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ŽEMAITIJA IR LATVIJA UGNYJ
Vokiečiai varo

si pirmyn
Žemaitijoje.

Petrogradas, geg. 3. — 
Berlyne skelbiamosios ži
nios apie vokiečių laimėji
mus Žemaitijoj patvirtina
ma Petrograde.

Bušai skelbia, jog vokie
čiai veikia apie Šiaulius, 
taipgi jog ties Liepoja už- 
tėmyta vokiečių žvalgai, ir 
Rygos užlajoj pasirodė vo
kiečių torpediniai laivai. 
Žemaitijoj ir Kurše rusai 
vis traukiasi atgal.

Vokiečiai skelbia, jog ties 
Šiauliais vokiečiai paėmę 
nelaisvėn 400 rusų. Vokie
čiai, besivydami rusus, pa
siekė Mintaujos apylinkes.

Suvalkijoj mūšiai taipgi 
eina. Ties .Kalvarija rusai 
už^uldihėję vokiečių pozici
jas, bet, anot vokiečių pra
nešimų, rusai su nuostoliais 
turėję atsitraukti į savo 
drutvietes. 300 rusų pate
kę nelaisvėn. Rusai gi' 
skelbia, jog ties sodžium Ta- 
jenko (?), ant dešiniojo 
kranto upės Netta (?) rusai 
paėmę čielą vokiečių kom
paniją.

Iš tų smulkių žinių mato
me, jog vokiečiai yra pasiry
žę užgrobti visą Lietuvą ir 
Kuršą. Vokiečiai, negalė
dami pasivaryti pirmyn 
Lenkijoj, neįstengdami pa
imti Varšavos iš vakarų, 
neigi pasivaryti į Lenkiją iš 
šiaurės, taipgi negalėdami 
persivaryti per Suvalkiją, 
sumanė pailginti mūšio li
niją ir tddel įsibriovė į Že
maitiją.

Prakeiks
Amerikonus.

Londonas, geg. 3. — Kai
zerio valdininkai išvijo iš 
“vatęrlando” amerikonę 
Mary O’Reiley. Ji yra žy
mi rašytoja. Ji važiavo iš 
Vokietijos į Holandiją da
lyvauti moterių kongrese. 
Mieste Warnemuende kon
fiskavo daugybos jos daik
tų. Ant jos pasporto para
šė: “Užginta įvažiuot į Vo
kietiją.” Vienas valdinin
kas jos paklausė: “Ar tu 
nori, kad Vokietijos butų 
viršus?” Ji atsakė: “Ne.” 
Dar daugiau davinėjo klau
simų ir galop kryžiokas su
murmėjo: “Amerikonai
siunčia Anglijai amuniciją, 
be kurios ji negalėtų mus į- 
veikti. Prakeikiu ameriko-
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Rancuzai bom
barduoja Metz 
Paryžius, geg. 3. — Pran

cūzai atgabeno Lotaringijon 
toli nešančias kanuoles ir 
pradėjo bombarduoti išlau
kines Metzo tvirtoves. Ka
nuoles stovi 10 mylių nuo 
drutvietes atstu. Bombar
duoja drutvietes, kazarmes 
ir geležinkelį. Metz yra 
stipriausia vokiečių tvirto
vė. Bet svarbiausias daik
tas del vokiečių, tai geležin
keliai. Nuo Metzo veda ke
lios linijos geležinkelių, ir 
jais gabenama amunicija ir 
pro vizija del vokiečių karei
vių Francijoj. Sako, kad 
franeuzai Metzo bombarda
vimui vartoja naujai pato
bulintas kanuoles, kurios 
nepaprastai smarkiai ardo 
fortus.

Prancūzų lakūnai iš pa
dangių tėmija, ar šūviai ge
rai pataiko į fortus. Vie
na bomba pataikė į geležin
kelio stotį ir gerai ją ap
griovė.

Mūšiuose Belgijoj ties Yp- 
res vokiečiai neteko 40,000 
kareivių. Vokiečių genera- 
lis štabas pripažįsta, jog už
muštais neteko 12,000 ka
reivių. ’ i

Ypres buvo senovės mies
tas. Dabar iš jo tik griuvė
siai beliko. Buvo įstaigų 
net nuo 13 amžiaus ir tie 
paminklai dabar subirėjo.

Vokiečiai bombardavo 
Franci jos miestą Dunkirk. 
Buvo užmušta ir sužeista 47 
asmenįs. Kaikurios bomboš 
gatvėse išrausė duobes 30 
pėdų platumo ir 20 pėdų il
gumo.

Prezidento 
sūnaitis pa

krikštytas.
.Williamstown, Mass., ge

gužio 3. — Prez. Wilson bu
vo krikštatėviu savo sūnai
čio. Prez. pasižadėjo pri
daboti tikybinį sūnaičio 
auklėjimą. Šunaičiui var
das duota Francis Wood
row. Antrasai vardas pri
dėta iš pagarbos dieduko, 
kurio vardas yra Woodrow. 
Prieš pat krikštą vaikutis 
pravirko. Tas priimta už 
gerą ženklą.

— Londonas, geg. 3. — 
Anglijos lakūnai susprogdi
no vokiečių amunicijos san
delius St. Quentin mieste. 
Priegtam užmušta 19 karei
vį
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garlaivį.

Naujas viršininkas Suv. Valstijų laivyno veikimo.
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Torpedavo 
Amerikos

Londonas, geg. 3. — Vo
kietijos povandeninis laivas 
torpedavo Amerikos garlai
vį Gulf light. Tasai garlai
vis gabeno žibalą.

Gulflight buvo išplaukęs 
bal. 10 d. iš Port Arthur, 
Texas, ir plaukė Rouen, 
Francijon. i Nors turėjo Su
vienyti; Valstijų vėliavą, 
bet į tai vokiečiai neatsi
žvelgė. Ištikus ekspliozijai, 
kapitonas iš išgąsčio apal
po ir mirė. Du jurininku 
šoko jurėn ir nuskendo. Ki
tus jurininkus paėmė patro- 
linis Anglijos garlaivis, o 
Gulf light buvo privilktas 
prie krašto.

Šisai nuotikis sujudino 
Washingtono valdžią ir vėl 
pasipils Amerikos protestai 
ir tąsymaisi su Vokietija.

Susirėmimas 
Šiaurinėj jurej.

Londonas, geg. 3. — Bu
vo ištikęs aštrus susirėmi
mas karo " laivų Šiaurinėj 
jure j. Tai buvo pereitą šeš
tadienį. Susirėmimas buvo 
tarp mažų karo laivų. Vo
kiečių povandeninis laivas 
nuskandino Anglijos laivą 
Recruit, ant kurio buvo 60 
jurininkų. Keturi oficieriai 
ir 21 jurininkas išgelbėta. 
Dar vokiečiai nuskandino 
vieną Anglijos žvejų garlai
vį, su kuriuo nuskendo 17 
žvejų. Paskui Anglijos lai
vai vijosi vokiečių laivus ir 
du torpediniu laivu nuskan
dino. Du vokiečių oficieriu 
ir 44 jurininkai išgriebta iš 
jūrės.

