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LAIVYNŲ MUSIS
KARALIAUČIŲ PAĖMĖ? 
™ Vokiečiai arti Paryžiaus 

__________ Caras sumobilizavo 10.000.000 armijos
Rusijos armijos 

laimėjimas,
PARYŽIUS, rugp. 29. — 

Rusijos neįveikiama armija 
varosi pirmyn Prūsijoj ir 
Galicijoj. Armija perėjus 
per Vislos upę tiesiog nešį- 
sis Berlynan.

Rusijos ambasada Pary
žiuj skelbia, buk rusai at
mušė vokiečiu pulkus, ei
nančius pagelbon tvirtovei 
Allenstein ir paskui ataka
vę pačią tvirtovę ir paėmę 
ją.

Galicijoj Rusijos armija 
žengia pirmyn ir viename 
susirėmime vienas austru 
pulkas buvęs visai sunaikin
tas. Aplink Lvovą (Lem
berg), Galicijos sostinę, aus
trai sutraukė 120.000 karei
viu. Dabar ties tuo miestu 
eina smarkus mušis. Rusu 
lakūnai skraido Lvovo pa
dangėse ir tėmija, kur aus
trą armija ir ar pataiko ru
są kanuolią šūviai.

Kuomet Rusijos armija 
pasirodė Mažojoj Lietuvoj, 
tai vokiečiai daugiausia jau 
buvo išlakstę. Tilžėj Rusi
jos armijai tekę sandeliai, 
daug amunicijos ir kitokią 
gėrybių.

Mažojoj Lietuvoj Rusijos 
valdžia tuoj ėmė šeiminin
kauti. Įsteigė savas krasas 
ir Rusijos krasos ženkleliai 
yra vartojama.

Kaizerio pienas buvo tas, 
kad Austrija pradėtą tuoj 
užpuolimo karą prieš Rusi
ją ir kad neleistą jai taip 
skubiai varyties Prūsijoj.

Kaizeris manė, kad suspė- 
siąs sumušti francuzus, ap
gulti Paryžių ir tuomet ke
lis korpusus pasiusti prieš 
Rusijos kariuomenę. Aus
trija tą ir norėjo padaryti. 
Nesiuntė kareiviu prieš Ser
biją ir ėmė veržties Į Linki- 
ją.

Bet Rusijos karo pienai 
irgi buvo sudaryti. Nepai
sė, kad vokiečiai užėmė ke- 
liatą miesteliu Lenkijoj, bet 
kuomet armija jau buvo pri
rengta, tai drožė i Vokieti
ją visu smarkumu.

Kaizeris nusitvėrė už gal
vos ir leidžia atsišaukimą i 
ministerius ir savo pavaldi
nius. kad gelbėtą numylėtą 
Prūsiją. Atsišaukime sako: 
“Vargai, kuriuos turi pa
kelti mano karališkos pro
vincijos rytinėj Prūsijoj del 
įsiveržimo Rusijos armijos, 
pripildo mano širdį didžiau
siu gailesčiu” ir tt. Galop at
sišaukime liepia savo mi
nisterijai išsemti visas pas
tangas, kad sumažinti pa
voją nuo Rusijos armijos.

Karo dalyką žinovai sa
ko, kad rusai, turėdami mil
žinišką armiją, galės apgul
ti stipresniąsias vokiečią 
tvirtoves, užimti Berlyną ir, 
perėjus per visą Vokietiją, 
lipti ant kulną vokiečią ar
mijai, veikiančiai prieš fran
cuzus.

JAPONŲ FLOTILIJĄ 
DAUŽO AUDRA.

Tokyo, rugp. 29. — Ko
mendantas japoną laivyno 
eskadrono praneša, kad flo- 
tiliją sugriebus audra ir iš
blaškius į visas puses. Pen
ki žmonės žuvę.

Laivynų mušis,
LONDONAS, rugp. 29. —- 

Oficialiai paskelbta apie 
laivyną muši ties sala Hel
goland, gulinčia šiaurinėj 
jure j.

Anglijos pusėj dalyvavo 
šie karo laivai: Admirolo 
laivas Lion, šarvuotis Prin
cess Royal, šarvuotis Queen 
Mary, šarvuotis New Ze- 
land ir keliatas mažesniu 
laivą.

Mušyj vokiečią skraiduo
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CH AR. ACT E R OF'COUM JRY 
AT KIAOCHAU

Parodoma kolionija Kiao- 
Chou, Chinijoj, kurią japo
nai nusprendė iš vokiečią 
atimti ir sugrąžinti Chini- 
jai. Dabar ten eina karštas 

mušis.

lis Mainz ir antras nežino
mo vardo skraiduolis buvo 
nuskandinti. Paskui du tor
pediniai vokiečią laivai bu
vo pagadinti ir nuskendo. 
Penktas karo laivas užside
gė ir nuplaukė nežinia kur.

Anglijos karo laivai buvo 
atakuojami povandeninėmis 
valtimis ir skraiduolis Ame- 
thypst ir torpedinis laivas 
Leartes buvo pagadinti. Ke
liatas anglą jūreiviu taipgi 
buvo užmušta.

Anglijos laivynu vadova
vo jaunas admirolas David 

Scott Beatty. Jis yra labai 
mylimas Anglijos karaliaus 
ir yra žentas mirusio Mar
shall Field iš Chicagos.

Pasekmingu mušiu anglai 
labai nusidžiaugė. Nuėjo 
nuo veidą rūstumas del ne
pasisekimą ant žemės.

Washington, D. C., rugp. 
29. — Belgijos ambasado
rius Havenith inteikė sek
retoriui Bryanui formali 
protestą prieš vokiečiu nu- 
teriojimą miesto Louvain.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Ties sala Helgoland, kuri 
guli Šiaurinėj jure j už ko
kią 100 mylią nuo Hambur
go, ištiko laivyną mušis. 
Anglai nuskandino du vo
kiečią skraiduoliu, du tor
pediniu garlaiviu ir keliatą 
kitą garlaiviu sugadino. 
Trečias vokiečią skraiduolis 
buvo užsidegęs ir anglai pa
liko bedegant.

BERLYNAS, rugp. 29. — 
Oficialiai pagarsinta, kad 
vokiečiai visoj mūšio lini
joj įveikė talkininkus. Da
lis Anglijos armijos apgul- 

i ta mieste Maubenge.

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Rusijos oficieriai, atvyku
sieji Londonan, sako, kad 
caras turįs 10.000.000 karei
viu po ginklu.

PARYŽIUS, rugp. 29. —- 
Belgijos Gongo, kolioniją 
Afrikoj, užpuolė vokiečiai. 
Kolioniją gina Belgijos ir 
Anglijos ten esančios ka
riuomenės.

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Pranešama, kad Namuro 
fortai tebesilaiko.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Kadangi Bruselio majoras 
neišmokėjo reikalaujamą 
$40.000.000, tai vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn baroną Lam
bert Rothschield ir Ernestą 
Solvay. Iš pirmojo pareika
lavo $10.000.000 franką, o 
iš antrojo $30.000.000 fran
ką. Solvay rokuojamas Bel
gijos Carnegie.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Pabėgėliai iš Louvain sako, 
kad tas dailus miestas esąs 
vokiečiii išdegintas ir veik 
su žeme sulygintas.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Italijos valdžia paliepus sa
vo generalini štabui būti ga
tavam veikti.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Bulgarai įsibriovę į Serbiją 
ir išdeginę keliatą sodžių.

PETERBURGAS, rugp.
29. — Rusijos armija ata
kuoja Lvovą (Lemberg). 
Eina smarkus mušis.

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Talkininkai apstabdė vokie
čią skubinimąsi į Paryžių, 
bet mūšiai tebeiną.

TSING-TAO, rugp. 29. — 
Iš fortą vokiečiai šovę į du 
japoną skraiduoliu. Vienas 
pataikęs į japoną garlaivį.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Iš Peterburgo atėjo telegra
ma, kurioj sakoma, buk ru- 
Allenstein.
sai užėmę Karaliaučią ir

Tai butą didis Rusijos lai
mėjimas.

ANGLAI SUGAVO TRIS 
VOKIEČIŲ GARLAI

VIUS.

Oheffo, Chinija, rugp. 29. 
— Anglijos karo laivai paė
mė tris vokiečią prekinius 
garlaivius ir nugabeno Į 
Wei-Hai-Wei.

(Žinią tąsa ant 4-to pusi.).
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MIS?

