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Smarkiai ata
kuoja Dar- 

danelius.
Londonas, bal. 30.—Smar

kiausi veikimai prasidėjo 
prieš Dardanelius. Sujung
tas talkininką laivynas, su
sidedąs iš didžiausiu karo 
laivą, daužo fortus. Bom
bardavimas nesiliauja nei 
vakarui atėjus. Sutemoj 
šen ir ten švystelėja reflek
toriai ir žybčioja nuolatai 
iš kanuolią vamzdžiu ir žė
ruojanti šviesos gumulai 

- skrieja per vandeni, palik
dami valandėlei šviesos juo
stas ’ore. Kanuolią baubi
mas didis — girdimas net 
ant Mytilenos salos, kuri 
dungso už 45 mylią nuo Dar
da uolią.

Bombardavimas iš tolo 
panėši į nuolatinius perku- 
ąijos dundėjimus.

Durnai, besiveržianti iš 
daugybės šarvuočiu dum- 
traukią ir iš dar didesnės 
daugybės kanuolią, pripil
do debesiais visą apylinkę.

■ I

Kaip iš Londono praneša
ma, tai talkininkai sparčiai 
varosi pirmyn ties Darda- 
neliais. Turku pasigyrimai, 
jog dalį išsodintą talkininką 
kareiviu paėmę nelaisvėn, 
o antrą dalį sugrudę į jurę, 
neturi pamato, tai buvo tuš
čias pasigyrimas. Išsodin
tieji kareiviai ant turką že
mės gerai apsitaisė ir karo 
laivams 
šinėja 
Turkai, 
vedami,
daro, kad sugrusti į jure iš
sodintus kareivius.

Ties galūne Helles ir Ki- 
lid Bar, ant Gallipolio, an
glai paėmė kelias turku 
drutvietes ir 200 turką ka
reiviu nelaisvėn.

Ant Azijos kranto francu- 
zai ties Kum Kale paėmė 
nelaisvėn 1,800 turką, o ly
gumose, kur stovėjo senovės 
Troja, franeuzai paėmė 8,- 
000 turku.
Turkai šaudė į asilus.

Gauta pranešimai, kaip 
anglai išsodino kareivius ant 
kranto. Del to pasigavo 
gudrumo. Anglai, kad ap
gauti turkus, vienon vieton 
išlaipino iš laivą 1,000 asi
lą ir pavarė per jūrės seklu
mą kranto link.1 Turkai 
smarkiausią ugnį paleido į 
^nabagus asilus ir visus iš- 
talžė. O tuo tarpu kitoj 
vietoj išlaipdinta kareiviai 
be pasipriešinimu.

Talkininką kareiviai, ku
rie buvo išlaipdinti ties E- 
nos nm stu a iii Bulgarijos 

"

prigelbstint atmu- 
turką antpuolius.
vokiečiu oficierią
didžias pastangas

te

Iš moterių 
Kongreso.

Viršuje parodoma Riggs. 
National bankas Washing
tone ir jo prezidentas, kurs 
traukia tieson žemai paro

domus valdininkus.

C.C. GLOVED 0a0 f^lGGS B/MK 
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Suvalkijos 
pabėgėliai.

I . -----------
Apie suvalkiečius pabė-

i1 gelius štai kaip rašo “L.
Haaga, Hoiandija, bal. 30.

— Moterių kongrese dau
giausia karščiuojasi ir kalba 
vokietės. Jos stengiasi pa
kreipti kongresą į tam tik
ras vėžes.

Vokietijos valdžia kongre
so sušaukimui labai patarė. 
Francijos ir Anglijos val
džios kreiva akim žiurėjo į 
tą dalyką. Nužiūrėjo čia 
vokiečiu gudrumą. Kad 
Vokietija labai tam pritarė, 
tai jau iš to aišku, kad lei
do atvažiuoti Belgijos dele
gatėms.

Iš vokiečiu delegačių kal
bą matosi, kad Vokietija ti
kisi galą gale laimėti karą, 
bet nekliudo varymui taikos 
propagandos.

Turbut Vokietijos valdžia 
ir nori, kad tik susitaikinti 
dabar. Nes karo našta ant 
jos sunkiausia guli. O lig- 
šiol visgi ji toli gražu neį
veikta ir kariauja ant sve
timos žemės. Bet taipgi aiš
kiai mato, jog pergalė be 
galo brangiai atsieis, o gal 
ir pati bus sumušta. Todėl 
tai matydama save riesta
me padėjime ir pritaria tai
kos propagandai.’

Tarp indomesnią mums 
rezoliuciją, kurios yra ap
kalbamos moterių kongrese, 
yra tai rezoliucija kas link 
mažąją tautą. Amerikone 
Emily Balch įnešė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama, 
kad teritorija nebūtą pave
dama iš vienos valdžios ki
tai be gyventoją sutikimo. 
Ta rezoliucija buvo priimta 
su pataisymu, kuriuo pripa- 
žinama gyventojams teisė 
turėti savivaldą ir reikalau
jama demokratinės valdymo 
formos del kiekvienos tau
tos.

Tarp delegačių daug pam
fletą padalinta kas link 
Lenkijos. Iš lenkių kongre
se kalbėjo Dr. Zofija Go- 
linska iš Munecho ir Emily 
Napieralska iš Chicago.

— Petrogradas, bal. 30. — 
Iš Kaukazo atėjo žinia, kad 
rusą armijos išgainiojo tur
kus iš Persijos.

— Washington, bal. 30.— 
Newe Yorko uoste gegužio 
17 d. 65 Dėdės Šamo karo 
laivai praeis pro prez. Wil- 
soną.

rubežiaus, pasivarė gilumon 
šalies arti 20 mylią ir užė
mė kelis sodžius.

Paimtus nelaisvėn turkus 
talkininkai gabena ant sa
lų Lemnos ir Tenedos.

‘ U
j

Rengiasi prie 
ilgo karo.

Londonas, bal. 30. — Kal
bos apie taiką nesiliauja. 
Bet vargu bau tos kalbos 
prisidės prie įvykinimo tai
kos. Nors buvo skelbiama, 
jog eina taikos derybos, bet 
tas ne ką, matyt, tereiškia.

Vokietijoj kalbama ir ręn- 
giamasi prie penkią ar ketu
rių metu. Skandinavijon 
išvažiavo kaizerio komisija 
parupinimo maisto Vokieti
jai. Vokietija pasiryžusi 
statyti ant stalo paskuti
nius savo kozerius.

Stambiosios kaizerio kari
nės jėgos dar nesunaudota. 
Ligšiol karo lauke buvo tik 
seniausieji ir jauniausieji 
kareiviai. Jau žiemą ke
liauninkai, besivažinėdami 
po Vokietiją, matė geriau
sius vokiečiu kareitius nuo 
27 iki 35 metą amžiaus. 
Tie kareiviai tai buvo muš- 
truojami, tai darbavosi amu
nicijos ir ginklą dirbtuvėse. 
Tie kareiviai bus sunaudoti 
patogiausiu momentu del į- 
gijimo nulemiančio laimėji
mo.

Taigi karas gali labai, la
bai užsitęsti.

— Londonas, bal. 30. — 
Belgijoj krito mūšyje Įeit. 
Erasmus Darwin, sūnaitis 
garsaus mokslavyrio Char
les Darwin’o.

Į MM. G. MGGDOO JOHN 5KEL70N WlLLffW5

Vokiečių atsi
lankymas

Angll|on
Londonas, bal. 30. — Vo

kiečių lakūnai anksti šį ry
tą aplankė Anglijos rytinį 
pakraštį. Atskrido tuoj po 
pusiaunakčiui. Bombarda
vo kelis miestus. Blėdies 
nemažai pridarė, bet af* žu
vo gyvasčią, tai dar nežinia.

