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TEUTONAI ŽEMAITIJOJ SILPSTA
Anglija sako, 

kad Ameri
ka kariaus.

Londonas, geg. 15. — An
glijos laikraščiai pripažįsta, 
jog Wilsono nota Vokietijai 
yra parašyta mandagioj 
formoj, bet neabejotina, jog 
joj reikalavimai labai stip
riai išreikšti ir kaizeris ne- 
pasiduosiąs Wilsono reika
lavimams. Sako, kad Suv. 
Valstijoms reikės susirem
ti su Vokietija ir kariauti. 
Anglijos laikraščiai pripa
žįsta, jog nota puikiai su
statyta.

Didžiausias Anglijos laik
raštis Times rašo: “Nota 
primena geriausias tradici
jas Amerikos diplomatijos. 
Ne vien talkininkai, bet ir 
visos neutralūs valstybės 
gali džiaugtiesj kad Suvie
nytos Valstijos ant galo 
prašneko taip stipriai ir 
svarbiame dalyke. Prezid. 
Wilsono pasistatymas reiš
kia daugiau, negu apreiški
mas tautinių reikalavimų. 
Sąžinė ir žmoniškumas ma
tosi visuose numieruotuose, 
stipriuose sakiniuose.” Ta
sai laikraštis tiesiog sako, 
jog kaizeris nepatenkįs A- 
merikos, bot nepasako, kuo
mi šisai krizis pasibaigs.

Prancūzai taipgi džiau
giasi iš stiprios Wilsono no
tos.

Nota 
pasiekti 
Romoj; 
kad be
telegramų.

Nota iš New Yorko buvo 
mušta kabeliu 
miestą Havre, 
grafu į Romą,
ta eis į Berlyną, 
atsakymas užtruks,

Užsienyje džiaugiasi iš 
Amerikos gražiai sustatytos 
notos, bet ir visi žj nesnieji 
amerikonai gėrisi ja. Pre- 
zindentas Wilson labai tuo- 
mi patenkintas.

Rusai Galicijoj 
susitvarkė.

Petrogradas, geg. 15. — 
Rusai, išmušti iš vakarinės 
Galicijos, apsistojo vakari
nėj Galicijoj palei upę San. 
Čia rusai turėjo išanksto 
prirengtas drutvietes. Taip
gi jiems čia suspėjo pribū
ti sustiprinimų. . DabaUru- 
sai pasekmingai atmušinė
ja visus vokiečių antpuo
lius. Vokiečiai dabar ap- 
stabdvti ant 94 mvliu fron
to.

Rusai dabar, stovėdami 
palei upę San, turi daug 
drutviečių. Palei tą upę 
guli ir garsioji tvirtovė 
Przemysl, ir Jaroslau. 
Traukimąsi atgal rusai aiš
kina tuo, jog norėję su
trumpinti savo frontą,

Austro-vokiečių armijos 
ėmė smarkiau veikti prieš 
rusus Karpatuose., Ima da
ryti smarkias atakas Užšok 
ir Lupkovo tarpkalniuose.

truputį susivėlino 
Berlyną. Užtruko 
Tas atsitiko del to, 
galo daug mušama

i Francijos 
Iš ten tele- 
Paskui iio- 

Todel ir

VOKIEČIAI SKUBIAI 
KRATOSI NUO KAI

ZERIO.
New York, geg. 15.

Vokiečiai ateiviai subruzdo 
imties pilietybės poperas, 
atsisako nuo kaizerio ir pri
siekia Dėdei Šamui. Nuo 
Lusitanios nuskandinimo 
vokiečių, reikalaujančių pi
lietybės poperų, pasididino 
300 nuoš. Ligšiol daugiau
sia imdavo poperas ateiviai 
iš Rusijos. Dabar vokie
čiai, matydami paaštrėju
sius santikius Amerikos su 
Vokietija, pasiskubino sto
ti piliečiais, kad, ištikus ka
rui, nebūtų jiems čia ries
tai.
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Kilus kivirčams tarp Suv. Valstijų ir Vokietijos, amerikonai labai ėmė indomau- 
ti savo laivynu, kurs dabar sutrauktas New Yorko uostan. Čia parodoma atsilan- 
ky tojai ant šarvuočio Wyoming. Šisai šarvuotis yra Amerikos laivyno flagship.

Kardinolas pri
taria Wilsonui

Kaip kariau
ja Vokiečiai

Washington, geg. 14. — 
Prez. Wilsono nota pasieks 
Berlyną penktadienį.

Baltuosiuose Rūmuose ti
kima, jog Vokietija išpil
dys prezidento reikalavi
mus. Nes kaip penktadie
nį atsitinka, tai tas esti pa
gal prezidento norą.

Visi svarbiausieji prezi
dento gyvenimo nuotikiai 
atsil iko penktadieniais.
Penktadienį jis gimė, penk
tadienį apsivedė, penktadie
nyje pradėjo propagandą 
už gubernatorių New Jer
sey, penktadienį nominuo
tas ant prezidento.

Kiečiai lt- 
manijoj silpsta 
PETROGRADAS, gegu

žio 15. — Nors dar vokiečių 
tebėra Žemaitijoj, bet jų ten 
jėgos nusilpo ir nėra jos 
papildomos. Raseinių pa
viete vokiečiai dabar su
grusti į padubisį. Išviso 
Žemaitijoj vokiečiai turi du 
korpusu. Ddidžiuma jų 
spėkų randasi apie Taura
gę. Iš Eiriogalos vokiečiai 
jau išvyti.

Rusų oficialiai skelbiama, 
jog Šiaulių pavieto mūšiuo
se rusai paėmė 1,000 vokie
čių nelaisvėn ir devynis 
kulkosvaidžius.

Gi vokiečių oficialiai 
skelbiama, jog mūšiai Šiau
lių paviete dar niekuo ne
pasibaigė. Kurše vokiečiai 

Į nepasivaro pirmyn.

Buffalo, geg. 15. — New 
Yorko kardinolas Farley 
pasakė šitokius žodžius kas 
link Lusitanios nuskandini
mo:

“Šito garlaivio nuskandi- 
nimas ir nužudymas tiek 
gyvasčių pasiliks historijpj, 
kaipo vienas baisiausių iš 
visų žinomų dalykų. Pre
zidento pasistatymas pagir
tinas.

Aš esu tikras, jog visi 
geri amerikonai pritaria jo 
pasistatymui Lusitanios 
klausime ir jo norams už
laikyti pilną neutrališku- 
mą per visą karą.”

ROOSEVELTAS VOKIE
ČIŲ NEKENČIAMAS.
New York, geg. 15. — 

•Pulk. Roosevelt pasidarė 
vokiečiams labai trepnu. 
New Yorke dvi vokiečių dr- 
jos turėjo jį už garbės na
rį. Dabar abi išbraukė iš 
narių skaičiaus. Roosevelt 
del to vokiečiams nemielas, 
kad jisai vokiečius piratais 
išvadino.

Keršto liepsna Riaušės Romoj 
auga.
Londonas, geg. 15. — Ne
apykantos, keršto, piktumo 
liepsna pas anglus tik au- 
g. ir didinasi. Savo piktu
mų išlieja ant Anglijoj e- 
sančių vokiečių. Užpuldi
nėja vokiečius ir pastoju
sius Anglijos piliečiais. 
Valdžia paėmė visus vokiš
kos kilmės žmones savo 
globom East Londone ko
čėlais daužė policiantai ker
štininkus. Vokiečiai iš vi
sų pusių patįs bėga į polici
jos nuovadas. Apskaitliuo- 
jama, jog už $5,000,000 iš
naikinta vokiškų gėrybių.

Ne vien Anglijoj, bet veik 
po visas Anglijos kolionijas 
užpuldinėjama ant vokie
čių. Didžios riaušės eina 
pietinėj Afrikoj, kur jau 
už kokius $5,000,000 vokiš
kų gėrybių išnaikinta.

Roma, geg. 15. — Itali
jos karalius rezignacijos 
premjero Salandra ir jo ka
bineto nepriėmė. Karalius 
reikalauja, kad Salandra ir 
užsienio reikalų ministeris 
Sonnino liktų savo vietose.

Romoj ir kituose Italijos 
miestuose smarkios riaušės 
buvo kilusios. Daryta de-

Ša-

“Mandžurijoj buvo leng
viau kariauti,” sako daly
vavusieji. Ištiktųjų ten 
lengviau buvo kariauti, nors 
ir žiema ten šaltesnė ir vie
tos žmonės svetinei, dažnai 
net priešingi. Bet užtai pa
imli priešininkų santikiai 
tuomet buvo visai kitokie.

Japonai neieškojo progos 
susitikti priešininką, kad 
pripasakoti jam saldžių žo
džiu, nesiūlė savo įudošiš- 
kų cigarų, tabokos, nedarė 
šunybių. Pavyzdžiui, prieš 
rifeų kasimus už 100 žing
snių guli sargyba, o per ke
lis žingsnius nuo jų guli ja
ponų sargyba. Guli tik ir 
dabojai vienas antrą.