Musų pastabos.
AUKŲ RINKIMAI. 

Be aukų nei viena tauta 
neapsieina. Kiekvienos tau
tos nariai aukoja įvairiems 
savo tautos reikalams. 
Kiekviena kultūrinė tauta 
turi savo reikalus ir tie rei
kalai be pinigų negali būti 
aprūpinti. Aukos reikalin
gos, ypač atsilikusioms, at
bundančioms tautoms. Atsi
likusi, atbundanti yra lietu
vių tauta. Jei jos reikalų 
patįs tautiečiai neaprupįs, 
tai niekas kitas to už juos 
nepadarys. Todėl negalima 
tikėtis, kad aukų rinkimas 
pas mus kada nors apsisto
tų.

Reikia, vienok, pripažinti, 
kad aukų rinkimas pas mus 
nevisai tikusiai buvo veda
mas. Yra reikalas reorgani
zuoti aukų rinkimo būdų.

Ligšiol aukų rinkėjai 
stengdavosi ir stengiasi iš
kaulyti kuodaugiausia au
kų iš pavienių asmenų. Pas 
mus yra madoj dešimtinės, 
šimtinės aukos. Gentinės au
kos yra kaipir paniekoj. 
Šimtinių, dešimtinių auko
tojai keliama į padanges, 
dedama buvo jų paveikslai 
į laikraščius. Šitoks rinki
mo aukų būdas yra visai ne
tikęs. Stambi auka kokio 
nors kunigo ar biznierio, 
kuriems pinigai lengvai su
plaukia, gali vienų-antrų 
paakstinti prie aukojimo, 
bet šimtus gali nubaidyti. 
Juk daugelis darbininkų, 
girdėdami ir matydami 
stambias aukas klojant, sa
kys: “Kų aš čia k i šių savo 
dvylekį”.

Todėl aukų rinkimų rei
kia demokratizuoti. Ligšiol 
pas mus perdaug aristokra
tiškai buvo renkamos au
kos. Štai kadir Kair-čių su
manymas. Tai visai bajoriš
kas sumanymas. Darbinin
kai su savo centais, dole
riais negali prisidėti prie 
to sumanymo. Tiesa, gali 
keliese susidėti ir sudaryti 
šimtini 
mųS ir 
nyųias 
riu.

Yra
kad prie tautos reikalų rė-

, bet tai vis keblu- 
visviena toks šuma- 
negali būti popule-

būtinai reikalinga,

mimo prisidėtų kuoplačiau- 
sios minios. Prie aukų dėji
mo reikia sužadinti visus 
mus tautos sluogsnius. Rei
kia pakelti pagarbon ceuti- 
nę auką.

Dabar veik tie patįs su
dėjo aukas “Saulės” na
mams, Tautos Namams ir 
deda Kairukščių sumany
mui.

Bet tikrai dideles sumas 
galima bus sudėti tik tuo
met, kuomet plačioji darbi
ninkų minia ims dėti savo 
centus. Juk žmonių centais 
yra užlaikoma didžiausia 
pasaulyj įstaiga — krasa. 
O penkcentiniai teatrėliai ir 
vodeviliai, perleizdami kas 
vakaras didžias minias žmo
nių, daro geresnį biznį, ne
gu operų teatrai. Antai Chi
cago j Stock Yards distrik- 
te yra puikiausia ir didžiau
sia katalikiška high school. 
O ta įstaiga buvo pastaty
ta apygardos gyventojų de
šimtukais. Tai mokyklai 
niekas negalėjo daugiau au
koti, kaip tik dešimtuką. 
Todėl jinai ir vadinasi Dime 
High School. Tai tikrai de
mokratiniu budu surinkta 
aukos ir pastatyta daili į- 
staiga.

Taigi ir pas mus reikėtų 
įvesti madon rinkimų smul
kių aukų. Tuomet aukų dė
jime galėtų dalyvauti kiek
vienas vargšas. Tiesa, ir lig
šiol nebuvo metama atgal 
centinės aukos, bet ant to
kių aukų reikėtų guldyti di
desnę svarbų. Ligšiol pas 
mus didžiosios, stambiosios 
aukos nustelbdavo Gentines. 
Turėtų būti antraip — Gen
tinės aukos turėtų nustelb
ti šimtines.

Klebono šimtinę aukų 
privalėtų viršyti keliais 
kartais parapijonų confines 
aukos.

Visas pasaulis pasipikti
nęs vokiečiais už tai, kad šie 
iš savo orlaivių andai mė
tė bombas į miegantį belgų 
miestų Antwerp ir užmušė 
kelis desėtkus asmenų, dau
giausia moterių ir vaikų. 
Visų valstybių ambasado
riai priešais tokius vokie
čių darbus užprotestavo, 
bet kaizeriui šiandie ne tie 
protestai rupi. Jam rupi už
kariauti visų Europa.

Turkai turi didį norų sto
ti kaizerio apginiman, bet 
juos nuo to sulaiko Angli
jos ir Rusijos grasinimai. 
Gi italai sėdi kaip ant špil
kų — nežino katron pusėn 
stoti, kuo pasinaudoti.

Phi-Vokietijos konsulis 
ladclphijoje tvirtina, 
ligšiol europiniame 
kritę 140.000 kareivių, 
tyt, konsulis neturi tikrų in
formacijų. Juk ligšiol tik 
vienų vokiečių galėjo kristi 
daugiau, negu kad ponas 
konsulis paduoda.

Ma-

Caro kariuomenė jau at
sidūrė už 200 mylių Vokie
tijos gil union. Berlyne gi
mus baisi išgųstis. Turtin
gesnieji vokiečiai iš Berly
no nešinasi į Skandinaviją.

Pa gal iau Was h in gton e 
parėdyta, kad kiekvienam 
kongresmanui, kuris neateis 
posčdin, turėtų būti ati
traukiama iš algos po $21 
už kiekviena dieną.

Vokietijos kaizeris parei
kalavo iš visos Belgijos gy
ventojų sumokėti jam $90.- 
000.000 lig rugsėjo 1 dienai. 
Tai nauja kontribucija. Pir
miau tik išvieno miesto 
Bruselio gyventojų buvo pa
reikalauta $40.000.000. Gy
ventojai tų pinigų dalį jau 
išmokėję.

Pasaulyj esama žmonių, 
kurie sau pragyvenimų da
ro... lojimu. Paryžiuje gy
vuoja lojikų draugija. Kas 
nori palikti tos dr-jos nariu, 
pirmiau turi išmokti loti, i- 
dant galėtų loti įvairios rų- 
šies šunų balsais. Išlaikius 
lojimo kvotimus, toksai na
rys apturi šunų ieškojimo 
užsiėmimų su $30 algos per 
mėnesį. Paskirtoj nuėsto da- 
lyj lojikas nakčia vaikš
čioja ties namų durimis ir 
įvairiais balsais loja. Jei 
kuriuose namuose randasi 
šuo, žinoma, į lojimų atsa
kys lojimu. Tuomet lojikas 
užsirašo namų numerį ir ei
na toliau tuo budu šunų ieš
koti. Ryte išduoda raportų. 
Sulyg nurodytų numerių ta
da policijos inspektorius ei
na į tuos namus ir persitik
rina, ar už laikomų šunį 
taksos užmokėta, ar ne.
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Viršuj parodoma Italijos artileristas šaudymo metu. Apačioj — Italijos artilerijos 
mobilizacija.

Rockfordo, III. lietuvių 
susirinkimas.

Rugp. 27 d. čia Įvyko vie
šas visų lietuvių susirinki
mas. Susirinkimas, galima 
sakyti, buvo ramus ir gana 
skaitlingas.

Susirinkime buvo dau
giausia kalbama apie dabar
tinį Lietuvos stovi. Po ilgų 
svarstymų susirinkimas iš
nešė sekančių rezoliucijų:

Šaukti antrų Amerikos 
lietuvių politiškų suvažiavi
mų. Suvažiavimo vietų ski
ria Chicago j, rugsėjo 25 d. 
Siųsti nuo Rockfordo lietu
vių du atstovu, neatsižvel
giant i toluma kelionės (Tai 
yra, jaigu dauguma nubal
suotų New Yorkų, visviena 
siųsti du atstovu). Atstovų 
kelionės lėšas turi apmokė
ti vietinės draugijos.

