiu, kaip ir kokiu 
budu butų galima suteikti)

<n

Budweiser yra Skysta Duona
—Nieku Daugiaus—Nieku Mažiaus

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

. nai, kurie apkeliavo visų pasaulį, sako: “BUD
WEISER’IO Kokybė, Tyrumas, Minkštumas ir 
išimtinas Saazer apynių Skonis yra visuomet 
toki pat—nežiūrint, ar Jus geriate jį Hong 

f Konge ar savame mieste, visuomet toksai pat 
1 BUDWEISER—visuomet vienintelis savo klia- 
soje. ” ANHEUSER BUSCH ST. LOUIS, U.S.A.
Atsilankantieji į St. Louis yra nuoširdžiai Užkviečiami aplankyt musų 

dirbtuvę—užima 142 akerius.

Means Moderation

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių (Faruierių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra musų už
dėta !905 motais, ir jau apgyvendino- | 
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
damo pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir eystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derliugiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeino. Goriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mes noišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akoris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu 
šių farmų. Pasiskubinkite
f.i žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pnB mus, męs užtikriua- 
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
'■yčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville'ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jnms taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerą gyvenimų; 
trumpu laiku fanna pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite j ke
lis metus turtingais fermeriais. Ka
sykite tuoj, gaus:.j iAstuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras atžresas: 

A. KIEDIS & CO 
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

VESKI0W, 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halst8d. St,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”

3
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 28

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

Pastabos į
KAIP BUTŲ GERIAU?
Laikraščio skaitytojai y- 

ra viena didelė šeimyna. 
Tos didelės šeimynos ge
riausiu prieteliu yra lai
kraštis. Laikraštis skaitlin
gąjį šeimynos nariu buri 
veda apšvietiman, suteikia 
nariams reikalingąsias ži
nias ir pamokas. Kad pa- 
sekmingiau atsiekti tas tik
slas, yra reikalinga, kad 
skaitytojų tarpe viešpa
tautų prigeriamoji harmo

tininkais, bendrai dirbdami, tik menkas kariaujančių ti, kas ne su jais eina, esą 
atliks daugiau darbo aukų šalių ekonominis stovis. O atžagareiviai.
rinkime. (tasai stovis kaip Vokietijo-, Tokiam pasielgime mes

Gi aukos tėvynei labai je, taip ir Austrijoje dau- nematome jokio pažangumo 
reikalingos. Vasaros metu 
užimtoje vokiečių Lietuvo
je musų broliai ir seserįs 
badmiriavo. Atėjus žiemai 
prie bado prisidės ir šal
čiai. Reikia juos gelbėti. 
Kas kitas jų negelbės, kaip 
tik mes, amerikiečiai.

Todėl reikia tik pasi
džiaugti tuo katalikų su 
tautininkais susitaikymu.

giau jau negu apverktinas.
Karas todėl turi pasibaig

ti. Bet kuomet, niekas ne
gali pasakyti.

Rasi, tik tuomet pasi
baigs, kuomet teutonam bus 
aplamdyti šonai.

nija. Kiekvienas skaitytojas 
turi rupinties, kad laikraš
čio šeimynos narių skaitlius 
nemažėtų, bet didintusi. Ir
kuo bus didesnis tas narių 
skaitlius, tuo laikraštis pa- 
sekmingiau atsieks savo tik
slą ir geriau patarnaus vi
sai skaitlingąjai šeimynai.

Dabar dar kitas dalykas.
Laikraštis visuomet turi tai-
kinties sulyg didžiumos sa
vo skaitytojų nuomonės, su
lyg didžiumos noro. Nes jei 
laikraštis manys vienaip, o 
skaitytojai kitaip, tuomet 
negali išeiti nieko gero. Tuo
met kils nesutikimai, suiru
tės, betvarkė. O šitai gali 
daug pakenkti kaip skaity
tojams, taip ir pačiam lai
kraščiui.

Kad to viso išvengti 
‘ ‘ Kataliko ”redakei j a savo 
gerb. skaitytojams stato 
klausimus, į kuriuos kiek
vienas prašomas atsakyti.

Taigi:
Apie ką “Katalike” dau

giausiai turėtų but rašoma?
Kokių daugiausia raštų, 

ar žinių turėtų but padėta 
“Katalike?

Kas “Katalike” ligšiol 
buvo pagirtino, o kas peik
tino?

Visi gerb. skaitytojai pra
šomi į tai atsakyti. Siųskite 
atsakymus redakcijai. Ir 
kaip didžiuma skaitytojų 
norės, taip ir laikraštis bus 
vedamas ir visi bus visa- 
kuom užganėdinti.

LIETUVOS GYVENTO
JAI NETURI LIUOSY-

BĖS.
Kun. Dr. V. Bartuška 

kuris nesenai sugrįžo iš 
Lietuvos, “Darb.” rašo, 
kad Lietuvoje žmonių liuo- 
sybė taip suvaržyta, jogei 
nesimato ten jokio veikimo. 
Ilgas laikas negalėjo susi
siekti apskritis su apskri
čiu, sodžius su miestu, mie
stas su sodžiumi. Geležinke
liais žmonės nevažinėja. 
Gauti leidimas atsilankyti 
pas savo gimines palikta 
sauvalei vietos valdžios. 
Kartais reikia laukti kelio
lika arba net keliasdešimtis 
dienų, kad nuvykti į geisti
ną vietą. Dažniausiai, be
laukiant pasporto, ir reika
las pranyksta. Lietuviai ne-i 
labai, kas teisybė, ir laikosi 
jiems nesuprantamų įstaty
mų. Reikalui pasitaikius, 
žmogus keliauja. Vokiečių 
valdžia jį bevažiuojantį pa
gauna, nubaudžia. Žmogelis, 
užsimokėjęs bausmę, sukei
kia, kitą syk ir vėl be leidi
mo važiuoja.

Paskutiniu laiku dauge
lis nereikalingų suvaržymų 
buvo prašalinta. Bet kaiku- 
ric vokiečių parėdymai tie
siog juokingi. Štai Suvalkų 
gub. žmonėms įsakyta vo
kiečių oficierius sveikinti 
nusiėmus prieš juos kepu
res. Įgazdinti žmonės todėl 
nusiima kepures net prieš 
policistą arba paprastą ka
reivį.

Tai ve kokios laimės susi
laukė Lietuvos žmonės nuo 
vokiečių.

ir nieko kitko, kaip tik pa
kenkimą aukas rinkti ir nu
kentėjusius sušelpti. O kas 
taip elgiasi, kas skaldo lie
tuvių vienybę, tas nėra ver
tas vadinties Lietuvos sū
numi.

Tokie juodieji darbai bus 
pažymėti lietuvių išeivijos 
historijoje. Ir jais bjaurėsis 
kiekvienas kultūringas žmo
gus.

Prezidento Proklamacija,
Kadangi aš apturėjau 

Valstijų 
rezoliuciją

ATKELIAVO p. M. YČAS 
SU KUN. J. ŽILINSKU.

Tomis dienomis Chicagon 
atkeliavo gerb. svečiai iš 
Europos, p. M. Yčas su kun. 
J. Žilinsku. Šios šalies lie
tuviams abudu svečiu yra 
gerai pažįstamu. M. Yčas
pirm karo buvo jau apsi-!nuo Suvienytų 
lankęs Amerikoje tauti- į Atstovų Buto 
niais reikalais. Jis yra Ru-! perleistą 21 d. liepos, 1916; 
sijos durnoje atstovu. O 
kun. J. Žilinskas kituomet 
gyveno Amerikoje.

Kaip čikagiečiai, taip ir 
.visi Amerikos lietuviai tu
rės vėl progą išgirsti daug 
naujienų apie nuteriotčj. 
Lietuvą. M. Yčas papasa-

skaitomą sekančiai:
Kadangi įvairiose šalyse, 

dabar įsipainiojusiose į ka
rę, lietuvių randasi keturi 
milionai, kurių didesnė da
lis neturi maisto, pastogės 
ir drapanų; ir

Kadangi milionai jų li-
kos apie lietuvius pabėgę- !]iOgį išvyti iš namų be per-
lius Rusijoje, ką rusų val
džia lietuviams ir Lietuvai

sergėjimo, netekdami pro
gos apsirūpinti gyvenimo

žada pasibaigus šitam pra- reĮkalavimais, pagimdė ba- 
gaištingąjam karui. Kun.gaištingąjam 1
Žilinskas pasakys, kaip ei
nasi lietuviams po vokiečiu, 
nes jis karės metu gyveno 
Lietuvoje.

Kuomet bus surengtos 
svečių prakalbos, nepralei- 
skime progos nueiti ir pasi
klausyti.

ligas ir heapsakomas 
kančias; ir

Kadangi Suvienytų Val
stijų gyventojai su gailes- 

’ čiu dasižinojo apie milionų 
žmonių padėjimą ir gausiai 
atsiliepdavo į:pagalbos šau
ksmą, kuomgt jiems tokia 
proga pasitaikydavo;

Todėl lai bus
“Nutarta, kad akyvaizdo- 

je šitos nelaimės, skurdo ir 
vargo, kurį tie keturi milį- 
onai lietuvių turi kęsti, nu
žemintai prašome Suvieny
tų Valstijų prezidento, kad 
paskirtų dieną, kurioje ši
tos šalies gyventojai galė
tų išreikšti savo sąjausmą, 
prisidėdami su aukomis į 
fondą, į kurį dabar yra ren- 

pinigai riukentėiu- 
lietuviams šioje ka-

KURGI ČIA PROGRE- 
SIVIŠKUMAS?

Katalikams su tautinin
kais susitaikius rinkti ben
drai aukas nukentėjusiems 
del karo lietuviams, Chica- 
gos socialistai bendran dar
ban kviečiami ne tik nepri
sidėjo prie šitų srovių, bet 
dar kaip įmanydami sten
giasi pakenkti aukų rinki- . .... 
mui. Jie šaukia susirinki-įkaini 
mus, tariasi aukas rinkti at- Į siems 
skiriai ir tokį savo nelemtą rėje. 
darbą dar pavadina progre- 
siviškuoju. Girdi, mes esą- ras, kad Suvienytų Valsti- 
me progresiviai, gi visi k; jų gyventojai ateis į pagal-

“Ir, kadangi aš esu tik-

REIKIA TIK PASI
DŽIAUGTI.