Tada žinoma buvo, kad 
nuo tos tai vai. iki tos ap
motos nešaudys, nes visi 
pietuoja. Japonai nesi
stengė užmušti 1—2—100 
rusų kareivių vien dėlto, 
kad juos užmušti, jie muš
davo tik del to, kad pasie
kus tam tikrą sumanymą.

Visai kitaip elgiasi vo
kiečiai. Jie įkalė savo ka
reiviams, kad kare reik tik 
mušti ir mušti, nežiūrint 
tikslo.

Toks vokiečių elgimos la
bai suerzino rusų kareivius. 
Štai jau kelintas mėnuo, 
kaip priešakinių kasimų ka
reiviai stačiai vieni antrus 
medžioja.

Iš kasimų išlipti nė nemė
gink, daugi kasimų skylėn 
nežiūrėk — tuoj pavaišins 
kulka. Kiekvienoj vietoj 
yra tam tikrų mėgėjų-šau- 
lių, kurie godžiai daboja 
priešininką. Jo šautuvas 
nusuktas jau tau tikron 
vieton, reik tik paleisti gai-

dūką. Tik pamato prieši
ninką... ir jis nebejjjyvas.

Kasimuose šalta, tamsu, 
drėgna, o čia viršuje sau
lė šildo.

Jaigu tik mažiau bešau- 
doma, titi kareivių kasimuo
se nebesulaikysi.

Virste virsta pasišildyti 
ant saldis.

Kiti net be marškinių. 
Nemio abu, nes visą žiemą 
juk jie kišo marškiniuosna 
šiaudų. “Sujudinsi, sako, 
pečius, šiaudai kaso, nebe
reikia pačiam kasytis, o ne, 
tai utėlės nesvietiškai mus 
prikankina. ’ ’ Suprantamas 
smagumas, kurį jaučia ka
reivis, gulėdamas saulėkai
toj.

Tą patį, žinoma, jaučia 
ir vokiečiai, tik jiems blo
giau, nes juk pozicijas išsi
rinko rusai. Rusai užima 
miškelius, kame miškelių 
nėra, ten patys padarė, o 
vokiečių kasimai laukuese. 
Taigi, nė galvos iš kasimą 
nekišk -^tuoj rusaST^bas 
“aut zuguudcr.”

Vokiečiai dažnai rusus 
apgaudinėja. Sakysiu, iš
kelia baltą vėliavą, o pas
kui, rusams prisiartinus, 
pradeda šaudyti. Bet da
bar rusų kareiviai labai Įpy
kę del tokių apgaudinėjimų, 
užtai jokių “d ; -ą” nebe
daro. Vokiečių “pasiunti
nius” šaudo ir gana, nors 
tie ir kaž-kaip nujoja balta 
vėliava. Tuomet jie suma
nė savo pozicijas tekino bil
du paslėpti.. Sudeda laužą 
ir jį padega. Prisidengę 
durnais, vokiečiai rčplioja o- 
ran ir bando šildytis. Bet 
rusų anuotos ir tada neduo
da jiems ramybes. Telefo
nistai tai praneša batare- 
jai ir tuoj pradedama šau
dyti.

Taip pasakoja vienas ru
sų oficieris.

— Petrogradas, geg. 15.
— Vokiečiai pasigyrė, kad 
jie su austrais atgal atimsiu 
iš rusų Przemyslį, bet.rusai 
tvirtina, kad vokiečiai neį
stengsią tai padaryti.

s teWWA- v-

monstracijos, šaukta: 
lin Austrija! Šalin kaize
ris!” Romoj prireikė visų 
ten esančių kareivių, kad 
apmalšinti demonstrantus. 
Užpuldinėta ant vokiečių, 
daužoma buvo jų krautu
vės. Didelė sargyba buvo 
pastatyta prie Austrijos 
ir Vokietijos ambasadų.

Visa Italija nuo krašto i- 
ki krašto tik siūbuoja, ūžia, 
dega karo liepsna ir teuto
nų neapykanta.

KAIZERIO BERNAS 
NUTILO.

New York, geg. 15. — 
Dr. Dernburg, varęs smar
kią propagandą šioje šaly
je už kaizerio pusę, aptilo, 
kuomet paketinta jį pra
šalinti iš šios šalies. Nieko 
nesako ir apie Wilsono no
ta kaizeriui.

Reikalauja 
augliu

Madridas, geg. 15. — Ilis- 
panijai pritruko anglių. 
Pirmiau gabendavosi iš Vo
kietijos ir iš Anglijos. Nuo 
karo pradžios sustojo ga
benimas iš Vokietijos. Iš 
Anglijos irgi jau sustojo. 
Dabar liko tik Suvienytos 
Valstijos. Anglijos anglis 
buvo apkrautos muitu 10c. 
nuo tono, o Amerikos 40c. 
nuo tono. Dabar muitai ant 
anglių visai panaikinti ir 
Hispanijos valdžia gvaran- 
tuoja užmokėjimą už ang
lis, jei kurie Hispanijos 
pirkliai ims ant bargo.

Hispanija per metus su-

vartoja 6,000,000 tonų ang
lių.

Francijoj irgi pritruko 
anglių. Francija normaliu 
laiku sunaudoja 60,000,000 
tonų auglių. Namie iškaz- 
davo H *,000,000 tonų. Šie
met t< bus iškasta apie 25,- 
000,000 tonų. Francija ir
gi gabentis anglių iš Suvic- o O Oi
nytų Valstijų.

UŽSAKĖ ORLAIVĮ.

Washington, geg. 15. — 
Suvienytų Valstijų laivyno 
valdžia užsakė sau didžiu
lį orlaivį. Užsakė Connecti
cut Air Craft kompanijoj. 
Atsieis $45,636.25. Tas di
džiulis orlaivis turės 175 
pėdų ilgumo ir 55 augštu- 
mo. Tilps jame astuoni 
žmonės. Galės lėkti 25 my
lias valandoje.
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Dienon.^
Žemaitė — šmeižikė! Ve 

tai obalsis, kuris skamba 
šiandie Amerikos lietuviu 
spaudoje. Ir ištikro taip 
yra. Tą-pat tvirtina ne 
tik ‘ ‘ klerikaliai ’ ’ laikraščiai, 
bet ir, taip vadinami, tau- 
tinikai,” kadangi Žemai
tė prisijungė prie neskait- 
lingiausios ir nieko nerciš-

ėmė bendrai šmeižti musų 
gerbiamuosius veikėjus. 
Taip darydama Žemaitė ar 
suklydo, ar kas dar aršiau 
su ja atsitiko, nes nebuvo 
laukta iš tęs rašė jos šmeiž
tu, kokiu 
tuviu

Daugiau veiklumo!
Kiekvienas apsišvietęs ir 

šiek-tiek mąstantis asmuo, 
perskaitęs šio straipsnio už- 
vardinimą su nuostaba pa
sakys: Argi aš neveikiu, ar 
nedirbu savo tautos labui, 
ar jos nešelpiu, ar netrok
štu laisvės savo šaliai? Tei
sybė, nes turime įsteigę 
daugybę visokiu draugijų, 
nirime kelis desėtkus laik
raščių, kas metai šaukiame 
seimus, suvažiavimus, ku
riuose ginčijamės ir svar
stome ape paliečiančius mu
sų gyvenimą reikalus. Te
čiau ne kuomet nepagalvo
jame apie priemones, kurios 
galėtų pakelti musų tautos 
vardą svetimtaučių akyse. 
O juk svetimtaučiams mes 
turėtumėm pranešti nors 
tai, kad po Rusija rauda
si ne maža šalis vardu Lie
tuva, kurią šiandie vokie
čiai su rusais terioja, kai 
kad Belgiją ir Lenkiją. 
Bėjome aukas Tautos Na
mams Vilniuje, Saulės dr- 
jai, rėmėme veikėją Vana
gaitį del palaikymo “Biru 
tės,” kuri žadino iš miego 
sugeimanizuotus Prūsų lie
tuvius. Norėdami išgauti 
tėvynei Lietuvai laisvę, tuo 
tikslu suorganizavome Tau
tos Tarybą Amerikoje. Pa
galiau turime net kelis Lie
tuvos šelpimo fondus.

Taip dalykams stovint, ar
gi mes nesame 

I c
nainiais, argi 
ar nebraginam

’ nės šąlies?
Matote tatai, kiek mes 

daug esame nuveikę ir nuo
latos vis dar veikiam.