Didžiausias miestas, kurį 
atakavo lakūnai, yra Ip
swich, turįs 70,000 gyvento
ją ir gulįs 66 myliios atstu 
nuo Londono. Į tą miestą 
numesta penkios bombos. 
Numestos bombos buvo pa
degusios kelis namus, bet 
gaisrininkai urnai užslopino 
ugnį. Viena bomba įkrito 
į vieną namą kambarį, kur 
gulėjo maža mergaitė, bet 
mergaitę tėvas suspėjo iš
gelbėti. Toj vietoj sudegė 
trįs namai.

Londonas, bal. 30. — Ka
dangi vokiečiai ėmė varto
ti bombas, kurios skleidžia 
troškinančius gazus, tai val
džia tuoj paskelbė pareika
lavimą šalmą, kuriuos užsi
dėjus butą galima apsisau
goti nuo nuodingą gazą. Po 
kelią dieną surinkta pakak
tinai tą šalmą del visą ka
rei vią.

Užėmė Veng
ry miestą.

Ž.”: i
Į Antrasai vokiečiu užpuo- 
i limas ant Suvaiką gub. vėl 
I išvaikė daugybę žmonių, iš 
’ ją nusėdėtąją vietą, atitrau- 
:'kė tūkstančius ją nuo dar- 
■ bo, ir ją ūkio, kartais pa- 
• likus jį ir visą mantą be jo

kios priežiūros likimo inalo- 
; nei...

Duguina pabėgėliu rado 
sau prieglaudos Vilniaus 

į mieste, km- dabar ją skai- 
i tomą ligi 15 tukst. Kiti gi 

plačiai išsiblaškė po visą 
j Vilniaus gub.. ypač jos Pa

nemunio rajonu.
Suvaiką gubernijos komi

tetas įgaliojo — P. Bugai- 
liškį apvažiuoti ir patirti 
vietoje tą pabėgėliu padėji- 

’ mą. Tuo patim tik.lu va
žinėja dar šiaurinėje Tra
ką apskričio dalyje Vilniaus 
gydymo ir maitinimo pagel- 
bai teikti draugijos įgalioti
niai Brazaitis ir Rozenfel- 
das, teikdami kartu pašelpą. 
P. Bugailiškis yra tuo tarpu 
suteikęs komitetui tokią ži
nią apie Suvalkijos pabėgė
lius iš Varėnos —-Alytaus ir 
Druskininką — Pariečiaus 
rajono.

Prieš vasario, 25 d. pabė
gėliu kolionijos čia buvo 
pradėjusios mažinties; vie
ni ją grįžo namo, kiti ar
čiau ją pasitraukė. Po va
sario 25 d. tečiau pabėgėliu 
vėl paplūdo, ypač Druski
ninku ir Merkinės pusėje, 
kur jie kėlėsi per Nemuną. 
Kaikurie ją nuo Kapčiamie
sčio (Seiną ap.) atvyko net 
per Gardiną. Paskutinis 
bėgimas apėmęs mažesnį 
plotą (Veisėju, Leipalingio, 
Kapčiamiesčio, Lazdijų, 
Seirijų apylinkes), davė te- 
čiaus didelį naują pabėgė- 
lią skaičių: bėgo ypač vy
riškiai, kuriuos vokiečiai šį 
kartą irgi ėmę gabenti į Vo
kietiją, pav., iš Veisėją mie
stelio paėmė 87 žydus ir 19 
krikščioniu. Moterįs pabė
gėlės sudaro 10—15—20 
nuoš.

Nemažai pabėgėliu yra su 
arkliais, del kuriu turi jie 
daug vargo, nes vilniškiai 
gyventojai ir šiaip pašarais 
bėdini, nors kitur vilniškai 
valstiečiai iš paskutinuju ir 
dalinasi su pabėgėliais savo 
duonos kąsniu, bet jo patįs 
neretai pasigenda...

Druskininkuose vasario 25 
—26 d. teko užrašyti 428. 
Apsistoję čia pabėgėliai iš 
Veisėju, Leipalingio (Lei-

Petrogradas, bal. 30. — 
Rusai užėmė Vengrijos mie
stą Lubnia. Ir tai svarbus 
nuoveikalis del rusą. Da
bar rusai yra netoli austrą 
geležinkelio, kuriuo gabena
ma į Užšok tarpkalnį su
stiprinimai, amunicija ir 
provizija.

Budapešte skelbiama, buk 
austrai įsibriovė į Besara
biją ir, užėmę Novoselicą, 
varosi pirmyn.

KADA ITALIJA STOS 
KARAN.

Roma, bal. 30. — Sako, 
kad Italija jau galutinai ap
reiškusi, ant kokią išlygą 
sutiks stoti karan prieš Au
striją. Pirmiausia Italija 
reikalauja formaliu priža
dėjimo išpildyti tą, ką dabar 
siūlo. Italija reikalu ja už
tikrinti, kad jos interesai 
nebus kliudomi po karo ant 
Balkanų ir Adriatikoj. To
liau reikaluja, kad ji ir po 
karo liktą talkininke Angli
jos, Francijos ir Rusijos.

— Pittsburg, Pa., bal. 30. 
— Andrew Carnegie pasky
rė $2,700,000 dviem mokslo 
įstaigom, kurios vadinasi 
Carnegie Institute ir Carne
gie Institute of Technology. 

poną) ir Zelionskos apylin-_ 
kią, Seiną apskr., 305 pabė
gėliams padėta susitvarky
ti: paimta butai, daugiausia 
apleistose vilose, nupirkta 
kuro, išduota kiek pašelpos. 
Tokią butą-prieglaudą įstei
gta čia išviso 14; kiekvie
name ją pačiu pabėgėlią y- 
ra išrinktasis perdėtinis.

» Ratnyčios apylinkėje pa
bėgėliai susimetę toliau nuo 
miestelįo ir Nemuno tai'p 
mišką Lattžeryjc, Šklęruo- 
se, kur kartu slapstėsi ir vil
niškiai Panemunio pabėgė
liai. Čia miškuose tris sa
vaites išbuvo keliatas šim
tu pabėgėlią su arkliais ir 
vežimais, kurendamiesi lau
žus, ją šeimynos (draugės) 
gi lindėjo trobose. Dabar 
tuose sodžiuose beliko kelio
lika pabėgėlią sodiečiu ir 
apie 12 žydų.

I
Kabeliuose išbuvo 3 sa

vaites apie 60 pabėgėliu, da
bar 'ją tėra 8.
. Pariyiuje susimetė pabė- 
geliai už^geA'žinkelio l>az- 
nytkiemyje, Senojoj ir 
Naujojoje Rudoje, Belsto
je, Lušnevoje, kur jų gyve
na išviso 200 žm., daugiau
sia nuo Suvalkų pusės.

Varėnos miestelyje ją yra 
buvę darniau šimto, dabar 
belikę 4 liolilka žmonių. 
Kiti grįžo namo, bet, nevi
si suspėjo, nes toliau Aly
taus vėl nėbeperleidžiama.

Perlojoje patikrinti teko 
55 pabėgėliai, kuriems su
teikta pašelpos. Gyvena 
jie mięsčiukyje, Prokreste- 
liuose, Milioniškyje ir ki
tuose sodžiuose. Buvo jų ir 
čia daugiau 100.

Alytuje (Vilniaus ir Su
valkų gub.) pabėgėlią pa
dėjimas sunkiausias. Sani
tarės sąlygos negalimos: su- 

' sikimšę ankštai po įvairius 
butus, arbatines. Liuesą 
trobesių nėra. Pabėgėlių 

’ skaičiuje randasi ir stuiki- 
' ninku, net paleistųjų karei

vių, kurie nebegalėjo pa
grįsti namo. Pabėgėlių skai
čius čia nesimažina, nes tuo
met pribūva naują ar tai iš 
vokiečių užimtųjų vietų, ar 
tai begrįštančią namo.