Suv. Valstijų prezidentas 
nuskyrė lietuviams dieną, 
kurioje mes galėtumėme vi
soj šioj šalyj rinkti aukas. 
Ta diena bus lapkričio 1 
dieną (Visų Šventųjų).

Kad butų pasekmingiau 
tą dieną rinkti aukas ir kad 
daugiau jų surinkti, Ameri
kos lietuviai katalikai su
siliejo krūvon su tautinin
kais ir šiandie ruošiasi ben
drai atlikti tą svarbų aukų 
rinkimo darbą. Kai kuriose 
lietuvių kolionijose prie ka
talikų ir tautininkų prisi
deda dar ir socialistai, ku
rių širdyse dar neišdilo tė
vynės Lietuvos meile.

Kaip tai gražu ir smagu 
išgirsti tokias žinias, kuo
met musų broliai meta ša
lin partijinius įsitikinimus 
ir prireikus stoja bendran 
darban!

“Kur du, tai ne vienas”, 
sako musų gerbiamasis po
etas Maironis.

Taip yra ir pas mumis. 
Susijungę katalikai su tau-

KUOMET BAIGSIS KA
RAS?

Šitas klausimas rupi ne 
tik kariaujančių šalių gy
ventojams, bet ir visam pa
sauliui. Ir niekas negali pa
sakyti, kuomet bus pabaig
ta ta nuožmi žmonių sker- 
dynė. Anglų rašytojas Wells 
tvirtina, kad karas pasi
baigsiąs laipkrityj — tuo
met teutonai paprašysią 
pas sąjungininkus taikos.

Wells savo tą tvirtinimą, 
paremia tuomi, kad iki tam 
laikui teutonai busią tiek į- 
veikti, kad jie tolesniai ka
riauti neturėsią pajėgų.

Bet ar tikrai taip bus, 
sunku pasakyti. Teutonai 
tvirtina, kad jų pajėgos toli 
gražu dar neišsemiamos, 
kad jie vienur ir kitur dar 
užduosiu baisų smūgį są
jungininkams.

Be to vokiečiai dar tvir
tina, kad su ateinančiais 
Naujais Metais jie užblo
kuosią D. Britanijos salas. 
Tam tikslui gaminama net 
300 nardančių laivių...

Todėl pasirodo, kad viso
kie apie karo pabaigą tvir
tinimai gali būti be jokio 
pamato, karas gali tęsties 
dar metus ir kitus.

Karą tegali sustabdyti

į IRON RING THAT ENCIRCLES CENTR-RL POWERS

Čia juodomis linijomis parodoma, kaip visais šonais 
yra apsuptos centrales valstybės — Vokietija, Austri
ja, Bulgarija ir Turkija. Apsuptos kaip kokia geležine 
rinke. Ir rinkė nuolat mažėja. Teutonai vis labiau spau
džiami. My

bą nukentėjusiems žmo
nėms nuo karės, bado ir li
gų;

“Todėl, dabar aš, Wood
row Wilson, Suvienytų Val
stijų prezidentas, sulig At
stovų Buto prašymo paski
ria ir apskelbiu Seredą, 1 
d. lapkričio, 1916, kaipo die
ną, kurioje Suvienytų Val
stijų gyventojai galės pri
sidėti su tokiomis aukomis, 
kokiomis jie jausis galį pri
sidėti prie gelbėjimo nelai
mingųjų Lietuvos žmonių.

“Aukas galima siųsti A- 
merikos Raudoną j am Kry
žiui, Washington, D. C., 
kurs rūpinsis, kad aukos/ 
priderančiai butų išdalin
tos.

“Aky vaizdo j e šito, aš 
prie to savo ranką pridėjau 
ir užreiškiau. kad šis pra
šymas butų Suvienytų Val
stijų žyme užtvirtintas.

‘ ‘ Atlikta W ashingtono 
mieste šitą trisdešimts pir
mą dieną rugpjūčio, tūks
tantis devyni šimtai šešio
liktuose musų Viešpaties 
metuose ir šimtas keturios- 
dešimtįs pirmuose nuo Su
vienytų Valstijų neprigul- 
mybės metuose”.

Pasirašo —
Woodrow Wilson.

SUSIVAŽIAVIMAS DE
LSI LIETUVOS ATBU- 

DAVOJIMO.
Lietuvoj atbudavojimo 

susivažiavimas atsibus 28 ir 
29 d. rugs., tai yra ketver
ge ir pėtnyčioje Apreiški
mo Panelės Šv. parap. sa
lėje (kampas Havemeyer ir 
No. 5 gatvių)j Brooklyn, 
N. Y.

Susivažiavimo tikslas: 
Apkalbėti ir išrasti pasek- 
mingesnį būdą Lietuvos e- 
konomiškojo atgaivinimo ir 
paėmimo pramonės į pačių 
lietuvių rankas.

Susivažiavime neatbūti
nai turi dalyvauti visi vei
kėjai, taigi nuo įvairių or
ganizacijų atstovai be skir
tumo pažiūrų.

Kiekviena draugija ar 
kuopa neturinti šimto na
rių gali siųsti po du atsto
vu, o turinti virš šimto na
rių — tris atstovus.

Posėdžiai bus dvejopi: 
dieniniai oficialiai, ir vaka
riniai pasikalbėjimai, kur 
galės dalyvauti visi. Ten 
bus išreiškiamos nuomonės.

Atvažiavusiems paran
kiausia apsistoti šiose vie
tose:

Park Ave. Hotel, ant 4th 
Ave. ir 32nd Str. (Kamba
riai nuo $1.00 iki $3.00).

Metropolitan Hotel, 
Broadway ir 36th Str. 
(Kambariai nuo $1.00).

Grand Hotel, Broadway 
ir 31st Str. (Kambariai nuo 
$1.00).

Nuo tų hotelių, kad da- 
važiuot į Brooklyną, reikia 
imti karus 4th and Madi
son, kurie daveža iki 
Bridge Plaza. Iš čia jau ne
toli daeiti.

Su pagarba,
Kun. N. Petkus,
M. J. Vinikaitis,
K. Krušinskas,
J. O. Sirvydas,
A. Aleksandravičia,
P. Villmontas,
Kun. J. Dobužinskas,
J. Staknevičia,

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”

Karo peržoalga
Rusų frontas. — Šitam 

fronte seka dideli mūšiai 
tik Galicijoje ir Karpatuo
se. Anot pranešimų, rusai 
Karpatuose vienur-kitur pa
sivaro pirmyn, bet Galicijo
je juos vokiečiai sulaikę. 
Ten rusai stengiasi paimti 
miestą Halič, kurs rokuoja- 
mas raktu prie Galicijos 
sostinės Lvovo. Berlyne 
tvirtinama, kad rusai ten 
sulaikyti ir seka dideliausi 
mūšiai, kurių pasekmės dar 
nežinomos. Iš Petrogrado 
'pranešama, kad rusai vei
kiai paimsią Haličą, o pas
kui ir Lvovą. Iš Dvinsko ir 
Rygos fronto neapturima 
jokių žinių.

Vakarų frontas. — Vo
kiečiai prie Verduno tvirto
vės dantį atkando ir, ma
tomai, tolesniai atsisakė 
ten bereikalingai kraują 
lieti. Iš ten vokiečių ka
riuomenė būriais siunčiama 
į Balkanus. Somme apskri- 
tyj, Francijoje, sąjunginin
kai posenovei varosi pir
myn ir užimdinėja vis nau
jas pozicijas, sodžius ir 
miestelius. Combles mies
tas jau iš trijų šonų apsup
tas. Veikiai tas pat bus ir 
su Peronne miestu. Kuomet 
vokiečiai neteks šitų mies
tų, tuomet jie bus pirvers- 
ti pasitraukti geroką galą 
atgal. Somme apskrityj se
ka dideli mūšiai. Vokiečiai 
niekur neatsilaiko prieš 
franeuzus. Anot sąjunginin
kų pranešimo, vokiečiai pa
neša neišpasakytai didelius 
nuostolius.

Transylvanijos frontas. — 
Čia rumunai, susijungę su 
rusais, eina pirmyn. Užim- 
dinėja miestus paskui mie
stus. Blogiau sekasi rumu
nams su rusais Rumunijos 
provincijoje Dobrogea. Ten 
bulgarai su vokiečiais einą 
pirmyn. Anądien vokiečių 
kaizeris buvo paskelbęs, 
kad Dobrogea provincijoje 
bulgarai su vokiečiais visai 
sumušę savo priešininkus. 
Bet kol-kas nieko tikro ne
žinoma. Tik žinoma tiek, 
kad bulgarai su vokiečiais 
Dunojaus neperėjo ir tur
būt nepasiseks jiems tas 
padaryti. Jei nepersimes 
per Dunojų, Rumunijos li
kimas bus išgelbėtas.

Makedonijos frontas. — 
Šitam fronte smarkiai vei
kia sąjungininkai, ypač ser
bai. Serbai kairiajam fron
to sparne tokį didelį smūgį 
uždavė bulgarams, kad ši
tie atsidūrė net į Monasti- 
rio, Serbijos miesto, apylin
kes. Prancūzai su anglais 
taippat bulgarus pasekmin
gai muša.

Kaukazo fronte nėra 
svarbių atmainų, išėmus 
priešakinių sargybų nuola
tinius susirėmimus.

Graikija išnaujo pasiskel
bė busianti neutrale. Kabi
neto krizis perėjo. Karalius 
nuskyrė naują premjerą, 
kuris pasirinko kabineto 
narius ir sako, kad šalis ne- 
simaišysianti karau.

Tai toks abelnas karo 
laukuose stovis.

Tečiau be to apturima ži
nios, kad Vokietija griebia
si paskutinių priemonių, 
nes kaip jai, taip ir Austri
jai grasia neišvengtinas ba
das. Jei sąjungininkams pa

siseks perkirsti geležinkelį, 
jungiantį Austriją ir Vo
kietiją su Turkija; tuomet 
Turkija apvienės, o teuto
nai neteks reikalaujamo 
sau maisto, kurio daug par
sigabena iš Turkijos už 
siunčiamus į ten ginklus ir 
amuniciją. Nėra pinigų, ne
bus maisto ir tatai veikiai 
turės suklupti.

