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"BUTONAI SUMUŠTI ŽEMAITIJOJ
Vokiečiai pile- ilsimaišys į 
kiamižemaitijof

PETROGRADAS, gegu
žio 29. — Oficialiai rusu 
pranešama, jog Šiaulių pa
viete vokiečiai sumušti. Ru
sai atsiėmė Bubius ir paė
mė 1,000 vokiečių nelais
vėn. Palei Dubisa, netoli 
Nemuno, mūšiai eina labai 
atkakliai.

Dabar rusai pripažįsta, 
jog vokiečiai grūdosi į Že
maitiją ir Kuršą, turėdami 
svarbų karinį tikslą, o ne 
vien kad grobio pasiplėšti. 
Vokiečiai stengiasi atsilai
kyti tose vietose. Iš Vo
kietijoj-; vis daugiau ir dau
giau siunčiama karuomenės 
į Žemaitiją ir Kuršą. Vo
kiečiai ūžtelėjo trimis kolo
nomis. Viena kolona dau
ginosi Raseinių link, antra 
Šiaulių link, o trečia. Liepo
jos link. Vokiečiai ėjo di
džiais pulkais ir neištiestu 
frontu. Rusai ir negalėjo 
atsilaikyti. Tuomet rusai 
ėmė ilginti frontą. Ir nu
sidriekė mūšio frontas per 
visą Žemaitiją, padubisiu 
linkui Šiaulių, paskui linkui 
Mintaujos per Kuršą. To- 
kiuo budu praskydo vokie
čių jėgos. Žemaitijoj ir 
Kurše yra 70 divizijų ka
valerijos ir 6 divizijos pės
tininkų. Kas diena tas jė
gas didina.

Nuskendo 4
garlaiviai.

Londonas, geg. 29. — An
glijos pakrantėse dviejų 
dienų bėgyje sunaikinta ke
turi garlaiviai.

Spe u ny m oor, An gi i j o s 
garlaivis, buvo vokiečių su- 
torpeduotas. Kapitonas ir 
penki jurininkai nuskendo. 
23 jurininkai išsigelbėjo.

Cadeby, Anglijos garlai
vis, buvo nuskandintas šū
viais iš vokiečių povande
ninio garlaivio. Visi juri
ninkai išsigelbėjo.

Ely, Danijos garlaivis, 
nuskendo nuo minos Balti
kėj, netoli Stockholm©. Vi
si jurininkai išsigelbėjo.

Roosvall, Švedijos barka, 
nuskendo Šiaurinėj jure j. 
Spėjama, jog buvo vokie
čių sutorpeduota.

La Champagne, Franci- 
jos garlaivis, užbėgo ant 
seklumos ir susižeidė. Žmo
nės išsigelbėjo, bet garlai
vis ir kroviniai turbut žus.

Eina gandas, jog vokie
čių šnipas pagimdė eksplio- 
ziją ant laivo Princess Ire
ne. Imta tas dalykas tyri
nėti.

Meksiko
Reikalus.

Washington, geg. 29. — 
Dėdė Samas jau pagrūmojo 
vėzdu Meksiko banditams. 
Jei reikės, tai karinė spė
ka bus panaudota \nurami- 
nimui Meksiko “cicilikų.”

Ilgus metus ėjo “revoliu
cijos” ir joms dabar dar ga
lo nesimato. Gyventojai 
pasijuto bado žaptuose. 
Padaužos, pabaldos plėšė 
gyventojus, pjovėsi tarp sa
vęs ir visą gyvenimą išmetė 
iš vėžių.

Prez. Wilson buvo pa
siuntęs speciali pasiuntinį 
Du Wai West ištyrimui ša
lies padėjimo. Gavęs nuo 
to pasiuntinio raportą, prez. 
Wilson nusprendė permai
nyti savo takitiką Meksiko 
link. Ligšiol prezidentas 
lūkuriavo, manė, jog kaip 
nors nieksikonai patįs susi- 
tvarkįs savo reikalus. Bet 
perdaug ten įsigalėjo ban
ditai ir jokios rodos nebu
vo galima padaryti.

Dabar prez. Wilson nu
sprendė imtis tvarkymo 
Meksiko reikalų. Pirmiau
sia bus gabenama maistas 
badaujantiems meksiko- 
nams. Po to imsis jo po- 
litikinių reikalų tvarkymo. 
Jei geruoju nebus galima, 
tai bus panaudota spėka.

Vokiečiai mu
šami Galicijoj.
Londonas, geg. 29. — Vo

kiečiai pripažįsta, jog jiems 
jau ima nesisekti Galicijoj. 
Ima gauti į kailį nuo rusų. 
Vokiečiai oficialiai pripa
žįsta, jog Sieniavos apylin
kėj buvę priversti trauktis 
atgal ir turėję palikti ru
sams šešias kanuoles.

Vokiečiai negali atsisto 
ti ant tvirtų kojų palei San 
upę. Kur San jipč inteka 
į Vislą, tai toj vietoj rusai 
labai supliekė austrus. Tas 
susilpnino vokiečių liniją ir 
dabar vokiečiai siunčia su
muštiems austrams sustip
rinimų.

Vokiečiai atgabeno dide
lių kanuolių daužymui Pe- 
remišlio fortų.

Vokiečiai po truputį vei
kia ties Varšava ir Ossovec. 
Tą daro labiausia del to, 
kad rusai neimtų iš tų vie
tų kareivių ‘ir nevežtų jų 
Žemaitijon.

& Vainikų Dienos* Parodavimai.

/ DECORATION DAY PARADE Sottos GRANDCHILDREN OF VETERANE Top.

Čia parodoma parodavimai Decoration dienoje. Ta diena įsteigta pagerbimui 
kritusiųjų laike naminio karo. Šiemet, europiniam karui siaučiant, ta diena 
bus šauniau paminėta, negu bile kada pirma.

Italalai varosi 
pirmyn visu 
frontu.

Roma, geg. 29. — Visu 
frontu austrai traukiasi at
gal, ūžiant italų armijoms. 
Atsitraukdami austrai degi
na namus, sodžius, mieste
lius, naikina, sodus, daržus, 
terioja užsėtus laukus, mi
nomis griauja tiltus, gadina 
kelius, vienu žodžiu, palieka 
paskui save puščias, tyry- 
nus.

Italai eina ir eina pir
myn. Ųžiminėja, vieną mie
stą paskui kitą, nors iš
griauti keliai gan apsunki
na jų varyniąsi pirmyn. I- 
talai eina pirmyn pajūriu 
ir Tyrolio kalnais.

Italai ineina į žemes, kur 
jų viengenčiai gyveno po 
Austrijos valdžia. Italijos 
kąruomenė visur pasitinka
ma su džiaugsmu.

Didis potvinis. Ruošia ligoninę
Roma, geg. 29. — Pope-Kansas City, Mo., geg. 

29. — Valstijose Kansas, 
Missouri ir Oklahoma per 
tris dienas buvo smarkus 
lietus su perkūnija. Per 
tai ėmė tvinti upės. Daug 
gėrybių paupiais jau žuvo. 
Žuvo jau 18 žmonių. La
bai išsiliejo Arkansas upė 
ir potvinis dar neslūgsta, o 
vis didinasi.

Daug išplovė kelių, pap
lovė geležinkelius. Nuosto
lių už šimtus tūkstančių pa
daryta.

— Berlynas, geg. 29. — 
Oficialiai vokiečių praneša
ma, jog palei vieškelį tarp 
Airiogalos ir Raseinių bu
vę mūšiai ir jog 3,120 rusų 
patekę nelaisvėn.

— Berlynas, geg. 29. — 
Laikraštis Gorlitz Volks 
Zeitung nubaustas už tai, 
kad pakritikavo Lusitanids 
sutorpedavimą.

Ka mano ka
reiviai apie 
Dievą.