Suvažiavimas turi suras
ti būdų, kaip geriausiai bu
tų galima sušelpti nukentė
jusius karo metu lietuvius. 
Galop susirinkimas išreiškė 
viešų papeikimų tiems, ku
rie šiame suvažiavimo rei
kale užgaulioja kitų pažval- 
gas. A. Š.

■ Sulyg kaizerio parėdymo 
visi Vokietijos bernaičiai 
nuo 16 ilg 19 metų turi bū
ti išmokinti kareiviauti, ty. 
ginklus vartoti.

Neužmušk!
Neužmušk! — skelbia pen

ktasis įsakymas.
Šisai įsakymas ir kartu 

devyni kiti įsakymai buvo 
duoti žmonijai jau žiloj se
novėj. Ir per keliatų tūks
tančių metų žmonės neišmo
ko pildyti šio įsakymo, ly
giai kaip kad jie neišmoko 
pildyti kitų devynių įsaky
mų. Iš mažatvės žmonės y- 
ra išmokinti tų įsakymų. 
Bet gyvenime, kad ne prieš 
vienų, tai prieš kita kiekvie
nas mus nusideda, sulaužo.

Dabar, kuomet užsipliekė 
baisus Europoj karas, tai 
ir kįla klausimas — ar tik 
nepamirš žmonija penktąjį 
isakvma; ar tas įsakymas 
jau nieko nereiškia civili
zuotam pasauliui?

Ant ko krinta atsakomy
bė, kad dabartės didžioji 
Europos gyventojų dalis, 
milijoninės armijos stoja

Bavarijos sosto įpėdinis, 
princas Rupprecht, kuris su 
savo ariųija pasekmingai 
veikiąs priešais franeuzus. 

prieš viena antrų ir žudosi į 
naujausio išradimo žudyme 
Įrankiais? Viena gyventojų 
dalis nuėjo į skerdynių lau
kus, o antra pasiliko namie 
ašaras lieti ir vargų vargti. 
Iš tūkstančių šeimynų iš
lupta duonos pelnytojai ir 
daugelis tokių, kurie butų 
galėję daug kų gero suteik
ti žmonijai, žūva šiame mo
mente baisiau, kaip tie ne
išmintingi sutvėrimai, ku
rie neturi jokio apsiginimo 
nei žodžiu, nei išmintim. It 
žvėris yra žmonės varomi, 
kad badytus, žudytus.

Bet mes negalime kaltin
ti tu, kurie vra stumiami 
mušiu ir užmušinėja vieni 
antrus. Visi, kurie vieni an
trus žudo, yra darbininkai 
ir jiems visiems nerupi val
dovų kivirčai, jų šlovės ar 
jų sostų apginimas. Jie at
kištų greičiau ginklų prieš 
tuos valdovus, jei nuo pat 
lopšio nebūtų jiems apie ca
ro, kaizerio didenybes ir jų 
šventumų tvirtinama. Juk 
tai valdovai įkalbinėjo apie 
kitos šalies žmonių norų už
grobti jų žemes ir pačius 
pavergti. () juk isiikro nei 
vienos šalies žmonėms neru
pi žemių užgrobimai.

Per tūkstantmečius buvo 
kalbama žmonėms neuž
mušk. Bet dabar regime to
kias žudynes, kokių pasau
lio historijoj dar nebuvo. 
Kur gi dingo tie tikėjimai, 
mokslai, civilizacija? Išro
do, kad niekas nepasturnė- 
jo žmones doros, meilės gy
venimai!. Žmonės iškilo ga
bume, išradimuose i milži
nus, bet doroj jie liko ma
žutyčiais. Gal ateis laikai, 
kuomet žmonės ne vien la- 
vįs savo protus, tobulįs ga
bumus, bet taipgi auklės sa
vo širdį, auklės artimo mei
lę ir tuomet ims uoliau pil
dyti visus įsakymus, o kar

Kaip atrodo Paryžius 
karo metu.

Karo paskelbimo dieno
je — rašo Paryžiaus dien
raščiai — didelis skaitlius 
namų ir bustų liko iliumi
nuota. Francijos vėliavos 
plevėsavo drauge su angliš
komis ir rusiškomis vėliavo
mis. Didžiosios operos apy
linkėse visi namai buvo pa
puošti susidraugavusių tau
tų spalvomis.

Neskaitlingi automobiliai, 
taipgi karietėlės, dar po 
miestų kursuojanti, taippat 
buvo parėdyti franeuzų, an
glų ir rusų spalvomis.

Didi daugybė įstaigų liko 
uždaryta. Ant duriu buvo 
matomi pakabinti paskelbi
mai maž-daug sekančio tu
rinio :

“Uždaryta dėlei mobili
zacijos:.”

Kiti vėl buvo iškabinę sa
vo namų languose linksmas 
proklemacijas ir praneši
mus, kas labiaus atkreipda
vo praeivių domų.

Pav. ant vienos dviračių 
krautuves lango matėsi 
toks didis parašas:

“Firmos savininkas ir 
valdininkai — kareivių ei
lėse! Tegyvuoja Francija!”

Daugumoj krautuvių ir 
firmų, kurių išvardinimai 
neskamba tikrai franeuziš- 
kai, pakabinta iškabos: 
“franeuzų firma”. Ir toji iš
kaba patvirtinta dar polici
jos antspauda.

Netoli didžiosios . operos 
vienoj kavinėj matėsi para
šas: “Ta firma yra belgų. 
Tegu gyvuoja Francija!”

Ties gatve “Chaussee d’-

>5^

tu ir penktąjį — neužmušk. 
Tuomet tai išnyks karai.

J. R.

Antin” belgų kepykla buvo 
papuošta franeuzų spalvo
mis, gi languose matėsi pa
rašai: “Tegu gyvuoja Fran
cija! Tegu gyvuoja Belgi
ja!” Tos firmos savininkas, 
kad išreiškus savo simpati
ja kovojantiems, einantiems 
karau kareiviams dalino 
mažas dėžutes su saldai
niais; dėžutės apvyniotos 
franeuzų ir belgų vėliavėlė
mis su parašais: “Atmini
mas iš Belgijos”.

Bet buvo daug ir humoris
tinių parašų.

Pav. ties “ Papiliui! ” gat
ve randasi plačiai žinoma 
sena ekspedicijinė firma 
“Collinet et Co.” Savinin
kas, kuris pats išėjo karau, 
firmų uždarė ir lange pali
ko parašų: “Visi išėjo pa
sivažinėtų į Berlynu”.

Ties ta pačia gatve, tru
putį toliau, valgyklos savi
ninkas, iškeliavęs su visu 
savo personalu karau, pali
ko ant durių parašų: “Iš
važiavome parsivežti dides
nio ištekliaus vokiškų salo
tų ir kopūstų.” •

Ties gatve “Soufflot” 
laikrodininko lange matėsi 
parašas: “Iškeliavau parsi
vežti laikrodėlių, kuriuos 
mums paėmė 1870 metais!”

Dienraščio “Figaro” re
porteris nugirdęs sekantį 
motinos su sūnumi pasikal
bėjimų atsisveikinant gele
žinkelio stotyj:

— Kų norėtum, motin, 
kad tau parvežčiau iš Ber
lyno? — klausė laibas kira- 
sieras motinos senutės.

— Tiktai savo kailį — 
pasigirdo atsakymas — ne
noriu daugiau nieko, nes 
Prusnose visi seni daiktai.

Kuomet Paryžiuje pas
kelbta mobilizacija, visos 
firmos ir kompanijos net be 
valdžios paliepimo davė sa
vo visus automobilius ka- 

I’eiviams gabenti į geležin
kelių. stotis. Visi kareivių, 
būriai su muzika palydėta.

Fanuos Parsiduoda Pigiai!
Douglas County Wisconsin

Jei nori tapti turtingu ir atrasti 
laimę, tai pirk virš minėtas farinas, 
o busi laimingas ant visados. Minė
tos farmos dabar yra pigios ir naujai 
pradedama Lietuviška Kolionija. Į 
tas farinas įdėti pinigai į trumps} lai
ką. užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jąją dabartine kaina yra labai žema, 
o žemo gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžmis ir vietomis 
maži nuolaidus Kalniukai; bet dau
giausiai lygios vietos. Puiki vieta ir 
sveikas oras. Kainos nuo $12.00 iki 
$18.00 už akrą, įmokant už akrą $4.00, 
Likusią skolą po $5.00 į mėnesį už 40 
akrų, kol bus išmokėta. Laiko ligos ar 
neturto mokesčiai atleisti taip ilgai, 
kol bus galima išmokėti.