Pasklydęs gandas, kad 
naujas vokiečių generalio 
štabo viršininkas, gen. von 
Hindenburg, nusprendęs su
trumpinti apsiginimo liniją. 
Tuo tikslu sumanyta aplei
sti dalis užimtos Belgijos ir 
Francijos. Ir tas gandas 
beveik gali būti teisingas, 
nes vokiečių militarinė vy
resnybė Belgijoje suima vi
sus tinkančius kareiviauti 
belgus ir gabena Vokieti
jon. Reiškia, kad ten gali 
būti kas naujo. Ne veltui 
juk taip žiauriai pasielgia
ma.

Visų šalių karo žinovai 
tvirtina, kad karas veikiai 
turės pasibaigti, nes Vokie
tija bus suklupdyta.

SUSINEŠTI SU LIETU
VA GALIMA ŠIAIP:

1) Rašyk laišką vokiškai, 
ne ilgesnį kaip dviejų pus
lapių.

2) Paimk du kopertu: 
vieną mažesnį, kitą dides
nį. Į mažesnį įdėk savo lai
šką ir gerai užadresuok kam 
siunti.

3) Tą kopertą su laišku 
ir tarptautišką markių ku
poną įdėk į didesnį koper
tą. Tas kuponas kaštuoja 
6 c., ir gali gaut bent ku
rioj pačtoj paprašius “In
ternational postage cou
pon.”

4) Ant didžiojo koperto 
parašyk šitokį adresą:

Hilfsverein der Deutschen 
Juden, Steglitzer Strasse 
12-1, Berlin, W. 35. Ger
many.

Hilfsvereinas tai labda
ringa žydų draugija, kuri, 
pagal sutartį su Vokiečių 
, f

ir Austrų valdžia, turi ta
me patarnaut visoms tau
toms, visiems tikėjimams, 
ne tik žydams. Ta draugija 
gavus jų laišką tuo persiųs 
kam adresuota.

Ar jus žinote, kad
Ant' viso pasaulio yra 

žmonių kalbančių 2,754 į- 
vairiomis kalbomis arba 
tarmėmis.

* *
Saulė yra tolumoje 92,- 

500,000 mylių nuo žemės ir 
arčiausiai stovinti žvaigždė 
16,000,000,000 nuo žemės.

640 ketv. akerių eina į 
ketvirtainę mylią.

Chicagos Stock Yards y- 
ra didžiausi ant viso pasau
lio. Turi 20 mylių gatvių ir 
tokį pat skaičių mylių van
denio rindų ir 500 mylių 
gyvulių šėrimo rindų ir 75 
mylias visokių srutų pabė
gimui. Minėtuose stock yar- 
duose ant karto telpa 20,- 
000 galvijų. 20,000 avių ir 
120,000 kiaulių.

* *
Didžiausią distanciją be 

pailsio nuėjo C. A. Harri
man, California — 121 my
lias ir 385 jardus.
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den.

Rittenhouse andbom

fran-

Caras užėmė

Vilniaus

.5SE5E SSSSfSSSSSSS

m®
Lietuviškiems Piknikams

GERAS
LINIMENT AS

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STPFFT

kas meta 
daugiau mote-

PROTOKOLAS.
AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRALINIO KOMI
TETO NUKENTĖJU- 

SIEMS DEL KABĖ ŠELP
TI POSĖDŽIO, LAIKYTO 
4 D. RUGSĖJO, 1916 M., 
WILKES-BARRE, RE-

DINGTON HOT. 
PIRMOJI SESIJA.

10 iki 12 dieną — 3 iki 5 pu piet 
ir vakarais 

TELEPHONE CANAL 1576

Rugs. 7 
kamanderiaus vietą ant sa
vo armijos. Vokiečiai pas
kelbė, kad nustojo savo sub
marine U-27. Rusai perga
lėjo priešus netoli Tarna- 
pol, Galicijoj, ant upės Se- 
reth. Septyniolika ypatų 
užmušta ir daug sužeista, 
kuomet skraidė Zapelinas

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

KARĖS NUOTIKIAI, 
1915 M.

Rugs. 6. — Atšaukia Dr. 
Dumba, Austro-Hungarijos 
ambasadorių, pagal Suv., 
jVals. reikalavimą. Vokie- 
įčiai eina ant Rygos su lai
vynu ir orlaiviais. Austrai 
praneša, kad laimėjo Gali
cijoj ir Volynijoj. Roma 
skelbia kad italai laimėjo 
ant augštesnėsės Isonzo u- 
Įpes ir Tyroliuose.

šio. Išėjo
N. Y. panedėlyj, geg. 23, 

pribuvo prie Cliff 
San Francisco, 

Cal. rugp. 24, 1910 m. Ne- 
dėldieniais ne ėjo.

Ant kiekvieno šimto žmo 
nių Suv. Vals.
miršta

zų bombomis atakavo fran- 
cuzųs ir atėmė iš francuzų 
apkasus į vakarus nuo Ver- 
duno. Tolesnis rusus pasi
sekimas prie Tarnapolio 
ant Sereth. Dvidešimts y- 
patų užmušta, kuomet vo
kiečių lakūnai mėtė 
1aas ant Londono.

Lietuvių Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi- 
zacijoi gali gauti sį puikų daržą savo piknikams ir išvažia- 
'virrr...is už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 
tlskiems 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

Suv.
yra išleidinėjama dieninių 
laikraščių 2,600.

Rugs. 8 — Italai užėmė 
pozicijas Cadore.

LENTOS
viHokics rnšie« del statymo namų tall* 

ifi vinilo medžio padailinimai.

ANTROJI SESIJA.
Antrosios sesijos nutarimai:

1. — Atsikreipti į Liber
ty National Bank, New 
York, N. Y., kad pagamin
tų 10,000 čekių aukoms 
rinkti; taiiie klausime su

Gaukite Severcs Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, ui. 
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokią vaistą boi užvaduotoją!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Vais, ir Kanadoje

5. — Raikštukai (prisegi- 
mui ant rankovių) bus bal
ti su raudonu kryžium ir 
parašu: “For Starving Li
thuania.” Detaliai sulig p. 
3. 4 ir 5 palikta komisijai.

6. — Parūpinti 500 oficia- 
liškų Įgaliojimų aukoms 
rinkti, kurie bus suteikti vi
siems vietų komitetams.

7. — Vietiniai Komitetai, 
susižinojimas su jais ir 
tvarkymas jų bus žinioje 
II-jo sekretoriaus p. M.

LIET e VU, ______ _________ _____________ ___________ .....
nes meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai 
tuojau grįžtų Lietuvon, - - «
biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas sa
mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, 
ris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 mėnesiams 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap. 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap., “ 
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui.80 kap. 
5 centai.

Is Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti i‘Liet. Balsą 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA.
skiltis) prieš tekstą- ~~ ...
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. 
25c. petito eilutė, ‘ .

Lietuvių Balso adresas

Įsas: 3500 So. Racine Ave., Chicag
Tel. Yards 602

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. CHICAGO, ILL. .

Francuzų lakūnai mėtė Rugs. 12. — Iš Sofijos John Ennis, perėjo nuo 
i bombas ant Freiberg, Ba- pranešama, kad galutinai Atlantiko iki Pasifiko per 

prisirengė prie mobilizavi- 93 dienas, t. y. 3 1/10 mėne- 
mo bulgarų armijos. Sinar- šio. Išėjo iš Coney Island, 
kus kanuolių šaudymas 
na visame vakariniame fron- 1910 
te. Rusų pajiegos yra spau- viešbučio 
džiamos prie Vilniaus, vo
kiečių von Hindenburgo 
kamandos kareivių.

J. M. Tananevičius, 
3253 S. Morgan St. Telefonas yards 6870 Chicago, III.

Arba tiesiog ant vietos:

National Grove 
J. LESCHOWSKIS, Manager 

30tll & Desplailies Sts. Telefonas Riverside 56 IvlVerSllle, 111.

Rugs. 9. — Anglo 
euzų specialė komisija pri
buvo New Yorkan, kad ga
vus paskolos $500,000,000 
del talkininkų. Vokiečiai at
mušė ataką prie Orduna. Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
rusai sulaužė austro-vokie- 
čių frontą Galicijoj ir ne
laisvėn paėmė 5,000 karei
vių.

BOREAS BUST* K®""*“ “ ’J
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Ar Tamista Suteiksite 
Mums Savo Nuomonę?
TamLta esate neseniai daug skaitę apie geležkelių 

užduotis.
Tamista žinote, kad naujai perėjusios tiesos, kurios 

reiškia del vieno dalyko, kad geležkeliai daugiau išleis 
pinigų ant pataisymų ir tolygaus veikimo, negu kad pir
miau/

Tamista žinote, kad šitas gali reikšti PAKĖLIMĄ 
freitų kainos ir pasažierių pervežimo.

PUBLIKA, todėl daugiau ir yra palytėta.
“PUBLIKA” reiškia TAMISTA, nežiūrint, kuomi 

esi, kur gyveni arba kuom užsiimi.
Todėl, kadangi geležkeliai yra būtina užduotis ir ka

dangi daro ĮTEKMĖ ant TAMISTOS, tamista turite 
studijuoti jas TUOJ DABAR. Ir apsaugoti tamistos y- 
patiškus interesus ir tamistos nusprendimas turi būti 
paremtas ant FAKTO.

Patarnavimas, kainos, stotys, apsauga, mandagu
mas ir daugelis KITŲ geležkelio dalykų užsitarnavo ta
mistos atydos daugiau, negu tamista esate jiems davę.

Mažas pagalvojimas parodys tamistai, kodėl gerai, 
teisingai suprantate “MĖSOS” vogą, geležkelių reika
lai, taip pat gali būti TAMISTAI nauda.

Jeigu tamista sutinki su tuomi, galime turėti mes 
naudą iš tamistos nuomonės? Ar išleisi du centus ant 
krasos ženklelio ir sugaiši užrašydamas antrašą ant kon- 
verto ir prisiusi mums atgal balsavimo-kuponą, kuris y- 
ra žemutiniame kampe?

Taip? TAI BALSUOKITE! Nereikia tamistai pa
sirašyti savo vardą. Tik pasiųsti kuponą i Bureau of 
Railway Publicity of Illinois, 38 South Dearborn Street, 
Chicago, ir PADARYK TUOJ DABAR. Išplėšk kupo
ną pirmiau, negu versi lapą. Ačiū.