Abi pusi skel
bia pasise

kimus.
Londonas, geg. 3. — Tur

kai ir talkininkai skelbia 
pasisekimus ties Dardane- 
liais. Talkininkai skelbia, 
jog šarvuočio Queen Eliza
beth šūviais daug blėdies 
padaryta svarbiesiems Dar- 
danelių fortams. Gi turkai 
skelbia, jog labai spaudžia 
išsodintus talkininkų karei
vius. Ties Sedduel-Bahr 
turkai užgrobę visą talki
ninkų amuniciją ir karinę 
medžiagą.

— Lafayette, Ind., geg. 3. 
— Kelintas Purdue univer
siteto studentų, besiriauz- 
dami po smilkstantį komų 
kūgį, rado du apdegusiu la
vonu. Matyt, juodu miego
jo, kuomet kūgis užsidegė.

— Paryžius, geg. 3. — Su

žinota, jog Vokietija pasi
rengus sulaužyti Šveicari
jos neutralitetą. Jei Itali
ja stos karan, tai Vokietijos 
du korpusu tuoj briausis 
per Šveicariją į Franciją,

wry

Jenlkoij^

CapeSuv/a^ 

rtLID'

eaTrr.
WMKflLE

Of

f^MLIPOU

* f/ \
p^lapsakif

jį
r J

J
įHffNUKKffLESS!

sutrenk Se\. $cg/e of Mi/es 
o~

l‘ r .1 i il.i i I ■' 1 .................
1 ALLIES on GALLIPOLI PENINSULA--

IO /S SO S5

Šis žemlapis parodo Dardanelius, jų fortus ir vietas, 
kur talkininkai išlaipino savo kareivius. Ant Azijos 
kranto, kur parašyta Kum Kaleh, išlaipinta franeužai. 
Ant Europos franto, kur parašyta Seld-el-Bhar, Kilid- 
Bahr, Cape Si ola, Bulair, Enos, išsodinta Anglijos ka

reiviai.

Gaba 7ebehtyf' a;

lygiai kaip jie brio vėsi per 
Belgiją į Franciją.

—Londonas, geg. 3. — Vo
kietija dabar jau pradėjo 
rengtis prie karo, vedimo a- 
teinančią žiemą. Šiai va
sarai jau viskas sutvarkyta.

— Tokyo, geg. 3. — Mi
nisterial laiko posėdžius ir 
tariasi, kas dabar veikti, 
kuomet Chinija atsisakė iš
pildyti Japonijos reikalavi
mus.

Vyčiu prakal
bos ir balius.

Melrose Park, Ill. Pir
mas gražus ir didelis Vyčių 
balius, pamargintas prakal
bomis, čionai atsibuvo ba
landžio 24'd., š. m., p. Ig. 
Vaičiulio salėj. Tą pramo
gą parengė čia naujai susi
tvėrusi L. Vyčių 22 kuopa. 
Balius prasidėjo 7 vai. va
kare ir tęsėsi ligi vėlybai 
nakčiai. Vakarą atidarė 
kuopos pirmininkas. Pas
kui orkestrą pagrojo Lietu
vos maršą, gi toliaus sekė 
prakalbos, deklemacijos, 
monologai ir t.t. Kalbėto
jai buvo pakviesti iš Chica
go: pp. S. P. Tananevičia ir 
J. Kaupas. Daug svečių 
buvo atsilankę iš aplinkinių 
miestelių. Prasidėjus pra
kalboms, pirmiausia kalbė
jo S. P. Tananevičia. Jis 
į susirinkusius labai manda
giai, gražiai ir aiškiai pra
bilo, sakydamas: Broliai ir 
seseris, Vyčiai ir Vytės, 
katrie susirinkote skaitlin
gai šin pirman Vyčių pa- 
rcngtan gražiau vakarėliu. 
Toliaus kalbėjo apie Vyčių 
veikimą, tikslą, organizaci
jos naudingumą; palietė 
žmonių apšvietimą, patarė 
lietuviams skaityti tankiau 
naudingus laikraščius; žino
ma, pakliudė šiek-tiek ir 
musų cicilikučįus. Už tai 
ten buvusieji keli “svieto 
lygintojai” pasijuto esą už
gauti ir tuoj aus parašė į 
savo cicilikinį laikraštį, iš- 
koneveikdami, išbjaurinda
mi gerb. kalbėtoją. Mat, 
cicilikams visuomet akįs 
svįla, kuomet jiems pasako
ma į akis teisybė apie jų 
nedorą elgimosi. Ir todėl 
nuo tų raudonkaklių kliuvo 
ne tik kalbėtojams, bet ir 
patiems Vyčiams. Tečiau 
jie savo tomis zaunomis ne
sustabdys musų pažangu
mo.

Paskui sekė deklemaci
jos, kurias atliko Stasė ir

TEKA Už VYRO, KURĮ 
IŠGELBĖJO.

Los Angeles, Cal., geg. 2. 
— Didžturtis Frank A. Sea
bert, 77 metų amžiaus, pa
sižadėjo vesti Jeannette 
Thomas, 47 metų merginą, 
kuri buvo sužeista, besisten
giant jai minėtą žmogų iš- 

’gelbėti nuo užpuoliko.
Seabert buvo superinten

dentu Delaware ir Western 
geležinkelių linijų. Kelin
tas metų atgal del senatvės 
pasitraukęs nuo vietos ir 
nusipirkęs didelę farmą ties 
Sierra Madre. Per penkis 

Bronė Gedžiutės; jos tai 
taip gražiai atliko, kad pub
lika negalėjo atsidžiaugti. 
Toliaus sekė monologas 
“Apsivesiu ir galas!” At
liko p-lė S. Šlegaitė. Labai 
dailiai nudavė.

Kalbėjo antras kalbėto
jas, p. J. Kaupas. Jis dau
giausia aiškino apie Vyčių 
stovį ir skatino lietuviu 
jaunimų rašyties į tą orga
nizaciją; paskui kalbėjo a- 
pie abelnus lietuvių reika
lus. Jo kalba publikai pa
tiko.

Pasibaigus. kalbai daina
vo p-lė Ambrozaitė, Vyčių 
14 kuopos narė. Po to se
kė dar deklemacijos ir dai
nos, ką atliko labai gražiai 
penkios mergaitės.

Pagaliau antru kartu kal
bėjo p. S. P. Tananevičia. 
Prakalbos metu salėj rink
ta aukos Vyčių kuopos 
kningyno naudai. Surink
ta $5.03. Ant galo jauni
mas linksmai pasišoko.

Publikos buvo susirinku-" 
sios ne mažai, aplink pora 
šimtų asmenų, nežiūrint to, 
kad tą dieną ir vietos so
cialistai turėjo savo balių.

Vyčiai ir Vytės 22 kuo
pos labai dėkingi gerb. kal
bėtojams ir visiems sve
čiams, kurie nepatingėjo 
šin vakaran atsilankyti ir 
sustiprinti mus dvasioje del 
pasekmingcsnio toliau vei
kimo.

Kuopos kningyno naudai 
aukojo šie asmenįs: A. Vai- 
čiukauskas 35c., A. Brazaus
kas 10c., V. Kudul 10c., D. 
Gedzienė 25c., K. Petrakai- 
tis 10c., V. Gudzevičia 10c., 
K. Martinkus 10c., M. Ma
žeika 25c., A. Samalionis 25 
c., J. Kaupas 50c., J. Šir
mulis 10c., J. Bersienas 5c., 
V. Lisiuns 10c., T. Šikšna 
25c., J. Garbašauskas 25c., 
A. Urbelis 25c., P. Valuckas 
25c., A. Vaičiulionienė 50c., 
J. Žvirblis 25c.,

Visiems aukotojams Vy
čių kuopa ištaria širdingą 
ačiū.