Šios pusės Alytuje (Vilo, 
gub.) užregistruoti teko 120 
žmonių; 82 ją išduota pa
šelpos. Kitos pusės Alytu
je (Suv. gub) užregistruota 
240 žmonių; pašelpos išduo
ta 1914 žm. Pabėgėliu ran
dasi čia daugiausia nuo Kal
varijos, Simno, Liubavos, 
Krosnos, Lazdijų, Krasno- 
polio, Andrejavo, Pajevo
nio, Vyžainių, Beržininką, 
Balkumi, Zaburiškią ir ki
tų valsčių. Gyvenama ją 
be miestelio dar Uliškią so
džiuje ir miestelio kolioni-

* ... ■. $y
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mIš Dienos■ ' Dienon.
Apie lietuvių laikrašti

ninkų suvažiavimą nieko y- 
patingo negirdima. Rods 
nepersenai Lietuvių Spau
dos Draugijos Amerikoje 
sekretorius laiškais laikraš
tininkus buvo pakvietęs iš
reikšti savo nuomonę kas 
link šiometinio suvažiavimo, 
buvo apie tai rašęs ir LSD.- 
A. pirmininkas “Katalike,” 
bet ■ Į i-<‘toriii>ž lįošiAl savo- 
gyvumo neapreiškia ir .tik
rai nepasako, kokie laikraš
tininkai ką yra atsakę i 
jo paklausimus, katrie yra 
nutylėję ir kokios jų tylė
jimo priežastys. LSDA. tu
ri pirmininką, turi sekreto
rių, turi kasininką, pas ku
rį randasi keliolika ar dau
giau dolerių, tatai Draugija 
pilnai gyvuoja ir negalima 
butų pasiduoti pesimizmui. 
Bet kodėl elgiamasi prie
šingai — tiesiog mums ne
suprantama. Ko gi laukia
ma ?

g< resnių, patogesnių 
Juk dabar kaip tik 

tusias laikas suvažia- 
atlikti, kadangi prie

šais Amerikos laikraštinin
kus stovi didelės krūvos 
darbo, .ypač kuomet Lietu
va stena po karo jungu.

Mes iš savo pusės drįstu- 
mėm paskatinti LSD A. se
kretorių tuo pasirūpinti ir 
viešai paskelbti, kaip daly
kai stovi sulyg laikraštinin
kų suvažiavimo. Turime 
vilti, kad tasai laikraštinin
kų užmegstas mazgas nie
kieno negali būti atrištas 
arba sunaikintas ir tikimo, 
kad musų kelių metų pas
tangos ir rūpesčiai tuo tik
slu nenueis vėjais.

*
Iš Šveicarijos Londonan 

pranešta, kad vokiečių val
džia, susinešusi su Šveicari
jos valdžia reikale 300,000 
franeuzų, kuriuos vokiečiai 
nusprendę pergabenti per 
Šveicariją į Franci ją. Tai 
gyventojai Francijos teri
torijos, kurią vokiečiai laiko 
užėmę. Tai visi seneliai, 
moteris ir vaikai. Tūkstan
čius tų nelaimingųjų vokie
čiai ištremia iš tėviškės, kad

Tebūnie Pik
ninkai blaivus.

Pavasariui atėjus, prasi
deda pikninkų sezonas. Dr- 
jos, organizacijų kuopos 
dauginasi šventadieniais už 
miesto, į kokį miškeli, kur 
tyras oras, praleisti laiką 
žaismėse, pasilinksminimuo
se.

Pakarsta, labai pakarsta 
žmonėms dulkėtas, pasmir
dęs, surukęs miestas. Sma
gu todėl, labai smagu pra
leisti dieną gamtos priglob- 
styje, ant žaliuojančios pie
vos, tarp žaliuojančių me
džių. Prisimena tuomet 
musų tėvynė su savo pui
kiomis pievomis, upeliais, 
miškais, laukais, pilnais me
džių sodžiais.

Taigi tai Amerikos lietu
viams pikninkas yra didelė, 
smagi pramoga.

Bet kaip šiaip ktiokios 
musų pramogos, taip ir pik
ninkai yra suteršiami ne- 
blaivybe. Ant nelaimės net 
didesnė musų pikninkų da
lis atsibūdavo su svaigalais. 
Ar šiemet padarysime nors 
mažą žingsnį blaivybės link? 
Pasirūpinkime, kad taip bu
tų, kad šiemet butų dau
giau blaivumo musų piknin- 
kuose, negu ligšiol.

Šiaip pramogose ir pik- 
ninkuose turėti svaigalų 
nuo senai inėjo paprotin, 
madom Daug darbo ir iš
tvermės. reikės, kol bus i- 
kunyta kitokia, geresnė ma
da ir kitokie, švelnesni pa
pročiai.

Dabar dr-jose svarstoma, 
šnekama apie pikninkų ren
gimus. Tuose svarstymuose 
ir reikėtų būtinai užsiminti 
apie pikninko blaivumą. 
Tas turi būti omenyje kiek
vieno blaivybės mylėtojo. 

. Mes, blaivininkai, visur sto- 

. kimo už blaivybę, visuomet 
reikalaukime blaivumo vi- 

. sose pramogose, pikninkuo- 
: se, pokiliuose.

Labai silpnas pasiteisini
mas yra sakyti, kad svaiga
lų reikia vartoti pramogose, 

. pikninkuose’ del biznio. Gir- 

. di, del biznio rengiama ba- 

. liai ir pikninkai, o svaigalais 
padaroma geriausias biznis. 

[ Tik tamsuolis gali nesu- 
; prasti, kad tokiuo bizniu dr-

Ltea6...BELL"R£CEIVIH6 PRIZED

Leit. Bell gauna 500 svarą dovaną už nuskandinimą vokiečiu povandeninio laivo.

ja galų gale tik pakenks 
sau, susilpnįs savo išdą. 
Dr-ja tikrą, geriausią bizni 
padarys blaivybę platinda
ma tarp savo narių. Blai
vus žmogus ilgiau gyvena, 
mažiau serga. Su blaiviu 
žmogumi bepigu dr-jai; su 
neblaiviu, tai tikra bėda. 
Jei šinkoryste ir uždirbama 
vienas, kitas dolerpalaikis, 
tai vėliau tas atsieina dr-jai 
panešti iškaščius del susir
gusių nuo girtubklybės na
rių.

Geriausias dr-jai biznis, 
tai auklėti nariuose blaivu
mą. Todėl tebūnie musų 
pikninkai blaivus.

buvome persekiojami ir 
baudžiami už turėjimą savo 
raštų.

Savo spaudos neturėjimas 
sutrukdė musų kultūrinį ki
limą, sulaikė musų tautinio 
susipratimo atgijimą ir sa
vo teisių pažinimą. Todėl 
toji žaizda šiaurės meškino 
padaryta musų tautai bus 
amžinai mums minėtina.

Šios sukaktuvės primena 
mums kartu ir kitus musų 
tautos nuotikius. Primena 
musų praeiti, ir tai turime 
atsiminti, nes, anot Dr. Ku
dirkos:

Iš praeities tavo 
vien stiprybę semia.

sūnus

vimus nereiktų jų valgydinti. Iš
tremtieji vargdieniai būriais 
keliauja, neturėdami su sa
vimi nei maisto, nei jokio 
paklodalo. Vokiečiai juos 
tik tiek pavalgydina, idant 
jie nenumirtų pirm aplei- 
siant savo kraštą. Bet tai 
dar ne viskas. Iš šiaurinės 
Francijos vokiečiai išvaro 
daugiau milijono franeuzų 
gyventojų, kurie jiems yra 
tik sunkenybe. Mat, nela
bieji teutonai dar tiek hu
man itaringumo turi, kad tų 
žmonių nežudyti, bet leisti 
jiems patiems budumi nu
mirti. Išvaroma tik sene
liai su moterimis ir vaikais, 
gi jaunus franeuzus pasilai
ko žemės apdirbimui.