National Grove Garzas
J. M. TANANEVIČIUS. Savininkas

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

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

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

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

Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veikius. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos, tie skausmai visiškai išnyko.”

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

S AiTYžITE IR PUTOTE
“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- 
hnn metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabeuti grįž

tam r ‘n nieko, kas žemina musų tautą.
.............."U BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir. tėvy- 

“/ l.LL.l..... '/_! ./ * ” w „**. J ” u,
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, primušta duo- 

o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.
a skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-jieškoji- 

padeda surasti nuklydusius brolius, sese-
rb. 90 kap.; 6 

vienam mėnesiui
6 mėnesiams (pusme- 

Skyrium numeris

j užsienius rusų
Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapi į keturias 

60 kap..; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškautiems giminių 
" . - . . Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto

giminių jieškantieins po teksto 10 centų petito eilutė.
PETROGRAD, Baskov per. 29. RUSSIA. .

(1419 No. Main shingtoną Dr. J. Šliupas b 
adv. J. S. Lopatto.

12. — Pakeliama klausi

merce, — tuo ir-gi rūpinsis, 
p. M. Šalčius.

9. — Į paklausimą sulig 
Lietuvių Dienos, pasiųsta 
išryto kongresmanui p. 
John J. Casey, Washing
ton, D. C., gauta atsakymas 
sekančio turinio:

“Mr. John S. Lopatto.
Hotel Redington, Wilkes- 

Barre,
Your telegram received, 

White House informs me 
that proclamation designa
ting November 1-st, 1916, 
to be Lithuanian Day 
throughout the United Sta
tes is ready for President 
Wilson’s signature upon his 
return from Kentucky to
morrow”.

10. — Išrinkti komisiją 
atsikreipimui į Įtekmingus 
ir turtingus amerikiečius, 
kad pakvietus juos Į Cen- 
tralinio Komiteto garbės 
narius pasekmingesniam 
aukų rinkimui tarp ameri
kiečių. Komisija — ta pa
ti, kuri keliaus į Washing
ton ’ą.

Rugs. 11—Aidžiausia vo
kiečių armijos koncentraci
ja ant Dvinsko 
linijos. Rusai skelbia, kad 
austrų kareivių nelaisvėn 
paėmė 33,000 ir daugybę 
šautuvų rytinėje Galicijoj, 
ant Sereth kranto, padary- 

Anglijoj pakraščių. | toj e, kontratakoje.

banku susižinos p 
liauskas.

2. — Išrinkti komisiją 
(iš 2-jų ypatų) užsakymui 
dėžučių, “tags” ir raikštu- kais Į Chambers of 
kų. Komisijon išrinkta: K. 
Krušinskas ir R. Karuža.

3. — Dėžučių užsakyt 
tuo-tarpu 25,000 vienodo 
didumo, su vienodu parašu 
(su privilegija padidinti už
sakymą iki 50 000 kuopri- 
einamiausiomis išlygomis). 
“Tags” padaryti 1,000,000; 
raikščių padaryti 25,000. 
Ant “tags” turi būti para
šas: “Answer President 
Call by Helping Starving 
Lithuania.” •
<4. — Vietų komitetai tu
ri kuoveikiausiai pranešti, 
kiek ir kur reikia dėžučių, 
kaspinų (raikščių) ir

Ji- Šalčiaus
Ave., Scranton, Pa.)

, — Tose vietose, kur nė
lietuvių, kreipties laiš- mas apie reikalingumą Lie 

Com- tuvoje gydytojų. Pasiaiški
na, jog tuo klausimu kun.! austrų 
V. Bartuška jau susirašinė- Vokiečiai su nuodingų ga
ja su Vokietijos ambasada.

Posėdis uždaryta' 6 vai 
vakare.

Pirm. — J. S. Lopatto, 
Sekr. — V. K. Račkauskas,Posėdį atidarė Komiteto 

Pirmininkas, p. J. S. Lo- ! 
patto. Posėdin pribuvo šie 
Centr. Komiteto nariai: J.
S. Lopatto, kun. V. Bartuš
ka, F. Živatkauskas, kun.! 
P. Augustaitis, V. K. Rač
kauskas, D-ras, J. Šliupas,
T. Paukštis ir R. Karuža.

Svarstyta ir aptarta se
kantieji klausimai:

1. — Klausime parinkimo 
banko, kurin butų siunčia
mos Lietuvių Dienoje su
rinktos aukos, p. J. S. Lo
patto perskaitė laišką nuo 
Liberty National Bank, 
New York, N. Y., kurs ap
siėmė priimdinėti nukentė- 
jusiems skiriamas aukas ir 
vesti jų atskaitas. Nutarta: 
gauti banke tam tikrus če
kius, kurie butų išsiuntinė
jami visur, kur-tikimos pas 
lietuvius ir svetimtaučius 
gauti lietuviams aukų.

2. — Nutarta išrinkti ko
misiją iš 2-jų žmonių, ku
rie nuvažiuotii Į Washing
ton’ą ir ten galutinai susi
žinotų su Raudonuoju Kry
žium kaslink aukų rinkimo 
ir siuntimo Lietuvon; prie 
progos komisija turėtų iš
reikšti padėką prezidentui 
Wilson’ui už paskyrimą 
Lietuvių Dienos. Taip pat 
toji komisija turės apsilan
kyti Associated Press Cen
tre, Washington’e, ir gauti 
jų pritarimą Lietuvos Die
nai.

3. — Kasininko kaucijos 
klausime nutarta: atšaukti 
nutarimą, padarytą 17 d. 
rugpjūčio, ir kasininko kau
ciją pakelti iki $5,000.

4. — Nutarta priminti 
Presos Komisijai, kad kuo
veikiausiai sutvarkytų savo 
veikimo programą ir pradė
tų jau veikti. Tai padarys 
Pirmasis Sekretorius.

5. — Gentralinės Raštinės 
klausime: a) Sekretoriai pa
sidalins darbu, praktiškai-- 
gi darbą atliks ir išpildys 
samdytas darbininkas prie 
p. J. S. Lopatto ofiso. Wil
kes-Barre, Pa., kur ir bus 
Centralio Komiteto Raštinė 
(47 Bennett Building, Wil
kes-Barre, Pa.); p. J. S. 
Lopatto, pagal reikalą, tu
rės teisę pasamdyti darbi
ninkus. b) Sekretoriai reda
guos atsišaukimus išvieno 
ir nuolatos susinešinės tarp 
savęs; Komiteto nariai -tu
ri gauti kopijas visų atsi
šaukimų etc., kad butų ži
noma, kas ir kaip dirbama 
sekretariato.

6. — Komiteto vardu at
sišaukti į Liet, visuomenę, 
kviečiant ją prie darbo Lie
tuvių Dienoje. Atsišauki
mus su nurodymais parū
pins Komiteto sekretoriai.

7. — Pertrauka pietums 
nuo 1 iki 2 vai.
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Iš Lietuvos. ?yk1’,'2 ,v/ligi 8 v. ryto, kad nusipir
kus viena kitą duonos sva- 
ra. ’ ! '

Maisto klausimas tokiu 
bildu opiausis yra miesto 
žmonėms, ypač neturtingie
siems jų sluogsniams, kaip 
antai, darbininkams, amat
ininkams, padieniams, to
liau, tiems sodžiaus gyven
tojams, kurie neturi savo 
žemės sklypo ir kitokiu bu
du duoną pelno, eidami ber
nais, kumečiais, padieniais 
ir šiaip prie visokio darbo 
ir pagaliaus — nukentėju
siems del karo ūkininkams 
pabėgėliams, kurių gyveni
mo vietoje stovėjo pozici
jos.

Sustojus pramonei ir pre- t. 
kybai, didžiuma jų veikėjų 
ir tarnautojų liko be darbo 
ir ištisi beveik metai, kaip 

. nebeturi pastovaus, kiti gi 
ir jokio darbo. Tokių didžio
sios pramonės darbininkų 
Kauno gub. skaitoma 5764 
žm., Vilniaus — 10.410, Su
valkų — 1115. Dvigubai gi 
tiek, jei nedaugiau, dar dir
bo jų smulkiajai pramoniai, 
kuri, pav. Kauno gub., pri
skaito 2014 dirbtuvių su 
4593 darbininkais ir dar a- 
pie 30 tukst. įvairių amati
ninkų.

Dar didesnis skaičius bus 
žmonių, kurie užsiima pre
kyba, įvairių miesto tarnau
tojų, raštininkų, kantorų 
valdininkų, kurių irgi maža 
kas beturi savo paprastojo 
darbo. Jų visų padėjimas 
dar tuo pasunkėjęs, kad 
miesto buitis daugiau, kaip 
dvigubai pabrangus.

Tas pats nedarbas lygiai 
skaudžiai atsiliepia ir so
džiaus bežemiams ir maže- 
žemiams (turintiems ma
žiau ne 3 deš. žemės), kurių 
Lietuvoje skaitoma apie 40 
su viršum %, pavyzdžiui 
paėmę smulkiau ištirtąją 
Joniškio parapiją (Šiaulių, 
ap.), kuri ekonomijos žvilg
sniu užima vieną pirmųjų 
vietų, rasime iš viso 9500 
žmonių skaičiaus bežemių 
4555, mažiau ne 4 deš. tu
rinčių 1253, kumečių 617, 
taigi apie 60% nepasiturin
čių žmonių. Ūkio darbams, 
ypač žiemos metu, jie da
bar maža bereikalingi, bet 
ir toliau ūkininkai, stigda- 
mi duonos ir arklių, visur 
mažina darbininkų skaičių, 
nekalbant jau apie dvarų, 
kurių ūkis visiškai išardy
tas, patys gi savininkai di
džiuma išbėgę; del to jų pa
bėgimo daugelis kumečių 
negavo prideramos jiems al
gos ir ordinarijos, vokiečių 
gi tvarkomuose dvaruose 
jų atlyginimas dar nėra vi
sai nusistatę^ ir galima sa
kyti. sporadingas.

Neturtėlių tarpe skiriasi 
savo kritingu padėjimu ka
reivių šeimynos, ypač su 
vaikais ir be darbininkų vy
rų. Jų kiekvienoje parapi
joje yra po kelius šimtus 
(pav. Joniškyje jų skaito
ma ligi 600). Pirmiau joms 
pašalpos buvo vyriausybės 
duodamos per valsčius, da
bar gi tų pinigų nebesant, 
jos visai liko be organizuo
tos pašalpos.