Karo laukas, bal. 25. — 
i Štai ką papasakojo francu- 
; zų kareivis Jean Gigot ko
i' respondentui Walter S. Hi- 
Ffatt:- 
' “Pavelyk man papasako- 
'• ti apie save ir apie vokie

čių kareivį, idant tuomi pa- 
i rodyti, ką mes manome a- 

pie tikybą, Dievą ir pana- 
. šius daiktus. Kuomet šis 
j karas pasibaigs, sako kuni- 
■ gai, kurių pamokslus mes 
i skaitome laikraščiuose, at- 
. einančiuose karo laukan, 

svietas atsigręš Dievop.
• Yra tokių, kurie mano, jog 

šis karas veda prie svieto 
pabaigos. Kiti mano, jog 
karui pasibaigus, žmonės 
tiesiog pablųs iš džiaug
smo. Dar kiti aiškina, jog 
po karo žmonės bus nela- 
besni, negu prieš karą.

Gi mes, kareiviai, apka-
• suose, mes, kuriuos apsivo- 
. žūsi civilizacija nubloškė 
i kariauti taip, kaip žmonės 
: dar nebuvo kariavę ligšiol,

mes jau atsigręžėme Die- 
vop. Mes žinome, jog turi 

, būti Dievas. Ir dažnai, oi 
l dažnai, mes šaukiamės prie 

Jo, kad apgintų mus, kad 
1 išliktumėm gyvais, nors ir 

be kojų ar be rankų, bi tik 
galėtumėm sugrįžti namu- 
čiuosna. Viskas, ko mes 
prašome, tai gyvasties, ir 
prašome gyvasties net tuo
met, kuomet matome savo 
žuvimą.

Mes kovojame įnirtusiai, 
nes mes intraukti mūšių su
kuriu ir mes nesame bailiai. 
Mes nesimeldžiam del to, 
kad bijome mirti arba bi
jome pragaro. Ištiesų, pra
garo negali būti bjauriau, 
negu kauties esant iki ke
lių vandenyje, lietui pliau
piant dieną ir naktį, o tuo 
tarpu oras pilnas juodų 
dūmų, kulipkų ir granatų, 
ausyse tik ųžia ir ūžia, 
kriokimas, užimąs, baubi
mas toks, kad galų gale ne 
vienas iš mus, kareivių, iš 
proto išsikrausto, ima blu- 
dyti, lipame iš apkasų, bė
game durtuvais badyti vo
kiečių ir tuomet mirtis tik 
skina ir skina gyvastis — 
priešo ugnis skleidžia mu
sų eilėse mirtį, atitolinimo 
kurios dieną ir naktį pra
šome Dievo.

Dažnai mos pastojame 
žmoniškais, nesaumyliais, 
imame prašyti Visagalinčio 
Dievo suteikti amžiną atsil
sį žuvusioms, meldžiame su
simylėti ant musų priešų,

žius pavedė Santa Martą li
goninę sužeistiems karei
viams. Ta ligoninė yra 
prie Vatikano. Taipgi sa
vo rumus Castol Gondolfo 
pavedė tam pat tikslui.

Jėzuitai pavedė savo ko
legijas ligoninėms po visą 
Italiją. Daugelis didikų 
pavedė savo rumus ligoni
nėms.

— St. Louis, geg. 29. — 
Iri Hicks spėja, jog už 18 
valandų užeis smarkus cik
lonas (didi viesulą) ir siaus 
vakarinėse valstijose.

— Berlynas, geg. 29. — 
Vokietijos valdžios atsaky
mas į Amerikos notą jau 
gatavas ir siunčiamas į Wa
shington.

— Washington, D. C., geg. 
29. — Amerikos skraiduolis 
North Carolina užėjo ant 
seklumos, bet nesusižeidė, 
ties Aleksandria, Egipte. 

nors jie yra karo kaltinin
kais.

Kaip aš ten nesu pripra
tęs prie to pragaro, būti 
dieną ir naktį be miego, 
klausyti zvimbimo kulipkų 
ir baubimo be paliovos di
džių kanuolių, sprogstan
čių granatų, matyti šalę pat 
paskutinius žmonių atsidu
simus, tai, vienok, kuomet 
tik pamatau pūvančio ka
reivio lavoną, iki ašarų su
sigraudinu ir karštai mel
džiuosi už jį Dievui.

Vieną dieną, kuomet aš 
buvau sargu liž apkasų ma
žame miškelyj į šiaurę nuo 
Soissons, aš užtikau me
džių krūvą. Ten išsitiesęs 
krūmuose tekšėjo vokiečių 
kareivis arba, teisingiau 
pasakius, buvo skeletonas 
vokiškame mundiere. Jo 
galva buvo aprišta, o šal
mas gulėjo šalę jo. Jis gu
lėjo augštieninkas, jo iš
džiuvusios akįs per medžių 
šakas buvo nukreiptos dan- 
gausp. Jo apipuvusi^rain 
ko j besąs rožančius. Jis 
mirė bekalbėdamas pote
rius.

Aš galėjau įsivaizdinti, 
jog tai*buvo vienas tų ka
reivių, kurie be pasigailėji
mo pleškino Francijos so
džius, naikino gėrybes, ap- 
voginėjo didžturčių fran- 
'euzų rumus, ir paskui pasi
suko atgal po mūšio prie 
Mainos. Aš galėjau daleis- 
ti, jog DieVas neturėjo ant 
jo mielaširdystes, kadangi 
jis pats nesigailėjo kitų ir 
todėl aš galėjau jį palikti 
ant vietos supilti.

Į3et man norėjosi tikėti, 
jog jis nežinojo k;> darė ir 
todėl Dievas jam atleis. 
Tuomet miške aš griebiau 
savo durtuvą ir ėmiau knis
ti duobę ir vis kalbėjau po
terius už žuvusįjį. Ant ly
toj aus, pasitraukdamas nuo 
savo vietos, sugriebiau len
tą ir parašiau šiuos žodžius: 
“Čia guli vokiečių kareivis. 
Melskis už jį.” Ir įsmei
giau lentą į kapą.”

— Washington, D. C., ge
gužio 29. — Prez. Wilson 
išleido atsišaukimą, kad au
kos butų dedamos Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, 
kurs dabar imsis gelbėti 
meksikonus nuo bado.

— GENEVA, geg. 29. — 
Ties Goritz italai su aus
trais užvedė baisią skerdy- 
nę durtuvais.

— ROMA, geg. 29. — 
Ties Fel o italai paėmė aus
trų čielą koloną amunicijos.

— SAN FRANCISCO, 
CaL, geg. 29. — Už 30 mylių 
nuo uosto užsidegė garlaivis 
Mackinaw.
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Birželio 1 d., ateinanti an
tradieni, Scranton, Pa., pra
sidės musu didžiulės orga
nizacijos, Susiv. Lietuviu 
Rymo-Kataiiku Amerikoje, 
20-tasai metinis seimas. 
Seiman suvažiuos iš visu 
plačiųjų Suvienytu Ž. A. 
Valstijų kuopu delegatai. 
Suvažiavę bendrai tarsis a- 
pie svarbius organizacijos 
ceikašftSf siekimus-. Tegu 
bus todėl mums leista visus 
suvažiavusius gerb. delega
tus pasveikinti ir palinkėti 
ku c •/ iriausio, sutikmingo 
r- ‘darbavimo musu orga
nizacijos labui. Tegu SL.- 
BKA. šio 30-tojo seimo bus 
pastatytas i tokias vėžes ir 
ant tokią tvirtu pamatu, i- 
dant organizacijos prieši
ninkai nerastu sau progos 
prikaišioti susivienijimui 
nelegališkumą ir kitką. Te
gu musu tasai susivieniji
mas gyvuoja ir tarpsta!

Ten pat, mieste Scranto- 
ne, pasibaigus SLRKA. sei
mui, bus atlaikytas Tautos 
Fondo organizacijos seimas. 
Šis seimas yra ytin svarbus, 
nes Tautos Fondo organiza
cija — tai nuteriotos ir to
rio j amos tėvynės Lietuvos 
visa viltis, suraminimas. 
Šis seimas paskatins mv.su 
visuomenę labiaus atkreipti 
domą i teriojamą Lietuvą, 
paskatins daugiau pagalvo
ti apie sunku tėvynės padė
jimą, apie dideliausius tau
tos vargus, o tuomet ir au
kos gausiau ims plaukti 
Tautos Fondo išdan. Kuo
met bus daugiau aukų, tuo 
bus apščiau šelpiami nuken
tėjusieji nuo karo ir viso
kie tautos reikalai. Juo 
Tautos Fondo išde rasis 
daugiau aukų, tuo bus leng
viau išrūpinti tėvynei lais
vę.