Teutonų militarizmas tik
rai jau užsiauginęs ragus, 
kuriuos bus sunku talkinin
kams nulaužti ir i šmotelius 
sutrupinti. Tečiau yra pil
na viltis tuo’s niekšus Įveik
ti, padaryti jų auksiniam 
militarizmui galą.

Sukaktuves
Šiandie prisimena mums 

neužmirštinas musų tautos 
historijoj nuotikis. Prisi
mena musų spaudos atgavi
mas Rusijoje. Balandžio 30 
d. 1904 m. sugrąžinta mums 
teisė spauzdinti Rusijoje 
raštus latinų raidėmis. Per
nai visuose Amerikos did
miesčiuose ir didesnėse ko
lonijose lietuviai paminėjo 
dešimtmetines spaudos at
gavimo sukaktuves.

Per amžius kas metai pri
siims lietuviams toji skriau
da. Bjauri Rusijos valdžios 
skriauda buvo padaryta, 
kad per 40 metų neturėjo
me teisės spauzdinti raštų ir

Iš Danijos Londonan to
mis dienomis pranešta, jo- nh

gei vokiečiai dedanti visas 
savo pastangas, idant apsi
rūpinti maistu mažiausia 
keturiems metams. Tas 
veikiama sulyg Vokietijos 
kanclieriaus tvirtinimo, kad 
vokiečiai turi būti pasiren
gę kariauti keturis metus.- 
Į Turkiją, Švediją ir Norve
giją valdžia pasiunčiusi spe
cialius agentus reikalingų 
daiktų ir medžiagos supir
kimui. Vokiečiai tikisi 
daugiausia valgomų produk
tų apturėti iš Rusijos1 per 
Švediją.

Toksai pranešimas išrodo 
— tikras vokiečių išmislas, 
kuomi norima talkininkus 
pergązdinti jr suklaidinti. 
Kur gi jie gaus keturiems 
metams valgomų produktų. 
Jei jie skelbia, kad tuos 
produktus galėsią gauti per 
Švediją, tai aišku, kad Ru
sija tuojaus sulaikys savo 
produktų į ten siuntinėji
mą. Ir kuomet tas bus Įkū
nyta, ką gi tuomet vokiečiai 
pasakys?

Tai vis’ teutoniškas baugi
nimas ! ..................

Povandeninio 
laivo idealas.

(Edisono išradimas).
Dabartinis politikinis sto

vis, ypač ant jūrių, pirmą- 
jin strategijos plenan sta
to povandeninius laivus. 
Mėginimai parodė, kad tar
nautojai tuose laivuose at
siranda daug didesniam pa
vojuj, negu ligšiol buvo ma
noma, pasiremiant ant vi
sokių išmėginimų. Povan
deninis laivas yra pavojin
gas tatai ne tik. priešininkui, 
bet ir pačiai laivo Įgulai. 
Ligšiolaikiniai mėginimai 
parodė, kad beveik kiekvie
nam povandeninių laivų ne
laimingam atsitikime, visa 
priežastimi buvo akumula- 
torių yda, nuo ko paeidavo 
oro užsinuodijimas. Dabar
tinių laikų povandeninis 
laivas, jei jis plaukia jūrių 
•paviršiumi, yra motoro va
romas, gi tas motoras po
draug sustiprina akumula
torius, kurie suteikia pas
kui laivui jėgas jam pasi
nėrus po vandeniu: tečiau 
akumulatoriai susideda iš 
švino ir sieros rūgšties, kas 
laikui bėgant pagimdo už- 
nuodijimus. Kuomet Į aku- 
mulatbrius patenka vanduo, 
tuojaus gimsta gazai, kurie 
akimirkoj ir užnuodija orą. 
Ligšiol niekas negalėjo iš
galvoti nepavojingų tuo 
žvilgsniu akumulatorių. Vi
saip jie tobulinta, visaip su

jais daryta išmėginimai, bet 
visuomet gerų pasekmių ne
apturėta. Tik nelabai senai 
žinomas išradėjas Edison ė- 
mė tvirtinti, jogei jam pa
sisekė išrasti pakaktinai 
tvirtą ir nepavojingą aku- 
mulatorių ir todėl povande
ninio laivo Įgulos pavojin
gumas nueis pamiršti)). Kas 
tiesa, ir tame Edisono nau
jausiame išradime galima 
•susekti nekuriuos trukumus, 
bet iš to principo galima 
pilnai tvirtinti, kad toji pro
blema galutinai liko išrišta. 
Suv. Valstijų karo laivyno 
žinyba tą naują išradimą 
paėmė išmėginti ir, mano
ma, kad tas išradimas išlai
kys visokius bandymus ir 
povandeninių laivų Įgulai 
bus tikra Ą geradarybe.

Edisonas aštuoneris me
tus triūsęs aplink tą išra
dimą. Tas išradimas jam 
atsiėjęs, apart galvos džio
vinimo, dar ir aplink tris 
milijonus dolerių.

Savo išradimą Edison lai
kąs didžiausioj paslaptyj ir 
atsisakęs apie tai kam nors 
aiškinti. Tiktai yra žino
ma, kad jis akumulatoriuo- 
se pavojingą žmonių gyvas
čiai šviną ir sieros rūgštį 
pakeitęs kitu, būtent: plie
nu, nikeliu, geležim ir kal
kėmis, taigi tokiomis me
džiagomis, kurios iš savęs 
nekuomet neišleidžia nuodi
jančių gazų. Originalis 
taippat esąs akumulatoriaus 
uždarymas. Edison 500 kar
tų jĮ padėjęs ant krutamojo 
vežimėlio ir 30 kilometrų 
greitumu leidęs ant muro. 
Nei kartą tasai smarkumas 
uždarymui nepakenkęs. Tų 
mėginimų žvilgsniu Suvie
nytų Valstijų.karo oficieriai 
tvirtina, kad tasai naujas 
Edisono akumulatorius esąs 
tobulas išradimas ir jis to
dėl gvarantuojąs pilną žmo
nėms saugumą.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS

DUI”
SIENOS uždarbi.

pageidavimą išreiškus, šiuo 
paskelbiame tą katekizmų 
konkursą.

1. Vienas veikalas (kate
kizmas), kuriame alkoholiz
mas butų aiškiai klausimų 
ir atsakymų pavidale paro
dytas, yra skiriamas suau
gusiems žmonėms.: Alkoho
lizmo klausimas turi būti iš 
visų pusių apdirbtas ir vi
sus svarbiausius dalykus 
apimti. Todėl tenai turi iii- 
eiti: žmogaus organizmas ir 
maistas; alkoholiniai gėri
mai: kas jie, jų rųšįs, 
kaip jie daroma, jų intaka į 
organizmą ir atskiras kū
no dalis, dirksnius, į žmo
gaus valią, protą; alkoholis 
Į šeimyną; alkoholis ir vi
suomenė (tauta); alkoholis 
ir tikyba (Šventraštis, Baž
nyčios tėvai, popežiai); al
koholis ir dora; alkoholiz
mo historija; kokiais bu
dais kovoti su alkoholizmu; 
kaip gydyties nuo alkoholiz
mo ligos; abstinencija; 
“Blaivybės” draugijų reik
šmė.

Vadovėlio sąstato j e ir pa
dalinime autoriams palie
kama pilna liuosybė.

Veikalo didumas turi būti 
spauzdinimui ne mažiaus, 
kaip 70 puslapių in—12.