Pagaliaus, netrukus, po 
mėnesio kito pradės stigti 
maisto ir tie ūkininkai, ku
rie gyvena buvusiųjų karo 
frontų ruožu. Daugelis jų, 
kaip matėme, visai maža be- 
gavo paimti javų. Buvo vie-

LIETUVOS STOVIS DI
DŽIOJO KARO METU.

Nežiūrint tečiau ir tų di
džiausių derliaus nuostolių 
ir jų .nenormalaus nuvaly
mo, Lietuvoje duonos už
tektų, jei įvyktų normali
nės maino ir javų prekybos 
sąlygos. Javų prekybos mo
nopolija prikaluso tuo tar
pu administracijos, kuri 
juos suima paskirtomis kai
nomis, būtent: rugių cent- 
meriui (3 pud.) 6 markės, 
kviečių 7 markės. Del to 
nevienodos ir nepastovios 
yra ūkio produktų kainos 
ir kuomet jų vietomis yra 
perteklius, kitur didelis 
trukumas ir nepaprastas 
brangumas. Taip spalių 
mėn. Šiaulių apskr. ru
giams, avižoms mokama bu
vo 1 r. 05 kap., avienai 15 
kap. sv., kiaulienai 40 kap., 
lašiniams 1 r. sv., sviestui 
75 — 80 kap., žąsiai 2 r. —

2r. 50 kap., Alsėdžiuose 
(Telšių apskr.) — kviečių 
pudui 3 rub., rugių 1 r. 20 
kap., Ukm. aps. Kurkliuose 
rugiai 1 r. 50 kap. — 2 r. 
Suvalkų gub. derlingose vie
tose rugiams — 1 rub. pud., 
Vilkaviškio aps. 1 r. 30 k.
— 1 r. 60 kap., kviečiams 
1 r. 70 k. — 2 r. 30 k., bul- 
bių purui Ir. — 1 r. 40 k. 
Tolyn gi nuo derlingųjų 
vietų ir arčiau miestų kai
nos dai’ augščiau kyla. 
Rumšiškyje, Janavoje ru
gių pudui — 2 r., Žiežma
riuose — 3^2 rub., kviečių 
pud. — 5%> rub., avižų — 
4 r. Alytuje rugių pudui 4

«• rubr^ežmoniškai aukštai 
pakilusios kainos del pro
duktų stokos ii’ negalėjimo 
jų pristatyti Vilniaus mie
ste, kur ruginių miltų pu
dui moka 5 — 7 rub., kvie
tinių gi 15 rub., duonos 
svar, 1.5 — 30 k., (dabar 11 
k.), mėsos 23 — 20 k. sv., 
sviesto 1 rub. 60 — 2 r. sv., 
bulbių pur 2 r. 50 kap.

Visur lygiai jaučiama 
stoka ir kitų pirmosios reik- 
menės daiktų, kurių prista- 
-tymas ligi šiol visai nėra 
aprūpintas. Taigi, cukraus, 
druskos svarui moka 50 — 
60 kap., žvakės 1% — 2 
rub. svar., muilo svar. 1 
rub, žibalo 70 kap., kalio- 
šiams 10 — 12 rub., batams 
25 rub., pusbačiai pamušti
— 6 rub., bet ir tų daiktų, 
ypač žibalo, odos, žvakių, 
druskos visai stingama. Tu 
dalykų kainos, galima sa
kyti, nusistovėjusios, visur 
vienodos, kadangi jų vieno
dai ir stinga. Skirtumas tik 
toks, kad kai — kurių 
daiktų, kaip druskos, cu
kraus vietomis suteikia ad
ministracija gana prieina
momis kainomis (druska 10 
kap. sv., cukrus 19 k.), bet 
tokių vietų kol kas labai 
maža yra ir į jas žmonės 
traukia iš tolimiausių kraš
tų, 10 — 15 su viršum my
lių tolumo, pav. druskos į 
Vilnių ateina nuo Švenčio
nių, Vidžių, Ašmenos, į 
Šiaulius — nuo Žagarės, 
Kupiškio, Panevėžio; del 
to ir atvežamąjį? prekių ne
gali užtekti tiekai žmonių, 
ir jiems tenka po 7 — 8 die
nas laukti, kad išgautų ko
kį 10 svarų druskos. Vilniu
je gi, ligi įvestos buvo (1/- 
XII) “duonos kortelės”, 
žmonės stovėdavo prie ke-

įstaigos pasamdant žmogų 
atlikimui lietuvių kalbos 
skyriaus darbų. Tuom tar
pu yra pasiųsta krivūlė 
Pild. Tarybai, kad aptartų, 
ar nebūtų galima pasamdy
ti žmogų iš dabar įplau
kiančių tautiškų centų, nes 
tie piningai visviens narių 
yra sumokami labdarybės 
tikslui, ir jeigu Pild. Tary
ba sutiks su mano įnešimu, 
tai nemanau, kad bent vie
nas narys tam priešintųsi. 
Darbas jau yra pradėtas, 
jau žmogus pradėjo dirbti, 
tad kurie norite surasti sa
vo gimines ir su jais susira
šinėti, galite siųsti pajieško- 
jimus šiokioje formoje:

Reikia paduoti pilnų var
dą ir pavardę savo giminės 
Lietuvoje, pilną adresą, 
koks buvo pirm karės, ir 
užsiėmimą; reikia paduoti 
kelis kitus vardus ir pavar
des giminių ir kaimynų; ge
riausia yra rašyti ant atvi
ručių ir pasiųsti viršiaus 
nurodytu adresu.

A. B. Strimaitis.

tų (pav. Marijampolės — 
Kalvarijos frontu), kur ne
buvo net pasėtas vasarojus 
ir pasodintos bulbės. Tas 
pat buvo ir su žemkenčių 
javų apsėjimu. Sodiečiai 
juos šiaip taip apsėjo su 
kai-kuriomis išimtimis, nors 
ir blogiau ,nes tekdavo nak
timis sėti, neįdirbtoje ''■.že
mėje, ir be gero įtrešimo; 
dvarai gi didžiuma tik pu
šiai! išėjo, vietomis gi ir ma
žiau. Neapsėtų valstiečių 
laukų yra apie Skapiškį, 
Salas; perpus nesėta apie 
Maišiogalą, Paberžę, x Uk
mergę, Vievį, Trakus, Gar
liavą, Pažerius, Veiverius, 
Marijampolę, 1/3 dalis ne
sėta Keturvalakiuose ir t.

Daug plačiau ir daugiaus, 
žinoma, stigs ateinantiems 
metams sėklos vasarojui 
apsėti, lygiai kaip ir arklių, 
galvijų, mėšlo, padargų ir 
tt., nes ir likusiųjų gyvulių 
žmonės be pašaro negalės 
per žiemą išlaikyti.

Šių dienų maisto reika
lams sutvarkyti, kur yra ci
vilinė valdžią, suvalkiečiuo
se ir už Dubysos ir Ven
tos, taip-pat ir miestuose, 
įvedamos “duonos korte
lės” ir nustatomas jos var
tojimas (V2 svaro žmogui). 
Tik reikią pasakyti, kad ta 
duonos norma Lietuvos kra
što žmonėms toli nesutin
ka su jų maitinimosi sąly
gomis ir neužtenkama jų 
alkiui pasotinti, nes jie, ne
vartodami prie valgio kon
servų, daržovių, minta dau
giausia duona, suvartodami 
jos vidutiniškai ne mažiau, 
kaip du svaru per dieną.

i “V. As”

MINSKAS.
Vokiečiai svaidydami iš 

aeroplanų Minskan bom
bas, apdraskė Lietuvių 
Draugijos įstaigas. Sunkiai 
sužeista veikliausia prieg
laudos vedėja F. Tamošiū
naitė. Gelbėdama vaikus 
pati nukentėjo. Taip pat 
sužeisti prieglaudos1 6 vai
kai, bet nelabai; mirties 
pavojus jiems negresia. Rei
kės gal prieglaudos iškelti 
iš miesto. F.

GIMINIŲ PAIEŠKOJI
MO BIURAS.

ra- 
in-

(nuo pusi. 3) 
giminių Lietuvoje, gali 
šyti laiškus klausdami 
formacijų.; Rašant, visuo
met turi priduoti savo pil
ną vardą ir pavardę ir aiš
kų adresą. Visa komunika
cija reikia vesti per tą patį 
paminėtą biurą. Ten yra 
musų žmogus, kuris užsiim- 
dinėja lietuvių susirašinėji
mui reikalais. Siunčiant 
laiškus reikia adresuoti 
šiaip: Hebrew Sheltering 
and Immigrant Aid Society 
of America, 229 East Broad
way, New York, N. Y. 
(Lithuanian).

Mr. I. Herschfield’ui pa
sisekė dalykai sutvarkyti 
taip, kad Vokietijos kariš
koji administracija kurios 
rankose randasi Lietuva 
leido išspausdinti viršminė- 
tas korteles, kurios be jo
kios cenzūros perleidžiama 
tiesiai čion. Ilgų laiškų su
vis neišleidžiama. Taigi su
žinojus mums, kad lietuviai 
gali vesti plačią komunika
ciją su musų broliais, nus
prendėm prisidėti prie tos 

Kur kas ne visos. Šian va
karui tvarkos vedėjai iš-, 
rinkti: pirm. Andrius Za
leckas ir sekretorius Anta
nas Sodeika.

Svarstyta kokiu bildu su
šaukti į bendrąjį darbą vi
sas draugijas, bei organiza
cijas. Po ilgų svarstymų 
prieita prie nuomonės, kad, 
vedėjas ir sekretorius atsi
lieptų į visas draugijas bei 
organizacijas laiškais, ku
rių del nežinojimo antrašų 
atsiliepti per laikraščius.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks Rugsėjo 26 š. m. šv. 
Juozapo Liet, parap. svetai
nėje, 1631 N. Main avė., 
Scranton, Pa. 8 vai. vakare. 
Bus renkama valdyba kas 
link viso reikalo (Tag day) 
ir pradėti darbą. Visos drau-
gijos teiksitės atsiųsti nuo 
saves po 2 atstovu. Mel
džiame sušaukti extra su
sirinkimus ir išrinkti tinka
mus atstovus su mai idatais.