Prie tų farrnų yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
laukų darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nopralciskito pro
gos, nes iš lietuvių yra daug gerų u- 
kininkų ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.
.. Taipgi mės parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skolinamo 
pinigus ant pirmų morgičių.

Del platesnių žynių kreipkitės i>as, 
K. J. Pilipavičių,

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Hl.

arba vakarais
858 W. 33rd St., kerte Auburn Av. 

Tel. Drover 2250.

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatų į 

County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

je šeimynoje Poughkeepsie. N. Y. 40 
metu atgal. Greit po jo gimimui Jo tė
vai persikėlė Į Chicagą ir apsigyveno 
tarpo lenki;. Užbaigė teisių skyrius 
Lake Forest University ir Chicago 
College of Law ir likos priimtas į ad
vokatų skyrių 1895 m.

Nuo to laiko praktikavo teisias Chi- 
eagoje. 1908 likosi išrinktas į Miesto 
Tarybą kaipo representantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vėl buvo išrinktas bet 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “electors” balsuoti už 
prez. Wilson?. , į

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros kū
dikių. . Šeimynos gyvenimą? randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatūros 
ofisai 1912 City Hall Square Building.
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Piliečių Kliubas
(Feljetonas).

Saulutė nardėsi slinkda
ma vakarų link, lyg norėda
ma pasislėpti nuo žemės pa
viršiaus. Ir vėl iš rytų pu
sės pasirodyti išsiprausu
siai, šviesiai ir tais pačiais, 
savo spinduliais glostyti že
mės paviršį.

Mudu su Kaziu ėjova na
mų link, vos pąvilkdamu 
nuvargusius kūno sąnarius. 
Rodos, butuva dirbę ištisią 
savaite ir negavę nei ma
žiausio pailsio.

Mano sakelei vis pažvelgė 
į mane, lyg norėdamas ką 
tai sakyti, bet vieton to 
sunkiai sukosėjo.

Po valandėlei žingsniavo- 
va didžiosios gatvės link, 
kame buvo centras visokios 
rųšies sankrovų. Čia riog
sojo milžiniško- augštumo 
murai, siekianti padanges. 
Ir veik ant kiekvienos gat
vės kampo galima pastebėti 
elektrą, apšviečiančią iška
bą su parašu “Buffet”. Kai 
kur net aiškiau išvardyta: 
“Lietuviška karčema”.

Staiga Kazys sustojo il
su doma ėmė tėmyties į sa- 
liuno langą.

Nenoromis nusišypsojo 
sakydamas: “Po šimts pa- 
ralių su visu tuo kvailumu! 
Surask tu man vietą, kur 
apgarsinimus išdėti, tarp 
butelių su degtine... Tikras 
absurdas!”

— Petrai, eik šen! — rik
telėjo Kazys.

Aš gi nors ir nenoromis, 
tečiau sunkiamas priėjau.

— Matai štai tą poperga- 
lį tarp butelių?

— Matau — tariau jam.
—Na, kaip tu sprendi a- 

pie panašius daiktus? Net 
gėda prisipažinti lietuviu, 
kuomet skaitai panašų žar
goną. Vienas žodis lietuviš
kas, antras lenkiškas, tre
čias angliškas, o dar kitas, 
dievai žino, kokis. Kur jie 
ir išmoko panašaus kalbos 
darkymo.

Krūpčiojo pečiais Kazys 
neatitraukdamas akių nuo 
iškrevizuoto popergalio.

Man ir nesmagu buvo, 
kad musų dailioji kalba be
reikalingai darkoma, mai
šant jon svetimus žodžius,

be kurių lengvai galima ap
sieiti.

Žinodamas gi Kazio bū
dą, paklausiau, ką panašus 
kliubas veikia politikos sri
ty j, jaigu tik tiek jis nusi
mano apie lietuvišką kal
bą?

— Jei jau toks pasirodai 
žingeidus, tai pasistengsiu 
tau, Petreli, apie tai pla
čiau papasakoti.

— Vieną vakarą išsiren
giau krautuvei! — pradėjo 
jis — man buvo reikalingos 
kurpės ir kiti mažmožiai 
nusipirkti. Eidamas gatve 
pastebėjau buri vyrų ties 
Siaurapročio smukle ir kaž
ko besiriejančių. Turėda
mas liuoso laiko pasukau 
ir aš prie jų, manydamas 
ką nors svarbaus išgirsti. 
Bet ant laimės, ar nelaimės 
pasimaišė kažkokie pilvū
zas. Matomi, buvo koks 
politikierius, norintis gauti 
šiltą vietą. O šiltą vietą 
gauti, ypač demokratinėj 
šalyj, reikalingi piliečių bal
sai. Teisingiau sakant, kan
didatai meškerioja sau bal
sus prieš rinkimus.

— Minėtas pilvūzas pa
suko laiptų link ir pukšda- 
mas-šniokšdamas, it garve- 
žis, ėmė risties laiptais aug
štyn. Ir mes paskui jį su
virtom salėm

— Salė buvo kupina pri
sirinkusių vyrukų, piliečių 
ir šiaip paprastų žioplių. 
Mat, visi buvo šaukiami, 
kad pasirodyti didesniu na
rių skaičiumi.

— Štai pasigirdo pirmsė- 
plaktuko balsas. 

! kaukšt! “Piliečiai, 
nusiimti kepures, 
įsidėti į kišeninis, 
atidarytas!”

džio
Kaukšt I 
meldžiu 
pypkius 
mitingas

— Sužiuro visi.
— Tęsia toliau 

ponas 
kandidatas į apskričio 
tin inkus.

— “Meldžiu pono'’, 
atsistoja ir kalba:

— “Amerikos piliečiai! 
Aš del jūsų tautos noriu 
būti geras, ką ir manau pil
dyti, jaigu busiu išrinktas 
pageidaujamon vieton, bet 
man yra , reikalingi jūsų 
balsai!'’

— Delnų plojimas suužė

Aite įnešimą, kas veikti su 
jinigais?”

— “Pragerti” — suriko 
<eliatas.

— “Ar visus?”
— “Žinoma, visus. Kam 

jie reikalingi. Bene košę iš 
jų virsime?” — vėplojo pli
kis.

— “Meldžiu balso” — pa
sigirdo iš būrio.

— “Kalbėk”.
— Jaunas vyrukas atsis

tojo ir sako jis duodąs į- 
nešimą minėtų pinigų ne- 
iragerti, bet sunaudoti ge
resniam tikslui, kadir tau
tiniams reikalams. Arba 
neprošalį butų juos pasky
rus kadir pačių moksleivių 
naudai.

— “Sustabdyt kalbą! Ne
reikia! Atmest jo tą įneši
mą!” — šaukė nesavu bal
su Juodnugaris. —• “At
mest!” — subliovė visi pas
kui jį kaip ožiai.

— “Pinigai pragert — 
užrašyk kningose”.

— Raštininkas rašo, kaip 
jam liepiama.

— “Niekas nieko dau
giau neturite?”

— “Nieko, nieko!”
— Kaukšt! “Susirinki

mas uždarytas!”
— Aš lyg perkūno trenk

tas durniau laukan, palik
damas begerajičius praga
ro skystimą.

Kazys pabaigė pasakoji
mą ir miniu persiskyrėva.

Eidamas mano mąsčiau, 
kuomet gi lietuviai susipa
žins su politikos klausimu 
ir panaudos balsus savo 
naudai?

“Kalbės 
Mek—M a—Miųk,, 

raš-

Kuokštą.

Atsakymas J. K. Vasi
liauskui iš Athol, Mass.

i -

katalikas
aš prirodysiu, kad p. J. K. 
V. ant kapinių kalbėdamas 
niekino kun. Vasiliauską ir 
abelną korespondencijos tei
singumą, tai p. J. K. V. ap
siima įmokėti į p. Kairukš- 
čių fondą $25.

. Kadangi aš augščiau pa
rodžiau savo tos korespon
dencijos teisingumą, tai da
bar Tamistėle malonėsi iš
mokėti fondan tuos $25, 
nes, rasi, dar menkai esi 
ką aukojęs tautos reika
lams.