Narys.

metus jam tarnavo minėta 
mergina Thomas.

Trįs savaitės atgal pava
rytas 
veriu 
šauti 
naitė 
ir gavo kulipką į nugarkau
lį. Taigi Seabert ir pasi
žadėjo vesti savo išgelbėto
je

darbininkas su revol- 
rankoje norėjo nu- 
Seabertą. Bet tar- 
puolė ant piktadario

— Stockholm, geg. 2. — 
Sunegalėjo Švedijos kara
lius Gustavas. Turi skilvio 
trukdėsį. Jam buvo daryta 
operacija 1914 m.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Lietuvių laikraščių rašy

boje yra daug nenuoseklu
mų. Bet tai mažmožis. Kas 
kita, kuomet terminai ima
ma klaidingai vartoti. Pas 
mus nesiliaunama vartoti 
“klerikalai” ir klaidingai 
vartojama žodis tautiečiai.

Ką reškia tautietis? Juk 
tai reiškia tautos narį. Mes 

“visi lietuviai vieni antriems 
esame tautiečiais kokios ten 
srovės ar pažvalgų nebūtu
mėm — katalikas, liuteris, 
kalvinas, bedievis, socialis
tas, tautininkas — visi jie, 
jei tik yra lietuvių tautos 
nariai, tai yra ir tautiečiai.

‘ ‘Vienybė Lietuvninkų” 
17 num. rašo: “Padėkim 
sau: paduos (reikalavimus) 
tautiečiai, klerikalai, socia
listai...” Aišku, kad vieto
je tautiečiai, turėjo pasaky
ti tautininkai. Tautininkai 
yra musų nacionalistai. Gi 
vietoje klerikalai “V. L.” 
privalėjo padėti katalikai. 
Pas mus nėra žmonių, kurie 
vadintųsi klerikalais, ir to
dėl keista kalbėti apie ne
samus žmones.

*

Amerika aštriai kritikuo
ja v europinį militarizmą ir 
pati rankomis ir kojomis 
ginasi nuo tos rykštės, te
čiau, nežiūrint to, palengva 
ibia militarizmui pataikau
ti. Visupirmu svajoja apie 
didelį karo laivyną ir mil
žinišką sausžemio armiją, 
įvairiais budais stengiasi 
jai11' mą karuomenėn pri
imi inti ir pagaliau karcivi- 
ją Hiato kuone pirmom vie
ton. Antai Washingtone 
vienas šokių salės savinin
kas neįleido saldu vieno u- 
niforma apsitaisusio karei
vio. Visas reikalas atsidū
rė teisman. Teismas salės 
savininką nubaudė $10.00 
už neįleidimą salėn karei
vio. Argi jau toksai atsiti
kimas nekvepia militariz- 

Amerika, 
niilitarine

šalimi, palengva tečiau 
militarizmu žaisti.

*

mu? Vadinasi, 
nenorėdama būti

Apie visuoti
nąjį Seimą.

Pereitam numeryje trum
pai paminėjome apie “V. 
Liet.” sumanymą sušaukti 
ateinantį rudenį visuotiną 
lietuvių seimą, kuriame tu
rėtų būti reprezentuotos vi
sos tris musų srovės — ka
talikai, tautininkai ir so
cialistai. Nurodėme, jog ir 
be seimo galime gražiai su
tvarkyti musų visuomeni
nius ir tautos politikinius, 
reikalus. Yra prie įo vi
siems geras kelias — tai 
Tautos Taryba. ‘ Ten visos 
srovės gali turėti reprezen
taciją. Tuomet musų Tau
tos Taryba veiktų visų lie
tuvių vardu ir jos sumany
mai butų remiami visų lie-, 
tuvių.

Bet musų tautininkai ir 
socialistai nenori to matyti, 
kelia vis naujus sumany
mus, o gyvenimai! jų ne
vykdo. Štai tautininkai 
rengėsi, rengėsi partiją su
tverti, o jau, matyti, aušta, 
ir gal nieko nepasirodys.

Visgi “V. Liet.” suma
nymas yra ypatingas. Pa
rodo srovių vienybės norą. 
Katalikai su tautininkais 
jau nuo senai moka vieny
bėje darbuoties. Jau yra 
rėmę abelnus tautos reika
lus, yra darbavęsis bendrai. 
Yra vilties, kad' ir dabar 
galime susiartinti.

Tautininkai dabar mato, 
jog suklydo bandydami 
veikti bendrai su socialis
tais./ Nutempė juosius ten 
labiau subedievėjusieji, 
kraštutiniai laisvamaniai, 
kuriems kadir rupi lietuvys
tė, bet nepakenčiama kata
likystė. Dabar turėjo pro
gos ir kraštutiniai tautinin
kai, laisvamaniai pamatyti, 
jog su socialistais nėra ro
dos.

Musų žvilgsniu dabar ga
lima ir net būtinas reikalas 
yra susiartinti vėl su katali
kais ir bendrai veikti. Anas 
nepasisekimas veikti su so-

Illinois valstijos legisla- 
turoj pradėta arši agitacija, 
kad mieste Chicago jei ne 
visai, tai kad nors sekma
dieniais uždaryti galiūnus. 
Šiais laikais visoj valstijoj 
ir pačiam Springfielde dau
giausia už tai agituoja mo
teris. To “sausumo” prie
šininkai irgi nesnaudžia ir 
jei
su saw 
“slapieji

ima

sausieji” nepaliausią 
agitacijomis, tai 
grasina per le

gislating atšaukti moterių
lygias teises balsavimuose, 
idant jos ateinančiais metais 
negalėtų balsuoti Chicago 
“nusausinimo” klausime. 
Legislatures komisija del 

balsavimo ir rinkimų reika
lų jau tą dalyką perkrati- 
nėjanti. Tikrai butų nei 
šis, nei tas, jei legislature a- 
timtų iš moterių balsavimo 
teises.

Iš Dardanelių pareina ne 
viliote viliojančios žinios. 
Konstantinopolis su Berly
nu krikštaująs, nes, girdi, 
ant Gallipolio pusiausalio 
turkai talkininkų armiją 
sumušę. Bet, matomai, ta
sai turkų “krikštavimas”— 
tai tuščias vokiečių pasigy
rimas, nes jei jau talkinin
kai Dardanulių apylinkėse 
įstengė Atsodinti šimtus tūk
stančių ka moments, tai ga-fir šaudosi.

cialistais tebūnie pamoka.
Tautninkai, turėdami ti

kybinės tolerancijos, visuo
met susitars svarbesniuose 
tautos klausimuose išvien 
eiti su katalikais.

Nesame pranašais, nepra
našaujame, kas gali būti su 
“V. L.” sumanymu sušauk
ti lietuviij seimą, bet dabar 
netikime, kad jis įvyktu. 
Tikime, vienok, jog “V. L.” 
prabilimas bus vienu žing
sniu prie susiartinimo ka
taliku su tautininkais.

Gi kas link socialistų, 
tai jau nėra ko nei kalbėti. 
Žinoma, musų socialistai tai 
gaujos nesusipratusių, su
klaidintų, išpaikintų žmo
nių, ant kurių jodinėja vi
sokie padaužos, pabaldos.