Broliai ir sesers! Nenu- 
meskite šito pakvietimo į 
šalį. Išgirskite kad jūsų pa
gelbės šaukiasi karės pri
slėgtoji Lietuva. Musų tė
vai, broliai, sesers, giminės 
pažįstami. Čia ne vieno rei
kalas. Sukruskime, laiko 
beliko visai, mažai. Stokime 
į bendrąjį darbą — petis 
į petį! Su pagarba

Prezidnetas: A. Zaleckas, 
Sekretorius: A. Sodeika.

ATSIŠAUKIMAS Į 
SCRANTON’O IR APIE- 

LINKĖS DRAUGIJAS IR 
KUOPAS.

Rugsėjo 13 d., 1916 m., 
šv. Juozapo Lietuv. parap. 
svetainėje įvyko pirmasai 
susirinkimas draugijų pre
zidentų ir sekretorių delei 
apsvarstymo budo pasek
mingo aukų, rinkimo karėj 
nukentėjusiems (Tag day) 
Lapkričio Iš. m. Scrantone 
ir jo apielinkčje. Atstovi} 
buvo 36 nuo 17 draugijų.

Nepamigsi 
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

VYSKUPAS GRĮŽTA 
LIETUVON.

Žemaičių vyskupas Pran
ciškus Karevičius, su savo 
sekretorium kanauninku R. 
Šalių ir seminarijos inspek
torium kun. K. Paltaroku DOVANŲ! Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANŲ!

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- 

it';® deriu sekančiu adresu: j,;; i • j 1

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

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.

liepos 27 d. 7 vai. ryto iš
važiavo į Lietuvą.

Turėjo važiuoti ir kun. 
P. Tamašauskis, bet susir
gęs nebegalėjo važiuotu

MIRĖ GERUTIS.
“V. A.” rašo, kad 1915 

m. spalių 30 d. mirė lietu
vių rašytojas kun. Jonas 
Balvočius (Gerutis). Jis pa
rašė nemaža knygelių tiky
bos ir kitais klausimais. Jo 
raštų ypatybė — tai popu- 
liaringumas. Nieks kitas 
musų rašytojų nemokėjo 
taip aiškiai išdėstyti savo 
minčių žmonių kalbamąją 
kalba, kaip Gerutis.

Nuo 16,000,000 iki 17,000- 
000 pundų vatos parduoda
ma kas metai. Kiek vienas 
pundas sveria 490 svarų.

* *
Pagal užlaikomąjį rekor

dą — tai žemės drebėjimų, 
buvę 130,000.

! S f-' &5
Vidurinių amžių didieji 

septyni stebuklai šie: 1) 
Coliseum, Romoje, 2) Ka
takombos, Aleksandrijoje, 
3) Didėji siena Kinijoje, 4) 
Palinkusis bokštas Pisoje, 
5) Porcelėno bokštas Man- 
kinge, 6) šv. Sofijos bažny
čia Konstantinopoliu j c ir 
7) Griuvėsiai Stonehenge.

* *
Suv. Vals. užauginama 

kas metai 905,000,000 sva
rų tabako; milionas akerių 
žemės suvartojama del ta
bako auginimo. Augina
ma tabako vertes $85,000,- 
000.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“KATALIKAS” 
Išeina kas ketvertas Chicagoje

8 Puslapiu Didelio Formato su Paveikslais
Paduoda visokią žinią iš Ameri

kos, Lietuvos ir viso pasaulio gy
venimo. Talpina kiekviename nu
meryje daug naudingą, pamokinan
čią, rimtą stra'ipsnią. Geriausia 
laikraštis norintiems rimto ir įdo
maus pasiskaitymo.

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

Viena kopija pasižiūrėjimui pa
siunčiama uždyką ant pareikalavi
mo.

Adresuokite:
TANANEVICZ PUB. CO., Inc.

3249 So. Morgan St., Chcago, Ill.

raaiawiiMiiHaiiiisiiiM.iiiiHiiiikBaiiiiMiiiMiiiiiaiigiBiiiitB 
S 1 Kesidencijos.
H Monroe 5522 Tel Haymarket 1027 B

■ ANTON A. T0CHA N
i ARCHITECT & ENGINEER g

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
K rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas Į 
, Room 207 Home Bank Bldg.
K N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. ■
■ Res.1431 Holt St. Chicago, III. g

| PLUNKSNOS PLUNKSNOS j 
g Kad būti užimtais per vasaros I 
"į sezoną, męs esame numušę savo | 
Į kainas ant vieno trečdalio. Ateik j 
Į ir išbandyk mus.

’ H. Rubenstein & Co. I 
i■ Plunksnos ir Pūkai a

1 640 W. 14th St., :■: Chicago, III. ■
B Arti Hals :-d g
2 Atdara Nedeliomis g

K. J.
Generalis Agentas Chicagal.

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

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

Nesuklysi 
Jis 

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

6
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PROTOKOLAS.
Amerikos lietuvių tautines 
sandaros Naujosios Angli

jos Apskričio II suvažiavi
mo, Įvykusio rugsėjo 3 d.

1916 m.

(Užbaiga.)
7) Įnešta ir vienbalsiai nutar

ta, kad apskričio sekretorius 
tuojau parašytų neužsimokėju
siems paraginimus ir surinkę vi
są sumą veikiai atsiteistų su 
D-ru Šliupu.

Įnešta ir vienbalsiai priimta 
pirmą sesiją uždaryti ir eiti pie
tų. Pietams laikas nutartas vie
ną valandą.

Sesija uždaryta 12:25 v. d-ną.

SESIJA II.
Susirinkimas atdarytas 1:45 

vai. po pietų.
Vardošaukis.

1) Po išaukimo vardais visus 
dalyvavusius pirmoj sesijoj, pa
sirodė, kad nepribuvę p-lės P. 
Šarkiutė ir O. Barauskiutė.*)

*) Vėliau jos pribuvo; taipgi 
pribuvo kitas Cambridge’io kuo
pos delegatas pirmoj sesijoj ne- 
dalivavęs A. Bartkevieia. — Se
kretoriai.

2) Įnešta ir vienbalsiai nutar
ta skaityti Pittsburgh’o A. L. T. 
S. konferencijos priimtą progra
mos projektą. Skaito A. Rimka. 
Po perskaitymo paimta apkalbė
ti. Ilgesnės diskusijos iškilo del 
paragrafo, kuriame kalbama a- 
pie leidimą federacijos pamatais 
prigulėti Sandaron draugijoms 
ir kliubams. Dauguma delegatų 
darodinėja, kad tas paragrafas 
butų išmestas, idant išvengus or
ganizacijoj keblumų. Po disku
sijų vienbalsiai priimta rezoliuci
jų komisijos sekanti rezoliucija:

“ Suvažiavimas užgiria Pitt
sburgh’o konferencijos A. L. T. 
S. projektą su pastaba, išbrauk
ti pastabą prie paragrafo '12, 
kur kalbama apie draugijų mo
kestį ir jų prigulėjimą prie A.
L. T. S. Reiškia, sulig priimtos 

...rezoliucijos,..iiraugi,jas, .kurios no-.
rūtų prie A. L. T. Sandaros pri
gulėti kuopos teisėmis, mokestį 
turėtų mokėti kaip ir kuopos”.

3) Pakeltas ir paremtas klau
simas apie bendrą veikimą su T.
M. D. švietimo ir kultūros reika
luose. Diskusijose ėmė dalyvu- 
mą ir iš svečių tarpo J. Baniu
lis, S. L. A. apšvietos komisijos 
narys pranėšdams, kad jis turįs 
ant rankų krivulę irgi švietimo 
reikalais ir manąs, kad ji praeis 
su visų pritarimu — ateinančią 
žiemą S. L. A. kuopoms ką duoti 
veikti, pav. rengimas paskaitų. 
Tokiu budu verta A. L. T. S. 
veikti bendrai ir su S. L. A. 
Šiame klausime priimta sekanti 
rezoliucija:

“Suvažiavimas pripažįsta nau
dą ir reikalą ateinantį rudens ir 
žiemos sezoną kur galima iš 
vien su kitomis draugijomis 
ypač T. M. D. kuopomis rengti* 
paskaitas, vakarus ir kt., ir ap
skritai darbuotis švietimo ir kul
tūros dirvoje”.

4) Įneštas klausimas, ar verta 
apskričiui veikti apielinkės kolo
nijose, kur nėra susiorganizavu- 
sių A. L. T. S. kuopų. Priimta ši 
rezoliucija:

‘ ‘ Suvažiavimas išreiškia pa
geidavimą, kad Apskričio Komi
tetas švietimo ir kultūros dirvo
je darbuotųsi ir tose vietose, kur 
A. L. T. S. kuopų nėra. ’ ’

5) Apskričio palaikymo klau
sime, po diskusijų įnešta ir visų 
prieš 2 balsų — nutarta, kad 
Įstojusioms į apskritį kuopoms 
uždėti mokestį metams po 10c. 
nuo kiekvieno nario.

6) Nutarta, kad uždėtą moke
stį kuopos turi užsimokėti už šį 
metą ne vėliau kaip iki savario 
1917 m.

7) Nutarta, kad ateinančiuo- 
sna apskričio suvažiavimuosna 
kiekviena kuopa turėtų teisę 
siųsti po 2 delegatu nuo pirmo
jo dešimčio savo narių, paskiau- 
gi po 1 del. nuo kiekvieno sekan
čiųjų dešimčių.

8) Sulig dienotvarkes prieina
ma prie Lietuvos atstatymo 
klausimo kur P. Kazlauskas iš
stoja su savo Išdirbtų pienu. 
Po viešo perskaitymo, vienbalsiai 
nutarta atidėti į šalį, Prie 'to 
klausimo p. A. Atartus pastebi,

iad kuodaugiausiai sandariečių 
stengtųsi dalyvauti Tautos Ta
rybos šaukiamam suvažiavime 
Lietuvos atbudavojimo klausi
mu.

9) Įneštas ir patvirtintas 
klausimas, kaip apskritys privalo 
žiūrėti į atvažiuojančius iš Lie
tuvos sviečius AI. Yčą ir kun. J. 
Žilinską. Vienbalsiai nutarta, 
kad apskritys jiems atvažiavus, 
taip atsineštų link jų ir veiktų 
taip, kaip kokios aplinkybės su
sidarys. Tas reikalas pavestas 
daugiau nuožiūrai apskričio ko
miteto.

