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Rusai subėgo 
aplink Lvovą

Vienna, birž. 5. — Ru
sijos armijų skeveldai iš 
Peremišlio nuo upių San ir 
Stryj bėga Lvovo link. Ap
link tą miestą yra laiki
nos drutvietės ir čia yra ru
su paskutinė atspirtis Gali- 
cijoje.

Teutonai tik trina rankas 
ir džiaugiasi iš tų pasekmių. 
Dabar teutonai tiki, jog 
diena po dienai Lvovas bus 
atimtas iš rusų ir paskuti- 
iliaįi caro armijų likučiai 
bus išgrūsti iš Galicijos.

Teutonų karo žinyba pri
pažįsta, jog dar smarkiai 
reikės susiremti su rusais, 
kol juos pasiseks išgainioti 
iš Galicijos.

Rusai traukiasi visu fron
tu, bet antpuolaučius teu
tonus atmušinėja labai 
smarkiai.

Tuo tarpu kaip po- visą 
Vokietiją ir Austro-Vengri
ją nuo krašto iki krašto 
liejasi džiaugsmo bangos del 
paėmimo Peromišlio ir taip 
didžio pasisekimo prieš ru
sus, rusai ramina save vi
sokiais budais. Sako, jog 
tvirtovė du kartu sudaužy
ta mažai teturėjo'vertės ir 
jog rusams susitvarkius 
tvirtovė vėl bus atgauta. 
Pripažįsta, vienok, jog tai 
liūdnas smūgis.

Ne su menkomis, vienok, 
spėkomis teutonai drožia 
smūgius rusams. Teutonai 
turi Galicijoj didžias armi
jas.

Susekta, jog vokiečiai 
daug savo karuomenės yra 
sutraukę Galicijon iš Fran- 
cijos ir Belgijos.

Iš Kuršo ir
Žemaitijos.

Berlynas, birž. 5. — Vo
kiečių oficialiai skelbiama, 
jog vokiečių kavalerija iš
gainiojo rusus iš Lenen ir 
Šrunden. Tie sodžiai randa
si Kurše, aplink 40 mylių 
į rytus nuo Liepojos.

Nuo Kuršėnų į vakarus 
ir ties Sredninkais, padubi- 
syje, rusų atakos neturėju
sios pasisekimo.

— Bernas, birž. 5 — Švei
carijos biplanas su dviem 
lakūnais iškilo į Zuericho 
padanges ir krito žemėn. 
Abu lakūnu užsimušė.

Nuskandino aš
tuonis laivus.

Londonas, birž. 5. — An
glijos pakraščiuose vokie
čiai sutorpedavo dar aštuo
nis garlaivius.

Sutorpeduota Cyrus, Da
nijos garlaivis; Lapland, 
Švedijos garlaivis; Salva
dor, Danijos gark; Cubano, 
Norvegijos gal.; Inkum, 
Anglijos garlaivis, Iona, 
Kanados garlaivis ir Ilirold 
ir Victoria, Anglijos žuvi
ninkų garlaiviai.

Visų garlaivių pasažie- 
r-iai ir jurininkai suspėjo 
sulipti i valtis ir išsigelbė
ti.

Pasažierinis garlaivis 
Adriatic laimingai pribuvo 
i Queenstown. Pasažieriai 
baimėje buvę, kuomet jų 
garlaivis artinosi Į Airijos 
pakrantes.

Vokiečiai nuskandino du 
Portugalijos garlaiviu. Por
tugalai labai Įnirto už tai. 
Laikraščiai protestuoja ir 
reikalauja diplomatinių ry
šių pertraukimo su Vokie
tija.

Italai prieš 
didį mūšį.

Roma, birž. 5. — Šiuo 
tarpu tarp italų ir austrų 
stambių veikimų nėra. Į- 
sibriovusi italų armija į 
Austriją užiminėjo svarbes
niuosius punktus ir dabar 
jau atsidūrė prieš didžias 
austrų jėgas. Skubiai ita
lai gabena sustiprinimų. 
Didis mušis ištiks bėgyje 
sekančių poros savaičių. I- 
talai labai Įsitikinę, jog lai
mės muši.