Ant galo p. J. K. V. pra
šo, kad pasirodyčiau kuo e- 
su, tatai ir pasirodau, jogei 
aš esu Žinunas, bet ne Me
lagiui] as. Tamsta man nori 
užmesti, kad aš jei nebuvęs 
ant kapinių ir negirdėjęs 
savo ausimis, tai negaliu 
rašyti. Bet, man rodos, ga
lima ir savo draugu arba 
kitu kuo pasitikėti. Juk ne 
kitaip elgiasi ir angliškų 
laikraščių reporteriai. Jie 
tankiai užsuka ir pas lietu
vius ir klausinėja kas nau
jo. Žmonės jam visako nu
pasakoja ir viskas atspauz- 
dinama laikraščiuose. Tai 
kodėl man jau panašiai ne
būtų galima pasielgti, ne
būtų galima pasitikėti sa
vo draugu ir paskui para
šyti, ką Tamsta buvai 
bėjęs ant kapinių.

Tamsta pasisakai, 
Tamsta su socialistais
ko bendro neturįs. Man la
bai indomu, kodėl taip? Jei 
Tamstai buvo gerai žino
ma, kad velionis nėra ka
talikas, gi pats esi katali
kas, neturėjai imti dalyvu- 
mo tokiose laidotuvėse, kur 
kryžius prašalinamas (Gra- 
bininko žmona buvo pasta
čius kryžių šalę velionio 
grabo, viena cicilikė kryžių 
išnešė lauk). Kaipo dr-jos 
pirmininkas Tamsta galė
jai pasakyti, kad esi kata
likas ir su nekatalikais ne
turįs nieko bendro. Bet ko 
panašaus nepasakei ir dar 
pats pagaliau ministerio 
vietą laidotuvėse užėrnei.

Žinunas.

kal-

kad 
uie-

Gerbiamasis Tamsta:—
Peter

Sveikas Žmogus ■ 
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 1 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti- ( 
nai sunaikintas. — Jeigu jįjs jaučiate bent vieną, mi- ( 
nčtų simptomų, tai neatidėliuokite, bet tuojaus pra

dekite vartoti 1

Ir grįžkite j sveikatos kelių.. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimą. 
Tatai yra vyrams ir moterims ab'elnas stiprintojas. 
Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

Severa’s Gothard Oil. 
(Severos Gothardiškas Aliejus). 
Nuo skausmų ir dieglių.

Paviršutiniam vartojimui. 
Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Chicago, Ill. Birželio 25, 1914.

Richard 
Boylan, gyvenantis prie 3734 So. Wes
tern Ave., Chicago, yra kandidatu į 
Kongresą 4-tame Kongresiniame Dis
trikte Illinojaus valstijoj.

P. Boylanas yra geras advokatas su 
ofisais 1506 Tribune Bldg, ir kaipo 
advokatas pragyveno šiame mieste su
virs septyniolika metų. Jis buvęs kar
štas Demokratas ir yra tvirtas pa
tarėjas Demokratų Partijoj, ir jei iš
rinktas, palaikys 
kratų programą kaip 
nistraeijos.

legislature] 
rodoma

neba iltis 
liaudės,

Demo- 
adini-

teisių 
jis y-

Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne- 
galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo Jp*

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. J

Žymus Anglijos karvedis, 
lordas Roberts, kuris nu
sprendęs eiti su anglų, ka
riuomene franeuzams pa- 
gelbon prieš vo,kiečius.

—“Žinoma, be jūsų pa
gelbės sunku atsiekti tik
slas, kadangi musų airišių 
mažas skaitlius”.

— Vėl raukų plojimas.
x — “Ačiuodamas jums už 

sąjausmą, padengiu kliubo 
lėšas”. Pabaigdamas kalbą, 
mandagiai nusilenkė.

atsistojo.

ponas yra 
nes pana- 

randasi.

— Pirmsėdis 
Kalba.

— “Manau šis 
vertas paremti, 
šių jam mažai
Taipgi, manau, nėra reika
lo aiškinti, patįs suprato
te, ką jis kalbėjo”.

— “Taip!’’ — pasigirdo 
keliatas balsu.

— “Del didesnio manda
gumo išreikšdami simpati
ją ponui kandidatui, rau
kas augštyn!”

— Urmu pakėlė visi.
— “Pone Mek—Ma—Mak, 

musų kliubo nariai balsuos 
už tamstą”.

— “Dank j u, mister veri 
mač” ir pasakęs “gudbai” 
— išėjo.

— Kaukšt! “Nusiramin
kite!” Kaukšt! kaukšt! — 
stabdė pirmsėdis. — “Duo

Dienraščio “Kataliko” 
mini. 2 p. J. K. Vasiliaus
kas kai Pilypas iš kanapių 
išlindęs mane paburnoja, 
išvadina melagiumi ir ki
tokiais nešvariais žodžiais, 
l’-nas J. K. V. rašo, buk aš 
prasilenkęs su teisybe. Man 
labai indoniu žinoti, iš kur 
p. J. K. V. žino, kad aš pra
silenkiau su teisybe. Jaigu 
aš bučiau nieko nežinojęs, 
tai bučiau nieko apie viską 
ir nerašęs, nes aš už tai mo
kėti negaunu, gi visokiais 
šmeižimais aš labai pikti
nuosi ir nenoriu tokiomis 
nuodėmėmis apsikarstyti. 
Apie velionio prigulėjimą 
prie jūsų tos draugijos aš 
nieko nežinojau, tik labai 
gerai žinojau, kad jis pri
gulėjo į socialistų kuopą ir 
beveik visi. Worcesterio so
cialistai dalyvavo tose lai
dotuvėse. Juk tai aišku, kad 
taip buvo.

Kas link Tamstos “pamo
kslo” ant kapinių, tai turiu 
prisipažinti, kad aš ant ka
pinių nebuvau, nes katali
kui nepadoru lankyties į to
kias vietas. Taigi to “pamo
kslo” ir negirdėjau, bet 
man apie tai pasakojo ma
no ištikimas draugas, kuris 
ten buvo tik del žingeidu
mo. Jis sugrįžęs man nupa
sakojo, kaip ten aut kapi
nių buvo, gi aš apie tai tuo- 
jaus ir į laikraštį parašiau. 
Todėl aišku, kad ne aš esu 
melagius ir šmeižikas, kaip 
Tamsta tvirtini.

Tolinus p. J. K. V. duoda 
man propoziciją, kad jaigu

patarėjas del žemosios 
ra savasties valdytojas ir mokesčių 
mokėtojas šiame distrikte. Jis užbai
gė State Normal School Oshkosh, 
Wis. 1894, su dideliais pagiriotais - ir 
]>otam tarnavo kaipo principalas vi
dujinių mokyklų.

Jis tiki j lygias teisias visiems, ir 
niekam nepavelis speciališkų prive- 
lėgijų. Išrinkite p. Boylaną j Kongre
sų, o jisai bus priešu visų įstatymų, 
kurie slegia žmoniją.
John Bigane, 3612 S. Hamilton Av. 
P. A. Hines, 3517 Archer Av.
C. Schneider, 3357 Western Av. Blvd. 
Ralph J. Brouillet, 3795 Archer Av. 
J. G. Bransfield. 3588 Archer Av.
M. Kreitzer, 2606 W. 38th St. 
Jno. E. Bigane, 3612 S. Hamilton Av. 
P. P. Lloyd, 2014 W. 35th St.
John Larney, 3702 S. Western Av. 
Richard Haley, M. D., 2456 W. 38 
John D. Shelhamer, 3823 Campbell 
P. Gurant, 2021 vV. 35th St.
Walter partsch, 3560 S. .Lincoln 
Chas. Keen, 3728 Acher Av. 
John H. Kelly. 2616 W. 38th. St. 
David Broderick, 3839 S. Campbell 
John T. Kelly, 2616 W. 38th St. 
R. Huber, 2632 W. 38th St. 
L. W. Hudon, 2630 W. 38th St. 
William Markoff, 502 W. 43rd Stį 
Edward S. McGrath, 528 W. 43rd 
T. T. Pratt, 3120 38th Place. 
Odilon Ricard, 2630 W. 38th St. 
James J. Catsaros, 4213 S. Halstcd 
C. P. Logsdon, 501 W. 42nd St. 
Albert Christian, 2736 Archer Av. 
David W. Curtain, 6242 Honore St. 
W. J. Walsh, 432 Root Street. 
J. E. Ilouuihan, 534 W. 44th St. 
Albert Glover, 3429 S. Wood St. 
Philip Lynch, 461 W. 43rd Pl. 
John J. Powers. 340 AV. 43rd St. 
R. Borkowski, 1659 W. 22nd St. 
I. Doehmer. 1825 AV. 22nd St.
H. C. Miller, 2757 AV. 38th St. 
Albert C. Sumanu, 1754 AV. 35th St.