10) Suvažiavimas išreiškė 
pageidavimą, idant sugryžę de
legatai stengtųsi savo kuopas 
raginti savose kolonijose orga
nizuoti L. G. ir L. A. fondų sky
rius ir prie visų progii rinkti 
aukas.

11) Pakeltas klausimas rei
kalo idėjinės literatūros ir savo 
srovės spaudos platinimo. Visų 
tame klausime kalbėjusių dele
gatų išsireikšta už būtinumą to 
reikalo. Vienbalsiai priimta re
zoliucija :

“Suvažiavimas išreiškia pa
geidavimą, kad kuopos išrinktų 
tam tikrus laikraščių ir knygų 
agentus, kurie platintų raštus 
apskritai ir savo srovės laikra
ščius ypačiai.”

12) Suvažiavimo išreikšta pa
geidavimas, kad Centro Valdyba 
pasirūpintų surinkti geresnių 
knygų ir savo srovės idėjinės 
literatūros sąraša ir jį paskelb
tų spaudoj, žiniai raštu platin
tojų.

13) Įnešta ir nutarta išrinkti 
komisija iš 3 asmenų, kuri apsi
lankytų T. AI. D. šaukiamam 
Mass, ir apielinkės kuopų at
stovų suvažiavime (šioj pačioj 
Lietuvių Salėj, So. Bostone; rug
sėjo 4 d. š. m.) ir perstatytų 
švietimo ir kultūros dirvoje ben
dro veikimo klausimą. Komisi- 
jon išrinkti: A. Rimka, AI. Sta- 
kėnas ir J. Samsonas.

14) Suvažiavimas išreiškė pa
geidavimą, kad kuopos pačios

Alartu ir jam rengtų prakal
bas, kur butt} renkamos aukos 
nukentėjusioms lietuviams nu ka
rės, siunčiant per L. G. Fondą.

15) Pakelta klausimas ar 
Nauj. Angį, apskričio rinkti 
naują komitetą, ar tas pats turi 
ištarnauti bent metus. Palikta 
tas pats tik su darinkimu finan
sų sekretoriaus. Išrinktas J. Že- 
mantaitis iš So. Boston, Mass.

16) Klausiman, Kur butų 
šauktas sekantis suvažiavimas, 
perstatyta tris vietos: Haver
hill, Lawrence ir Alontellfl^ Bal
suojant gavo: Montello4 16 
balsų ir Haverhill su Lawrencu 
po 4. Laikas paliktas paskirti 
nuožiūrai paties apskr. komite
to.

Įnešta ir vienbalsiai nutarta 
suvažiavimas uždaryti. Užda
ryta 5:35 vai. vakare.

I Sekr. J. Kerdiejus. 
II Sekr. J. J. Samsonas.

Rezoliucijų Komisijos 
Sekr. A. Rimka.

rūpintųsi susižinoti su p.

Phillipiną salos susideda 
iš daugiau- kaip 3,000 salų 
ir užima plotą 115,000 ketv. 
myliu; gyventoją skaičius 
7,50(4000 arba 67 ant ket
virtainės mylios.

* *
Viduriniu amžių septyni 

prakilnus mokslai: 1) Arit
metika,- 2) Geometrija., 3) 
Astronomija, 4) Muzika, 5) 
Logika, 6) Retorika, 7) 
Gramatika.

* *
Suv. Vals. kataliku yra 

apie _ 13,000,000; Adven
tistu apie — 95,800; Bap
tistu apie — 5,635,000; Con- 
gregaci jonai istu apie — 
735,000 Liuteronu apie — 
2,290,000; Metodistu apie — 
6,280,000; Presbiteri  joną a- 
pie — 1,944,000 ir kitą po 
mažiau. .:

Chicagos Strytkarių 
Transportacija.

Gyvybės pilni Chicagos gyventojai ir to
limesniu vietą, kad patsai miestas yra išleidęs 
imliomis doleriu del mierio aprūpinimui žmo
nių, abelnai su daugeliu stebčtiniausiu ir atsa
kančia proga už dyką studijuoti, gamtą, dailą 
ir mokslą.

Del pavyzdžio, Lincoln parke, Šiaurinėje 
dalyje miesto, yra pažymėtinas raukius lauki
niu gyvuliu, paukščiu ir kirmėlių. Vienas iš 
didžiausią „Zoologišką daržą pasaulėje, ir tame 
pačiame parke yra per taukus peržiūrėjimas ir 
per pilna Akademija mokslo, kur gali studi
juoti iš rankiaus šimtu skirtingą paukščiu ir 
gyvulią. Akademija jungiasi su viešomis mo
kyklomis gamtos studijavime ir ten yra lek
ciją kursai del tą, kurie nori žengti prie ap
švietos. Akademija atdara nuo 9 vai. iš ryto iki 
5 vai. po Įlietą paprastomis dienomis ir nuo 1 
vai. iki 5 vai. po pietą nedėldieniais, be jokio 
Įžangos mokesčio.

Field mažėjus gamtos istorijos yra Jack- 
son parke, Pietinėje dalyje miesto. Gia dau
giau nei $6,000,000 išleista surinkimui stebėti- 
niausią liekaną iš viso pasaulio, kurie visai ar
ti jungiasi prie žmogaus kilmės istorijos; žemė 
ir visokios rūšies gyvuliu ir augmenų ant jos 
esančią. Apsilankymas tokiame mažėjuje, yra 
apsišvietimas pačiam per save. Laisva Įžanga 
subatomis ir nedaliomis tarpe 9 vai. iš ryto ir 
4 vai..po pietą.

Dailus institiltas ant ežero krašto, turįs 
gražiausią paveikslą ir rinkinį stovylą, kuriuos 
gali matyti ir peržiūrėti už dyka seredoinis ir 
subatomis nuo 9 vai. iš ryto iki 6 vai. po Įlietą 
ir nedėldieniais nuo 12:15 po pietą iki 10 vai. 
vakaro.

Visos šios vietos galima pasiekti už penkis 
centus gatvekario užmokesčiu, viršutiniu karą 
linija Reikalaukite folderio “Kaip pamatyti 
Chicago”. Už adresuokite postal-card kaipo 
reikalavima, o bus išsiąsta.

CHICAGO SURFACE LINES
804 BORLAND BUILDING.

1760

CORKTIP 
•.••/THlSMxVfr* 
• •'./front HĄS\\ 
U NO k 
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NĖRA niekur duodama. Vienok pas mus<galite pirkti g r
kur kitur. Viena geriausių ir pigiausių kalbamu ir 0™?° °nUS taip pi^iai’ kai.P nie~ 

musų naujai išleista. Jamų masinU (gramofonų) yra

BetriubineHARMONY Jlffl Kaina Tiktai
Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jąs niekur nepirksite už tokią kaina ko

kia męs Betrubinę Harmony parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25 00
Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) šonas yra 

apvadžiotas gražiai išp j austytais margumynais, priduodančiai Bctrubinci ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą.

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

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

turėtą gerą balsą, ilgai tęsėtą ir neišrodytu į pigią mašiną, tai Įsigyk Bctrubiigų,..‘Harmony.”
Jei pats jau turi gramofoną, tai papasakok apie Betrubinę ‘‘Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir augštos rūšies mašiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užkląusimus siąsikte adresu:

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

Biznieriai. Garsinkites “Katalike
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ANEVICZ SAVINGS BANK

KATAUKftjL

JONAS M. TANANEVICZ
5249-55 SO. MORGAN ST CHICAGO. ILLINOIS

47,348; ir W. 
38,002.

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

“DIDELĖ” BAUSMĖ.
Distrikto korte nubaus

BANKAS VALANDOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Milais, Šaradomis Ir Patnyčlomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto Iki 1'val. po piety

ANT BANDOS.
Puikus ofisas del Dentis- 

to. Labai gera vieto ant 
2-ni lubu Tananevicz Sa
vings Baųk name.

Atsišaukite.
Tananevicz Savings Bank

3253 So. Morgan St.

Jos. Triner, išdirbėjus che 
mikas, 1333-1339 So. Ash 
land Ave., Chicago, Ill.

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 pirkiniui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

Chiperfield
E. Mason

Iš nominacijos matosi 
kad visame kame republi- 
konai viršija demokratus.

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

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

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

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

TUOJAUS REIKALIN
GAS.

Geras Linotype operato
rius, suprantąs lietuvišką 
statrašą. Taippat reikalin
gas ir mokinys i Linotype 
operatorius. Atsišaukite i 
Tananevicz Publishing Co. 
3249 S. Morgan St. Chicago.

TAUTŲ SANDERMĖ 
AMERIKOJE.

Europoje tautos kovoja 
žūt ar but kovoje. Ameriko
je tos pačios tautos gyvena 
geriausioj sandermėj viena 
šalia kitos ir pati sandermė

VIEŠOS VAKARINĖS 
MOKYKLOS DYKAI.
Viešes (publiškos) vaka

rinės mokyklos, po Eduka
cijos Tarybos priežiūra, at
sidarys mokiniu prisirašy
mui ketverge ir petnyčioj. 
rugsėjo 21 ir 22 d. 1916 m. 
nuo 7 iki 9 .vai. vakare 
Mokslo terminas prasidės

ŠV. MYKOLO ARK. 
CHORO VAKARAS.

Rugs. 9, Ecker parke Šv. 
Mykolo Ark. choras turėjo 
vakarą.

Vakaras, galima sakyti, 
kad pilnai nusisekė. Publi
kos buvo gana skaitlingai 
atsilankiusios ir gražiai 
linksminosi. Auką nuo karo 
nukentėjusioms surinkta

FORDAS APSKUNDĖ 
LAIKRAŠTĮ ANT 

$1,000,000.
Henry Ford, iš Detroit, 

Mich, apskundė “The Tri
bune” laikraštį ant $1,000,- 
000 už patalpinimą editori- 
ale straipsnio, birž. 23, kad 
Fordas anarchistas.

VILIOTOJAI PINIGŲ 
BAUGINIMAIS AREŠ

TUOJAMI.
Kai]) tai iš netyčių suse

kė pinigą viliotojus grasi
nimais (blackmail) ir pra
sidėjo areštavimai vienu po 
kitais. Tai butą didelės šai- 
kos, išsimėčiusios po ‘ visas 
Suv. Vals. Dabar pavyko 
Chicago j e pradžią padaryti 
suareštuojant antsy k ketu
ris. Po pirmajam areštui 
seka vis daugiau ir daugiau 
areštu.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mokinama:, angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Sūv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekono
mijos. pilietystės, dailarašystės.