Nesusiorganizavusių tau
tininkų tabalavimas sky
rium yra tiesiog be jokių 
pasekmių del tautos. O ki
to r išėjimo tautininkams, 
kaip tik dirbti bendrai su 
katalikais, ir nėra.

beveik
$3,000 

del ka-
šgjpti, 
vienrfs

Tautos Fondo val
dybos pranešimas
Ne visi Tautos Fondo ko

misijos nariai balsavimuo
se dalyvauja, tečiau iš gau
tų atsakymų į T. F. rašti
ninko paklausimą 
visi sutiko siųsti 
Lietuvių Draugijai 
ro nukentėjusioms 
su parėdymu, kad 
tūkstantis dolerių butų su
naudotas Prūsų lietuvių, 
paimtų Rusijos nelaisvėn, 
sušelpimui. Jau tie pinigai 
išsiųsti Lietuvon.

Taipgi didžiuma balsavu
siųjų sutinka laikyti T. F. 
seimą tuoj aus po SLR K A. 
seimui Scranton’e, Pa., bir
želio 4 d., 1915 m.

Dabar yra šventa parei
ga, kad visi T. F. komisijos 
nariai atvyktų šeiniau bir
želio 4 d., 1915 m.

Kurie yra podraug ir 
SLRKA. nariais, tokiems 
velytina, kad jie pasirūpin
tų nuo savų kuopų būti iš

lima pilnai tikėtfts, kad jų 
turkai neįveiks ir nesuvarys 
į jūres, kaip turkai su vo
kiečiais andai ėmė girties. 
Turkai jau tuomet viską, 
ten pralaimėjo, kuomet lei
do talkininku armijoms iš
lipti ant kranto. Gali būti, 
kad pirmosios talkininkų 
koliumnos kartais ir gali 
panešti nuostolius, vietomis 
gali būti turku sulaikomos, 
bet kuomet išsodintos armi
jos susistiprins, be abejo
nės, ten turkams pasidarys 
labai angšta ir jie turės 
kuogreičiausiai dumti į ten, 
iš kur yra atėję — į Mažą
ją Aziją, savo primitivi lop
šį, gi tuomet Konstantino
polis teks talkininkams.

Iš Berlyno pranešta, kad 
rusų lauko žandarmerijos 
viršininkas likosi areštuo
tus už pardavimą vokie
čiams kokių tai slaptų pie
nų, kurie buk nemažai vo
kiečiams pagelbėję sumuš
ti rusų armiją ties Mozūrų 
ežerais Prūsijoje. Ir Pet
rograde valdiškai pripažįs
tama, kad net pačiam ru
sų generaliam štabe patirta 
šnipinėjimai vokiečių nau
dai. Todėl neįstabu, jei 
didkunigaikštis Nikalojus 
su savo generolais mušasi 
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^MOTHER'S PAY FOUNDER WITH EMBLEMATIC FLOWER] ‘

Sįų i

f Mįt.
c W

ijjsy

Anna Jarois, kuri Įsteigė mother’s day. Ta diena ap
vaikščiojama geg. 9 d.

rinkti atstovais į SLRKA. 
seimą ir tokiu budu jie ga
lėtų dalyvauti dviejuose 
seimuose: po užbaigimo 
SLRKA. seimo, dar Vieną 
dieną užvilktų ir atliktų 
Tautos Fondo seimą, nes 
kelionės lėšas Tautos Fon
das nežada apmokėti.

Tautos Fondo vietiniai 
komitetai privalo pasiųsti 
bent po vieną atstovą T. F. 
Seiman ir gali tam tikslui 
sudaryti kokią viešą pra
mogą, kad surinkti ar už
dirbti savo atstovo kelionei 
pinigų. Tas klausimas, tai 
komitetų galėjo — išrišti, 
kol dar Tautos Fondo kon
stitucija galutinai nepriim
ta ir seimo neužtvirtinta.

T. F. vietiniai komitetai, 
siųsdami T. F. seimai! savus 
atstovus, būtinai privalo 
jiems parūpinti paliudiji
mus (mandatus) raštu su 
pirmin. ir raštininko pa
rašais ir vietinio klebono 
arba parapijos komiteto 
antspauda. Kur nėra lie
tuviškos parapijos, tenai 
privalo būti grynai katali
kiškos liet, draugijos ant
spauda, bet tiktai tokios, 
kuri yra daugiausiai auko
jusi arba pasidarbavusi T. 
Fondui. Tokios draugijos 
antspauda su jos pirminin
ko parašu būtinai reikalin
ga ant kiekvieno T. F. vie
tinio komiteto įgaliojimo — 
savam atstovui T. F. Sei
man. Taigi viąi subruski- 
ine, padarykime T. F. sei
mą naudingu musų naikina
mai tėvynei.

T. Fondo valdyba.

L.R.K.P.B.A.S. Centro 
valdybos susisinkimas.
Waterbury, Conn., kovo 

9 dieną 1915 m., 9 valandą 
ryto Pilu. Blaivininkų cen
tro valdyba laikė savo susi
rinkimą. Posėdyje dalyva
vo šie centro nariai: kun. J. 
J. Jakaitis — pirm., iš Wor- 
£0stefF, Mass., p-lė A. Pet- 
rauskytė — vįce-pirm., kun. 
P. Saurusaiti^ — dvas. va- 

klelius gerb. delegatams. 
Ženkleliams parūpinti cen
tro valdyba įgaliojo vice- 
pirm. p. A. Petrauskytę. 
Nutarta užordeliuoti puo
šiamųjų ženklelių 1,500 su 
parašu Liet. R; Kat. Piln. 
Blaiv. A. S-mo Seimas; kas
pinėlis bus vienlinkis, dvie
jų spalvų — balta ir moli
na. Taippat 50 ženklų de
legatams, kurie (ženklai) 
bus tokios pat spalvos — 
dvilypinis baltas ir moli
nas, o kukardaitė ameriko
niškos vėliavos su papras
tuoju parašu, kuris spau
džiamas laike seimų.

Centro valdybos susirin
kimas nutarė įsteigti knin- 
gų leidimo fondą, kad lite
ratiškoji komisija ilgainiui 
galėtų išleisti knin gėlės. Į 
fondą pinigai bus renkami 
iš aukų, už konstitucijas, 
už paliudijimų lapelius, pel
no nuo parduotųjų kunigė
lių ir t.t.

Centro susirinkimas ragi
na visas kuopas ir narius, 
kad parsitrauktų žemiau nu
rodytąsias kningeles ir sa
vo apylinkėje lietuvių tarpe 
platintų. Šios platintinos 
kningeles: 1) “Saliunas.” 
Kningelė nurodo, kaip musų 
saliunai daro daug pragaiš
ties del visuomenės. Parsi
duoda po 5c.. Jų. imant sy
kiu daugiau, galima gauti 
20 mroš. pigiau. Tų knin- 
gclių galima gauti pas kuni
gą J. Yanušą (Lithuanian 
R. C. Church) Forest City, 
Pa. 2) “Blaivybės kate
kizmas”. Kningelė aiški
na, kas tai yra blaivybė, 
blaivybės historiją, kaip al
koholis užkenkia žmonijai 
ir kiek yra per alkoholį pra-. 
gaišties visuomenei. ~ Knin
gelė parsiduoda po 40c.; i- 
mant sykiu daugiau, gali
ma gauti už pusę kainos. 
Jas galima gauti pas kun. 
P. Saurusaitį, 4G Congress 
avė, Waterbury, Conn. 3) 
“Vakaro valandėlės.” Šio
je kningutėje surinkta dek- 
lemacijų, monologų, dialo
gų, teatrėlių, komedijų, dai
nelių ir t.t. Kningelė la
bai naudinga vakarų rengė
jams. Parsiduoda po 20c.; 
imant sykiu daugiau, nu
leidžiama ant pusės. Jas 
galima gauti pas J. V. Ko
vą, 21 Congress avė., Wa
terbury, Conn. Šias visas 
kningeles persiunčiant, jų 
leidėjai užmoka krasos lė
šas. Nėra abejonės, kad ir 
tų kningelių leidėjai skirs 
kelintą nuošimtį “Blaivy
bės kningų leidimo fondui.”