Italijos valdžia smulkme
niškais išvedžiojimais sten
giasi pasauliui išaiškinti, 
kodėl ji Įsimaišė karau. Ži
novų nuomone, toksai Ita
lijos valdžios aiškinimas ir 
pasiaiškinimas visai uorei-

Moterių 
reikalais.

Tautos kilime negali dė
tis taip, kad vien tik tautos 
vyrai kiltų. Kilime neturi 
atsilikti ir tautos moteris. 
Musų tautai kįlant kultūro
je, apšvietime, tautiniame 
susipratime, privalo kilti 
vyrai ir moteris. Iš to, 
vienok, neišeina, kad tas 
vyrų ir moterių kilimas bu
tų lygiame laipsnyje. Nė
ra reikalo, kad moterįs kil
tų lygiu spartumu su vy
rais, tik yra reikalas, Lad 
jos kiltų ir pažintų savo 
reikalus, pareigas.

Gyvenimas iškelia nau
jus klausimus, susidaro 
naujos sąlygos ir svarbu 
kiekvienam prisitaikinti 
prie tų vis besikeičiančių 
sąlygų. Tas paliečia lygiai 
vyrus ir moteris. Kas ne
pajėgia prie gyvenimo są
lygų prisitaikinti, tai tas 
kenčia arba vėliau ar ank
sčiau turės kentėti.

Gyvenimas parodė, jog 
Amerikos lietuvių moteris 
turi turėti savo organizaci
ją. Ir laikas jau labai pri
brendo del tokios organiza
cijos. Štai ir turime gyve
nimo iššauktą ALRK. Mote
rių Sąjungą, kurios kuopos 
jau pasklydo po didesnes 
Amerikos lietuvių kolioni- 
jas. Apstų, platų veikimo 
lauką užsibrėžė ši organiza
cija. Jai rupi: apšvietos, 
pašelpos ir apdraudos rei
kalai..

Tokios moterių organiza
cijos reikalingumas jau ge
rai buvo pribrendęs. Dar 
nei metų nėra, kaip susitvė
rė, o jau narių skaičių ro- 
kuoja šimtais. Kuopos pra
siplatino po visas Ameri
kos lietuvių kolionijas.

Šitoksai Sąjungos pasise
kimas ir bujojimas yra ge
ru ženklu. ‘Tai parodo lie
tuvių abelną kilimą, paro
do atbudimą Amerikos lic- 

kaliugas. Antai jei Vokieti
ja sulaužė tarptautinį trak
tatą sulyg Belgijos neutra- 
lybės, jei paskui be jokios 
priežasties tą šalį nuteriojo, 
suprantamas dalykas, kac. 
ir Italijai nėra ko aiškin- 
ties. Tik trumpai pabrėž
ti, jog italų buvo šventa 
priedermė su kitomis val
stybėmis putties ant teuto
nų ir juos nubausti už sa
vo prižadėjimų mindžioji
mą. Teutonai šiandie visur 
prieš viską atkakliai veikia, 
todėl ir priešais juos rei
kia parodyti atkaklumas ir 
juos pamokyti.

Paprastai sakoma, kad o- 
buolys nuo obels nukritęs 
netoli rieda, bet kartais 
žmonių gyvenime tas pasi
taiko kaip tik priešingai. 
Žinomas garsus rusų rašė- 
jas-filosofas Tostoi buvo di
dis antimilitaristas. Tečiau 
jo suims, kilus karui, Įsto
jo rusų armijom Susirėmi
mų metu austrai ji paėmė 
nelaisvėn ir laikė Cecilijoj. 
Jis su kitais savo keliais 
draugais iš nelaisvės pabė
go, ir atsidūrė miestan 
Trieste. Tečiau ji ten Au
strijos policija susekė ir už
darė tvirtovėm Regis, da
bar Tolstoi apgailestauja, 
kad nesekė tėvo idealų ir iš
tolo nuo karo nepasilaikė.

Čia parodoma didžiuliai vežimai, kuriais gabenama amunicija ir velkama kanuo- 
lės karo laukan.

tuvių katalikiškos visuo
menės.

Mes nuo senai iau ma- v
tėme, jog tarp moterių tu
rime žymių talentų, bet tik 
pastaruoju laiku teišvydo- 
me, jog turime stambių ir 
gabių visuomeninkių. Iš
vydome, jog moteris, neblo
giau už vyrus, gali įsisteig
ti didžiulę organizaciją ir 
ją vesti, ugdinti, plėtoti. 
Dar turime prisiminti, jog 
moterių veikimas kur kas 
labiau apsunkintas, negu 
vyrų. Moterįs labiau prie 
namų, prie šeimynos pri
rištos. Kita turi ir didžiau
sius norus veikti, bet šei
mynos darbai, o kartais ir 
vyro konservatiškumas su
laiko nuo pasidarbavimo.

Todėl tai .turime pripa
žinti, jog musų moterįs da
ro didžius žingsnius pir
myn.

Del parašų rinkimo.
Jau esame pranešę ger- 

biamajai lietuvių visuome
nei, kad gegužės 31 d. šių 
metų bus renkami Ameri
kos lietuvių parašai po pe
ticija į busimąjį Taikos 
Kongresą. Kadangi rinki
nio parašų diena jau čia 
pat, tatai dar sykį atkar
tojame kas link to nurody
mus.

1) Lapai su spauzdintais 
peticijos tekstais ir su vie
ta del parašų šiomis dieno
mis išsiuntinėta T. Fon
do vietiniams komitetams, 
arba, kur jų nėra, kitų vie
tinių organizacijų valdy
boms, arba, pagaliau mums 
žinomiems žymesniems vie
tos žmonėms.

2) Gavusieji pet. lapus 
yra įgalioti organizuoti ant 
vietos parašų rinkimą; ge
gužės 31 d. jie pasirūpins 
sukviesti visų ws kolionijos 
lietuviškų draugijų ir kuo
pų valdybas; valdybų na
riai susirašys ant atskirų 
peticijos lapų, pažymėdami, 
kokią draugiją jie atsto
vauja ir kiek toji draugija 
turi narių.

3) Parašų rinkėjai turė
tų pereiti visus lietuvių gy-

a i. a mauiiiei .a-.i.i .'a..i:.a..i>.a...4>ii.,auiHaim*aūii<a»u«>wiai*iaiMiviui*a'**iS

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIĖNOS 
DIENOS UŽDARBI.

Anglijos Artilerija.

veliamus namus, neaplen
kiant nei vieno.

4) Rašyties turi ne vien 
šeimininkai, bet ir iu vai-7 t> «•

kai (nuo 10 metų), ir visi 
pavieniai.

5) Vardus ir pavardes 
nemokančių rašyti turi pa
rašyti kas nors kitas.

6) Kiekvienam pasirašiu
siam po peticija parašų rin
kėjai paliks atminčiai la
pelį su peticijos tekstu.

7) Ant kiekvieno lapo su 
parašais iš viršaus turi 
būti pažymėta vietos ir val
stijos vardas, kur parašai 
renkami.

8) Kur vieną dieną (geg. 
31) nesuspės visų parašų 
surinkti, reikės rinkti su
kančiu dienų vakarais, iki 
kol visų patašai nebus su
rinkti.

9) Parašų rinkikas rinks 
drauge ir aukas Lietuvos 
reikalams, tečiau visa svar
ba ne aukose, bet parašuo
se, tad kas negalės, ar ne
norės aukoti, negalės būti 
nei kiek prie to verčiamas.

10) Visų aukotojų vardus 
ir pavardes ir kiek aukojo, 
rinkėjai parašys ant atski 000 kareivių.