Už tokio veikalo tinkamą 
parašymą skiriama premija 
100 rublių.

2. Antras veikalėlis (kate
kizmas) — skiriamas vai
kams, taippat, kaip ir augš- 
čiaus nurodytas, turi visa
pusiškai apimti alkoholizmo 
klausimus, tik vaikų pro
tui prieinamai. Jo didumas 
turi išeiti spauzdinant apie 
35 puslapius in—12.

Už toki tinkamai parašy
tą katekizmą paskirta pre
mija 50 rub.

Konkurso veikalai turi 
būti atsiusti vyriausiai <- v
“Blaivybės” draugijos val
dybai ligi spalių 1 d' šių me
tų.

Prie veikalo turi būti pri
dėta uždarytame kouverte 
autoriaus pavardė ir adre
sas; tasai konvertas bus ati
darytas tik konkurso dova
nas nusprendžius.

Komisijoj) veikalų vertei 
nuspręsti “Blavybės” val
dyba pasikvies musų žy
miausiuosius alkoholizmo 
klausimo žinovus.

Vyriausioji “ Blaivybės’ ’ 
valdyba.
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Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Eobey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 V. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena
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LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Eoom 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDNIKAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Tel. Btxdolpb iSM

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. 
(Boom 1014) Chicago, Ill.

Bes. 8255 So. Halsted St 
Teh Drover 63M
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A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

LIETUVIS
GRABORIUS

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

Konkursas priešalko- 
holiniam katekiz- 

miiijarašyti.
Per visuotinąjį “Blaivy

bės” draugijos susirinkimą 
Kaune praėjusiais • metais 
vasario 25 d. skyrių delega
tai buvo nutarę paskirti 

priešalkoholiniam 
parašyti, Delei 

priežasčių konkur
sas ligšiol buvo dar nepagar-

Telefonas Canal 638

Dr. H, Krasnow
Rusi kas Daktaras
Spccijalistas Surgery ir 
Genito-Urir.ary Ligose.

valandos: 8—10 iš ryto 
6—8 vakare.

Chicago, Ill.

ofiso
1—2 po pietų

1346 S. Hoisted St.

FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užeė- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur *4 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co, 
Michigan apielinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
SSŠZ333E3UI

konl

kaikurių

siutas. Ir šiemet visuoti 
liain susirinkiųiUitą pat ! *;■ • ’ * '■ v ••

Automobilių pataisymas 
ir važiojimas. 

DYKAI
Mokiname diena ir vakare. 

Del vyrų kurie nori gauti darbų. 
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gal ii smok- 

I ti Anglišku kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tqbulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose Šalyse, už labai mažą at- 
I.vginifną; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerienm fiebool of Laaguagos

3626-3628 S. Halstc St-
1741 W. 47th Street, Chicago, m.
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KATALIKAS

Liet. Dailės Dr- 
jos visuotinas

susirinkimas. I

Kovo 8 d. Vilniuje buvo ' 
visuotinas Liet. Dailės Dr- 1 
jos susirinkimas. Jis buvo 
šaukiamas kovo 7 diena, bet 
tą dieną nesusirinkus užten- ' 
kamam narių skaičiui, buvo 
atidėtas 8 d., kuris ir įvyko 
jau nebeatsiž vėl giant, kiek 
narių dalyvauja.

Susirinkime dalyvavo 27 
nariai. Pirmininku buvo 

• adv. A. Janulaitis, kurs sek
retoriumi pasikvietė M. Bir
žišką? Pagerbus atsistojant 
mirusius narius: dr. A. Paš
kevičių ir J. Kazakauskį, 
Dr-jos pirmininkas A. Žmui
dzinavičius paskaitė L. Dai
lės Dr-jos 1914 metų apy
skaitą, pažymėdamas, kad 
Dr-jos valdyba neatlikus! 
daug darbų. Čia, gal būti, 
esą ir pačios valdybos kal
tės, bet daug pakliudžiusios 
visiems žinomos neišvengia- 

, mos klintis, kurios daug pa
teisinančios ir pačią valdy
bą.

Vis dėlto Dail. Dr-ja 1914 
metais sutaisiusi 3 parodas: 
VIII Liet. D. Dr-jos paro
dą Vilniuje, tokią pat paro
dą Kaune ir nuolatinę Čiur
lionies veikalų parodą Vil
niuje.

VIII Liet. D. Dr-jos paro
da Vilniuje 1914 metais bu
vo nuo kovo 2 d. ligi balan
džio 13 d. Dalyvavo joje 
12 dailininkų ir 71 liaudies 
meno eksponentas. Buvo 
išstatyta rodyti: 133 gryno
sios dailės paveikslai, 502 
liaudies meno dirbinių R 16 
taikomosios dailės veikalų. 
Parodoje apsilankę 1,200 
žm.; pajamų buvę 1430 rb. 
35 kap., išlaidų — 1459 rub. 
19 kap. Tad VIII paroda 
Vilniuje davusi nuostolių 
28 rub. 84 k. Parodoje par
davę grynosios dailės vei
kalų už 867 rub., liaudies 
meno dirbinių už 225 
79 kap., viso labo už 
rub. 79 kap.

Kaune paroda 1914 
tais buvo nuo balandžio 24 
dienos ligi gegužio 26 d. Jo
je dalyvavę 14 dailininkų 
ir 88 sodiečiai. Pastatyta 
buvę rodyti 179 gryn. dailės 
pav., 486 liaudies meno dir
biniai ir 21 taikomosios dai- 
i 

lės dirbinys. Kiek žmonių 
apsilankė, kiek buvo paja
mų ir išlaidų, Dr-jos valdy
ba tikrai dar nežinanti, nes 
laiku negavusi žinių iš Kau
no parodos komiteto, o pas
kiau jau sunku buvę begau
ti. Kol kas tik žinoma, kad

rub.
1092

me-

1) kningą-albumą apie Čiur
lionį, 2) paveikslo “Regėji
mas” spalvuotą reprodukci
ją. Buvo sumanytas “Liau
dies meno albumas,” ku
riam pradėta rinkti medžia
ga.

Čiurlionies kningai-albu- 
mui esanti paruošta jau vi
sa medžiaga. Tekstą para
šęs dailininkas Ig. Šlapelis, 
kurio šiokius tokius truku
mus per susirinkimą nuro
dė A. Janulaitis. Paveiks
lai ir vinietės taippat jau 
esančios sutaisytos. Tiktai 
atiduoti kninga spaudai ir 
padaryti klišes pakliudęs 
karas. Reprodukcijai dirb
ti “Regėjimo” paveikslas e- 
sąs išsiųstas į čekų Pragą. 
Darbas jau buvęs pradėtas. 
Kaip dabar bėra su pradė
tu darbu ir su pačiu paveik
slu, nesą žinių, nes karas 
sutrukdė su Praga visus ry
šius. Liaudies meno albu
mui esą gauta daug indomių 
dirbinių. Jų D. D. nusipir
kusi už 61 rub 85 kap. ir 
paliksianti juos Liet. D. D, 
muzėjuje.

D. Dr-jos 
tarusi su L. 
dyba, buvo 
kitus namus ir ketinusi pir
kti, bet nupirkti jų nepa
vyko.

D. Draugija savo įstatais, 
reikalui esant, gali skolinti 
savo nariams dailininkams 
pinigų. Apyskaitos metais 
buvę paskolinta 165 rub. 
Skolininkai grąžinę Dr-jai 
senų skolų 8 rub. 30 kap.