St.
Av

st.

pi.

St.

SUSIRINKIMAS.
Susivienijimo Liet. Dr-ju prie šv. 

Jurgio Parapijos Susirinkimas. Atsi
bus Panedėli Rugpjūčio 31 1914 8-ta 
vai. vakaro šv. Jurgio Svetainėje.

Teiksitės Dalegatai atsilankyti 
minėto susirinkimo delei galutino 
baigimo vidurinių reikalų Dr-jų.

Su godone,
J. P. Ewaldas, Sekr.

3339 Emerald Ave.

ant
už-

Nepaprastas Didelis 
Išvsžiavimas.

Kuri rengia Antrasai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Kuopų Apskritis.

Prie kurio priklauso lietuviai iš Illi
nojaus, Wisconsin, Indiana, Michigan 
ir Iowa valstijų, ii- išvažiavime daly
vaus 25.000 lietuvių.

šitas išvažiavimas Įvyks Rugsėjo 
(Sept.) 6 dieną 1914 m. ir atsibus 
LEAFY GROVE (Willow Spring. Ill.), 
tuo tikslu, kad nuimti Illinojaus ir 
aplinkinių valstijų lietuvius aut kru
tamu paveikslų. Tą darbą atliks ži
nomas išdirbėjas p. A. T. Račiūnas iš 
New Yorko. Vėliaus tie pavei kslai 
bus rodomi po visą Ameriką ir Lietu
voj. Kas tą dieną dalyvaus, bus nu
imtas ant filmų ir pasiliks amžinu 
gyvu atmininiu, kad ir po šimto metų 
mus ainiai galės matyti kaip męs iš- 
rodėm Rugssėjo 6 d. 1914 m., kaip jau 
daugeliui teko matyti paveikslus iš 
Lietuvos.

Programo dalis:
I. Išryto 11-tą valandą bus imti pa

veikslai ant Chicagos rubežiaus (City 
Limit), kada susirinks didelis būrys, 
lipant j Joliet karus.

H. Bus imti ant Kean Avė., lipant 
iš karų prie Leafy daržo. III. Bus im
ti automobiliai, kurie bus pasipuošė 
su lietuvių ir Amerikos vėliavomis ir 
kiti tinkami dalykai ant vieškelio va
žiuojant j kapines. IV. Bus imtos drau
gijos su vėliavomis. V. Birutes Drau
gija žais visokius žaislus, ir podraug 
dalyvaus daugelis Chicagos chorų, 
grais didžiausias Benas, kalbės žy
miausi kalbėtojai, daržas bus papuoš
tas. Tai bus pirmas šių valstijų lie
tuvių tokios rųšies išvažiavimas.

P. S. Iš visų Chicagos dalių važiuo
kit Archer Ave. (City Limit) aut Jo? 
liet linijų, bus. gauta extra karų.

Įėjimas Į daržą 25c. vyrui su moto
re ir gaus Įmingą kurioj tilps kita 
programo dalis.

PASARGA. Jeigu ištisą dieną lytų, 
o ant 
darbas 
Day).

IŠKILMINGAS MOKSLEIVIŲ 
VAKARAS !

Parengtas L. R.-K. M. S., III-čios 
ir V-tos Kuopų Dėka atsibus Neda
lioj, Rugpjūčio 30 d. (Aug.), 1914 šv. 
Jurgio K. Svetainėje 32 Place ir Au
burn Ave. Pradžia 7:30 vai vak. Į- 
žanga asmeniui $1.00, 75c, 50c ir 25c. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios!

Nuoširdžiai kviečiame Jus at
silankyti į šitą moksleivių katalikų 
vakarą, nes netik kad pasigerėsite į- 
vairių -programų, įžymiais kalbėtojais, 
garsiomis Chicago lietuvių solistėmis, 
talentuotais deklamatoriais, juokingu 
monologu bei Petliuko komedija “Ne- 
atmezgamas mazgas”, šv. Jurgio pa- 
rap. “Kanklių” choro dainavimu ir 
puikia muzika, bet taipgi tuo pat 
kartu paremsite Lietuvius Katalikus 
Moksleivius, tą tautos jaunutę, bet 
daug žadančią jiegą.

Širdingai kviečia,
KOMITETAS.

TEATRAS CICERO.
Nedėliojo Aug, 30 d. ant Scenos 

statys 4-rių veiksmių dramą “MIR
GA”. šv. Antano parapijos darže, 15 
gat. ir 50 Avė. Prasidės šokiai nuo 
4 v. po pietų, o perstatymas nuo 7:30. 
Įžanga 10c, 25c, 35c,

Tas veikalas yra 
vaizdino. D. L. K. 
Ten kaip aut delko 
lietuvių gyvenimą.

Jaigu lytų vakaras bus atidėtas se
kančioji nedčlion. Kviečia šv. Antano 
parapijos vardu.

50c.
istoriškas ir at-
Vytauto laikus, 
parodo to laiko

Komitetas.

rytojaus butą gražu, tad tas 
butų atliktas 7 d. (Labor

..Betikimo, KOMITETAS.

pirmas iškilmingas vakaras;
Parengtas Jaunų Vaikinų Kliubo at

sibus Nedalioj. Rugp. 30 d. (Aug.), 
1914 m. Antano Vasiliausko Svetainė
je 8131 Vincennes Ave. Pradžia 7:30 
vai. vak. 1 užauga asmeniui 2.5c.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios kvie
čiame jus atsilankyti į šitą iškilmingą 
vakarą, nes netik kad pasigerėsite j- 
vairiu programų, bet atsibus. PUIKUS 
TEATRAS, RISTYNES ir pagalios ba
lius su tautiškais šokiai.

Širdingai kviečia,
KOMITETAS.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių yra žinomas puikus 

daržas pikninkams REISIG’S GROVE, RIVERSIDE. 
Dabar ta vieta vadinsis TAUTIŠKAS DARŽAS arba 
“NATIONAL GROVE”. Šitas daržas yra patogiausia 
vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos draugijos teturį 
tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama LaGrange gat- 
vekariais važiuojant Desplaines Av.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas su- 
teikiama:

* “KATALIKO” Redakcijoje
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL'.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X, kurie verčia kiekj 
vien.-į Katalikų ant visuomet at. 
įminti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto-j 
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiekį 
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui« 
kus paveikslas Šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa« 
kant, paveikslas labai gražus ir1 
mes patariame visiems jį turėth 
Miera jo 18x24.

Kainą 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : • » : CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti manPopežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..........................................................................................

GatvC....................................................................................................................

Miestas............................................................ Valstija.......................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Prašyk S-0-12-0 :
Teisingai padaryta degtine išl 

nepaprastai puikaus mišinio? 
^er daugeli metų sendinta 

balto ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai, 
k miniai švelnios | 

prieprovos daro] 
F Vk SOLO degtinę 

vaistui 
šeimyną

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmones supran-, 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

d Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, _____ ”

216 W. Madison St. A. Chaposke irįT. Podlasiis, Lietuj. Ageatei.
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TELEGRAMOS. negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raitus

(Boxes) saugiausiai įreng
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musu 
žemę.
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J. J. Pelekas 
1802 W. 46th St.

M. J. Damijonaitis
901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

K. Ražynaa 
2341 W. 23rd St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL.
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

SSSSSBESSSESBSS!

Telephone Yards 5834

Jagello’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis
3238 S. Halsted St.

Užsisakyki! “KATALIKĄ”
DR. P. G. WIEGNER 

Gydytojas ir Chirurgas
S. Morgan St Chicago, 11.

Swigart Land 
Company

1249 First Nat! Bank Bld 
CHICAGO, ILL.

IEŠKAU vaikino pažįstančio lietu
viu kalbą ir nors biskį Anglu prisi
dėti prie biznio, taipgi kad turėtu 
nors kokiu $500.00. Biznis yra gerai 
išdirbtas.

Del platesniu žinių rašykit laišku 
arba atsilankykit:

Jonas Meškauskas.
3317 Auburn Ave., Chicago, DI.