30-tas Seimas S.L.R.K.A.
Bus. Laikomas

1, 2, 3 d. Birželio, 1915 m.
p. Kunigauskio Svetainėje 

LINCOLN HALL, (1506-8 N. Main Ave.
Miesto dalyj “PROVIDENCE” 

Pamaldos Atsilaikys
Šv. Juozapo Lietuvių Bažnyčioje 

Kerte N. Main Ave. ir Theodore St.

PRADŽIA 10 vai. UTARNINKO RYTĄ.

Seimo metu bus išpildyta platus programas. Pirm 
c rimo panedėlio vakare bus prakalbos Lincoln svetainė
je: Kalbės Susivienijimo centro valdyba.

Utarninko ryte bus atlaikytos iškilmingos Mišios 
šv. Juozapo bažnyčioje. Per Mišias giedos vargoninin
kų choras. Bus pamokslas. Paskui prasidės seimo se
sijos Lincoln svetainėje, No. Main avė ir Clearview gat.

Utarninko vakare bus vargonininkų koncertas 
“Šventosios Nakties” išleidimo naudai. Paskui seks 
balius toj pačioj Lincoln svetainėj.

Seredoš vakare šv. Cecilijos choras Lyceum Theatre 
loš “Adomas ir Jieva” ir “Birutė.”

Pėtnyčioj Lincoln svetainėj atsibus Tautos Fondo 
seimas.

rų lapų; kiekvienas savo 
auką galės skirti i tą fon
dą, kuriuo jisai labiau pa
sitiki; rinkėjai negalės da- 
ryti jokių kliūčių, nei var
žymų; surinktos aukos turės 
būti išsiųstos pagal noro 
aukotojų.

11) Peticijos lapus drau
ge su aukotojų sąrašais ir 
surinktomis aukomis rin
kėjai suneš Į vieną vietinį 
centrą, iš ton gi lapai su 
parašais netrukus turės bū
ti išsiųsti Tautos Tarybos 
sekretoriui, 1800 W. 46 str., 
Chicago, Ilk, aukos gi ir au
kotojų sąrašai turės būti iš
siuntinėti pagal paskyrimo.

12) Lietuviai, gyvenan
tieji mažomis kuopelėmis, 
ar atskiromis šeimynomis, 
jaigu jie negaus peticijos 
lapų iš artimesnės didesnės 
kolionijos, lai pareikalauja 
tų lapų arba iš tos kolioni
jos, arba iš Tautos Tarybos 
sekretoriaus.

Tautos Taryba Amerikoj.

-—Londonas, geg. 28. — 
Paskutiniuose mūšiuose Ga
licijoj vokiečiai netekę .106,-

Lietuviai
Amerikoje.

SO. BOSTON, MASS.
Gegužio 23 d. pobažnyti- 

nėj salėj vietos L. Vyčių 
kuopos buvo lietuviškas va
karas, teatras ir koncertas. 
Kuopos artistai scenoje 
statė ’du veikalu: “Katriu
tės gintarai” — triveiksmi 
vaizdelį, ir “Nuo ausies lig 
ausies” — vieno veiksmo 
komediją. Protarpiais gro
jo DLK. Vytauto dr. benas, 
vadovaujant p. Grabini. 
Labai gražiai sugrojo ko
kius 8 veikalėlius. Geisti
na, idant šis benas visuo
met prieinamai L. Vyčiams 
patarnautų.

Pirmiausia sulošta “Kat
riutės gintarai.” F. Stra- 
kauskas, Ad. Skirgailos ro
lėje, labai puikiai nudavė 
dvarininką; turėjo skambų 
balsą. Laikui bėgant iš jo 
išeis puikus artistas lošė
jas. Ir kiti lošėjai ir lo
šėjos gerai savo uždavinius 
atliko. Buvo kuo pasigėrė
ti. Antrasis lošimas — 
“Nuo ausies lig ausies,” 
taippat atlošta gražiai. Ži
noma, pasitaikė vietomis 
klaidų, liet be klaidų niekas 
išsyk neatliekama. Tik lai
kui bėgant galima pilnai iš
sidirbti.

L. Vyčių kuopos lošėjams 
už tuos perstatymus prigu
li garbė. Kiek palaukus, 
vyčiai atloš ne mažą rolę 
lietuvių gyvenime. Šitie 
lošimai, tai tik pradžia mu
sų jaunimo veikimo. Lig- 
šiol vietos katalikų lietuvių 
jaunimas turėjo lankyti ti
kėjimo priešininkų rengia
mus pasilinksminimus. Bet 
ateityj daugiau tas neatsi
kartos, nes vyčiai tikrai e- 
nergingai pradėjo darbuo- 
ties. Akstinas.

PITTSBURG, PA.
Geg. 9 ir 16‘d. vakarinėj 

miesto dalyj šv. Vincento 
Dramatiškoji kuopelė vaidi
no du veikalėliu: “Kurčias 
žentas” ir “Prieš vėją ne
papūsi. ’ ’

Vaidinimas, žvelgiant Į 
niaterijalę ir meno pusę, ga
lima sakyti, nusisekė. Gal 
rastųsi išėmimų, nagrinė
jant atskirai kiekvieno ar- 
tisto-mėgėjo veikimą, bet 
atsiminus, kad tai veikė ar
tistai mėgėjai, ir, kad šis 
kampelis musų naujokyne, 
galima sakyti, vienas gy
viausių meno srityj, veržte- 
veržiasi pagarbos žodis.

Komedijoj “Kurčias žen
tas” vaidino sekanti asme
nis: Tamošiaus rolėj vaidi
no P. Pranskevičius, Alenos
— L. Saboiiienė, Simeono— 
K. Sabonis, Kazio — K. 
Vaišnoras, Sargo — B. Ja
kutis, Daržininko — J. Ja
kutis. Komedijoj “Prieš 
vėją nepapūsi” — Daunoro
— K. Sabonis, Barboros — 
P. Pranskevičienė, Julijos
— J. Rudzionienė, Veroni
kos — O. Andziulaičiutė, 
Ragaišienės — L. Sabonie- 
nė, Arvydo — B. Jakutis, 
Antano — K. Vaišnoras, 
Katrytės — M. Šukiutė.

Nors žadėjausi gerbia
miems “Kataliko” skaity
tojams neįiagrinėsiąs gabu
mų bei neiiuosękluumų vai
dinusių asmenų, tečiau ne-

(Tąsa ant 5 pusk).
»
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DIDELE AUKA <
Prlejekls ant pakelio ' NEBO, be Jokio apgarsinimo lalkra- 

Hluosc. Jau dabar turi vertę Jum J c. 

piningais; prkg tame rasit kolitam • 
| pakellje NEBO 

i dgaretų kuponų •

TT* * T d i TiT i klu# pakelių ,r
* ’“'P00“5, nesui

juos kožnas, kas 

tik nori, gali

' nutl grat.,us į fcEfeCj? prexentus ra* C klausk ap)e JU(M ę
(karėtos savo itornlnko. 

o Jis tau papasa

kos apie Juos.

P. Lorillard Co., New York City

...... • ........... .......... ... .....

Dykail - Dyiai!
Tikrų rusiškų cukerkų 

pabandymui, padirbtų per 
rusus. Pasiuskit atvirutę, 
o mes jums prisiusime DY
KAI pabandymui įvairių 
originališkų rusiškų cuker- 
kų, padirbtų Suvienytose 
Valstijose, žiūrėk vardo 
ant poperčlės.

Russian Candy Co.
Chicago, Ill.

Gydo vyrų, moterų bei vaikų 
ligas

vai. 9-22 iš ryto 1-3 po pietų 
6-9 vakare

4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.

; i ta.iis'ixti kkauik aniline » a n n 

a Dr. S. A. ŠLAMENĘ' 
■ SPECIALISTS
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 3255 SO. HALSTED ST. !