Centro valdybos susirin
kimas, išklausęs literatiš
kos komisijos narių rapor
to, patarė ir atrado reika
lingu, kad Pilu. BĮ. S-mas 
išleidinėtų mėnesinį arba 
dvisavaitinį laikraštį, kaipo 
priverstiną organą Pilu. BĮ. 
S-mo nariams po 50c., ar po 
25c. metams. Galutinai 
centro valdybos susirinki
mas paliko šitą dalyką ap
tarti sekančiam seimui.

Centro valdybos susirin
kimas nutarė išimti Con
necticut’o valstijoj LRKP. 
BĮ. A. S-mui čarterį. Tai 
atlikti įgaliotas J. V. Ko
vas ir p-lė A. Petrattskytė.

Centro valdybos susirin
kimas nutarė atspauzdinti 
diplomus del Pil. BĮ. S-mo 
narių. Tie, diplomai buvo 
pripažinti už reikalingus 
per du seimu. Tam darbui 
įgaliotas kun. J. J. Jakaitis, 

dovas, p. J. V. Kovas—sek
retorius ir kasos globėjas J. 
Antanavičius. Šie iš Wa
terbury, Conn. Kun. V. 
Karkauskas — kasininkas, 
nepribuvo iš priežasties li
gos, ir p. J. Alekna iš Bal
timore, Md., taippat nepri
buvo iš priežastięs persikė
limo į kitą vietą.

Posėdį atidarė pirminin
kas, kun. J. J. Jakaitis, ir 
pakvietė dvas. vad., kun. 
P. Saurusaitį, kuris su vi
sais sykiu atkalbėjo maldas 
posėdį atidarant.

Svarstyta ir nutarta, 
kad Pilu. Blaiv. seimas-šie
met įvyktų 10 ir 11 d. rug
pjūčio (August) sulyg per
eito seimo nutarimo Min- 
nersville, Pa., lietuvių para
pijoje, pritariant kun. J. 
Dumčiui. Kun. J. J. Jakai
tis susirinkimo įgaliotas su
sižinoti su kųn. J. Dumčium, 
ar tas laikas bus jiems tin
kamas. Jaigu kokia klintis 
atsirastų, tai seimą perkel
ti dar vėliau viena savaite, 
ty. 17 ir 18 d. to paties mė
nesio.

Centro sekretorius J. V. 
Kovas turi susižinoti su Mi- 
nersvillės, Pa. kuopa, ir jai 
pranešti apie tvarką seimo, 
kaip visuomet Pilu. Blaiv. 
seimai rengiami.

Centro valdyba pripažino 
reikalingu, kad į Pilu. BĮ. 
seimą kviesti visą musų pra
kilnią ir labai pageidauja
mą inteligentiją: kunigus, 
gydytojus, advokatus, re
daktorius, moksleivius ir vi
sus prakilnius asmenis, už
jaučiančius blaivybei, nors 
jie ir nebūtų delegatais.

Centro valdyba nutarė 
duoti padaryti ženklelius, 
kurie bus papuošimu vieti
nių lietuvių laike seimo.

Kuopa, kur bus seimas, 
tuos ženklelius pardavinės 
po 5c. savo miesto lietuvių 
tarpe. Po seimui toji kuo
pa sugrąžįs į centrą nepar
duotus ženklelius, ir prisius 
pinigus už parduotuosius 
ženklelius. Taippat centro 
vaidyba nutarė ant šio atei
nančio seimo parūpinti žen-

kad jis tuom pasirūpintų ir 
sutvarkytų.

Ant diplomų bus vaizde
liai: Dievo Motinos Sopulin
gos ir šv. Jonb Kr., ir bus 
papuošta dviem ar trimis 
spalvomis. i

Susirinkimas centro val
dybos užbaigta 12 vai. vi
durdienio su malda.

J. V. Kovas,
LRKPBA. S-mo centro 

valdybos sekr. .

* DIDELE AUKA >
Prlešakls art pakelio ZIRA, be jokio apgarsinimo lalkra- 

ičluose. |au dabar turi vertų jum į c. 

piningais; prleg tame rasit kotnam 

pakellje ZIRA 

dgaretų kuponų 

ant j cento Ga

li rinkti prieša

kius pakelių ir 

kuponus, nes už 

juos kožnas. kas 

ilk nori. gali.

o ils tau papasa-

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

T«L Randolph HM

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLB St.
I (Room 1014) Chicago, QI.

Res. 3255 So. Halstad IL 
Teh Drover 5321
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geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir uisč- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsvilltf, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu farnicrių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Michi 
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų Ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo-' 
kito pas manos 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.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpamb laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klcspsc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American ftahoel et Lanfvaiea

Chicago, 111.1741 W. 47th Street,

2



_ KATALIKAS

Musų Moterims
JAUTIENOS KEPSNYS.

(Roast beef).

Kepant jautieną, vienas 
reikalingiausių daiktų yra ' 
tai karštas pečius jau prieš ' 
indedant mėsą į pečių. Kar- ' 
štiš greit apkepina mėsos 
viršų, tuom uždaro visas 
skylutes (pores) ir nelei
džia tekėti syvams (juice). 1 
Tokiuo budu iškepta mėsa 
yra minkšta ir sultinga.

Paimt jautienos nuo šlau
nies šešis ar septynis sva-

• rus. Nušluostyt švariai su 
šlapiu, švariu skuduru. In- 
dėti į skauradą ir prismai- 
gyti sviestu arba išnauja 
(užkulu). Įkišt į karštą pe
čių. Tankiai aplaistyt su 
sriuba iš tos pačios mėsos 
ištekėjusia. Tas padaro mė
są bruną ir minkštą. Kai 
pusiau apkeps, tai užbar
styti druska ir pipirais. Ne
reikia mėsos sūdyti, kol dar 
žalia, nes druska ištraukia 
sultis ir sukietina mėsą. 
Galima taipgi prie kepsnio 
supjaustyti svogūną. Tas 
priduoda gerą skonį. Mė
sai baigiant kepti, užbars
tyti išsijotų miltų. , Tas 
priduoda mėsai putotą iš
vaizdą. Tiek mėsos (šešis 
svarus) kepant, reikia ke
pinti dvi valandi; bus tuo
met gerai iškepus, tik tru
putį viduryje nedakepus, 
kaip jautiena ir privalo bū
ti. Norint, kad ir vidus bu
tų visai iškepęs, tai reikia 
laikyti pečiuje pusvalandį 
ilgiau.