'APVAGIA BADAUJAN
ČIUS.

Londonas, birž. 5.—Lon
dono laikraščiai nuo Belgi
jos ambasadoriaus Anglijo
je apturėjo žinią, jogei vo
kiečiai sukonfiskavę ir pa
sisavinę visus belgų Rau
donojo Kryžiaus pinigus ir 
dokumentus. Girdi, patįs 
vokiečiai belgų šelpimu už
siimsiu-

— Tokyo, birž. 5. — Ja
ponijos užsienų reikalų mi- 
nisteris Kato sako, kad Ja
ponija kartu su kitomis 
valstybėmis pasižadėjo nie
ko skyrium nedaryti karo 
ir taikos reikaluose be kitų

d? Austrijos karuomene.
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Persergėjo 
Amerikonus

Londonas, birž. 5. — Iš 
Amsterdamo atėjo telegra
ma, kurioj skelbiama, buk 
Berlyne amerikonų kolioni- 
joj oficialiai pranešta, jog 
Vokietijos ir Amerikos dip
lomatiniai susinėsimai gali 
būti pertraukti umu laiku. 
Amerikonams Įsakyta būti 
pasirengusiems išvažiuoti iš 
Vokietijos. Vokiečių laik
raščiai atvirai rašo, jog kai
zerio valdžia ketinanti pa
baigti derybas su Washing- 
tonu. ,

Vokietija laiko Ameriką 
už tikrą saVo priešą. Vo
kiečiai sako, jog Amerika 
ginkluoja talkininkus. Jei 
gi Amerika pasidarytu at
viru Vokietijos priešu, tai 
Amerika ne ką savo armija 
ir laivynu vokiečiams te-

Prasidės pjūtis
Roma, birž. 5. — Italijoj 

javai jau pribrendo. Vai-' 
džia ir gyventojai rengiasi 
prie pjūties. Užderėjimas. 
buvo gausus. Yra apsėta 
5,000,000 akrų. Reikia 2,- 
500,000 pjovėjų. Bet pjo
vėjai armijoj.

Šiemet bus panaudota 
pjovimo mašinos. Jų paga
minta 10,000. Kiekviena 
mašina dirba už 15 vyrų. 
Todėl pjovėjų reikės ma
žiau ant 1,500,000. Pricg- 
tam pjovimas atsibus grei
čiau su mašinomis. Pjūties 
laikas bus sutrumpintas de
šimčia ar dvylika dienų.

Pjūties darbą turės atlik
ti moterįs su vaikais, ir vy
rai, netinkantieji į armiją. 
Taipgi spėjama, jog val
džia paleis dvylikai dienų 
kareivių pagelbėti suvalyti 
javus.

— New York, birž. 5. — 

Parodoma austrų artilerija 
ir kavalerija. Apačioj apy
linkės aplink PeremišIĮ, ku
rį teutoaaLis-rusų netikėtai 
atėmė.

Vokiečiai Įveikė 
Anglus.

Londonas, birž. 5. — Vo
kiečiai Belgijoj atakavo ITo- 
oge sodžių. Tas sodžius 
randasi i rytus nuo Ypres. 
Jis buvo anglų ginamas. 
Vokiečiai atakavo su didžiu 
atkaklumu ir buvo kruvini 
mūšiai. Vokiečiai giriasi, 
jog tą sodžių paėmę.

Tas sodžius buvo svarbus 
punktas. Pereitą rudenį 
čia buvo labai kruvini mū
šiai, kuomet vokiečiai sten
gėsi nusiduoti Franci jos 
pajūriu ir užimti Calais.

Dabar talkininkų padėji
mas aplink Ypres susilpnė
jo. Gal prisieis aplesti tas 
vietas. Tai talkininkams 
reikės pasitraukti penkias 
mylias, kur turi naujas ap- 
drutintas pozicijas.

Kaip tik Galicijoj puolė 
Peremišlis, tai daug vokie
čių tuoj iš Galicijos paskir
ta i Belgiją. Gal vokiečiai 
yra suplenavę ką nors la
bai svarbaus nuveikti.