TeL Drover 6328 CHICAGO, ILL. fl

sama.     «

| Tel. Randolph 5246 g

I A. A. Slakls I
I ADVOKATAS ų|

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

| Res. 3255 So- Halsted St. |
Tel. Drover 5326 |

jjKiKomMTO* aammca. a.'g
8 Telephone Yards 6685

g Lietuviška Drapanų Krautuve |
-

Užlaikau didžiausiame pasirin- g 
® kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, g 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir _ 
H vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
g kotų. ®

B JONAS BUDRIKAS, savininkas “
3252-54 S. Morgan St. 0 

J CHICAGO, ILL. H

FMiBS 

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausiai gatavai 

farmas su budinkais, sodnais ir uolo
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javamo, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionlja Amerikoje kur a* 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan tfpielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu taimerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liojo žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manei 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, Mieli.
.ižjirfeĮŠn .įi.~iž.l8.įS.2fcS8EW|^
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

LIEŽUVIS.
Jau buvo aprašyta apie 

dantis, lupas, gliti, seiles. 
Bet burnoje dar. turime vie
ną ypatingą organą — lie
žuvį. Juo naudojamės la
bai daug. Daug naudojasi 
liežuviu ir gyvuliai. Bet 
žmonės vartoja liežuvį kal
bėjimui, o tam negali pa
vartoti kiti gyvuliai savo 
liežuvių.

Liežuvis veik perdėm su
sideda iš raumenų. Rau
menis eina per liežuvį išil
gai ir skersai. Tuos rau
menis galime vartoti sky
rium arba kartu vienus su 
antrais. Tukino budu lie
žuvį galime visaip lanksty
ti, vartyti, kraipyti, trauk
ti, tiesti, smailinti ir t.t. 
Ištiesų, liežuvis yra tai y- 
patingas 
nas.

Labai 
valgant, 
dinėjame maistą tarp dan
tų, liežuviu jaučiame nesu
kramtytus maisto šmote
lius ir juos vis pastumiame 
tarp dantų geram susmul- 
kinimui. Tuomet gerai su
kramtytas čiulkinis paima
ma ant liežuvio ir pastu
miama gerklėn prarijimui.

Liežuviu atrandame ir 
pajuntame kas negera bur
noje del prarijimo. Lie
žuviu surandame žuvies a- 
šakas, pastumiame jas prie 
lupų išspjovimui. Lupos 
yra sargai prie burnos, o 
liežuvis yra sargas prie 
gerklės ir suranda kas ne
tinka prarijimui.

Žmogaus liežuvis yra 
švelnus. Kaikurių gyvuliu 
jis yra labai šiurkštus. Liū
to liežuvis yra šiurkštus ir 
juomi laižydamas jis nu
drasko mėsą nuo kaulų.

Liežuvis yra skonies or
ganas. Liežuvyje yra ner
vų išsišakojimai, kurie drie
kiasi smegenų link. Yra 
tai skonies nervai. Tų išsi
šakojimų yra labai daug ga
le ir šalyse liežuvio.

Yra 
skonies 
dūmas, 
mas ir 
skonis, 
dinti vienu iš minėtųjų, tai 
bus sumaišymas kelių sko
nių. Kvepėjimas daug 
reiškia del skonies. Jei tu
rime šaltį ir jei-esti musų 
uoslės atbukusios, tai toli 
gražu nėra taip gardu ir 
malonu valgyti, kaip, už- 
uodžiant gardų valgį.

Taigi liežuvis yra orga
nu kalbėjimo ir skonies. 
Skonį turime ne tam, kad 
jausti užganėdinimą, bet 
skonis yra skirtas del mu
sų naudingumo. Skonis 
pirmiausia yra tam, kad 
jausti kas gera ir kas ne
gera valgyti. Per visus or
ganus galime turėti malonu
mų. Akimis matome dai
lius reginius, ausimis girdi
me gražią muziką, malonų 
dainavimą, lupomis jaučia
me mylimo asmens pabučia
vimo saldumą, bet visupir- 
mu tie organai mums duota 
dęl prigelbėjimo musų dar
buose.

Liežuvis jaučia dvejopai. 
Jis yra skonies organu ir 
organu palytėjimo. Jaučia 
grubumus, kaulus, bet jau
čia ir skonį. Juomi jaučia-

musų kūne orga-

naudingas liežuvis
Liežuviu pastuin-

Į me cukraus saldumą, juomi 
'jaučiame sudegusio maisto 
netikumą.

• Skonis yra ne tam, kad 
masinti mus prie valgio. 
Žinomo priežodi — alkanam 
duona už modų saldesnė. 
Atsitinka, kad žmogus ne
tenka liežuvio, bet jis jau
čia alki. Todėl skonis yra 
ne tam, kad mus masinti 
prie valgymo, bet kad rink
ti kas mums sveika ir kas 
kenksminga.

Sakome, jog tas ir tas turi 
gerą skoni. O žmogus gali 
turėti skoni prie valgio, 
drabužių, muzikos ir t.t. 
Aišku, kad sakydami, jog 
tas ir tas turi gerą skoni, 
neišreiškiamo tą, jog alka
nas muzikos, drabužių, val
gio ir t.t. Tuomi išreiškia- 

. me, jog jis gerai atskiria 
gerą muziką nuo blogos, ge- 

, ra drabuži nuo netikusio, 
gerą valgį nuo prasto.

Skonies nervų randame 
ne vien liežuvyje. Jei 
žmogus netenka liežuvio, 

. tai visgi jis nepraranda pil
nai skonies jausmo. Sko
nies jausmų yra gomuryje. 

. priešakinėje gerklės dalyje 
ir liežuvėlyje.

Mažų vaikų skonis yra 
■ natural is. Ir butų gerai, 
kad skonis pasiliktų pas 
žmogų tokis, kokis buvo 
kūdikystėje. Bet žmonės Į- 
pranta apgaudinėti savo 
skonį visokiais prieskoniais, 
sugadina natūrali skonį ir 
įgyja naują skonį.

Nę visi vienodą turi sko
nį. Sakysime, retai kas iš 
prigimimo mėgsta tematęs. 
Daugelis prie jų pripran
ta, bet kaikuric nepripranta 
ir jiems tomatės yra tiesiog 
nuodai.

MAISTAS SKILVYJE.

------- ;--------- r-------- . . my

KATALIKAS

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą, 
liakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatra, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

Kas
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keturios pamatinės 
rūšis. Yra tai sal- 

surumas, rugštu- 
kartumas. Kitokie 
jei negalime pava-

yra labai svarbus 
Kuomet jį pri

valgiu, tai jis iš-

Buvo apsčiai kalbama a- 
pie valgius, apie jų vertę. 
Nurodyta, kaip valgis turi 
būti pagamintas burnoje ir 
kaip burnoje atrandama vi
sokie daiktai, kurie butų 
kenksmingi musų organiz
mui. Galop gerai sukram
tytas, seilėmis suvilgintas 
maistas pakliūva skilviu. 
Prasideda čia jo virškini
mas.

Skilvis 
organas, 
kemšame
sipučia it didelė hole, gi 
kuomet maistas nuslenka 
tolyn į žarnas, tai tuomet 
skilvis susitraukia ir jo sie
nos susiglaudžia, pasidaro 
it ištuštintas maišas ant as
los pamestas. Tuščių, nie
kuo nepripildytų, vietų ku
ne negali būti. '

Kuomet maistą imame 
kimšti skilvin, tai skilvio 
sienos plečiasi ir plečiasi.

Skilvis turi sau paskirtą 
darbą ir jis negali jokio ki
to darbo atlikti, kaip jam 
paskirta. Kaip dirbtuvėje 
kiekvienam darbininkui pa
skirta darbas ir niekas už 
jį nepadaro, taip panašus 
darbo paskirstymas dar la
biau matosi musu organiz- 
me. Skilvis negali to dar
bo atlikti, kurs turi būti at
liktas burnoje. Skilvis ne
turi dantų ir negali susmul
kinti nesukramtytų daiktų. 
Prarytų gabalų 
gali suvirškinti.

Tananevicz SavinosBANK
i:

$

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

KUN. AL. P. BALTUTIS.
Šiandie įšventintas kimi- metu ėmė filosofijos, 

gu Aleksandras P. Baltutis 
yra kilęs iš ■ Gargždų, Tel
šių pav., Kauno gub. Bot 
kuomet dar Aleksandras 
buvo keturių metų am
žiaus, su gimdytojais per
sikėlė gyventi Į Naumies
ti, Raseinių p., Kauno gub.