Išimt mėsą ant šilto bliu- 
do, iškošt sunką, įplakt 
šaukštą miltų ir įpilti vie
ną puoduką verdančio van
dens, užvirint ir duoti prie 
kepsnio sosiniame 
(gravy boat).

Prie tos mėsos tinka su
virintos spanguolės (cran
berry sauce), bulvių košė, 
taipgi pomidorai* (tomatės), 
agurkai ir krienai.

Jautienos kepsnis labai c- 
konominiai išeina, nes nesu- 
valgius jo šilto, galima' ke- 
leriopais budais suvartoti 
šaltą.
. Iš šalto roast beef galima 
aptepus sviestu plonus grie
žinėlius duonos ir užtiesus 
trąšų salotos lapą, ir atpjo
vus plonytį šmotelį kepsnio, 
indėti tarp dviejų tokių 
griežinukių duonos. Pasida
ro skanus sandwich. Gali
ma indėti kam į lončių ar
ba ir taip namie užkasti.

Antras būdas. Indėti į 
’ skauradą sviesto arba šoko, 
likusio nuo kepsnio, įp j aus
tyti vieną svogūną ir plo
nus šmotelius atpjovus nuo 
likusio kepsnio, atšildyti 
tame šoke. Sykį apvertus, 
duoti karštą su kokiomis 
daržovėmis. Mėta.

pianu. Paskui sekė prakal
ba.

P-nia F. Kašetienė kalbė
jo apie ALRK. Moterių Są
jungą. Išguldė apšvietos 
skyrių organizacijos. Po 
tos prakalbos atsirado ke- 
liatas moterėlių, kurois iš
reiškė norą įsirašyti į Są
jungą. Bet Sąungos kuo
pos tvėrimas atidėta ant se
kančio N. P. P. šv. dr-jos 
susirinkimo, nes dar iš cen
tro nebuvo gauta įstatų. Po 
prakalbos p-lė L. Jamulevi- 
čiutė su nudavimu ir labai 
jausmingai padeklemavo 
“Išsiilgau savo gimtinės.’ 
Antru kartu p-lė Abračin- 
skaitė paskambino pianu 
J ai gausiai plota delnais 
Toliau p-nia B. Vismontie- 
nė, kalbėjo temoje “Lietu 
vos ir Amerikos moteris.’ 
Ši kalbėtoja gerai išaiškino 
savo dalyką. Galop dar 
kalbėjo p. M. Abračinskis ii 
išrodinėjo, kad’ moterims 
reikia organizuoties. Ragi
no moteris prie apšvietos. 
Išrodinėjo, kaip moterims 
apsišviečiant, kils ir muši] 
tauta. Programui užsibai
giant p-lė Abračinskaitc 
paskutiniu kartu paskambi
no pianu. Žmonių buve 
daug. Visi išsiskirstė pa
tenkinti programų. Nauji 
narių prisirašė prie N. P. P 

’ šv. dr-jos 10. Geistina, kai 
dažniau įvyktų tokių pra 
kalbų. Atitraukiama būti 

‘ žmonės nuo bačkučių.
Amerikos Lietuvaitė

inde

PAVYKUSIOS PRAKAL
BOS.

Montello, Mass, 
džio 11 d. buvo sušauktas 
mas-mitingas parapijinėje 
salėje. Tai įvyko N. P. P. 
šv. Panų ir Moterių dr-jos 
dėka.

Susirinkimą atidarė p-lė 
Ona K-tė. Kalbėjo ji apie 
dr-jų naudingumą ir rei
kalingumą, ypač pašelpimų. 
Ragino moteris priklausyti 
prie gerų, dorų organizaci
jų. Po to p-] ė P. Abračin- 
skaitė dailiai paskambino

Balan-

Montello, Mass. Aplinl 
porą metų atgal susitveri 
čia Valerionų Panų Kliubas 
Šis kliubas susideda iš aš 
tuonių merginų. Visos lie 
tuvaitės, išskiriant vien;i 
kuri yra lenkė. Nėra pašei 
pinis, bet tik tam susitvė 
re, kad turėti good time.

Taigi balandžio 17 d. ši 
sai kliubas buvo parengę 
balių su pamarg'inimai 
Tautiniame Name. Žmoni 
suėjo daug. Indomavo, k 
musų lietuvaitės, čia gimti 
sios, gali parodyti musų vi 
suoinenei. O parodė štai ki 
Perstatė amerikoną kalbi 
toją, kurs, žinoma, anglis 
kai kalbėjo; po to viso 
kliubo narės sudainavo an 
gliškų dainų. Paskui dai 
navo lietuviškai vienas vai 
kinkas ir taipgi lietuviška 
padainavo tris merginos 
Ir tiek jos lietuviškumo ne 
butų parodžiusios, jei žmc 
nes iš jų nebūtų pasijuokę 
Jau kartą jos buvo turėjo 
sios balių ir tuomet niek 
lietuviško nebuvo ant pre 
gramo.

Tokios lietuvaitės, lietu 
vystę panickindamos, ti 
save pažemina. Pažemin 
save ne vien lietuvių akyse 
bet ir tų pačių amerikonų i 
visų susipratusių svetimtai 
čių akyse. Išmintingi žmc 
nes gerbia visokias tautas i 
labai indomauja pamatyt 
kuo kitataučiai gali pasirc 
dyti. Tik kokie neapšvies 
ti, tuščiagalviai jankiai jue 
kiasi ir pravardžiuoja sve 
timtaučius.

Taigi, sesutės, meskim 
bezdžionkavimą, nesivadii 
kūne amerikonėmis, nes n< 
same tokiomis. Vadinkime 
lietuvaitėmis, tuomet amer 
konai paliaus mus palande 
riavę. Amerikos Lieiuvait

ia p
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E. W. BAKŠEVIČIUS, 
BETHOVENO KONSER
VATORIJOS MOKYTO

JAS.

Beethoveno konservatori- 
i daugeliu savo mokytojų 
ali pasididžiuoti. Pirmiau- 
ia p. A. Pocius yra gabiu 
ianistu ir išėjęs tam tikrą 
lokslą, baigęs augšto var- 
o konservatoriją. Jisai yra 
artu piano mokytoj um ir 
:onservatorijos vedėju.

Toliau p. O. Pocienė, kon- 
ervatorijos mokytoja, irgi 
ra augšto muzikalio išsila- 
iiiimo ir konservatorijoj 
engia solistus bei solistes, 
i yra gerai pažinus niuzika- 
ę techniką ir prideramai 
nistato balsą.

P. A. Aleksandravičius, 
)ilnas muzikos vyras, yra 
;abiu mokytoju ant vargo-

Tarp minėtų muzikos vir- 
uozų konservatorija turi ir 
i. Edvardą W. Bakševičių. 
isai yra žymiausias Chica
nos lietuvių kornetistas ir 
iar nesenai pakliuvo į 
Jeethoveno konservatorij os 
[loky tojus.

Konservatorijai gerai se
kasi, mokinių skaičius kas 
iartas auga ir mokiniai gei- 
Ižia mokintis ant įvairių in
strumentų. O konservato
rija rūpinasi, kad kiekvie
nai muzikos šakai butų spe
cialiai išsilaivinęs mokyto
jas. Tik tokiuo budu .te
galima tinkamai išlavinti 
mokinį muzikoje.