■ Tiesa, negalima to visko 
užginčyti ir visa širdimi

tikrais tėvi- 
neveikiame, 
savo gimti-

ir pasišventimu 
kuri kiekvie- 

yra miela ir

ji pavartojo Lie- 
: draugijai nukentėju- 
o. 1 karo šelpti, kurios 

valdyba randasi 
Net “Amerikos 
tais Žemaitės 

pasipiktinusi. Ir

reikia tik džiaugties tokiuo 
veiklumu 
del tėvynės, 
num musu 
brangi

Bet dirstelėjus giliau į tą 
musu veiklumą, visai taip 
nėra, kaip turėtu būti. Nors 
mes veikiame, bet kitais

Lietuva'1 
šmeižtais 
ištikro yra ko piktinties, 
kadangi tokia veikėja, kaip 
Žemaitė, neturėjo teisės 
lietuviu jausmu užgaulio
ti, niekinti katalikybę ir 
viską, t. 7

musu 
Tečiau

taraisiais laikais jis, kaip 
rašo vokiečiu laikraščiai, 
kalbėdamas į kareivius nie
ko nepriminęs apie tą savo 
militarinį pagelbininką die
vaitį, tiktai visą viltį pa
klojęs ant mokytojo Liute
rio, išsireikšdąmas “mano 
bičiuolis Liuteris.”

kas tik yra katali- 
Neturėjo šmeižti 

gerbiamųjų veikėjų.
paskelbto šmeižto

bile kaip neužtrinsi ir Že
maitė senatvėje užuot liau- 
rų apturi amerikoninių lie
tuviškų cicilikų gerbiamos 
močiutės vardą. Tik mums 
labai gaila nekurio laikraš
čio, nekuriu asmenų, kurie 
leidosi Žemaitei suklaidinti. 
Reikėjo žinoti bent iš kal
no, kad Žemaitė nėra bent 
Pajauta, musų tautos žie
das, ar k?.s prakilnesnio.

Šiandien vokiečiu išsiža
da visas pasaulis, gi kaize
ris, negalėdamas jau kur 
surasti sau kokio bičiuolio 
tarpe gyvųjų, kreipiasi i 
mirusius. Tasai išdidus 
Vokietijos valdovas ligšiol 
savo kalbose nuolat tik ir 
minėjo kokį tai savo die
vaiti, kuris jam esąs pade
dąs savo priešininkus žudy
ti. Bet, regis, tasai teuto- 
ninis dievaitis nėra jam taip 
daug paklusnus, todėl pas-

Todėl juo labiau yra žin
geidus daiktas, kad Liute
ris, “bičiuolis” kaizerio, 
jau senai išsižadėjęs vokie
čiu, nes, matyt, pramatyda
mas, ką tos vokiečiu ordos 
dabartiniam kare galės iš
darinėti, 1528 metais buvo 
taip rašęs: “Jaigu kas no
rėtu persistatyti Vokietiją, 
reikėtų ją įsivaizdinti apsi- 
paršavusios kiaulės pavida
le. Mes, vokiečiai, visuo- 

vokiečiais, ty. 
niekingais su- 
Taip rašė Liu- 
Fichte vadino 

“vokiškuoju žmogumi,” vo
kiečio prototipu. Prie tu 
Liuterio žodžių kibą jau 
nieko nereikalinga pridėti.

Dr. Bernhard Bernburg, 0 7

Me 
met esame 
meitėliais, ir

teris, kurį

Vokietijos politikims agen
tas, kuris tomis dienomis 
New Yorke Ašinėje į laik
raščius ir sakė prakalbas 
vardu kaizerio, gindamas jo 
reikalus, ir kuris tvirtino,

KATAUKk

Čia parodoma Indijos valdovas ir amerikon Mrs. Drexel iš Philadelphios. Valdo
vas džiaugiasi linksmai praleidęs laiką Amer ikoj o.
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žvilgsniais esame apsileidę, 
tikrai nerangus. Visupir- 
mu atkreipkime domą į tai, 
kad mes visai nesirūpina
me svetimtaučių supažin
dinti su musų šalim—Lie
tuva, jos praeitim, ekono
miniu^ stoviu, dabartiniu 
padėjimu ir kitkuo. Nesi
rūpiname svetimtaučių per 
jų spaudą intikinti, kad jie 
nors kartą lietuvius atskir
tų nuo kitų tautų, kad ži
notų, jogei Lietuva, kituo- 
met buvusi didžiai galinga, 
dar ir šiandie tebegyvuoja 
ir lietuviai tveria savo at
skirą nuo kitų tautų kul
tūrą.

O gal taip mūra? Be abe
jonės taip yra! Bet apie 
lietuvius ir Lietuvą šiandie 
mažai kas žino, mažai kas 
yra girdėjęs. Antai net to
kios kultūringos šalįs, kaip 
Anglija, Francija, Italija ir

jogei vokiečiai labai- gerai 
pasielgę nuskandindami Lu
sitania, staiga kaž-kur iš
nyko, kad nei policija ne
gali susekti jo nei gyvo, nei 
negyvo. Pasakojama, kad 
jis iš New Yorko išvažia
vęs, bet nežinia kur. Ma
tyt, jis suuodė, kad jam už 
kaizerio šlovininui grasia 
banicija nuo Washingtono 
žemės, tatai kuogreičiausia 
kur nors pasislėpė. Prastai 
sekasi vokiečiams Ameriko
je-

Pirmiau vokiečiai neap
kentė Anglijos ir sveikinda- 
damies ir atsisveikindami 
kiti kitiems sakydavo: 
“Gott strafe England.” In
dėnių žinoti, ar jie dabar 
sakys “Gott strafe Ameri
ca,” arba visą nevokišką 
pasaulį?!

Nedyvai, kad musų tau
tietis Vydūnas Rusijos ii' 
rusų taip daug neapkenčia. 
Juk vokiečių laikraščiai 
tiek daug rašo apie nebū
tas rusų kareivių šelmys
tes, kad tai visa skaitant 
kiekvienam gali plaukai ant 
galvos žagarais atsistoti. O 
apie tas tariamas rusų ka
reivių baisenybes buvo mi
nėta vakarykščiame “Ka- 
tąiiko” numeryje.

kitos visai neturi net supra
timo apie Lietuvos gyva
vimą, apie lietuvių tautos 
pasilaikymą. Visų minėtų 
šalių laikraščiai ir net pa
tįs apšviestuoliai lietuvius 
priskaito prie lenkų arba 
prie rusų. Lietuviams at
skiro vardo jie neturi. Net 
nežino, kas per sutvėrimas 
galėtų būti tas lietuvis.

Kas gi tam kaltas? Vis 
tai musų pačių nerangumas, 
musų inteligentijos apsilei
dimas, kadangi tie musų 
tautos žibintuvai-stulpai 
ligšiol nedrįsta svetimtau
čių spaudoje pakelti balso 
apie lietuvių tautos ir ša
lies gyvavimą. Ir jei ir to
liau taip bus tylima, nieko 
nesidarbuojama, tai ką pa
dės mums Tautos Taryba 
ir kitkas, jei svetimtaučiai 
apie kokią ten Lietuvą nie
ko nėra girdėję, neturi jo
kios nuomonės, kur toji 
keista šalis randasi ir ar 
lietuviai nėra kokiais pus
laukiniais afrikiečiais.

Paimkime rankosna ang
liškus laikraščius. Ten te
legramose atrasime apie 
vokiečių įsiveržimą į Kauno 
guberniją. Angliškuose
laikraščiuose aiškinama, 
kad Kauno gubernija esanti 
Rusijos lenkų provincija. 
Vokiečiai įsiveržė į Kuršą, 
tatai angliškuose laikraš
čiuose ir pastebiama: vo
kiečiai įsiveržę į “Russian 
Curland.” Kad anglai Kau
no guberniją priskaito prie 
Lenkijos — tai musų pa
čių kaltė, nes mes nepasi- 
stcngiam juos supažindinti 
su musų šalim ir per jų 
laikraščius nepataisom, kad 
tokia ir tokia gubernija 
priklauso ne kokiai kitai 
šalki, bet Lietuvai. Ir 
kuomet mes tylime, tuo 
musų tylėjimu džiaugsmin
gai naudojasi musų kaimy
nai lenkai. Ir jie savo

laikraščiuose be jokios ato
dairos paskui angliškus 
laikraščius tą patį apie 
Kauno gub. atkartoja. Net 
ir Kuršą prikergia prie pla
čiosios Lenkijos. Jiems 
džiaitgsmas, kad lietuvių 
inteligentija miega. Jie 
nors suprantą klaidingai el
giasi, bet naudojasi proga, 
nes juos tas labiau pakelia 
svetimtaučių akyse.

Bet lenkus už tai reik 
tik pagirti. Jie darbuoja
si visomis pusėmis, visomis 
savo išgalėmis. Jie darbuo
jasi taip lygiai, kaip belgai, 
serbai, čekai ir kitos skriau
džiamos tautos, kurias no
rima praryti su oda ir su 
kaulais. Atsiminkime tai, 
kad pirmiau angliški laik
raščiai visuomet Serbiją va
dindavo “Servia,” bet ne 
“Serbia.” Serbai, tai pa
tyrę, suskato pataisyti tą 
klaidingą užvardinimą. Jie 
išleido speciali atsišaukimą 
į angliškus laikraščius ir 
pareikalavo jų nepravar
džiuoti vardu “Serbia,” kas 
reiškia “vergiją.” Ir tas 
gelbėjo. Laikraščiai metę 
žodį “Servia,” ėmė rašyti 
Serbia.