+ Tel. Drover 7042

: Dr. G. Z. Vežei (Vezells)
LIETUVIŠKAS DAKTARAS

: 4712 So. Ashland Avė.
> arti 47tos gatvės.
»
’ Ofisą adynos: nuo 9 iš ryto
• iki 9 vakarė, šventomis nuo 8
, iš ryto iki 1 v. po pietų.
’•5-4-1"?- Stok*# 4--M-4 •M' 4-4-4-+

Tel. Canal

Dr. A. L JUŠKA 
Lietuvis Gydytojas.

reikalavimai.
Reikalinga-Agentų pardavinėjimui že

mės (Farmas). Geras nuošimtis. Kož- 
nas gali tą darbą atlikti, kreipkitės 
prie lietuviškos kompanijos.
. Sunset Land & Colonization Co., 

(Not Inc.)
82 W. Washington St., Chicago, Ill. 

Room 222

- • ..'V-

KATALIKAS

Vokiečiai ir Liege išlei
džia laikraštį ir panašias 
nebūtybes skelbia.

Viršija nt is

PETERBURGAS, rugp.. LONDONAS, rugp. 29. — 
29. — Po trijų dienų bom Iš Indijos atplaukia daug 
bardavimo rusai paėmė Ka kariuomenės Francijon tal- 
raliaučių. ži nia da r n epą kon prieš vokiečius, 
tvirtinta. __ ________------- — NIgH, rugp 29 _ 125

ROMA. rugp. 29. Ita serbu isiveržg į Austri- 
Ina pasiuucius Ausiniai ui- j.
timatumą.. ' ?os zemes-

ROMA, rugp. 29. — Ber- 
vas. apleido sostinę ir sos- lyne išgąstis nuolatai auga 
cas Wied. Albanijos valdo- del rusu žengimo pirmyn, 
tą ant visados. Karinis užsidegimas išnyko.

Iš Chicago.
Duokit žinią apie Agniešką 

Bergaitienę.
Iš Marquette, Ill. gegužio 

5 d. atvažiavo Chicagon Ag
nieška Bergaitienė su ketu
riais vaikais. Vienas vaikas 
7 metų, antras 4 metu, tre
čias 3 metu, ketvirtas 15 mė
nesiu amžiaus. Ji yra pabė
gus nuo vyro. Dirbo Reed 
ligoninėj. Dabar kasžin kur 
dingo palikus vaikus. Buk. 
gyvenanti pas sesrį Jan
kauskienę.

Žinantieji, kur Ag. Ber
gaitienė yra, tegu duoda ži
nią Immigrant Protective 
Lygai, 920 W. Michigan avė.

Nuo didžiojo 
mūšio linijos.
Paryžius, rugp. 29. — Vo

kiečių žengimas Paryžiaus 
link sustabdyta. Dabar spė
kos talkininkų, skaičiuj ar
ti 2.000.000, laiko vokiečių 
veržimąsi pirmyn. Mūšiai 
tebeina. Vokiečių kariuome
nė yra žymiai didesnė. Tai
gi mušis eina tarp neišpasa
kytų spėkų. Eina baisiausia 
terionė, kokios žmoni jos h is 
torijoj nebuvo. Katastrofa 
yra lygi visuotinam tvanui.

Ties Belgijos parubežiais 
milijoninė franeuzų armija 
turi laikytis prieš 1.200.000 
vokiečių. Šita vokiečių armi
ja ir nori prasimušti sau ke
lią linkui Paryžiaus.

Prancūzams skubiai trau
kiama sustiprinimas iš at
sarginės armijos.

Visgi ministerial ne juo
kais svarsto perkėlimą val
džios iš Paryžiaus į Bor
deaux.

Mūšiuose kareivių krinta 
didelės daugybės. Čieli pul
kai sunaikinama. Vokiečių 
žūva daugiau. Pas užpuolan
čius veik visuomet žūva 
daugiau, negu pas besigi
nančius. O vokiečiai veda 
užpuolimo karą. Du vokie
čių pulku — 112 ir 142 bu
vo taip išretinti, kad abu 
pulku turėjo susilieti, 
paskui iš sulieto pulko 
liko tik 60 kareivių.

tą užmušė. Penktojo pulko 
kazannės pagadyta. Bombos 
taikyta į viešąsias vietas.

Viena bomba, krito ant 
privatiniu namu ir užmušė 
vyrą, moterį, vieną tarnaitę 
ir antrą tarnaitę- sužeidė.

BELGAI ERZINA 
KIEČIUS.

Ostend, rugp. 29. — Į 
Antwerpą subėgo veik visa 
Belgijos kariuomenė. Būda
ma jau stipri, eina dalimis 
ir užpuldinėja ant vokiečiu 
Belgijoj. Smarkus susirėmi
mai būva artimame mieste
lyj Malines. Jį buvo užėmę 
vokiečiai, bet dabar belgai 
juos išvijo ir gena linkui 
Brusel io. 
Antwerp 
kiniai.

Tarp Malines ir 
vaikštinėja trau-

Belgų veikimai žymiai 
trukdys didžiosios vokiečių 
armijos veikimui.

VETERANAI APLEI
DŽIA KANADĄ.

Ottawa, Ont., rugp. 29. — 
1.1000 veteranų apleidžia 
Kanadą ir važiuoja karo 
laukan. Iš to skaitliaus 1.- 
000 turi atsižymėjimo moda
lius. Jie buvę įvairiuose ka
ruose.

Seimas.
Lietuviu Moksleiviu 

sivienijimo III seimas 
sidės ketvirtadienį, 
3 d., 1914 m., 10 vai. ryto, 
“Aušros” svet., 3149 So. 
Halsted st.

Gerbiamieji nariai malo
nės kuoskaitlingiausiai at
silankyti nurodytu laiku. 
Taipgi yra kviečiami svečiai 
atsilankyti musu seimo po- 
sėdžiuosna.

Kad labiau pažymėti L.
M. S. Am. III seimą, yra 
rengiami sekanti tris moks
liški vakarai ir vienas pa
silinksminimo vakaras:

Pirmas vakaras atsibus 
“Aušros” svet., 3149 So. 
Halsted st., ketverge, rugs.
3 d. Pradžia 7:30 vai. vak.

Antras vakaras atsibus p. 
J. Elijošiaus svet., 4600 So. 
Wood gat., pėtnyčioj, rugs.
4 d. Pradžia 7:30 vai. vak.

Trečias vakaras atsibus 
Prospect Bldg, svet., 1152
N. Ashland avė., arti Divi
sion gat., subat., rugs. 5 d. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Augščiaus minėtuose va
karuose svarbiausia progra- 
mo dalis bus paskaitos ir 
prakalbos. Paįvairinimui 
bus dainų, monologu ir tt. 
Į visus minėtus vakarus į- 
žanga dykai.

Ketvirtas, pasilinksmini
mo, vakaras atsibus M. Mel- 
dažio svet., rugs. 7 d. (La
bor Day), 6:30 vai. vakare.

Su
pra

rues.

Privatiška Ekskursija Utarninke, 
Rugs. (Sept.) 1-mą d. 1914

Amerikos užrubežine pirklyba jau 
suparaližuota ir šimtai tūkstančiu žmo
nių likosi išmesti iš darbo prieš vis 
kilančias kainas maisto, drabužio ir 
beveik visų naudojimų dalykų.

Jau būriai žmonių, kurie buvo iš
mesti iš darbo, savu turtu eina ant u- 
kčs ir apsigyvena.

Pareita utarninką mes turėjome di
džiausią ekskursiją, didesne, negu bi
le kada musų biznos istorijoje ir že
mės pardavimas viršijo visas rekor
das esančias biznyje per 18 metų.

Reikėjo dviejų speeiališkų vagonų 
ir dalies trečio, kad sutalpinus važiuo
jančius j musų žemę namu jieškoto- 
jus; ir dvidešimtviena automobilio ir 
šešių vežimų, kad aprodžius jiems mu
sų žemę.

‘ LORDAS KITCHENERTS. garsus 
Anglijos Generolas, pranašauja, kad 
karė tęsis 18 mėnesių. Tai yra. trįs 
metai ar gal ir dauginus pakol Euro
pa pradės pildyti savo aruodus. Iki 
šiol nebuvo geresnės progos Ameriko
niškam ūkininkui, kaip dabar. Agri
kultūra nestovėjo tokioj puikioj atei
tyje. kaip kad esti šioje valandoje. 
Ar tu nenori but neprigulmingu da- 
sigaunant j puikiausią pramonijos ša
ką. — dirbant savo nuosavia žeme?