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

PARTIJŲ KANDIDA
TAI.

Pereita sereda, rugs. 13. 
d. atsibuvo Illinois valsti
joje nominacija.

Cook County, gavo balsu 
Frank O. Lowden, (rep.) 
107,000; Edw. F. Dunne, 
(dem.) 80,000 ir Medill Mc
Cormick (rep.) 39,000. Iš 
toliau balsai suėję pasižymi 
republikoną partijos sekan
čiai: gub. Hull, 55,832, 
Lowden, — 129,392 ir 
Smith 56,010.

Demokratą, yra šie ant 
gubernatoriaus, Brinton — 
28 707; Dunne, — 47,321 ir 
Traynor — 12,822.

Ant kongresmano gavo 
balsu sekančiai: Medill Mc
Cormick — 55,924; B. M.

PARAPIJOS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS.

Roselande, buvo apvaikš- 
čiojimas 10 metu gyvavimo 
Visu Šventu parapijos.. To
kio iškilmingo apvaikščioji- 
mo roselandiečiai dar nebu
vo matę.

SLRKA. KUOPOS PRA
KALBOS.

Atlantic City lietuviu ko- 
lionijoje, naujoji SLRKA. 
kuopa buvo parengusi pra
kalbas, kuriose kalbėjo p. 
Cibulskis apie naudingumą 
prigulėjimo prie sus-mo ir 
jo nuveiktus darbus.

Antrasai kalbėjo J. Poš
ka, Aiškino spaudos reikš
mę. Trečiasai kalbėjo A. 
Sutkus apie galutiną nau
jos kuopos sutvarkymą. Pu
blikos daug buvo atsilan
kiusios, R-tis.

“Kanklių” Draugijos Choras rengia 
Puikiausią Balių kuris atsibus Nedė
liojo, Rugsėjo (Sep.) 24. 1916. šven
to Jurgio par. Svetainėje, kampas 32 
ir Auburn Ave. Pradžia 6:30 v. vak. 
Muzika B. L. Ežerskio, įžanga 25 een-

DIDELIS SUSIRINKI
MAS.

Rugs. 13. sc redos vakare, 
įvyko didelis susirinkimas 
Chicagoš lietuvią, Šv. Jur
gio’ parapijinėje svetainėje.

Šio susirinkimo mierią 
buvo išrinkti valdybą, ku
rios užduotimi yra rūpintis 
ir surengti “ Lietuviu Die
ną”.

Valdybon išrinkta sekan
ti: pirm. kun. F. Serafinas, 
1 vice-pirm. F. Bračulis, 2 
vice-pirm įninkąs — M. Zal- 
dokas, 1 raštininku — J. 
Giraitis, 2 rašt. P. Mulevi
čius. Išdininku A. ZimontaS,
1 kasos globėju B. Balutis,
2 kasos globėju P. Baltutis.

Lietuviu Dienos reikalai 
veik jau baigiama tvarkyti.

Ant pardavimo už numažintą prekę 
stuba ir lotas, krautuvė, 4 kambariai 
naujausio įrenginio. Atsišaukite.
2224 Š. Leavitt St., Netoli 22-os St.

“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 
I»o o centus,

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

Pajieškau savo brolio sunaus, Ra- 
mualdo Dzovalo. Kauno radybos. Vilk
mergės apskričio, Pabaisko parapijos, 
Alenų kaimo. Pirmiau gyveno Eliza- 
bethport, N. J. Meldžiu jį patį, arba 
kas jį žino pranešti ant antrašo:

Jonas Dzovalas,
500 Crosby St., Grand Rapids, Mieli.

Reikalauju partnerio į Real Estate 
biznį. Teisingas bus priimtas. Nerei
kalauju pinigų įnešimui, vien tik dirbt 
su manim, pardavoti savastį ir daryti 
gerus pinigus. Atsišaukite:

O. Ricard, 
Tel. Drover 6781 2630 W. 38th St.

UŽ MIRUSĮ BALSAVO.
Pere i tuose balsavimuose, 

šimtai demokratu atidavė 
savo balsus už Leopold 
Pfaelger, kuris kelioms die
noms prieš balsavimą bu
vo miręs. Iš nežinos savo 
kandidato sveikatos ar gy
vasties stovio, daug balsą 
sunaikino.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda maža farma su 5 ir puse 

akerio žemės. Namas su 11 kambarių, 
mūrinis skiepas, 2 šuliniai, aplinkui 
eemanto saidvokai, pačiame miestelyj. 
Trįs gelžkeliai aplinkui, kūtės karvei, 
vištoms ir kiaulėms. Vištų galima au
ginti lig tūkstančio; komų gana nuo 
savo farmos. Stritkarių lainė eina 
kas pusė valandos pro pat šalį. Elek
trikai suvesti, apsodinta piešinis ir 
medžiais. Užauginus vištas ar kiau
šinius galima ant vietos parduoti, 
ba miestas išperka ant vietos. Žemė 
gera, auga viskas, Kernai, avižos, 
kopūstai, burokai, vienu žodžiu, vis
kas auga. Savininkas nori išeiti į di
desnį “biznį*’. Prekė penki tūkstan
čiai du šimtai. Del platesnių žinių 
kreipkitės į “Kataliko” Administra-

panedėlio vakarę, rugsėjo 
25 d. 1916 m. Mokyklos bus 
atidarytos keturis vakarus 
į savaitę — panedėliais, u- 
tarninkais, seredomis ir ket
verge vakarais. Abieju ly
čių ypatos bus mokinamos 
skaityt, rašyt ir kalbėt an
gliškai. Šitos mokyklos yra 
uždyką visoms ypatoms, tu
rinčioms per 14 metą. Spe
ciales kliasos bus tiems, ku
rie išsiėmė pirmas pilietiš
kas popieras ir kurie nori 
prisirengti prie kvotimą 
teisme.

Reikalinga sena moteriškė prie na
mų prižiūrėjimo. Išlygos labai geros, 
Atsišaukite pas:

J. Zabietskis
3249 So. Morgan St.,

LIETUVOS ŪKININKAS”, 
įvairiais ruožais iš savo gyvenimo, 

visus, nes bus žingeidi! apie tai išgirsti 
ingeidus programas, kaip tai: Pra- 
, didžiausis pasauly juokdaris STE- 

tabumus.
Užganėdinimas iš vi- 
širdingai visus atsi- 

Lietu vos Ūkininkas”,

Karčiojo 
Vyno Eliksyro. Italas Gi- 
rardo Varano rašo iš Mt. 
Carmel, Pa.: “Aš netingė
siu pagarsinti jusą vaistą, 
nes jis tikrai yra galingas. 
Nors aš dar nepabaigiau 
antrosios bonkelės, jaučiu 
jau jo veikmę taip, kad ne
moku net išpasakoti to”. 
Michal Bobienski, lenkas 
raštu iš Northbridge, Mass.: 
Aš vartoju Trincrio Ameri
kinį Karčiojo Vyno Eliksy
rą jau antras metas ir be 
jo aš negalėčiau gyventi ši
tame pasaulyj”. Ir ištikro 
jis yra nepalyginamu vais
tą nuo viduriu užkietėjimo 
ir visą negalią paeinančiu 
nuo viduriu užkietėjimo 
nuo aplamo silpnumo, gal
vos skaudėjimo, išpūtimo 
nerviškumo, kepeną Ir žar
ną ligą. Aptiekose, Kaina
$1.00? ‘

Trinerio Linimentas yra 
stiprus vaistas tiktai laiku- 
tiniam vartojimui, sutei
kiantis tikrą palengvinimą 
ramatoše, neuralgijoj, perė
mus, įvairiuose pripuoliuo
se ir tt. Kaina 25c. ir 50c. 
aptiekose. Krasa 35c. ir 60c.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
tai bus vienas iš pirmutinių balių šia
me sezone ir privalėtų visiems, jau
niems ir seniems, praleidus vasaros 
karščius, atsilankyti ir pasilinksminti. 
Kviečia Komitetas.

Reikalaujame keietos švarios išvaiz
dos vyrų su geru apsiėjimu, gera už
mokesčio. propozicija —- gera proga 
turėti nuolatines įeigas. Turintieji 
pardavinėjimo gabumus, pageidaujami. 
Išrodytojaš parodys kaip alga mokaJ 
mokama per išrodinėjimo laiką.

Ateikite arba parašykite:
W. H. Hegem, 

1055 McCormick Bldg., Chicago.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražių dovanų vertes 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SaUNORAS,
829 Cliffotd Ave., Rochester, N. Y.

tas Michael Levin vieną yra taipgi ją išgyrime 
centą užsimokėt bausmės ir nerio Amerikini* 
dvieju miliutą į kalėjimą už 
neteisingą padavimą savo 
metą egzamino metu, kurį 
laikė aut krasos klerkus 
prieš tris metus. .. •

Pajieškau savo pusserės, Marijonos 
Gudeliukės. kuri paeina iš Vilniaus 
gubern., Trakų pav„ Ząslių parap. 
Giliučių kaimo, 14 metų gyvena Ame
rikoje. Prašau atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Ona Gudeliukė
(Po vyro Saunoricnė).

75 Watkins St., Rochester. N.Y.

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

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

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

Ant pardavimo Bučernė ir Groser 
nė. Pigiai parduodama. Gera vieta. 
Kreipkitės:

J. Rutkowski, 
2943 Throop St., . Chicago.

lOMetines Sukaktuves
Kurias parengė

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”
Ned., 24 d. Rugsėjo, 1916
M. Meldažio Svet. 2242-44 West 23rd Place, Pradžia 6:30 vai. vakare. 

Įžanga 25c ypatai.-Ąr augščiau.
Išgyvavus dešimta metų DRAUGIJA 

kuri stengsis supažfnvinti visuomenę 
šiuomi mes kviečiame atsilankyti 
kiekvienam. Apart to. bus dailus ir 
kalbos. Dainos, Nepaprastas Kvartetą 
PŪKAS, kuris paro/Ks vrsv.s^savo naujausius

Bus puikus šokiai su muzika, brolių SARPALTŲ. 
su atžvilgių ūžti krffttaS. Todėl, dar kartą, kviečianie- 
lankyti. <. • se .- »-» Draugija
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