Kunigo Aleksandro tėtu
šis Petras buvo pasižymė
jęs vyras. Tarnavo armi
joje Petrograde gvardijos 
Semionovskanie'pulke. Da
lyvavo karo 1855—6 m. 
prie Sevastopolio. Buvo 
gvardijos vachmistru ir už
sitarnavo šv. Jurgio kry
žių. Po karo apsigyveno 
Lietuvoje ir buvo vachmis
tru Vokietijos pasienyje. 
Manifestu 1894 m. gavo po- 
tomstvennoje dvorianstvo. 
Bet tėtušis apie tą garbę 
nesirūpino ir paliko vaikams 
išsirūpinti tam tikras po- 
peras. Jas išsirūpino su
ims Petras.

Kunigo Aleksandro moti
na Alena Juchnevičiūtė y- 
ra kilusi iš lietuvių bajo
riškos giminės.

Aleksandras 
lankė pradinę 
Naumiestyje, o

Teo-
logijos kursą baigė Bour- 
bonais, III. Šiandie Šven
to Vardo katedroje, Chica
go, pašvęstas kunigu.

Mokslus einant prigelbėjo 
broliai — Paulius, vedėjas 
Foreign Exchange skyriaus 
Tananevicz Savings Banke, 
ir Jonas, biznierius ant 
Town of Lake.

Kieve 
(Petras) 
cukraus 
stantinas
roję kariniame uoste Vladi
vostoke, Mikalojus, buvęs 
ūkininku tėviškėje, yra 
paimtas karau, kaipo gvar
dijos unteroficieras ir yra 
užžiurėtojas transporto, Vil
niuje. Viena sesuo Sofija 
yra Lietuvoje ištekėjusi, o 
antra Marijona gyveno su 
broliu.

vienas 
yra užveizčtojas 
dirbtuvės, Kon- 
ta niauja konto-

brolis

t Tel. Drover 7042 Ž

t Dr. 8. Z. Vežei (Vezelis) t
? -------------------------- T

pirmiausia 
mokyklą 

dyklaikio 
metu kartu su kitais broliu
kais buvo mokomas brolio 
Petro, kuris buvo baigęs 
mokytoju seminariją ir mo
kytojavo Lenkijoje. Del 
ištekliaus stokos Aleksan
dras negalėjo būti leistas 
toliau mobilities. Su bro
liu Jonu jaunas Aleksand
ras leidosi platęjin pašau-Į 
lin ir pribuvo Anglijon. 
Neužilgo atvyko i Ameriką, 
į Chicago, ir apsigyveno ant 
Town of Lake. Susipaži
nęs su vietos gyvenimu ir 
sužinojęs apie mokyklas, A- 
leksandras sumanė mobili
ties. Manė, jog'jam pato
gi vieta mokiuimuisi bus 
lenku seminarija ir kolegi
ja Detroit, Mich. Nuvyko 
ton Įstaigon, bet vos išken
tėjęs joj vienus metus, pa
siryžo daugiau j on negrįsti. 
Tuo tarpu jau buvo atras
tas gerai žinomas Valpa
raiso universitetas ir A. 
Baltutis nuvyko ton Įstai
gon ir išbuvo joj tris metus 
su viršum. Jauzdamas pa
šaukimą kunigystėn, Alek
sandras išvažiavo į Niagara 
Falls seminariją, ir ten bai
gė kolegijos kursą, ir du

LIETUVIS DENTISTAS *
4712 So. Ashland Ave. t 

arti 47to» gatvė*. £

P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, šliubi- 
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni
jai s, špilkas ir 
t.t. - Musų krau- 
t u v ė pripildyta 
naujausios mados 
tavorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
už prašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

N-HPRl 
■Į HeįUSPMOtf 
j 49% ALCOHOL 
lEMBICHTERSCa

gauti 
Richter’io 
Erpellerj, 
reikalau

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados
kite su su' ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas iidirbejui.

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington St

NEW YORK. N. Y.’

M. J. Wankowski
APTIEKA

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

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

M. J. Mankowski, 

45B3 S. Wood St., Chicago 
Chicago, Dlinois.

KAZIMIERAS SUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperas

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Drover1310

n<'

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School ot Langnoges

1741 W. 47th Street, Chicago, !&

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų 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 krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.

Dr. T. M. Haturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Ė1!,

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law 
Room 1000 79 W. Monro© St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

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-

P. CONRAD 3130 S.Halsted St,

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda 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 išmokcstis. 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.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Pauedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DYKA!
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

s,

y Šitas specialis KUPONAS vertas 11 
Hassan Cigaretę kuponą, kada yra pnduo- $ 
damas su 90 ar daugiau regulerisku Hassan § 
Cigaretę kuponą. Dovaną Stofyje^!Wa

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

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
& Durų, lentų, lentelių, r6mų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3030 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

i 
B
i

a 
a

I

I 
I

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVĖ., CHICAGO,
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokėjimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt,

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystiis srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai pusė kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičiu.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

3315 ILL
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Dorna West Pullmano Lietuviams.;
Jau galima pinigus siųsti j seną krajų — Lietuvą. Taippat par e) 

duodame laivakortes. B

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- f 
davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, 8 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios,
daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių 
viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Turime ant pardavimo " 
apgyventa. Lietu- B 

■ 
| 
■ 
9

ku, kad valgis burnoje tin
kamai privalo būti prireng
tas del skilvio. Dar kartę 
pamatome svarbą gero, pil
no sukramtymo.

skilvis ne
iš to aiš-

■
West Pullman, III. ■

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
T el. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 —

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

B. W. SLUZ
738 W. 119 St.

3



KATALIKAS

Iš Lietuvos.
TELŠIAI.

— Telšių gimnazijos di
rektorius praneša, jog nuo 
liepos 1 d., 1915 m. Telšių 
visuomenės vyru gimnazi
ja bus valdžios užlaikoma. 
Todėl nuo 1915—16 mokslo 
metu mokesnis už moksli) 
bus numažintas. Kiek 
reiks mokėti, dar nežinia, 
tiktai skelbimuose pasaky
ta, kad mokesnis busiijs 
toks, koksai kitose apskri
čiu valdinėse gimnazijose. 
Iki šio laiko buvo mokama 
kiekvienoje klesoje po 110 
rub. ir dar 10 rub. nario 
mokesnio. Patartina lietu
viams stoti Telšių gimnazi- 
jon, nes ji nuo pradžios atei
nančiu mokslo metų paliks 
valdine, mokesnis irgi tur- 
but nebus brangus, mok
slas, be mažu išimčių, taip- 
pat neblogai pastatytas, ži
noma, su laiku dar bus vis
kas taisoma ir tobulinama. 
Liuesu vietą yra visose kle- 
sose, ypač mažesnėse, pav., 
I kl. išviso tiktai 8 moki
niai, II kl. 10, III kl. 21. 
IV kl. — 13 ir t.t.: išviso 
gimnazijoje esama apie 103 
mok. Gyvenimas Telšiuo
se nebrangus, mokiniai mo
ka 16—18 rubliu mėnesyje.

— Per Telšius kiekvieną 
dieną pervažiuoja nemaža 
pabėgėliu nuo sienos. Va
žiuoja daugiausia moteris 
su vaikais, dar vežasi su 
savim šiokius-tokius daik
tus. Dauguma žydai iš mie
stelių. Telšiuose apsigy
venusiu pabėgėlių nėra.

_______ *
WBFARNIAI, 

(Telšių apskr.).
Jau senai buvo rengtasi 

išgrįsti akmenimis miesto 
gatvės. Valsčiaus suvežtie
ji akmenis vis dar ir dabai1 
tebeguli krūvose ir ritinė
jasi netvarkoje ant takų, o 
kiti miestiečių nešiojami ta
kams pasidaryti. Gatvės, 
kaip buvo negrįstos, taip ir 
palikusios. Dabar, pavasa
riui užėjus ir gatvėms pa
šalą išmetus, vos ir išva
žiuoti begalima. Su išva
žiavimu dar tiek to, bet 
gatvių nešvarumas gali atsi
liepti ir paties miestelio gy
ventojų sveikatai, jaigu kil
tų kartais tariamoji epide
mija. Be to užkarčiainiuo- 
se iš žiemos pilna visur į- 
vairiii šiukšlių, kurios sau 
upeliais srovena į upę ir 
teršia vandenį, kuriuo nau
dojasi visas miestas. Pel
kėtų atkreipti į švarumą do
mi) tiems, kurių priežiūrai 
yra pavestas tas dalykas.