— Londonas, birž. 5. — 
Galicijoj krito princas Mu- 
chranski. Jisai buvo vedęs 
d-idkun, Konstantino duk
terį. Kun. Konstantino sū
nūs Oleg pereitą rudenį kri
to mūšyje Lietuvoje.

— Geneva, birž. 5. — A-

bet jam pavažiavus, buvo 
sustabdytas geležinkelio 
sargo, kuris pasakė, kad 
vokiečiai užminavę kelią. 
Traukinis tada grįžo atgal. 
Vokiečių žvalgai, matomai’ 
jo tykojo, ėmė šaudyti; te- 
čiaus traukinis, pridėjęs 
garo, išspruko. Keleiviai 
turėjo gulėti ant vagono as
los, negalėdami nustovėti 
šokinėjančiuose į visas pu
ses vagonuose.

Mintauja. Mūšiuose tarp 
Mintaujos ir Joniškio, vo
kiečiai nustojo 2 armotų ir 
2 kulkosvaidžių. Per Min
taują į Rygą atgabenta 
taippat vokiečių belaisvių. 
Mintaujon pradeda grįšti 
atgal pabėgėliai.

Iš Liepojos pačias į Ry- 
gą gaunamas per Goldingę- 
Stendeną.

Rygoje prisakyta visiems 
laivų savininkams perkelti 
savo laives ir keltus iš kai
riojo Dauguvos kranto ant 
dešinio  jc^"* **-

Kauno apskr.’ kaip rašo 
‘L. R.,” į Ž. kaimą atvykę 
6 vokiečių pėstininkai, ku
rie besižvalgydami Užkly
do. Jiems kaime apsinak
vojus, namų šeimininkas, 
kur jie buvo apsistoję, pa
tyliais išnešė visų šautuvus 
ir užrakino duris. Ryto 
metą, pasikvietęs kaimy
nus' su vokiečių ginklais 
apstojo trobą ir pranešė 
vokiečiams, kad jie paimti 
nelaisvėn.

Iš Raseinių miesto paspė
jo išbėgti išviso apie 400 
žmonių, kurie prie Dubisos 
upės pakliuvo ugnin, kuo
met vokiečiai su rusais šau
dėsi. Žmonių tečiaus nie
kas nenukentėjo.

— Londonas, birž. 5. — 
Vokietijos laikraščiai per- 
sergsti gyventojus, kad Pe
remišlio paėmimu perdaug 
nesidžiaugtų. Nurodo, jog 
Amerika, Rumunija ir Bul
garija gali stoti atvirais vo
kiečių priešais.

— Amsterdam, birž. 5. — 
Vokietijos karo žinyba pa
skelbė, jog nuo karo pra
džios vien Prūsija neteko 
kareivių 1,388,000.

— Washington, D. C., bir
želio 5. — United States 
Steel korporacijos byla bus 
nagrinėjama augščiausiame 
teisme Washingtone.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

“Naš. Viest.” rašo:
Užnemunės rajone balan

džio 23 d. į rytus nuo Su
valkų rusų karuomenė pa
sekmingai ėjo pirmyn. Nak
čia rusai durtuvais išmušę 
vokiečius iš apylinkių Li
po vo ir Tajenko. Nuo Au
gustavo į pietus paimta ne
laisvėn beveik visa rota: 
120 kareivių, 7 unter-oficie- 
riai ir 1 oficieris.

Rusų karuomenės žygiai 
Raigorodo linkui eina gana 
pasekmingai. Ties Liuba
vu priešininkas mėgino 
nakčia užpulti rusų pozici
jas. Rusai ištolo tamsoje 
pastebėjo eilę neapginkluo
tų vokiečių su baltomis vė
liavomis. Eidami prie ru
sų, šaukė: “Nešaukite, pasi
duodame!” Priėję prie ru
sų per 50 žingsnių, neap
ginkluotieji krito ant žemės, 
o užpakalyj jų pasirodė ei
lė apginkluotų, kurie su 
šauksmu “ura” puolėsi ant 
rusų. Bot patikę vielų 
tvorą ir iš visų pusių apšau
dyti, turėjo skubiai pasi
traukti.