Taigi matome, kad tik 
del vienos raidės šalies ųž- 
vardinime pakeitimo, kaip 
visa tauta, geriau sakant, 
jos vadovai, suskato tą pra
vardžiavimą nusikratyti ir 
savo tikslą atsiekė. Tuo 
tarpu angliški laikraščiai 
musų šalies nei vardo neži
no, nežino nei kur toji kei
sta šalis raudasi. Nes nė
ra kam juos apie tai pain
formuoti. Nes nuims lem
ta po senovei saldžiu snau
duliu snausti.

Mildos Suims.
(Pabaiga seka).

stoti atviron kovon prieš tą 
bjaurybę. Ji savo gintari
niu skystimėliu vilioja mu
sų vyrus, moteris, vaikinus, 
mergeles ir net pačius pri- 
auglius. Ji naikina ir plėšia 
iš širdžių visus prakilniuo
sius artimo meilės jausmus. 
Ji neleidžia lietuviams pa
galvoti apie Lietuvos di
džius vargus, kur liejasi a- 
šaros ir kraujas, kur siau
čia badas ir mirtis, kur žū
sta musų senieji tėveliai, 
seselės ir kūdikėliai. Rei
kia suvirpėti mąstant apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą ir jos likimą.

Bet baltimoriečiams tas 
visai nerupi. Jiems nei ne 
galvoje, kad musų tėvynė 
šiandie kraujais pasriuvus, 
kur padangės rausvas nuo 
degančių sodžių, kur grio
vių grioviais išarti visi pla
tieji laukai ir apkloti žmo
nių lavonais, kur brutaliai 
kryžiuočiai su. žiauriaisiais 
kazokais liaujasi, skerdžia- 
si. Baltimoriečiams tas ne 
galvoje, nes jie užimti svai
galais, linksmvbėmis 
tokiais niekniekiais, 
tokį pasielgimą nei 

domos

Lietuviai
Amerikoje.

Argi ne gėda baltimorie
čiams už tokį svaigalų gar
binimą?

IŠ WINNIPEG, CANADA.
Vietos lietuvius dvasiš

kais reikalais aprūpinti ap
lanke iš So. Omaha, Neb., 
gerb. kun. J. Jonaitis. Jau 
antri metai, kaip tasai ger
biamas kunigas musų, vie
tos lietuvių, nepamiršta. 
Nors mes patįs esame blo
game padėjime, nes musų 
daugumas neturi darbo, te
čiau gerb. kunigas, to ne
paisydamas, neieškodamas 
pelno ir nežiūrėdamas tur
tų, atsilankė ir visus lietu
vius išklausė velykinės iš
pažinties. Todėl gerb. ku
nigui Jurgiui Jonaičiui mes 
esame už jo žygį ir pasi
šventimą labai dėkingi ir 
nors per laikraštį viešai iš
tariame ačiū. Žemaitis.

apšveistuoliai 
kreipia.

čia gyvuoja 
jų Blaivininkų 
pa.

ir ki- 
I ju 
musų 
neat-

Pilnu-13-ta
Sus-ino kuo-

Ir šios kuopos vietos 
lietuviai ne tik kad nere
mia, bet dar neapkenčia, 
visur visaip pašiepia. Kuo
pa todėl ir narių turi tik 
aplink 14. Minėta kuopa 
gegužės 9 dieną, š. m., buvo 
parengus prakalbas. Kujo- 
pos valdyba paprašė vietos 
gerb. klebono per du sek
madieniu iš pamokslinyčios 
paskelbti apie tas prakal
bas. Klebonas prašymą iš
pildė ir visi lietuviai žino
jo, kada ir kur tos prakal
bos atsibus.

Atėjo prakalbų diena. 8 
vai. vakare atėjom bažny
tinei! svetainėn, atradom 
aplink 20 žmonių ir paskui 
palaukus matom, kad dau
giau niekas nesusirenka. 
Pusė po 8 reikėjo atidaryti 
prakalbas. Tuo metu dar 
atėjo apie kokie 15 asme
nų. Išviso publikos susi
rinko į blaivininkų prakal
bas ne daugiau 35 asmenų.

Prasidėjo prakalbos. Pir
mas kalbėjo vietos lietuvis 
veikėjas p. V. Nagarnauc- 
kas. Jis vaizdžiai išrodi- 
nėjo svaigalų kenksmą 
žmogaus sveikatingumui, 
kultūrai ir visas, iš girtuok
liavimo paeinančias nepa
laimas. Ponas V. N. yra 
geras kalbėtojas, turi pui
kią iškalbą.

Paskui sekė deklemaeija 
apie vaTgns karo metu Lie
tuvoje. Pasakė 
ja Bajoriutė.
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Liečaviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apridalų, skrybėlių, 
K čevorykų, batų del moterų, vyru ir 
K 'vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 

kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3232-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
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Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.
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IŠ BALTIMORES, MD.
Musų mieste labai įsivy

ravusi girtuoklystė. Nėra 
ęia kam kovoti su ta taip 
bjauria baltimoriečių lietu
vių numylėta svaigalų ka
ralaite. Nei musų apšvios- 
tesni lietuviai

Juro. Tuonii vaka- 
pasibaigė. Jei butų 

buvo daugiau publikos, tai 
ir programas butų buvęs il
gesnis ir margesnis.

Ką-gi musii visuomenė 
veikia, kad neatėjo prakal- 
bosna? Vietos LSA. kuopa 
tą dieną turėjo pikninką su 
svaigalais, kur, žinoma, 
daugumą, musų brolių pri
traukė. Mat, pikninke ga
lima nors paulioti. 
tuviai kitur kur 
svaigalus. Todėl

Kiti lie- 
garbi no 
ir 

svarbios prakalbos buvo
leistos.

toS
ap-

geriausias farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir vise
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
ginusia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. • Turiu daugybę farmų 
ucišdirbtij ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 fannų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apieliukėje, kuris yra turi 
įtaigiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilu! žuvių. Lietuvių 
koiionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija rau
doniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų maruliai, batikos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankamai. Bro 
Ii lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų ageutų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas wanes j Scotvilie, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo mane* nu
pirkęs džiaugsies ir liekavusi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijo* ir farmų 
katalogų. Adresas:

AM KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotvilie, Mich.
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

Dantis, taip 
akis, 

ainži.

DANTIS.
Žmogaus dantis, kartą iš

augę, laiko visą amžį ir ne
auga daugiau. Jei juos 
tinkamai užlaikai, tai ne
genda ir buna sveiki iki gy- da. genda 
vos ’galvos.
kaip ir kiti organai - 
ausis tarnauja visą 
Žmogaus dantis nedįla. Vie
ną tik dalyką mums reikia 
žinoti — reikia žinoti, kaip 
dantis užlaikyti.

Ne taip yra pas nekuriuos 
gyvulius. Kaikurių gyvu
lių dantis auga ir auga ir 
kartu nusinešioja. Todėl 
nckuomet nebūva perilgi. 
Taigi jų dantis atsinaujina, 
ir jei nulūžta, tai vėl paauga 
ir pasidaro gerais dantimis. 
Jei-gi žmogaus danties ga
las nuskeliama, tai špukė 
ncišsitaiso ir žmogus lie
ka špukdančiu iki gyvos 
galvos. Taigi gal gyvuliai 
laimingesni, kad jų dantis 
atauga. Bet niekas gyvu
lio daliai neužvydės, jei ži
nos šitą dalyką. Jei toks 
gyvulys per nelaimę visai 
išsimuša dantį, tai naujas 
jau neišdygsta. O priešin
gasis dantis tuomet, nesusi- 
durdamas su kitu dantimi, 
tik auga ilgyn ir ilgyn. Iš
auga iki to, kad gyvulys ne
gali suleisti dantų. Tuo
met gyvulys pastimpa, ne
galėdamas esti, kramtyti.

Gyvuliai, kurie minta ki
tais gyvuliais, visuomet tu
ri aštrius, draskančius, il
gus dantis. Tokie gyvuliai 
yra mėsaėdžiai. Gyvuliai, 
mintantieji žole, neturi 
draskančiu dantų.

Prisižiūrint į 
dantis, matosi, jog jis 
priguli prie mėsaėdžių 
tvėrimų.

Kaikurių žmonių yra 
noma, jog saldumynai 
dina dantis. Taip, vienok, 
nėra. Jei dantis yra svei
ki, arba jei visos špukės y- 
ra prideramai dantisto už
taisytos, tai saldumynai 
nesųskaudins dantų.