žmonės tokio dar neatmena. 
Smarkiai bėgdamas van
duo baisiai sugadino kelius: 
išmušė didžiausias duobes, 
suardė ir išnešiojo tiltus.

Mums, palavėniečiams, tai 
didžiausia nelaimė — Pa
vėnis,. kurį išsilsėjus suga
dino vieškelį, einantį pro 
mus į Subačių. Tiltai pras
toki, todėl vanduo nesuspė
ja pro apačią bėgti, bėga 
pro šalį tilto keliu, išmuša 
didžiausias duobes ligi 2 ar
šinų ilgumo. Ties viena to
kia duobe kovo 27 d. baisi 
nelaimė atsitiko su Koma
ro arkliais. Žmogus, va
žiuodamas trimis jaunučiais 
arkliais vienuose ratuose, 
nežinodamas duobės gilu
mo, dar pasuko kur giliau. 
Arkliai nepripratę nusuko 
į šalį, žmogus nebesulaikė 
ir su visu vežimu Lavėnies 
gilinimu pagrimzdo. Žmo
gų dar pasisekė išgelbėti. 
Visi tris arkliai su vežimu 
pasinėrė, net 3 valandas ne
simatė; paskiau tolokai nuo 
krašto tarp medžių pasima
tė šonai išputusių arklių ir 
ratų galai. Kol vanduo ne
nuseks, visai negalima bus 
jų 'ištraukti. Vienas ark
lys skyrium vertas arti 200 
rublių. O vis nelaimės, kad 
nepadaro gerų tiltų.

STAKLIŠKĖS, 
(Trakų apskr.).

Baisus šie metai dauge
liui žmonių, bet neikiek jie 
negeresni stakliškiečiams. 
Štai, pavasariui atėjus, 
džiaugiasi būdavo jo sulau
kę, 6 dabar ne tas upas. 
Laikas jau eiti į dirvą ar
ti, sėti, bet maža kam už
tenkamai yra sėklos; dau
gumą atiduoda karuomenei, 
kita — sau sunaudota. Vi
sur musų apylinkėje deja
vimai: kas daryti, kur sėk
los gauti; nusipirkti — 
brangu ir tai nelabai gau- O o
narna.

EXTRA!
if.

Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 
pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
III. Atsišaukite Į Tananeviez Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

Parsiduoda puikus medinis namas 
Riverside priemiestyje, su šios mados 
intaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 
pūdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuvių nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite Į

Tananeviez Savings Banką
Real Estate Departamente

PIGIAI.
Parsiduoda saliunas lietuvių ap

gyventoj vietoj. Priežastis pardavi
mo — savininkas serga. Biznis turi 
būti parduotas i trumpą laiką. Kreip
kitės šiuo antrašu:

M. J. Tananeviez Office, 
670 W. — 18th str., Chicago, 1111.

Reikalingas vaikas, pabaigęs Pub
lic mokyklą. Malonėkite atsišaukti į

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraciją
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per mėnesi, 4237 — 
5th avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite j

Tananeviez Savings Banką
Real Estate Departamente

Ant randos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės Į 
Tananeviez Savings Banką

Tananeviez Savings Banką
Real Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubii mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas Į 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananeviez,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti parr 
duoda už 30c 

19©
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes9 Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avo
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avo

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avc 
1217 S Haisled St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln avc 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Went worth avo 
3427 S llalsted st 
4729 & Ashland avo

Graikijos karalius, kurs pa7 
vo j ingai serga.

trečias' iškilmingas 
PIKNINKAS

Parengtas dr-stės Lietuvos Mylėtojų. 
Cicero, III., kuris atsibus geg. (May) 
30 d., 1915 m.. G. M. Chernausko dar
že, Lyons, Ill. Pikninkas prasidės 
9 vai. iš ryto. Įžanga 25e. porai. 
Kviečiame visus musu viengenčius, 
senus ir jaunus atsilankyti į musų 
iškilmingą pikninką, kur galėsite lik- 
smai praleisti laiką ant tyro ir gra
žaus oro. Kviečia

KOMITETAS.
Pasarga. Važiuojant iš Chicago rei

kia imti Ogden avė. karus lig 52 avė., 
o ten išlipus paimti Lyons karus, ku
rie daveš iki pat daržui. Iš Cicero 
imkit 52 avė. karus ir Lyons karus.

didelės pamaldos.
Parengtos ant Lietuvišku Tautišku 
kapinių, nedčlioj. gegužes 30 d., 1915, 
(Decoration Day). Pamaldos atsibus 
ant Tautiškų kapinių. Prasidės 10, 
vai. ryte ir tęsis iki 12-tai v., paskui 
bus pikninkas Leafy Grove — Blin- 
strupio darže — Willow Springs, III.

Širdingai kviečiame visus be skir
tumo atsilankyti ant musų pikninko.

Paieškau savo tetos, Onos Milikauc- 
kienės) ir sesers, Stauislovos Mili- 
kauckaitės, iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kaltinėnų miest. Metai atgal 
gyveno Chicagoje ant Wood str., da
bar nežinau kur,' Jaigu kas žinotų, 
arba jos pačios, teiksis atsišaukti ant
rašu:

Fr. Verpečinskas,
5953 So. State str., 2nd floor, • front, 

Chicago, Ill.

MOSĖDIS,
(Telšių apskr.).

Čia žmonės vėl pradėjo 
nugąstauti. Tankiai girdė
ti anuotų tolimas bildėsis. 
Gyvuliams lig rekvizicijos 
pas daugelį jau pašaro tru
ko.

Kovo 28 d. vakare nu
skendo vieno ūkininko sam
dinė 13 metų mergaitė, į- 
smukusi pro įlūžusį ledą.

ŠIAULĖNAI,
(Šiaulių apskr.).

Musų krašte dabar atsi
rado visokių vagių: vieni jų 
vagia arklius, kiti kas pa
puola. Balandžio 2 ir 3 d. 
Kudikuose pavogė porą 
arklių ir briką su pakinky
mais, ir svirną iškraustė. 
Nekentė jo ne vienas, nes iš 
vieno paėmė ratus, iš kito 
arklį, iš trečio — daiktų. 
Taip sudėtiniais ir išvažia
vo ant' Baisogalos. S.' kai
me iš malimo kasžinkas vėl 
grudų išnešė kelis maišus, 
atvežtus malti.

Pagalinus, naktį, balan
džio 6—7 d., Dirvoniškiu 
Mikšio pavogė arklį. Vie
nas intariamas suimtas, iš 
ten-pat kaimynas, dar jau
nų metų: buk tai kas Dir- 
voniškių matęs naktį jį jo
jant ir pažinęs.

Paieškau savo 
vyro Stanislovo 
Laurinaičio, 39 
metų, paeina iš 
Kauno gub, Gau
rės parap., Pur- 
viškių kaimo, 3 
metai atgal jis 
mano apleido 
Chicago Heights 
ir iki šiam laikui 
nežinau kur jis 
yra. Norėčiau, 
kad atsišauktų,

arba kas duotų žinią, gaus 5 dol. do
vanų. Aš ^fnanau važiuoti į Lietuvą, 
tai norėčiau pirma sužinoti, gal jis 
taipgi norėtų važiuoti į tėvynę. Mel
džiu duoti žinią šiuo antrašu .

Mrs. Pet. Laurinaitienė, ' 
1516 Arnold st., Chicago Heights, Ill.

EXTRA PIGIAI!
Parsiduoda ant 5 familijų namas, 

tik $590.00 Įmokėti. Išrandavotas už 
$600.00 ant metų. Namas geroj tvar
koj, gazas ir toaletai kiekvienam pa
gyvenime. Kaina $4,500.00. Atsi- 
šaukit tuoj pas

Jasudes, 
1566 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

PALAVĖNĖ,
(Ukmergės ap.).