1914 metais į draugiją į- 
stojo 93 tikrieji nariai ir 
1 narys šelpėjas, išviso 94 
nariai. Iš jų 2 užsimokėjo 
iš karto po 50 rub. Tad 1915 
metų pradžioje Dailės Dr- 

1 joje buvo 4 garbės nariai,
■ 332 tikruoju nariu ir 6 šel-
■ pėjai, išviso 342 nariu. 1915 

metais įstojo 14 naujų na-
1 rių. Nuo Draugijos įsistei- 
’ gimo lig 1915 metų pradžios 
' išstojo 40. narių, kurių vie- 
’ ui yra mirę, o kiti neužsi-
■ mokėję nario mokesnių.

Draugijos kasininkas Z. 
Žemaitis paskaitė kasos a- 
pyskaitą, o revizijos komisi
ja pranešė visas kasos knin- 
gas ir apyskaitas radusi 
tvarkoje, esą visi pateisina
mieji dokumentai.

Čiurlionies kuopos pir
mininkas St. Šilingas pra
nešė apie kuopos veikimą. 
Č. K. turinti surinkusi 465 
rub. kapitalo. Daugelis pa
sižadėjusių šelpėjų neįmo
kėję pažadų. Iš Čiurlionie
nės tėvų kuopa atpirkusį 
M. K. Čiurlionies paveikslą 
“Vasara” už 100 rub.

D. Dr-jos sąmata 1915

Šisai vyras, buvęs privati
nių Roosevelto sekretoriu
mi, yra svarbiausiu liudinin
ku byloje prieš Rooseveltą.

valdyba, susi- 
M. Dr-jos val- 
apėjusi vienus

bės nariu d-rą Basanavičių. 
Sustatytą 1915 metams są
matą visuotinas susirinki
mas patvirtino ir išreiškė 
valdybai padėką už pasidar
bavimą Draugijai ir tautos 
dailei.

Toliaus buvo svarstomi 
visokie klausiniai. Parodų 
šį pavasarį nutarė nedaryti, 
nebent , tik rudenį, 'jei pa
gerės sąlygos. Kun. d-ras 
J. Steponavičius pasiūlė tai
syti parodas ne vien mies
tuose, bet ir sodžiuose. Pra
dėti patarė nuo Smeliškės 
(Trakų apskr.), kur jis pats 
dabar yra. Del to pasiūly
mo buvo visokių nuomonių. 
Susirinkimas nutarė pavesti 
valdybai, kad ji rūpintųsi 
taisyti parodas ir sodžiuje 
ir tokiu budu keltų liaudyje 
dailės skonį.

D. Dr-jos pirmininkas A. 
Žmuidzinavičius pranešė, 
jog kaikurie nariai suma
nę, kad Dailės Draugija su
taisytų pieną per karą su
griautiems valstiečių trobe
siams statyti. Valdyba ke
tinanti sutaisyti pienus 3 
trobesių tipams. S. Šilingas 
pastebėjo, jog sutaisius taip 
nedaug tipų, lietuvių liau
dies menas galįs sušablonė- 
ti. Reikią išleisti visą knin- 
gą, kurioje butų daugybė ti
pų. Dr-jos pirmininkas sa
ko, kad toks darbas — iš
leisti visą kningą — esąs 
neįvykdomas. Agronomas 
Ruokis pakėlė klausimą, 
kaip sutaikinti liaudies me
no ir ornamento reikalavi
mus su hygienos reikalavi
mais, kurių ypač reikia žiu-

rėti, statydinant naujus tro
besius. Buvo pasiūlyta iš
rinkti tam tikrą komisiją 
trobesių pienams sutaisyti. 
Visuotinas susirinkimas pa
vedė tą darbą padaryti pa
čiai Dr-jos valdybai, kuri 
pati sutaisys ir tam tikrą 
komisiją. Buvo nurodyta, 
kad trobesių tipų pienams 
sutaisyti galima esą gauti 
pašelpos iš Liet. Dr-jos uu- 
kentėjusiems del karo šelp
ti.

Į L. D. Dr-jos valdybą 
1915 metams išrinkti: A. 
Žmuodzinavičius, Z. Že
maitis, inž. Kairys, inžinie
rius, Čiurlys, Liandsber- 
gis; į revizijos komisiją — 
A. Smetona, Jėsaitis ir adv. 
A, Janulaitis.

Išlaimėjimui buvo nupirk
tų Kalpoko, Vienažinskio, 
Žmuidzinavičiaus, Varno ir 
Šileikos paveikslų. Laimė
jo: Jastrembskaitė, S. Šilin
gas, Neverdauskis, E. Janu
laitienė, Pr. Rimša iš Pet- 
rapilės.

LAIVAKORTĖS | KRAJŲ 
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi- 
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės i

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kito su 
ro ženklu 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arbs 
pas išdirbėjus.

■■■■■ »,■!!!■.......1.1. III■■■■I

Krautuve atdara*Subatos vakare iki 10 valandai.
' -Įg—~r MES duodame

YhHHTSAl H S & H ŽALIAS
IVi i 3 M I S B I PIFi!C STEMPAS /IA ii Į w lyj n su kiekvienu
F ™1 pirkiniu.
WIEBOLDTS

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Pigus Išpardavimas 
Moterių Jekių.

Moterių jekes, baltos arba juodos spalvos, pasiūtos 
iš crepe de chine materijos, su kvoldais ir užlenktu 
kalnierium, rankoves % ilgumo. Specia- SO 42 
liška kaina........................................................

gauti 
Richter’io 
Erpellerį. 
reikalau 

i «u ka 
kaip

F.Ad.Bichter&Co
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

“JAUNOJI LIETUVA”
“Jaunoji Lietuva’’ yra artimiausiuose santykiuose su 

“L. žiniomis”, “L. Ūkininku”, “Mokykla” bei “Auš
rine” ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir “Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

“Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau-
. sdinarna rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap
sakymėlių ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama įvairus mokslo ir visuomenės gyvenimo klausimai. 
Boto, “Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenes gyvenimo.
III. Spaudos ir gyvenimo atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai.
Kaina, metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntu- 

siems 25e. įkrasos ženkleliais (stampomis) “nr Kt. tuojau iš
siunčiame vieną numerį pasižiūrėti.............

Meldžiame užsisakyti tuojau:
M—————  —MHOaOKUOIMMaMMH

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. Ill.

Moterių puikios baltos ir “voile” jekes, puikiai ap
siuvinėtos su mezginiais, su naujos mados kalnierium 
trumpos arba ilgos rankoves, speciališka Ci Qft 
kaina tik.............................................................

Moterių jekes, pasiūtos iš įvairių spalvų voile ir lawn 
materijos, suĮžemu kalnierium, trumpoms 
rankovėms, speciališka kaina.................. ... ...  vUv

E KUPONAS :
VAIKŲ KELNAITES ■

Taipgi kelnaites; kūdikiams pasiūtos iš geriau- B 
sios mėlynos ir gingham materijos, įvairios ma- ! 
dos, visokio didumo, speciališka kaina OQp ' 
su kuponu.. ..................  VUV !

Mergaičių apatiniai sijonai, pasiūti iš perkalio, su je- 
kute, visokio didumo nuo 2 iki 12 metų, spe- 
ciališka kaina tik................................................Cvv

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt ns 
g Ha.°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 
B’ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
B Cigaretų kuponų Dovanų Stotyje arba pas j 
fjž * THE AMERICAN TOBACCO CO.
flS N. Premium Dept. 490 Broon.e St., Naw York^N. Y.

(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 19I5J

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Sielon paduodame surašą tokiu Kningy, kurias vargiai kitur gausite.

69 rub. . 13 kap. nustoliu. 
Kauno parodos komitetas 
už parduotas atvirukas, fo
tografijas, albumus ir narių 
mokesnių—išviso turįs grą
žinti Dailės Draugijai 106 
rub., 82 kap.

Nuolatinė Čiurlionies vei
kalų paroda, arba Čiurlio- 

ųlerija, buvo atidary- 
spaliii men.