SWIG ARTO PLENAS išgelbės iš 
sumalimo tarpe aukštų kainų pragyve
nimo ir netekimo darbo. Pradek tuo- 
jaus pakol turi progą. Įmokėk men
ką. dalį ir pradėk ingyti savo sklipą 
žemės, kur tu galėsi pats sau auginti: 
javus, daržovės, jautieną, avieną, kiau
lieną, kiaušinius ir paukščius. Indėk 
savo pinigus i žemę, kur už tave pi
nigai dirbs vietoje kitur pavojingose 
vietose.

VIEN DEL TO. kad dabar aš daug 
parduodu, mes nepakėlomė žemės kai
nos. žemė kila pati per save nuo pra
džios jos išdirbinčjirao. Bet mes pa
laikome tą pačią kainą šiame sezone 
nuo $10.90 iki $35.00 už akrą ir daug 
labai geros žemės po $18.00 už akrą. 
Su dabartiniais pridėjimais, męs tu
rime 50.000 akrų ant pardavimo. Pirk 
dabar kol prasirinkimas yra geras. 
Pirkimo sąlygos taip žemos; $100.00 
inmokant ant sykio, likusius išmokė
site per septinius metus po $10.00 j 
mėnesį už 40 akrų. Tankiai 5 ar 10 a- 
krą apsodinti bulvėms išmoka 
tus tuos 40 akru.

REIKALAUK' ŠIANDIENA 
72-jų puslapiu kningelės apie 
Ten randasi 115 reginių šioje apielin- 
keje. kurios daugiausia esti Mason, 
Manistee, Lake ir Wexford pavietose. 
Aprašo auginimą dobilu, alfalfos. vi
kių, avižų ,kviečių, daržovių ir vai
sių. Taipgi reikalaukite musų žemla- 
pio ir Lietuviškos Sąsiuvos. Ateik į 
musų ofisus ir apžiūrėk javų Kampe
lius ir 150 didelių paveikslų esančių 
musų kauburiuose.

PRISIDĖK prie to didelio darbo mu
sų žemės organizacijos, didžiausio ir 
pašokiniilgiausio Suv. Vals. Mes užlai
kome Agrikultūros žinovus ant tos 
žemės. Jie reguleriškai aplanko kiek
vieną apsigyvenusį. Mes ištaisome vie
ną iš didžiausių obuolių sodną šioje 
šalyje. Mes užlaikome parodos ūkės 
ir seklių išdalinimo plianą ir be jo
kio kašto perkautiems užtikriname 
juos už neišmokėtus kontraktus. Jus 
čia atrasite puikų ko-operatišką plia
ną. kur kiekvienas pirkėjas naudojasi 
lygiai kilančioms vertėms žemės ir 
proga pažangaus ūkininkavimo. Męs 
kolonizuojame ir visados stovime prie 
musu pirkėju — ūkininku.

MUSŲ ŠEKANTINE ‘ VAGONAIS 
EKSKURSIJA bus utarninke, rugsė
jo. (Sept.), 1 d. P. M gelžkeliu. išva
žiuojant iš musų ofisų 11:30 prieš pie
tus. $8.30 į Wellston ir sugrįžti. Į 
Chicago gali sugrįžti 7:20 ryto ketver
ge ar petnyčioje. Automobiliai ir va
dovai dykai. Ofisai atviri panėdelio 
vakarais ir subatoms po pietų.

ČIA YRA LIETUVIŠKA KOLIO- 
NIJA lietuvių ūkininkų Amerikoje. 
Atvažiuok kur tu gali gyventi tarpe 
savo krašto žmonių ir kalbėti savo pri
gimta kalba. Rašyk mums lietuviškai 
ir męs Jums lietuviškai atsakysime. 
Ar girdėjai jau apie didelį Lietuvių 
Pikninka 9 -

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zaeharevičia 

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Duibis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

P. Borneika 
320 E, 14th St.

&T KLAUSKITE
Kiekvienas gausite atsakymą, kuris 

norite dažinoti, kur yra geros faunos. 
Aš turėjau gerą progą apmatyt daug 
farmu ir apvažinėjau Lietuvių apgy
ventas kolionijas ir drauge važinėjo 
žemės žinovas, kuris gerai supranta 
apie žemes. Norintieji klauskit ypa- 
tiškai arba laišku:

J. SINKUS,
3151 S. Halsted st., Chicago.

ANT PARDAVIMO

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IB RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

O 
be-

Vėl meta bom
bas j Antwerp

Antwerp, rugp. 29. — 
Antru kartu vokiečiai ata
kavo Antwerpa iš padangių. 
Zeppelininis orlaivis skrai
dė padangėse ir mėtė bom
bas. Iš fortų buvo' orlaivin 
šaujama, bet, matyt, per
augėtai buvo ir šūviai ne
pasiekė.

Bombos sprogo su dide
liu trenksmu ir padarė mies
te didelį sujudimą, 
nabagai žmonės su 
ibiais marškiniais 
gatvėmis. ||

Viena bomba užmuša du 
policiantu. Antra krito ant 
kareivių ligoninės ir kelia-

Sukilę 
uakti- 

bėgiojo

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmota du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicago,je ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 

proseatą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuęįais tai uekįais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rpkundų bi^nyję, 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreiplti- 
į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkąis, Ketygjgais ir Subatųmis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Sodomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak, 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Telephone Verdi 6870

K. J. FILLIPOVICIUS
Parduoda ui labai le

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir tar
mes, kuriu turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
aižius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gežius. Parduoda lo
tus visose Chioagos 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukščiaua. Taip

gi turi ant pardavimo biznių ir biznierių 
namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja 
žmonių gyvastis paželpa ligos Ir nelaimės 
atsitikimuose. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančių antrašu:

858 W. 33rd St., Chicago, Ill. Tel. 
Drover 2250. arba Tananevics Savings 
Bank._______ .
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VISI UŽSISAKYKITE

KANADIEČIAI BIJO 
ATAKOS.

Winnipeg, Man., rugp. 29. 
— Kanados oficieriai suži
noję, kad Suv. Valstijose 
vokiečiai rengiasi sudaryti 
kariuomenę ir patogiame 
laike užpulti Kanadą.

Tarp vokiečių Mimieapo- 
lyj, St. Paul, Milwaukee, 
Detroite ir kituose miestuo
se esąs karinis judėjimas.

Prakalbos
atsibus rugp. 30 d. Raci
ne, Wis. Turner salėj. Ren
gia visos dr-jos paminėjimui 
10 metų spaudos atgavimo 
sukaktuvių.

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

KOKIAS ŽINIAS VOKIE
ČIAI PADUODA APIE 

KARĄ.
Peterburgas, rugp. 29. — 

Pačioj karo pradžioj, kur 
tik vokiečiai įsiveržė į Len
kiją, tai visur uždarė laik
raščius, o savo ėmė išleidi
nėti. Jų žinios apie karą bu
vo įstabios. Viename nume
ry) buvo skelbiama: “Ja
ponija paskelbė karą Rusi
jai. Švedija kariauja su Ru
sija. Austrijos armija Biel- 
grade ir Serbijos karalius 
Petras paimtas nelaisvėn. 
Italų armija įsiveržė į Fran
ci ją”.

Demokratų susirinkimas.
Vakar šv. Jurgio salė; 

buvo demokratų susirinki
mas. Buvo kalbama apie 
kandidatūrą V. Žukausko 
pavieto komisorius. Žmonių 
nedaug tebuvo.

Chicagos Lietuvių Dr-jų 
Sąjunga vėl veikia.

Vakar vakare atsibuvo di
rektorių susirinkimas, kur 
visi, kaip vyrai, užmiršę ne
senai buvusius karštumus 
del partiviškumų, svarstė 
dabartinį tautų atbudimo 
momentą. Ateinančios pėt- 
nyčios vakare, rugs. 4 d., 
nutarta šaukti atstovų ir dr- 
jų administracijų susirinki
mą, kad surengus kelią ir 
budus šaukiamam visuoti
nam politiškam lietuvių sei
mui. Reporteris.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.

CHICAGO, ILL. 
S. Bartkus 

922 W. 33rd St.

Yra 
gentas

M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.
M. G: Valaskas

generalis “ KATALIKO” A- 
Kensingtone, ir West Pullman.

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; i visus pajudin- 
musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuvių kultūrinis kilimas 
ir jų gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko”tikslas —- kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienraštį “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
" * V

Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.
pusei metų $3.00.

trims mėnesiams $1.75.
Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00.

pusei metų $4.00.
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS g 
3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL
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