Šiais metais pas mus Li
mai paleido visą sniegą. 
Per kovo 25 ir 26 d. visi 
laukai, keliai, pievos pali
ko pliki. Todėl didžiausias 
polaidis; net senesnieji

Red. Atsakymai.
Miss Ant. Jakaitukei ir 

Kaz. Juršai. — Tuo reikalu 
ginčai “Katalike” užbaig
ti ir todėl neverta jų atnau
jinti. Todėl negalime su
naudoti.

R. K. — Iš koresponden
cijos padarome tik ištrau
ką, nes neapsimoka visokių 
nenuoramų vardais teršti 
laikraštis. Jiems butų tik 
veltus paskelbimas.

PIG|A2.
Parsiduoda grosernė lietuvių ir len

kų apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo — nesveikata moteries.

Kreipkitės šiuo antrašu:
1141 Clinton Str., Chicago, Ill.

Kambaris (furnished room) pavie
niui ant raudos. Labai gražioj vįetoj 
ir nebrangiai. Kas nori gražiai pa
gyventi, kreipkitės adresu:

A. KukSta,
3422 So. Union avė., tarpe 34 ir 35 g.

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Dienraščio “Kataliko” a- 
gentas, M. ŠIMONIS, šio
mis dienomis lankosi po 
Pennsylvaniaos valstiją ir 
užrašinėja “Kataliką.” Kur 
Jis atsilankys, lietuviai juo- 
mi gali pilnai užsitikėti ir 
per ji užsirašyti dienrašti 
“Kataliką.”

A. L. D. “Kataliko” 
Administracija.

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.

Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišauki! kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananeviez Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J, FILLIPOVICH, paid.
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EXTRA!
Tiktai ant trumpo laiko.

TEMYKIT!
Musų pigumai 
bus visados po 
šiuo paveikslu 
pagarsimi. Į 
kitus miestus 
siunčiame tik
tai aplaikę vi
sus pinigus ant

reikalau jamų tavorų, ir gvarantuojame pil
ną užganėdinimą, ar gruzinam pinigus.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą ir 
namuose reikalingų daiktų.
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JAU EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IR 
VISUOMENĖS MĖNESINIS ŽURNALAS.

"PAŽANGA”
“PAŽANGA” eina tautiskai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sahdarbininkauja žymiausi kaip Amerikos, taip 

Europos lietuvių literatūrai.
“PAŽANGOJ” nuolatos vedami šie skyriai:

1. Politikos ir visuomenės dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai. 3. 
lė. 6. Bibliografija ir kritika, as ir išradimai. 5. Literatūra ir dai- 
Įvairųs straipsniai. 4. Moksl

“PAŽANGA” yra 48 pusi, didelio formato. ,
“PAŽANGOS” kaina, metams $3.00, pusei metų $1.50. Askiri num. 25c.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
I860 IV. 46th Street Chicago, UI.

? JOHN P. RASHINSKI “
‘‘ Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie- g, 
S čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei- 
a, kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. 1 
B Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DO- a 
S VANAI. Visas darbas gvarantuoįamas. H
■ DVI GALERIJOS ■

3213 So. Morgan St., 668 W. 18th St. ■

Alexander Hamilton—father of American Credit”

DANIEL WEBSTER šitaip pasa
kė apie Hamilton: “Jisai uždro
žė Į uolą tautinių turtų ir gausus šal

tiniai mokesnių patekėjo; jisai palie
tė lavoną viešojo kredito ir kreditas 
buvo pastatytas ant kojų.” Nei jo- 
kis kitas žmogus Suvienytose Valsti
jose neprisidėjo tiek prie sudarymo 
konstitucijos, kiek pasidarbavo Ka

lyklų ir apynių tikrai prisideda prie 
nuosaikumo. Amerikos Kolosas, kurs 
tik po Washingtouo antras statomas 
sulyg naudos, suteiktos Amerikai, kas 
dieną gėrė alaus. Nei vieno nežino
me, kur pasakytų, jog tas jam bent 
kiek butų pakenkęs. Konstitucijos 
prieglobstyje, kurią sudarė Hamilton, 
Anheuser-Buseh 58 metai atgal jstei-

milton. Jis ėmė dalyvumą visuose gė
svarbesniuose debatuose ir nenuilstan
čiai dirbo visuose svarbesniuose ko
mitetuose. Jo genius, individualybė 
ir didis pramatymas neišdildomai at
muštas aut kiekvieno šalies įstatymo 
paragrafo — įstatymo, kuriuomi gva- 
rantuota Amerikos žmonėms ant vi
sados tikybine, komcrcialė ir asmeni
no laisvė. Per visą savo gyvenimą 
Hamilton panaudojo savo iutekmę, 
kad iškelti ir proteguoti bravorinę 
pramonę. Tarp respublikos tėvų kon
stitucijos nei vienas geriau nežinojo, 
jog teisingai padarytas gėralas iš so-

savo didžią, garsią Įstaigą.
visą tą laiką jie darė teisingą alų. 
šiandie-gi net 7,500 žmonių nuolatai 
reikalaujasi, kad išpildyti 
visų kraštų užsakymus. Jo 
pagarsėjęs visame sviete 
gėralas.

BUDWEISER
—del savo gerumo, čystu- 
mo, švelnumo, malonaus 
kvaęo, viršija išpardavi

mu milijonais butelių , 
kitų alaus rųšių. f

ANHEUSER-BUSCH • ST. LOUIS, U. S. A.
J'* }

& Visitors to St. Louis arc courteously invited to inspect A '

visokius iš

*

laweiseM
>MeapsModeratjicu< . w

* "
| Reikalaudami ką ners visados kreipkitės į
I
; Peoples Home Supply
■ 1936-38 S. Halsted St., Chicago, III.

Szit s paauksuotos laikrodėlis, gva- 
rantuotas ant 25 m., 12 saizo, 15 ak- ■ 
menu Elgin viduriais, 'vertes $25.00, i 
ant szio iszpardavimo tik D

$16.90 g
Nikeliniai laikrodeHai 12 arba 16to I 
saizo, 7 akmenų Elgin viduriais, I
vis tdos vert i $10.00 dabar

$6.25 ■
P.S. Szins nedėlios pigumai nebus I 
sumažinti nei del krautuvninku

■ 
iiiniiHiiiiiiiHiniH'MHi'.nHiiiiiuMiiiimuHiaiiiiiHfliiRiitMmniHinimHi

Buk NepriguImiRgu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- 
prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos,B j°J

įg kad ir bčdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, ile- 
|j mė labai derlinga, gali 
g 120 dolerių, gali pirkti 
B šykite mums, indedant 
" formaciją dovanai

sėti javus du ir tris ,kartus į metus.
40 akerių žemės.
2c. markę, o mes

Kas turi
Kas norite žinoti plačiau, ra-
Jums pirsiųsim kuingą ir in-

VISBARAS
Chicago, III.

& CO.
Telephone Yards 3159

I 
■?3112 So.

Kas nori»
* AJJJU4J, JJn.LVlNfil J-NiOn/iO, JDUA. UI., u

Halsted St., 
susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas

BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51..

.»j

SSBS

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visucmenS idant išgir
sti geri, muzika arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti buvo na
muose be jokią extra iškašiią, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
ciningus arba

S1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 Ir 50 nnizikallšlrg dyk»l

Raštiška gvarancija ant 85 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra- 
lų, illiustruot* katalogą dykai.

Royal Piionograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

IHJ-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

$

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS " 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

x ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utaniMas ir petnyčia.
p—------- - PRENUMERATA KAŠTUOJA; ---—AMEBIKOJ

iį’l • I fRosijoį ir Lietuvoj $3.50, Angli’ fib ttUrUJ įjojūŠkotijoj 15š.Prusnose 15 m.
•mr*-.- tr- .  „.r- - -   v- t  - u«-.cvn- a__yw*-. - ■ -«>

Kasyk iaojaas, o gausi vieną numerį dyk-?;!.

W. D. Boczkauskas & Co.
W. Souih Ak - Nahancy City, h.
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