. kovo 1 d., 1914 
nuo balandžio. 24 

geg. 26 d. ir paskiau
20 d. ligi lapkr. i

mes 
ta nuo 1913 m, 
lig 1914 m 
metais — 
d. Ii 
nuo birž 
d., nuo kurios L. D. I). gavo 
užleisti savo butą karo val
dybai. Parodoje buvo išsta
tyti 227 Čiurlionies veikalai. 
Apsilankė joje 800 . m.

Dailės D valdyba 
1914 met is turėjo išleisti:

metams: pajamų nario mo
kesniais ir iš kitokių šalti
nių tikimasi gauti 3300 rub
lių; tiek pat laukiama ir iš- l 
laidų. Išlaidų busią tokių: 
butui 180 rublių, kurui ir 
šviesai 50 rub., sargui al
gos 60 rub., parodoms tai
syti 500 rub., paskoloms 200 
rub., premijoms 1,100 rub., 
pačtui 100 rub., raštinei 30 
rub.,, laikraščiams ir knin- 
goms 50 rub., inventoriui 
30 rub., dailės darbams 
pirkti 100 rub., Čiurlionies 
paveikslams supirkti 300 į*., 
Čiurlionies kuopos organi
zacijos reikalams 100 r., į- 
vairioms išlaidoms 150 rub.

Visuotinas susirinkimas 
priėmė valdybos įrašytus į 
Drjugiją narius, susirinki
mai vienu balsu išrinko gar-1

\ .6£N 5 C^V£^
Į <& CUHčtMHr>r____

Suv.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovą. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapių, 
kaina 5c., SLA. nariams 3c.

2. — KA DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenkų kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 8c.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA." nariams 15c.

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., kaina 20c., SLA. nariams 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams 10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ, o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčių. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10c., SLA. na
riams. 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu
slapių, kaina 5c., SLA. nariams 4c.

8. - — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimą Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poema. Parašė 
Adomas Mickevičia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 13c.

10. — EUĘOPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andžiulai- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn. 
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina lQe., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema. 
Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na
riams 8c.

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40c., 
SLA. nariams 20c.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmu, 
septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valinčius. 
So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

A. B. STRIMAITIS,

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikelių. Lietuvių kalbon išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusi., kai
na 20c., SLA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Paraše kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi.,-kaina 75c., 
SLA. nariams 38e. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Parašė Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. New York, N. Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos socioliogiš-

t kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pasakojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusi., kaina 10c., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Mažas paminklas nuo SLA. Parašė Jr. Jonas. 
1898 m. Pusk, 20c kaina 20e., SLA. nariams 10c.

25. — ‘‘APŠVIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo eienia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dėldieniniai nasikalbėjimai mainerio šių lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. 
tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., 
Pa., 60 puslapių, eienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu 
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50.

28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai nusipirkit dviejų veiksmų 
komedija ir dažinosit. Ši kningelė liktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c. ,

NEW YORK, N. Y

Išleista kaš-
Šhenandoah,

puslapiu, su 
iš 102 pasa-

307 W. 30th Street
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KATALIKAS

Iš Chicago.
ADROS EPIDEMIJA 

CHICAGOJ.
Miesto sveikatos naujas 

komisorius, dr. John Dili 
Robertson, tomis dienomis 
visame mieste persergėjo 
gimdytojus nuo adros (jad- 
ros), kuri šiais laikais Chi
cagoj didžiai prasiplatinusi. 
'Šiem etai tos epidemijos ap
sireiškimas daug didesnis, 
negu kuomet nors buvęs. 
Aplink 4,000 vaiką Chicagoj 
serga adra ir kasdien svei
katos departamentui^ prane
šama vis apie naujus skait
lingus susirgimus.

Kadangi ši savaitė vai
kams yra liuosa nuo lanky
mo mokyklą, tatai sveikatos 
departamentas visomis išga
lėmis stengiasi, idant atei
nantį pirmadienį, kuomet 
vaikai pradės lankyti mo
kyklas, toji liga nebūtą į- 
nešta į mokyklas ir dar la
biau praplatinta.

Dr. Robertson tuo žvolg- 
sniu motinoms suteikia to
kius perspėjimus:

“Nesiųskite vaiką mo
kyklon ateinantį pirmadienį, 
jei jiems skauda galvas, 
gerkles, turi akiu uždegi
mą, slogą.

Tai adros simptomai. 
Tuojaus pakvieskite dakta
rą. Atminkite, kad nors 
adra yra laikoma nesunki 
liga, tečiau nuo jos daugiau 
vaiką miršta, negu nuo dif- 
terijos arba skarlatinos. 
Vaikus laikykite atokiai nuo 
turinčią slogą žmonių, Tė- 
mykite, kad po adrai neiš- 
sivystytą plaučiu uždegi- 
mas.” y _ i

smukimas del sutvarkymo 
iškilmės, kokia rengiama 
kapą puošimo dienoj (Deco
ration Day) šiemet gegužio 
31 d. Susirinkime nutarta 
pasiprupinti, idant gatveka- 
rią kompanija minėtą dieną 
pristatytą daugiau gatveka- 
rią ant paskirtą liniją; kad 
visos draugijos, kurios ims 
dalyyumą toje iškilmėje, su
sirinktą tą. dieną ant šv. 
Kazimiero kapiniu ne vėliau 
10 vai. ryto, nes 11 vai. pra
sidės pamaldos. Draugijos 
privalės dalyvauti in corpo
ra su savo ir amerikoninė- 
mis vėliavomis. Vyriausiuo
ju maršalka tai iškilmei iš
rinkta p. J. J. Elias, jo pa
dėjėju p. J. Viskontas. Nu
tarta ton iškilmei! pakvies
ti ir šv. Jurgio K. parapijos 
draugijas. Ant galo nutar
ta atspauzdinti 1,000 pro
gramą ir tai išdalinti po pa
rapijas ir draugijas; taippat 
tą iškilmę plačiai paskelbti 
dienraštyj 1 ‘Katalike. ’ ’

Rep.

krautuvėje. Mąs apgarsini
mas telpa šiame laikraštyje. 
Tiktai skaitykite, o pamaty
site.

Jeigu paliksi musą kos- 
tumieriu, tai nesigailėsi, nes 
sutaupysi pinigą pas Wie
boldt’s štore. (Advt).

VAGILIAI ĮSILAUŽĖ 
Į NAMUS.

Pereitą antradienį 4 vai. 
po pietą, vagiliai buvo įsi
laužę į namus po numeriu 
4538 So. Hermitage avė. 
Viską namuose išvartė. Ma
tyt, ieškojo pinigą, bet nie
ko nepešę pasprūdo. Namą 
šeimininkė tuo metu buvo 
išėjus krautuvei! ir su savi
mi inigus pasiėmus. Ant 
Town of Lake panašus atsi
tikimai . ne naujiena, todėl 
reiktą apsisaugoti. Rep.

TAUPYKIT PINIGUS
¥<shr es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke’- 
lyi. io štore, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas gepes- 

uiais daiktais, geresųe kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- 
JEŽ king- Powder, negu jus gausite pas" mus. Priegtam Banke’io 
kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c 
20c 
20c 
60c '

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52e 
■% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12e
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12e
1 sv. puikiausios arbatos ................................ 40e

$1.16 $1.70
yra geriausias ką. užBanke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankos Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis.
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
2710 W. North AV3413 N. Clark St.1832

Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
W. Madison st3102 W. 22 St. 
W. Madison st šiaurinė dalis.
Blue Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St 
S. Halsted St 4729 S A.shland A

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

I MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS N. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

KAPŲ DIENOS APVAIK- 
ŠČIOJIMAS.