Visi sveiki dantis yra ap
dengti kietu enamaliu. E- 
namalio nepasiekia nervas 
ir jis nėra jauslus. Jei e- 
namalis yra nugręstas arba 
nuėstas rūgščių, kurias 
mikrobai pridaro burnoj, 
tai tuomet dedasi kitaip. 
Už enamalio seka dentinas. 
Dentinas yra daug minkš
tesnis už enamalį. Per 
dentiną todėl kietesnio j i 
daiktai gali persiskvorbti 
gilyn. Tie daikteliai pasie
kia nervo išsišakojimus. 
Prie kiekvieno danties yra 
nervas. Daugumas daiktų, 
kuriuos mes valgom, neerzi
na nervų. Bet cukrus yra 
vienas tų daiktų, kurs labai 
erzina danties nervą, jei jo 
išsišakojimus pasiekia. To
dėl kuomet enamalis yra 
nuėstas, tai saldumynų val
gant galime pajusti dan
ties suskaudėjimą.

Gali būti, kad tik vienas 
dantis yra sugedęs, o su
skausta visa žando pusė. 
To priežastis yra šitokia. 
Nors kiekvienas dantis turi 
skyrium po nervą, bet visi 
nervai vienos pusės žando 
sueina į vieną nervą. Tuo
met gali atsitikti, jog ge
lia tik vienas dantis, o jau
čiasi skausmas visuose žan-

žmogaus
ne- 
sn-

ma-

do dantyse.
Mes žinome, jog pas lau

kinius gyvulius veik nėra 
ligų. Lygiai laukinių gy
vulių dantis labai retai ka- 

£ra taipgi ži
noma, jog tarp laukinių 
žmonių irgi labai mažai ka
da genda dantis. Bot su 
musų, civilizuotų žmonių, 
dantimis dedasi kitaip. Čia 
mes kame nors prieš gam
tą prasikalstame ir esame 
jos baudžiami.

Pirmiausia daugelio žmo
nių iš mažatvės neaugina 
gerai dantis. Enamalis bu
na perplonas, penninkštas, 
greitai misinešioja. Dažnai 
taip dedasi del to, kad kū
dikystėje žmogus nebuvo 
prideramai, tinkamai peni
mas. Jei motina nepeni 
kūdikio krūtimis, tai jau 
tas daug atsiliepia i nu- 
augimą kūdikio dantų. Jei 
kūdikis yra penimas išpra- 
džios krūtimis, o paskui au
gant apsčiai gauna pieno, 
tai jo dantis gerai nuauga. 
Dantų gerumas ir stipru
mas priguli paskui nuo to. 
ką valgome suaugę. Gyvu
liai ir laukiniai žmonės ėda 
daug kieto, diržingo mais
to. Gi kaikurie iš musų 
net pluteles nupjaustė nuo 
hykučių. Joi-gi neduodama 
dantims mankštinimo, tai 
jie neiš vengtinai nusilps. 
Yra jau tai toks gamtos i- 
statymas—jei kas nėra nau
dojamas, arba jei kam dar
bą atlieka kitkas, tai tas 
nusilpsta ir netenka jėgų. 
Pasitaiko rasti žuvrtičių po
žeminiuose šaltiniuose, upe- 

: liuese, kūdrose, kur nekuo- 
met šviesos neužeina. Tos 
žuvaitės nebeturinčios akių. 
Tas išaiškinama tuo, jog 
jos neturėjo progos varto
ti savo akių ir jų neteko. 
Aišku, kad ir žmogaus dan
tis, neturėdami gero mank
štinimo, turi silpti, gesti, 
puti.

Todėl reikia duoti dan
tims darbo, mankštyti juos. 
Iš to neišeina, kad bile koks 
darbas tiks. “Čiugamo” 
maumojimas netiks, riešu
tų graužimas irgi netiks. 
Geriausias dantų pamank- 
štinimas yra geras, pilnas 
šiaip valgių sukramtymas. 
Nereikia nupjaustinėti ir 
mimėtinėti plutas.

Kad dantis butų sveiki, 
reikia juosius švariai užlai
kyti. Gerai yra, ir tai bū
tinas yra reikalas, nors du 
kartu dienoje yra nušveisti 
dantis tam tikrais milteliais, 
tam tikru šepetuku. Yra 
pardavojama dantų valy
mui ir skystimų, bet tie 
skystimai nėra taip geri, 
kaip milteliai. Šveičiau! 
dantis, reikia padiegianti 
šepetuką, užsipilti miltelių 
ir šveisti nuo žemo augštyn, 
o ne i šalis. Nuo žemo 
augštyn brūžuojant labiau 
galima pasiekti tarpdančių, 
o į šalis brūžuojant, gadini 
smegenis.

Ilgai žmonės manė, jog 
saldumynai- gadina dantis. 
Tai buvo klaidingas many
mas. Teisybė, iš cukraus 
mikrobai padaro burnoje 
taip vadinamą pieninę rūg
štį (lactic acid). Ta rūgštis 
ėda enamalį. Bet jei bur
na čysta, tai tos rūgšties
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Čia parodoma šarvuočio Wyoming didžiule kanuolė. A- 
merikos laivynas tik ką pabaigė keturių mėnesių ma- 
nebrus ir viršininkai sako, jog Ammerikos laivynas y- 

ra vienas geriausi ųpasaulyje.

mantą. Tą deimantą įsiuvo 
į savo jarmulką.

‘ ‘ Dabar, ’ ’ tarė žydas, 
mano bėdinasis kaimynas 
nckuomet negaus mano dei
manto.”

Kartą didžturtis irklinė- 
josi valtyje ant jūrės. Pu
putė smarkus vejas ir nu
pūtė jarmulką nuo žydo 
galvos. Jarmulka. nusken
do.

“Tai vis-gi,” tarė žydas, 
mano bėdinasis kaimynas 
negaus brangaus deiman
to.”

Bet bėdinas kaimynas 
žvejodamas pagavo žuvį. 
Išskrodęs tą žuvį, rado vi
duriuose brangu deimantą, '4-7 
kurį ji buvo prarijus.

| Dr. J. JONIKAITIS | 
įj Gydo vyrą, motorą bei vaiku i; 
1 ligas į?
Įd vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietą jįį 
-\m 6-9 vakare D
g 4613 SOUTH ASHLAND AVĖ. g

Niežtanti išbėrimai,
kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas, “salt rheum 
kie puškeliai ir vasariniai išbėrimai 
tu būti tepti su

pars- 
viso- 
turė-

(Severo?. Odine Mosčia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudą jausmą 
ir Įlydo viršminėtus nesmagumus. Ne
kurtuose atsitikimuose SB VERA’S ME
DICATED SKIN SOAP (Severus Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk šį laiškų:
Scvėrcs Odinė Mestis 60 centų
Ssveros Gydantis Odinio Muilas 25 centus

te* IK

nepasidaro. Priegtam sei
lės gaišina tos rūgšties vei
kimą. Šiaip cukrus jukino 
budu nekenkia dantims. O 
cukrus labai geras yirai 
maistui. Vaikai labai mėg
sta saldumynus. Jie mčg- 
'sta ne. iš išdykimo, bet kad 
tas jiems sveika ir to jiems 
nereikia pavydėti. Prie sal
dumynų traukia juos jų 
natūralia apetitas.

Norris
Butkui

Butkus,

IŠ SO. OMAHA, NEB.
Gerai čia žinomas lietuvis 

Jonas BvJki.c. 2". metų am
žiaus, su draugu anglu Nor
ris nesenai nakčia ėjo na
mon. Nuo 33 ir I gatvių 
iki 40 ir J gatvių jie turėjo 
eiti greta Burlington gele
žinkelio bėgių. Sakoma, 
geležinkelio tarnas (vačmo- 
nas), manydamas, kad ko
kie nors vagis eina, užklau
sęs, kas jie, ir, negaudamas 
atsakymo, paleidęs 4 šū
vius iš revolverio, 
sveikas pabėgo, o 
teko du šūviai,
sakoma, dar pabėgėjęs apie 
100 žingsnių ir parkritęs. 
Vėliaus jo draugas Norris 
ėjo jo ieškoti ir už kokių 2 
valandų po nelaimės rado 
Butkų gulint. Sužeistasis 
buvo nuneštus i artimiau
sius namus, ir ten pašauk
tas jam gydytojas, kuris pa
sakė, kad perdaug kraujo 
nubėgę ir žaizda peršalusi 
(naktis buvo nešilta). But
kus likosi nugabentas i So. 
Omaha ligonbutį, kame ge
gužio 4 d. pasimirė. Sako
ma, Burlington kompanija 
esanti apskųsta ant $25,000 
už nelaimę. Velionis paliko 
čia -du broliu ir kitų gimi
nių. Sakoma, esą jo giminių 
ir kituose miestuose. K.

LIEPĖ IŠSIKRAUSTYTI.
Iš Kauno gub., Raseinių 

p., Batakių p., Stegvilų kai
mo B. Mišeikienė rašo su
lini į Chicago. Rašyta ko
vo 8 d.

“Duodame žinoti, jog c- 
samo sveiki, tik nelinksmi, 
kad prusai yra Tauragės 
mieste. Jau 4-rios savaitės, 
kaip vokiečiai skriaudžia 
žmones ir apiplėšinėja juos. 
Ližių kaimą sudegino. Vis 
eina arčiau musų.