Kadangi atsirado norinčių 
specializuoties ant korneto, 
tai konservatorija ir pakvie
tė į mokytojus gabiausią 
tarp lietuvių kornetistą E. 
Bakševičių.

P-nas Bakšąvičius yra ki
lęs iš Kauno gub., Kvėdai
nos miestelio. Lankė Pa
langos progimnaziją. Pas
kui mokinosi muzikos pas 
kunigaikštį B. Oginskį per 
12 metų Rietave. Jo mo
kytoj um buvo Pragos kon
servatorijos auklėtinis prof. 
I. Maszek.

Kaipo solistas-kornetistas 
p. Bakševičius dalyvavo 
koncertuose sekančiuose 
miestuose: Majorenghoffe, 
Rygoje, Mitą vo j e, Petrogra
de ir kitur. P-nui Bakševi- 
čiui pučiant kornetą tonas 
buna ypatingai gražus, min
kštas.

Atvykęs Amerikon neku- 
rį laiką suorganizavęs vedė 
Waukegane lietuvių beną; 
taipgi mokino St. Charles 
lietuvių beną.

Dabar Chicago j e p. Bak
ševičius veda sekančius he
lius: Town of. Lake lietuvių 
beną, lenkų šaulių beną, di
dį lietuvių beną “Lietuva” 
ir yra dirigentu Progressive 
Federation of Musicians be- 
no. Šisai pastarasai yra 
vienas iš didžiausių Chica- 
gos benų, į kurį priguli į- 
vairių tautų rinktiniai mu
zikantai.

P-nas Bakševičius todėl 
yra prityręs mokytojas ir 
konservatorijoj priima jau 
prasilavinusius kornetistus 
ir pradedančius.

Norintiems imti dalyvumą 
geresnėse orkestrose ir he
liuose ypač yra gera proga 
pasimokinti pas p. Bakše
vičių Becthoveno konserva
torijoj. Pricgtain p. Bakše
vičius, turėdamas apščią pa
žintį ir veždamas daug be
nų, lengvai gali parūpinti 
savo mokiniams vietas.

Iš Philadelphia į San 
Francisco tarptautinėn pa- 
rodon gabenama “Liberty 
Bell” (Laisvės Varpas). 
Todėl Chicago majoras spe
cialiu laišku paprašė Phi- 
ladelphijos majoro, idant ta
sai Varpas, kuomet bus ga
benamas į San Francisco, 
Chicagoj butų kelioms die
noms sulaikytas, kad turė
tų progą tą historinį paliki
mą pamatyti šio miesto gy
ventojai.

Po numeriu 3031 So. Dear
born g. Gussie Jones nušovė 
savo vyrą Edvvardą. žmog
žudė suimta.

Čia parodoma p-nia McA
doo, prez. Wilsono duktė. 
Ji ištekėjo, būdama 24 me
tų,už našlio 52 metų su 6 
vaikais. Vestuvės buvo ge
gužio 7 d. p. m. ir dabar jau 
ji laukia

$250,000 Vertes 
Kuponų DYKAI

. .. . Del rūkytoją -

XUSSJiX
CIGARETTES

Geriausios rūšies ir didžiausios vertybes HASSAN padare 
didžiausią pasisekimą pardavime už 5c Cork Tip Cigaretų visoj 
Amerikoj. Puikus gardumas, malonus kvepėjimas, priimnus 
švelnumas šitų didelių apvalų cigaretų duoda pilniausią užga- 
nedinimą.

“Tai Amerikos Standaras”
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic Beit—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitęsimo, pasiryžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .. 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų ........................ 100
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitėm, taip-gi su nagu pelyčla už ku
ponų ................................................................................................   125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (4- peiliais, lengvai pritaikomas. Bekalingas 
namuose daiktas už kuponų ......................................................................................... 200

Kuponai
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto, nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kjiponų ................... 250
Virtuvės setas — 10 dalykij su Han
ging Rock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, mėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com- 
bination Can atidarinėtojo, didelės ( 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 ( 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun meta- ( 
lo. Už kuponų ............................... 650 .
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis “Waltham 
Movement’’. Už kuponų ......... 3,900. ')

Siųsk kuponus į 1
AMERICAN TOBACCO COMPANY 

Premium Dept.,
490 Broome St., New York, N. Y.

Reikalaujama vaiką del par- g 
davinėjimo Amerikos Lietuvių g 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi ? 
šaukite į '

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

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatų išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokįais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklų ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

TAUPYKIT PINIGUS
es visuomet laikome geriausius daiktus; jei,jus pirksite Banke- y ........

niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
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

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei.jųs pirKsnc uanue-- 
jyl io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas gėrės- £ ....... . .......................... ..

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52e 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12e

sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40e

$1.16 $1.70
yra geriausias kąBanke’io geriausios rųšics grietinės sviestas 

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

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st 3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis.
1045 Milw. Ave. 26-10 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av 

_ 2054 Milw. Ave. 3214 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St 3437 S. Halsted St
I 2710 W. North Av3413 N. Clark St.1832 S. Halsted St4729 S A.shland A

Račiūno naujų paveiksi)! Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu aiit judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

__atsibus _^>

Utarsiinko vakare Gegužio 4 dieną
Walsh's Salėje, Noble ir Emma St.. North Side, Chicago

Temyk 
Speciali 
Kuponą 
Šiame
Laikraš-

DYKAI
10 HASSAN KUPONU] f

(IŠKIRPKiŠlTAįKUPONA) . . sSP

^zsitas specialia KUPONAS vertasnS 
10 Hassan Cigaretų kuponu, kada y- n 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Z 

K Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Amerikos Lietuvis” 7
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus,

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

Dar galima gauti musu Kuingyne

ODELL TYPEWRITER

ODELL TYPEWRITER mašina yra virinaODELL TYPEWRITER mašina yra virpna iš 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimtspaiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar pardulodame 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
VAKARAS AUKŲ RIN
KĖJŲ PAGERBIMUI.
Vakar, geg. 2 d., šv. Jur

gio salėj atsibuvo vakaras 
pagerbimui merginu, kurios 
viešai rinko aukas Chicago- 
je Lietuviu Dienoje, kovo 4 
d.

Ilgo programo nebuvo 
rengta.

Pirmiausia vakaro vedė
jas, p. J. Kaupas, perstatė 
p. P. Gudę, kurs kalbėjo a- 
pie Lietuvos medžiaginius ir 
politikinius reikalus. Po to 
dvi jaunutės sesytės Tana- 
nevičiutės dailiai paskambi
no pianu iš dvieju atveju. 
Paskui dainavo talentingoji 
p. M. Janušauskienė. Po 
dainavimo sekė p. J. Kaupo 
pasakojimai atsiminimu a- 
pie nuotikius aukų rinkimo 
metu. Dar dainavo gerai 
sumokintas ir išlavintas 
Kanklių choras.

Galop p. Stankūnas nufo
tografavo visą publiką.

Nors ne kiek tebuvo ši
sai vakaras išgarsintas, bet 
žmonių buvo prisirinkę la
bai daug. Po programo p. 
Ežerskio muzikai puikiai 
grojant jaunimas gyvai 
skrajojo po salę. Pep.

VARGONININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Aną pirmadieni Chicagos 
lietuvių vargonininku kuo
pa laikė savo susirinkimą 
Beethovcno konservatorijos 
bute, kur apart kitko, nu
tarta dalyvauti su giesme 
apvaikščiojimo dienoje (De
coration Day) ant šv. Ka
zimiero kapiniu,- -i-p-antra — 
tai parengti religijini kon
certą šv. Jurgio K. bažny
čioje. Pas mumis tas bus 
naujiena, nors pas svetim
taučius tas yra labai senas 
dalykas. Bus išpildyti di
deli vargonų veikalai, taipgi 
bus choras, smuiką, Įvairus 
duetai, tercetai, solo ir t.t.

Vargonais gros p. A. Po
cius ir p. A. Aleksandravi
čius, ant smuikos p. Jakai
tis, solo giedos p. O. Pocie
nė, p. Janušauskienė, p. 
Daukša ir kiti parodys, ką 
gali.

Pelnas to koncerto eis; 
dvi dali nuo karo nukentė
jusioms ir viena dalis naš
laičių prieglaudai. Todėl 
bus koncertas ne tik žingei
dus, bet ir naudingas. A. A.

“IŠ TAMSOS Į ŠVIESĄ.”
Vakar vakare ant Town 

of Lake Columbia salėj L. 
T. Kliubas “Lietuva” atlo
šė “Iš tamsos Į šviesą.” 
Atlošta gražiai. Bet publi
kos buvo mažai, kadangi tą 
vakarą visose miesto dalyse 
buvo parengti Įvairus pasi
linksminimai. Kep.

Vakar keturi apsiginkla
vę plėšikai apiplėšė galiūną 
po numeriu 844 So. Wabash 
avė. Paėmė iš registerio 
$140 ir vienam saliuno sa
vininkui žiedą vertės $300.

Poolroome po num. 4312 
Prairie avė. suimta dešimts 
vaikinų, kurie iš pinigų lo
šė. Visi nugabenti policijos 
nuovadom gi šiandie bus nu
gabenti Į vaikinų teismą.

Plėšikai apiplėšė vaisti- 
nyčią (drugstore) po nume
riu 258 W. 61 gat. Iš re
gisterio paėmė $111 ir iš 
vieno kostumerio $20.

kiausios krautuvės liko pa
statytos per paskutinius 
metus. Per 32 metu dirbo
me, kol isidirbome i ta mil- 
žinišką krautuvę, kuri šian
dieną stovi. Ta krautuvė 
yra Wieboldt’s prie Mil
waukee ir Paulina gat.

Namai užima beveik visą 
bloką ir yra 4 augščių. Y- 
ra prieinamas iš visų dalių 
miesto. Iš mažos krautuvė
lės Wieboldt’s išaugo Į vie
ną iš didžiausių krautuvių 
Chicagoj.

Šiandieną ši krautuvė tu
ri 74 departamentus. Joje 
galima gauti ko tik nori, 
nuo mažiausio daikto iki di
džiausio.

Wieboldt’s apgarsinimas 
randasi šiame laikraštyje. 
Šiame apgarsinime randasi 
tūkstančiai gerų daiktų už 
pigią kainą. Šis apgarsini
mas bus apvaikščiojimas 
šventės gyvavimo 32 metų. 
Visuomet skaitykite jų ap
garsinimus, o juose rasite 
daug gero, ir taip darydami 
sutaupysite daug pinigų. 
Nelaukite ilgai, bet dabar, 
kuomet yra gera proga.

(Advt.).
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g Phone Drover 7800

■ DR. A J. TANANEVICZE *
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

s Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų g
I 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. g
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Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra Grafafonas

»
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B “LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
B del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa
li vyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduo- 
B dama už kainų, kuri visiems prieinama. ‘‘LITHUANIA” gro
ji ja rekordais visokiausio išdirbimą ir visokiausio didumo ir 
B groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel-
■ nųs, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia- 
B me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
■ E1167 Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras.
■ Kur namas mus. Šv. Cecilijos choras.

E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras.
* Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princcska
■ Banda.
■ E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienū.
n Eina garsas nuo rubežiaus. šv. Cecilijos choras.
■ E1245 Batų čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
I

“Lithuania” Special 
su 6 lietuviškais du- 
beltavais rekordais.

Kaina
SI9.50

su pil
sianti

ORAS.
Chicagoj ir apylinkėse. — 

Šiandie giedra; rytoj turbus 
bus gražus oras; šiandie tru
putį šilčiau; šiaurrytinis vė
jas. Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 50 laipsnių, 
žemiausia — 44 laipsniai.

Iš McKinley Curtin, kuris 
policijai pasisakė, jogei esąs 
laikraštininkas iš Philadel
phia, vagiliai iš kišeniaus 
išlupo $290 ir pabėgo. Tas 
atsitiko ant Ashland gat- 
vekario, ties 31 gatve.

Šiandie kontraktoriai at
laikysią kelis susirinkimus 
su straikuojaučių karpente- 
rių ir kitų darbininkų at
stovais. Manoma, kad kaip 
nors bus susitaikyta ir visi 
darbai prie namų statymo 
išnaujo prasidėsią.

TRISDEŠIMTS DU ME
TAI ATGALIOS.

1883 m. dikčiai dalykų 
buvo daroma kitaip, negu 
dabar. Paskutiniuose me
tuose pasidarė daug visokių 
pagerinimų ir ypač tarpe 
žmonių. Geriausios ir pui

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalo bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba Ceverykų sankrovai, Barbe
rini, 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.

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš Įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerija. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti.

P. CONRAD 3130 S. Halsted St
■ ■ ■ ■ • ■...■ ■ ■ ■ . ■ h.,<i>ėjua..i:>ėi.uaM»

pf. . —. • — .Jj
Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
H Rusl-kas Daktaras
. i Specijalistas Surgery ir

Genito-Urinary Ligose. * ;
H ofiso valandos: 8—10 iš ryto
• 5 1—2 po pietų 6—8 vakare.
j J 1346 S. Haleted St. Chicago, Ill. * ;

■

i 
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Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunienū
E1248 Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienū ir A. 

Radzevičius.
Mano palvys. Monologas, J. Papartis.

E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.
E1250 Vijo vilkas voveraitę.

Plaukė žąselė per Nemunėlį. Šv. Cecilijos choras.
Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 

adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill

LIETUVIS
GRABORIUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
Ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139
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B Telephone Yards 6685

" Lietuviška Drapanų Krautuve
O - 1Užlaikau didžiausiame pasirin- 
8 kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
B ceverykų, batų del moteni, vyrų ir 
H vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over-

* A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. * 
litE'Cia. I'D ■< .Si i'

g kotų-

b JONAS BUDRIKAS, savininkas "
3 3252-54 S. Morgan St. ą

CHICAGO, ILL. |

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

i

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių sū
nuj ir moka už juos 3 procentų 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 Morgečius 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 vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

MUSU ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |
CARR BROS. WRECKING CO. I

| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

* Tiirrwx jrwan— inruk, w r»nmiWME3 WBMB—

IHJ-KART NEDELIMS LAIKRAŠTIS |

-“SAULE” I
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS '

g AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU j
iį ANT NEDĖLIOS t

Į išeina kas utarnlnkas Ir patupia, 
i - - - - - - - - - -

PRENUMERATA KAŠTUG’A- -------------~
AMERIKOJ j" metams $2.50

(pusei matų $1.25
EUROPOJ fRosiioj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
 L (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

į Rašyk o gaust vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Ce.
N26-522 South ALŲ ■’ Bahanoy Pa0
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