Vakar vakare šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 
buvo visą parapiją (apart 
šv. Jurgio K. par.) katali
kišką draugiją atstovą su-

KAMPINIO AKMENS 
PAŠVENTIMAS.

Ateinantį sekmadienį 
Brighton Parko lietuviai tu
rės savo nepaprastas iškil
mes. Bus pašventimas 
kampinio akmens naujai 
statomos milžiniškos lietu
viu mokyklos. Šios mokyk
los didžiulė auditorija kai- 
kuriam laikui bus bažnvčia.

I

Brighoton Parko lietuviai 
yra užsipi kę veik čielą blo
ką ir laikui bėgant bus sta
toma ir bažnyčia mokyklos 
šalę. Ta vieta randasi ties 
California avė. ir 39 gat.

Kampinio akmenis pašven
timo iškilmės prasidės apie 
2:30 vai. po pietą. Šventįs 
J. M. vyskupas Rhode. 
Brighton Parko lietuviai 
klebonauja kun. Briška.

Patartina lietuviams atsi
lankyti į tas iškilmes iš vi
są Chicagos dalią.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS.

Visos Chicagos kuopą val
dybos ALRKM. Sąjungos 
malonėsite pribūti šį vakarą 
šv. Jurgio salėn 7:30 vai. va
kare. Yrą labai svarbiu rei
kalą del nutarimo kas link 
busiančio seimo.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rašt.

JUS GALITE SUTAUPY
TI DAUG PINIGŲ.

Jaigu jus pirksite gerą, ta- 
vorą už pigią kainą. Tokią 
kainą gali suteikti tiktai 
Wieboldt’s store — Mil
waukee ir Paulina gat.

Jaigu nesate reguleriškas 
kostumieris, tai turėtumėte 
būti. Pas mus galima pi
giau pirkti, negu kitoje 
krautuvėje. Mus apgarsini
mas telpa šiame laikraštyje. 
Tiktai skaitykite, o pamaty
site.

Jeigu paliksi musą kos- 
tumieriu, tai nesigailėsi, nes 
sutaupysi pinigų pas Wie
boldt’s store. (Advt.).

| CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, Ill

BALIUS!
Pirmas didelis kvartukinis Balius, 

parengtas Am. Liet. R- K. Moterių 
Sąjungos 4 kuopos, atsibus gegužio 
2 d. 1915 m-, 3 vai. po pietų, rrospee- 
tiv salėje, 1648 W. Division st- Įžan
ga: porai 25 c.,ypatai 15 e. Šis balius 
bus vienas iš puikiausių balių ant 
North Side, muzika grajis visokius 
lietuviškus šokius- Kviečiame nuošir
džiai visus, kaip jaunus, taip ir senus 
atsilankyti. Nepraleiskite šios progos 
ir atsilankykite Į moterių parengtą 
balių.

Reikalaujama vaikų del par
davinėjimo Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Redak.
3249 S. Morgan St., Chicago.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka 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 Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedinio rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
i šią Banką.tęs

Komitetas.

Pajieškau darbo prie siuvamo vyriš
ku drabužių. Kriaučhim esu iš Lietu
vos ir norėčiau čionai tuo amatu už
siimti. Atsišaukite-

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

ORAS.
Chicagoj ir apylinkėse. — 

Gražus oras šiandie ir, re
gis, rytoj; maža atmaina 
temperatūroje; švelnus ty
ras šiaurrytinis vėjas. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo 71 laipsnis, žemiau
sia — 54 laips.

JUS GALITE SUTAUPY
TI DAUG PINIGŲ.

Jaigu jąs pirksite gerą ta- 
vorą už pigią kainą. Tokią 
kainą gali suteikti tiktai 
Wieboldt’s Store — Mil
waukee ir Paulina gat.

. Jaigu nesate reguleriškas 
kostumieris, tai turėtumėte 
būti. Pas mus galima pi
giau pirkti, negu - kitoje

Labdarių vakaras.
Cicero labdarių kuopa stato scenoje 
dviejų veiksmų juokažaislė “Gudri 
našlė.” Pertraukose bus laikytos pra

kalbos. i kurias pakviesti geriausi 
kalbėtojai- Vakaras atsibus gegužio 
2 <1., 1915 m., 7:30 vakare, šv. Anta

no parap. bažnytinėje salėje.
Cicero, UI.

BALIUS IR ŠOKIAI.....................
Balių ir šokius parengia šv*. Stanis

lovo V. ir K. draugija subatoj, gegu- 
šio (May) 1 d, 1915 p. A. J. Ber- 
žynskio svetainėj. 4600 so. Paulina 
gat. ant Town of Lake- prasidės 7 
vai., vakare. Visi lietuviai ir lietuvai
tės kviečimi kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti.

Su pagarba 
Rengimo Komitetas.

Darbininkų Vakaras rengiamas Dr- 
jos D. L- K. Keistučio, atsibus Suba
toj Gegužio (May) 1, 1915. prasidės 

7:30 vai. vakare, M. Meldažio Sveai- 
nėj, 2244 West 23 PI. Bus prakalbos, 

deklamacijos, dainos choro “Sietyno” 
perstatymas “Meilės Parodijos” suloš 

Dramatiškas Ratelis T. M. D. 28kuo- 
pos, Dialogas atliks Stepukas su sū
num ir progrąmui šokiai. Kviečia

me lietuvius vyriškius ir moteriškus 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant 

šito taip prakilnaus ir naudingo va
karėlio, kuri viršininėta draugja lai
ko jau ketvirtas metas ir pusę gryno 

pelno skyria Westsides' viešam Kny
gynui. Kaipo praėjusiais metais taip 
ir šiam mete atsilankiusieji svečiai 
bus užganėdinti, nes pasiklausis uži
mančių kalbų, deklemaeijų, daiuų, juo

kingo vaizdelio ir pasišoks ir linksmai 
praleis laiką, o taipgi ir savo atsilan- 
kimu parems tąnandingą darbą.

Su pagarba Komitetas.

J. Czesnauskas, 
3'349 S. Morgan St.. Chicago. Ill.

Labai pigiai parsiduoda barz- 
daskutykla. Senai išdirbta vieta.

4422 So. Wood St.

Geroj vietoj randasi dėlei atidarimo 
Saliunas tarp lietuvių apgyventa. At
sišaukite Monarch Brewery, 24192449 
W. 21st. St.

Phone Drover 7S00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyri;, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvenime vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva“ stato scenoje 3 veiksmų 
ir vieno paveikslo dramą vardu “Iš 

tamsos į šviesą”, nedėlioj, gegužio 
2 d., 1915 m-, Columbia svetainėj, ties 

48-tą ir So. Paulina g. Prasidės 7.00 
vai. vakare. Tikietai 25 e. ir aukš
čiau ypatai.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, mel
džiame nepamiršti to, kad šis veikalas 

perstato tikrus Lietuvoje atsitikimus, 
parodo, kaip ten yra didis vargas 

išeiti augštesuius mokslus musų jau
nimui ir kaip daugumą tėvų yra prie

šingi savo vaikų geriems norams ir 
užmanymams. Po teatrui bus šokiai. 
Muzika bus viena geriausių Chicagoj.

Visus kviečia
Rengimo Komitetas.

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių' praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba Čeverykų sankrovai, Barbe- 
riui, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį d arba dantisterijos sky
riau incinanti. Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddonav

Reikalingas atsakantis kriaušius ir 
kad butų kiek suprantantis prie par

davinėjimo. Atsišauktė j krautuvę: 
Paul Pilkis.

729 W. 18th str. Chicago, Ill.

FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Račiūno naujų paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

atsibus

Nedėlios ir Panedėlio vak., gegužio 2 ir 3 dieną
Stančiko Salėje, 105 E. 115 Str,, Kensington, Chicago.

200 LOTŲ LABU PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.OO ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO. ILL.
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