Musų karaliaus valdžia į- 
sakė, kad per dvi dieni iš- 
sikraustytumėm iš namų. 
Namie turėti tik vieną kar
vę ir vieną arklį. Liepė tu
rėti vieną pakinkytą arklį. 
Pamatę prusus ateinant, 
turėsime bėgti, važiuoti to
liau nuo rubežiaus. Liepė 
nesiduoti prūsams. Ir mes 
jau turimi1 apleisti savo tė
viškėlę,
viską vokiečiams, 
me, kur apsistosim, 
galvele prigl; įsiin.”

isi. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Avc.
Arti Bobey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 —
ANT TOWN OF LAKE 

. 4559 S. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vak vakare kasdiena

8 V.

Turime palikti
Nežiuo-

kur

Auotmobiliū pataisymas 
ir važuojimas.

DYKAI
Mokiname diena ir vakare.

Del vyru kurie nori gauti darbą.
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

126-3628 S. Halstml St. Chicago

DIDŽTURČIO .DEIMAN-

(Pasakaitė iš talmudo).
Turtingam žydui, kurs 

turėjo bėdiną kaimyną, bu
vo burtininko pasakyta, jog 
jo turtai pereis bėdinam jo 
kaimynui. Toks pranašavi
mas nedavė žydui ramumo. 
Galop jis išpardavė visus 
savo turtus ir už tuos pini
gus nusipirko brangų dei-

M J. Mank®wski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musu paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia temyti pačiam į sa
vą, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkuma, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo 
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musą lankosi i Aptiek:: 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musą gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musą adreso.

M. J. Mankowski,

Chicago, Illinois.

masto, nuo ne
su k ramty mo, al- 
pcrviršio, užsi- 
nužudymų ape

VIDURIŲ UŽDEGIMAS.
Toji- nemaloni liga pap

rastai yra pasekmė nuo ne- 
suvirinimo 
atsakančio 
koholiaus 
nuodijimų,
tito, aptrankimų licžiuvio, 
karščiavimų, užkietėjimų 
vidurių, vėmimų, troškimų, 
galvos skaudėjimų ir nu
silpnėjimų. Šitoks sveika
tos stovis rcikaluja greitos 
atydos. Pirma tame reika
le pagelba — tai Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixiras, kad gerai išva- 
valius visus vidurius ir su
stiprinus juos. Jis duos ge
rą ir tikrą pa geli ją ir kai
po “Pirmiausia, pagelba” 
yra labai brangintina gy
duolė. Jis taipgi yra nau
dingas ir kitose bėdose už
kietėjimo vidurių. Kaina 
$1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill.

UŽLAIKAU
goriausią medžiagą iš pienišku daiktu 
— sviestą, saldžią, ir rūgščią Smetoną, 
lietuviškus sūrius ir viską, kas tik 
yra daroma iš pieno. Atsilankykit 
žemiau nurodytu antrašu, o busit už
ganėdinti.

A. F. Kazlauskas '
3153 S. Halstcd St., Chicago, III.

•J* •£••4* •** *?**$• *5* *F*J**I* *!• >i**5**5**5* *!•**•*
X Telephone Yards-1546

W. J. Stankūnas
Geriausias Lįe- 
tuvys Fetografas 
Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai. '
3315 S. HalstedSi 

kamp. 33 PI.
*******

❖

❖

•h

Sutinę ir skaudus, nuvar
gę muskulai rcikaluja Tri- 
ner’s Linimento. Pamė
gink jį N t
ir 50c., krasos keliu 35c. ir

Linimento.
kartą. Kaina 25c.

Advt

Išbėrimai išnyko
“šiuomi pranešu, kad 

Severus Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimą Severus Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmes bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris plėčkutes, 
išbėrimai išnyko.”

Albert Skrabalak,
141 Walnut St., 
Binghamton, N. Y.

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE- 
RA’S TAB-LAX. .Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seye- 
ros ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei nega
ištumėt gauti Soveros 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai rašykite pas

Severą C©., Cedar Rapids, Jwa.

■
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Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 

S “DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
K pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
i v'll gyvenimą, suteikia daug skaity- 
Imo iš visuomenes, politikos, litera- 
Bturos, gyvenimo, ir yra geriausias 
a draugas, kaip lietuviams darbinin- 
gkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, 
f Ruso cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą Inlsidlla 

I ~ "DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. S1: B Užsieniuose metams S3, pusei metu $1.50 
§ draugas pub. co.

1800 W. 46th St., Chicago, 111. 
Telephone Drover 6114

I *
Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Taippat par

duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo 
daugybę l»tų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu
viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

A W. SLUZ 
9

738 W. 119 St., West Pullman, III. a
TELEPHONE WEST PULLMAN 992. y

tn ea . w nd Z9 y) aa m w oe sa.rw bi'.m-w n ihhiih'ihb. n.

j DYKAI
i W HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

i -- ------- ---- - ~
specialia KUPONAS vcitas

S9

Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- $ 
darnas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas l| 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., Now York. N. Y. 
(Vertės kupins gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

N.___________________ _______ ____

i '/liWrMFM (M 1

■UĮįĮlll

Tūkstančius Dolerį
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerų muzikų arba (lainerių. 
Gali, tų viskų turBti savo na
muose be jokių extra iškašfių, 
turėdamas musų gražį Gramopho
ne, kuri per duosimo jum, ui 
Milingus arba

S1.00 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ix 50 muzikallškų šmotų dykai

Raštiška grarancija ant 85 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Co.
01 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

_ ■■ ĮĮĮ- B » • I-'C 1 ' yni. tu rami.BMi.,-m •>r«ui'VCWI!>l<o.ii*ai<nr* ■ • ''•■•II'MBM ■KjtĮnN62|
B ■ a •- a . b ...ė ..aisi.ė.. aou.a B.a---.4~5-a-.>.ėč«"a:iū>a...aw.^.»«.,>aa-.-a-a<«a-»ta». a-».e-., a ........ . a>.na.w>a . a -a.>.aM>a»>.-asai

| “Amerikos Lietuvis” 1
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- ft •
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $150, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiams paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
Millbury St., : Worcester, Mass

3
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Musų Moterims.
Dr. S. A. Šlakienė.

NAMAI.
(Žiūrėk num. 113).

Dabar pakalbėsime apie 
taupumą ir tvarką namuo
se.

Taupumas privalo rūpėti 
kiekvienai šeimininkei. 
Brangus daiktai nėra vi
suomet geriausi. Ypač ne
reikia prisipirkti perdaug 
daiktą — rakandu, drabu
žiu. Nieko tokio nereikia 
pirkti, be ko galima ap
sieiti.

Dar ir valgiuose gerokai 
galima sutaupyti. Mėsa 
yra brangi, o jos daug val
gyti yra nenaudinga. Lie
tuviai perdaug mėsos val
go. Yra daug paprastu 
valgiu, kurie yra pigus ir 
maistingi. Tik čia vieno 
svarbaus daikto reikia: mo
kėti gamiitti ir paslankumo 
gaminti.

Sakoma — tvarka yra 
tai dangiška tiesa.

Šita patarlė nurodo gy
vą reikalą tvarkos. Gerą 
tvarką namuose užvedus, 
darbo nebus daug, kad juos 
gražiai užlaikyti. Tik ap- 
sileidus, kuomet dalykai 
neturi sau paskirtos vietos, 
nėra ant savo vietą, tai tuo
met išrodo, jog šeimininkė 
jokiuo bildu nepajėgtą gra
žiai užlaikyti namus. Bet, 
sakau, jog tvarkiuose na
muose darbo yra nedaug.

Visokiam darbui galima 
turėti paskirtą laiką. Sa
kysime:

Pirmadieniais pertaisyti 
Hamus po šventes.

Antradienius galima pa
skirti skalbimui.

Trečiadieniai gali būti 
miegkambarią valymui.

Ketvirtadieniais prosavo- 
ti ir. drabužius taisyti.

Penktadieniais valyti ki
tus kambarius ir langus 
čystyti.

Šeštadieniais iššiuruoti 
virtuvę ir kepti del šventės.

Reguleriškumas, tvarku- 
inas priduoda daug vieko ir 
noro dirbti.

Kas diena privalome būti 
gatavos prie savo darbą at
likimo. Namą ruoša, na
mą darbas tebūnie pir
miausia musą omenyje.

Regulerjškumo reikalau
ja gamta, reikaluja musu 
sveikata. Žinoma yra as
menų silpnos sveikatos, bet 
prisilaikant reguleriškumo, 
jie tą pat atsiekia, kap ir 
tvirtieji.

Kūno tvirtumas jau iš
eina iš mados. Tvirčiausi 
iš mąs, jei tik prasižengs 
prieš gamtos įstatymus, tai 
nebus ilgai tokiais, nusilp
nės ir sirgs. Sakydama, 
jog kūno tvirtumas išeina iš 
mados, nenorėjau tuoini pa
sakyti, kad silpnutės inei- 
na madon. Išeina iš mados 
tokios, kurios kai eina, tai 
net “žemė dreba.”

Tvarka ir taupumas kiek
vienai moterei turi ineiti 
paprotin, o tas paprotys 
turi stoti antru prigimimu. 
Tuomet lengva bus kariau
ti namuose.

(Toliau bus).

Krikštynos.
Na, jau tos musą vestu

vės, tai jau gal dažniausia 
kreivais keliais nueina, o 
tos krikštynos, tai vėl po 
šimts pypkių nueina.

Nuvažiuok į kūmas, tai 
jau ant pirmo žingsnio per
ėjus per slenkstį pasitiks 
su bonka .virintos. Na, o 
mėgink atsisakyti, pasakyk, 
kad negeri ar nenori, tai 
amžinai užpyks. “Tai ku
rna pazgordiji loskos, nepri- 
imi, nemyli manęs; tai nors 
už Džianelio sveikatėlę iš
gerk, kad didelis užaugtą,” 
tokius ir panašius išvedžio
jimus išgirsti. O kaipgi ta
sai kuino ir kūmos degtinės 
ir kitą nuodą išgėrimas ga
li tam “Džianeliui” pagel
bėti užaugti.

Yra ir tokią atsitikimą, 
kad kūmai nusiveža kūdi
kėlį jau gerai įkaušę, iki 
to įkaušę, kad pamiršta ir 
kūdikio vardą. Pasako to
kį vardą, koks jiems ap- 
svaiginton makaulėn atei
na.

Žinoma, esti krikštynų, 
kur nėra verčiama gerti, y- 
ra jau ir tokią, kur svaiga
lą nerodoma.

Svaigalus iš krikštynų 
turime vyti lauk it kokią 
kiaulę iš darželio. Kaip toji 
gražiu, kvepiančią gėlią 
darželį, taip tie pragaro gė
ralai gadina pilnas dangiš
ką linksmybių krikštynas.

Liūdna matyti, kai musą 
krikštynose liejasi degtinė, 
rudis. Naujai įžengęs pa
saulin kūdikėlis yra sveiki
namas tuo skystimu, kurs 
yra didžiausiu žmonijos ne
laimią šaltiniu. Naujasai 
kūdikėlis iš karto pastato
mas ant bedugnės- krašto ir 
dar vienas žingsnis bedug

nės link ir kūdikėlis jau 
amžinai dings — amžinu 
alkoholiku liks, žuvęs del 
gimdytoją, tautos, žmoni
jos.

Laikas, oi laikas blogus 
papročius pamesti. Laikas 
griebtis proto ir užgyventi 
žmoniškiau.

Galima gražius valgius 
ištaisyti už pusę kainos, ką 
svaigalai kainuoja. Pavai- 
šintumėm svečius gražiai. 
Nei sveikatą tuomet nesu- 
mažintumėm, nei proto 
prarastumėm, nei sunkiai 
uždirbtą centą kenksmin
gam dalykui neišmestu- 
mėm.

Dešimtines, penkines, ku
rias svaigalams per krikš
tynas išmetame, atidėkime 
verčiau kūdikėlio reika
lams. Taip elgianties, pasi
elgsime protingai, busime 
pagodojami kitą, kilsime 
kultūriškai ir platinsis mu
są tautos gerbūvis ir kar
tu gerbūvis visos žmonijos.

Kumutė.

L.R.K. Piln.BI. A. Sus-mo 
reikalai.

Artinasi jau Pilu. Blaiv. 
seimas, kuris Įvyks 10 ir 11 
rugpjūčio (August), šie
met, Minersville, Pa. Cen
tro valdyba ragina visas 
kuopas, kurią yra užsivilkę 
metiniai mokesniai, kad 
kuogreičiausiai sumokėtą į 
centro išdą. Taippat ragina 
ir naujas kuopas paskubinti 
užsimokėti savo nariu duok
lę į centro išdą, nes geisti
na, kad prieš seimą butu 
galima sutvarkyti kningas, 
ir sekretorius galėtą iš lai
ko pagarsinti pilną atskai
tą.

Atskaita nuo pereitą me
tą seimo, laikyto Worces
ter, Mass., tai yra: nuo 15 
—16 rugsėjo 1914 m. iki ge
gužio 1 d. 1915 m.

Ineigos:
1 kp. Waterbury, Conn., 

užmokėjo (šv. P. Marijos 
Sop. dr-ja) ............. $46.80

1 kp., Waterbury, Conn.,
už paliudijimus ir konstitu
cijas ............................ 7.25

2 kp., Chicago, 111., prie 
Visą Šventą parapijos 3.00

3 kp., Newark, N. J., 
(nemokėjo).

4 kp., Orchard Lake, 
Mieli, (moksleiviu) .. .70

5 kp., Waterbury, Conn., 
(nepilnamečiu merg.) 1.00

6kp., Paquonock, Conn., 
(nemokėjo).

7 kp., Waterbury, Conn., 
(nepilnamečiu vaiku) .. .70

9 kuopą, Youngstown,
Ohio ......................... 2.10

10 kp., Grand Rapids,
Mich, (prie lietuvią parapi
jos) ............................ 1.80

11 kp., Union City, Con
necticut  ...................... 20

12 kp., Scranton, Pa. 
(nemokėjo).

13 kp. Baltimore, Md. 
(lietuvią tarpe) .... 2.80

14 kp., New York (Auš
ros Vartą par.) ............2.70

15 kp., Minersville, Pa. 
(prie lietuvią parap.) 4.60

16 kp., Gilbertville, Mass, 
(nemokėjo).

17 kp., Grand Rapids,
Mich., (nepilnamečiu mer
giną) ......................... 1.00

18 kp., Bridgeport, Conn, 
(prie šv. Jurgio par.) 3.30

19 kp., New Haven, Conn, 
(nemokėjo).

20 kp., Gardner, Mass, 
(nemokėjo).

21 kp., Chicago, Illinois 
(prie šv. Kryžiaus p. (Ne
mokėjo).

22 kp., Kenosha, Wis. 
(nemokėjo).

23 kp., Silver Creek, Pa. 
(nemokėjo).

24 kp., Athol, Mass. 6.60
25 kp., Worcester, Mas

sachusetts ................. 6.60
už paliudijimą ženkle
lius ..................... 1.40

26 kp., Homestead, Pa.
(nemokėjo)..

27 kp., Chicago, Ill, šv.
Jurgio par. .. ............... 3.50

28 kp., Chicago, Ill., Auš
ros Vartą par. (nemokėjo).

29 kp., Pittsburgh, Pa.
(nemokėjo).

20 kp., Monessen, Pa.
(nemokėjo).

31 kp., Wilkes-Barre, Pa.
(nemokėjo).

32 kp.,' Verona, Pa. .. .20
33 kp., Girardville, Pa.

(nemokėjo).
34 kp., Hammond, Ind. 

(pairo).
35 kp., Montreal, Canada 

(nemokėjo).
36 kp., Rochester, N.

Y. ................................ 1.35
37 kp., Cicero, III., .. .25
38 kp., Overbrook, Pa.

(moksleiviu) ................. 30
39 kp., Cambridge,-Mass. 

(Prie lietuvią par.) .. 3.80
40 kp., New Britain, Conn.

(nemokėjo).
41 kp., Chicago, Ill., Ap- 

veizdos Dievo par. .. 5.40
42 kp., Brockton, Mas

sachusetts ................. 3.40
43 kp., Manchester, N.

II................................... 2.20

sininkas savo gyvenimo I
vietą permainė, ir, norėda
mi gauti nuo jo ženkleliu, 
ar kitokiais reikalais kreip
kitės šių adresu: Rev. V. 
Karkauskas, 149 St. John 
str., New Haven, Conn.
J. V. Kovas, centro sekt.

Tžmykit nariai!
Liet. Teatr. dr-stė šv. Maitino lai

kys savo susirinkimą nedėlioj, gegu
žio 16 d., 1915 m., šv. Jurgio par. 
salėj, 1 vai. po pietą. Kiekvienas 
narys privalo pribūti,' nes bus labai 
daug reikalą ant apsvarstymo.

Su pagarba
A. J. Kasparas, rast., 

3416 Auburn avė.

PUIKI PROGA PASILINKSMINTI!
Gvardija Liet. K. Mindaugio No. 1 

parengė pirmą iškilmingą pikninką 
nedėlioj, geg. 16 d., 1915 m. G. Cher- 
nausko darže, Lyons, Ill. Daržas atsi
darys nuo 9 vai. iš ryto. Inžanga 
25c. porai.

Širdingai kviečiame' visus viengen
čius Į viršminėtą pikninką pasilink
sminti ir pakvėpuoti tyru oru.

Pasarga . Imkite 22 karus iki Ogden 
avė., Ogden avė iki 48-tos, nuo 48-tos 
Lyons karais iki Desplaines upes 
kranto. Komitetas.

Paieškau savo dėdės, Mateušo Ma- 
tukaičio, paeinančio iš Vilniaus gub. 
Traką pav., Jezno par., Panarnėtą 
kaimo. Pirma gyveno Pittsburgh, 
Pa. Jaigu kas apie ji žino, ar jis 
pats, teikitės atsišaukti adresu:

Alek. Kazlauskas,
R. F. D. No. 1., Wilkes-Barre, Pa. 

John Newman, Box 1.

Paieškau savo pusbrolio. Aleksan
dro Dubravalskio, paeinančio iš Kau
no gub., Zarėnos parap. Girdėjau, 
gyvena Kensingtone. Turiu svarbą 
reikalą. Kas duos žinią, gaus do
vaną $1.00. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Ona Butkienė,
11572 Wabash avė., Kensington, III.

Ant Pardavimo
$300 cash ir $10 kas mėnuo. Na

mas puikus, ,arti prie gatvekarią, 
parko ir mokyklą, šioje vietoje yra 
daug apsigyvenusią lietuviu.

Kaina tiktai $1775.00. Ateikite ne
dėlioj, jei nenorite praleisti šios pro
gos.

4053 So. Artesian avė., 
■r v arti Western avo.

Didžiausios ir geriausios fanuos ant 
pardavimo, su medžiais ir triobomis, 
taipgi ir be triobą; Parduodu ant 
visokiu išlygą, nuo $8 iki $35 už ake- 
rj. Galima gauti ant lengvą išlygą, 
ir su $200 galima pradėti gyventi, o 
su kitais pinigais turėsi laiko ant 7 
metą ir daugiau. Kas norit dauginus 
apie tai dažinot, tai galit rašyti ar
ba atvažiuoti pas mane. Kas norit 
pas mano atvažiuot, tai pirma duo
kit, man žinią, aš atvažiuosiu su au
tomobiliu ir praodysiu visas žemes. 
Žemes aš turiu visokios, su moliu ir 
juodžemiu. Kas kreipsis prie manęs 
laišku, aš duosiu visokias informa
cijas ir atsiusiu mapas. •

John Trumpaitis, agent. 
The Swigart Tract,

Michigan Farm Land, lions, Mich.

ĮMMMMI ATDARA UTARN1NKO IR SUBATOS VAKARAIS IKI 9:15 !»■■■■■■■
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HALSTED. ZOm ST’S A*D 
CANALPORT AVE h

Mes duodame £2.50 pinigais arba 
$3.00 tavorų už pilną kningutę 

KLEIN BROS. Štampą.

Mes turime lietuvius pardavėjus, 
kurie Jums patarnaus geriausia. 
Kuomet ateinate visuomet klaus

kite lietuvio pardavėjo.

Vyrų Extra Labai Puikus Siutai 
Vyras kuris perka bile katrą iš šitų siutų, sutau
pys daug sau pinigų, nes už tuos pinigus gaus tiek

pat tavorų. Yra visokių mierų ir dau
gybe pasirinktinų modelių.

VyrŲ $13.75 Pavasar. Siutai po M Jį 
—vilnoniai, puikaus audimo ir kašmioriniai, Eji___
teipgivmelino seržo juodo clayo — geru pamu- ** 
šąlu. Šie yra 3 guzikais kotai, mados kurių da
bar teip daug reikalauna.

$10.75 HŽ Vyry $18.75 Siutus --
BB B —Glen Urquhart kvolduotos — tartan

-----  kletkomis, dryžuotos, mėlyno seržo, juodo 
clayo siutai, visokios mados ir spalvos.

Vyrų ĮCuppenheimer Siutai — Geriausio Išdirbimo.
Vyrai kurie nešioja Kuppenheimer siutus visados 
yra pasirėdę. Jie yra puikiausi drabužiai padirb
ti. Mes turime jų iš naujausio darbo ir mados $20 iki $40
Puikiausios šliubines Materijos.
Šitas brangus, žvilgantis šilkas kada padirbtas į šliu

bines šlebes, tai jaunoji išrodo kuopuikiausia.
Mezginiuotas šilkinis po- 
plinas. — 42 colių pločio, 
labai puikus ir minkštas, 
yardas

$2,50

Šilkas Crepe de Chine — 
-10 colių pločio, labai pui
kus. sunkus ir drūtas, 
yardas

$1.50

Moire reeve audimas — 
čystas šilkas, -12 eolui 
pločio, speciališkai, yar
das

$1.69

Miepimio pilnas setas tiktai už $7.95
LOVA, SPRINGSAS ir MATRASAS

Lova — Vernis Martin
užbaigta—turi 2 colių | UięLaę 
stulpus, visokiose | “ l&Kdb 
spalvose.
Springsai turi geležies 
šalis ir sunerto drato 
viršų.
Si'.n a gerai iš
kimštas ir turi vatos 
ant viršaus—apvilkta 
su gera drobe.

Ant išmokesčio J
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- JOHN P. RASHINSKI
bb

Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie
ti čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei- 
_ kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. 

Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DO
BI VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.
B DVI C/iLERIJOS

B 3213 So. Horgan St., 668 W. 18th St.
rmE'S’Kb e h b us sls r: Kim ■»»■«*

“ »^Į~A~rLAHTlC FLEET gč WIGHT t:n NEW YORK HARBOR.-

Čia parodoma, kaip išrodo Suv. Valstiją laivynas. naktį, kuomet laivu stiprus 
švyturiai užžibinami.

44 kp., Philadelphia, Pa. 
(Prie šv. Kazimiero). 3.20 

ąž paliudijimus 1.00 
Sykiu visą kuopą įmokė

ta ..............   126.75

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

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

P. CONRAD 3130 S.HalstedSt “S-KAMSBS OF THS CONSTITUTION OF THE U.S.A. NO. 2

“Mies’ of the Gustitatioh

Už parduotus ženklelius 
gauta ........................  60.50

Sykiu visas turtą $187.25 
Išmokėjimai.

Deficito nuo Worcesterio 
seimo ........................  63.33

Sekretoriaus Seiman ke
lionė ........................ 15.00

Sykiu ................. 78.33
Įplaukos ............. 178.33
Išmokėjimą .........  78.33
Pas kasininką yra 108.92 
Be to yra apie tiek pat 

vertės ženkleliu. Labai bu
tu geistina, kad užsiliku- 
sios kuopos paskubintą sa
vo duoklę prisiųsti centran. 
Siązdami savo duokles, 
siąskite - čekįais, ar money 
orderiais, sykiu su nariu 
vardais, centro sekretoriui, 
bet čekiai turi būti rašyti 
ant kasininko vardo Rev. 
V. Karkauskas. Dabar ka-

Telephone Yards 5834 įtgfi

Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalboma Lietuviškai

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarnininkauja su 
< DANIEL EELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyru mokynlą prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktą prašyti. Tokia amatą 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 k rasos ženkle
lį del, atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilą mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Ketvirtas suvienytų val
stijų PREZIDENTAS skaitė 
sau už didesnę garbę būti apšauktu 

tėvu konstitucijos, negu būti išrink
tu du kartu į augščiausią šioje šalyje 
ofisą. Niekas nebuvo karštesnis, in- 
teiigeiitiškesnis, labiau praiantąs ir uo
lesnis tyrinėtojas valdžios problemų, 
kaip Madison. Jisai tuoini užsiėmė 
per visą savo gyvenimą. Tai buvo jis, 
kurs darbavosi su savo milžiniškais 
gabumais ir r.eperlaužiama valia, 
idant indiogti į žiucnc s ir j šios ša
lies įstatymus tuos pamatinius prin
cipus, kurie amžinai užtikrina vi
siems amerikonams tikybinę, komer- 
eijinę ir asmeninę laisvę. Privati
niame gyvenime jisai buvo švelnus, 
svetingas, bet nuosaikus. Daug kar
tą jisai išgerdavo po stiklą pūtuojan
čio miežinių sčlyklu alaus su savo ar
timu prieteliu — Thomas Jefferson — 
Father of the Declaration of Indepen
dence. Madison mirė sulaukęs 85 
metą amžiaus, o Jefferson 83; abu

buvo priešininku tyroniškam prohi 
vijos įstatymui ir skelbė išleidi 
Įstatymu, kuriais buvo paakstiua 
bravūrą biznis. Pasiremdamas S 
Valstiją konstitucijos teisėmis, 1 
rioms Madison pašventė geriausią 
vo gcuiaus dalį, Anheuser-Busch 
metui atgal įsteigė didžią įstai 
šiandie 7,500 žmonių reikalaujama 1 
diena pagaminti ir išgabenti s: 
teisingus gėralus. Ją svarbiausias 
dirbiniu, BUDWEISER, išparduo 
mas po visą civilizuotą pasaulį 
yra tai gėralus jūsų prabočių — 
ralas prakilniausią žmo
nių, kokie tik gyveno — 
gėralas visų viršijančiu 
tautu. BUDWEISER iš- 
parduodamaš keliais mi
lijonais butelių daugiau, 
negu bile kokios kitos 
alaus rūšies.

- ANHEUSER-BUSCH ■ ST.LOUIS,U.S.A.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