Šiauliai. Vokiečių žygiai 
tame rajone tolyn plėtėsi 
Lygumų keliu ir Joniškio 
plentu. Ant plento teko 
didžiai nukentėti ties Meš- 
kučiais pabėgėliams, kurie 
pakliuvo pačion vokiečių 
ugnin; kas liko gyvas, pali
kęs ratus ir mantą bėgo 
nuo kelio Į lauką.

Pamušos dvare (Lygumų 
valse.) vokiečiai paėmė apie 
500 veislinių galvijų, kurie 
čia buvo atvaryti iš Bubių 
ir kitur. Dvarą aptvėrė 
vielomis ir neleido iš ten 
niekam išeiti. Pašvintyje 
vokiečių žvalgus pasitiko 
rusai su ugnim. Atskiri 
žvalgų būriai maišėsi dar a- 
pic Linkuvą ir Joniškėlį 
(Pan. ap.).

Pašvintyje vokiečiai bu
vo paėmę nelaisvėn Gaida
mavičių (mokini — Z. Gė
lės brolį), atjojusį patirtų, 
kur vokiečiai. Tik vienam 
vokiečių oficieriui padėjus, 
jis pabėgo. Šioje pusėje 
vokiečiai darėsi sau apka
sus. Apskritai, kur tik jų 
daugiau apsistodavo, tuo
jau apsikazdavo.

Dontava, Kauno gub. Ra
seinių pabėgėliai, netikėtai 
užklupus -Raseinių miestą, 
bėgo kaip stovi pėsti Don- — Londonas, birž. 5. —

pritarimo. padarytų, o vokiečiai gale- Pribuvo penki Rusijos in- tėjo patvirtinimas, jog Po- tavos linkui. Pakeliui juos Iš Mitilene atėjo žinia, jog

— Paryžius, birž. 5. -- 
Hispanijos valdžia užtrau 
kė $150,000,000 paskolos.

— Londonas, birž. 5. — 
Anglijos premjeras Asquith 
parvyko namo iš karo lauko 
Francijoj.

vakar prasidėjo smarkiau
sios atakos ant Gallipolio 
pusiausalio. Talkininkai 
pradėjo abelną ataką.

žinieriai. Jie valdžios at
siųsti prižiūrėti Amerikoj 
ir Kanadoj duotus užsaky
mus.

užvydavę vokiečių žvalgai, 
bet nieko bloga nedarę ir 

Dontavo- 
je, įlipę į prekių traukinį,

los uostas ir didesnė miesto 
dalis išdegė. Padegė bom
bos, mestos iš italų oriai- atgal negrąžinę

tų drąsiai skandinti garlai
vius, gabenančius amunici 
ją iš Amerikos.
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Dienon
Matyti, kad rusai bus iš

vyti iš Galicijos. Tuomet 
rusams nebus niekuo di- 
džiuoties. Caro milijoni
nės armijos negalėjo išlai
kyti smarkaus užtelėjimo 
kalelio korpusų. Tas pa- 
■;<;O didžią silpnybę ir lie
sumą mimą caro kariauuin-

Teinsinasi, jog nesi- 
del geležinkelių sto- 
Biįt kas kąĮįas, kad 

valdžia vietoj pasisko
lintais iš Francijos pinigais 
statyti geležinkelius, išleido 
juos “ochranos” užlaiky
mui.. Dabar caras galės 
rengti “pamadas” po didžių 
smūgių Galicijoj.

kų.
seka

caro

Dabartiniai vokiečių vei
kimai Galicijoj dar parodo 
jų didžią galybę. Tik ste
bėtis iš to reikia. Rodos, 
kad jiems nieko negalimo 
nėra. Tai vis vaisiai tauti
nės vienybės, sujungtos su 
mokslu.

Socialistų spauda nešyk
štauja vietos aprašinėjimui 
apie kunigų ydas, nedatek- 
lius, prasižengimus; apie 
tai, kaip kunigai nuskriau
džia žmones. Žinoma, tą 
aprašo su perdėjimu, su 
tendencija. Rašo ne todėl, 
kad jiems rūpėtų dvasiški- 
jos pasitaisymas, o rašo tik 
tam, kad dvasiškiją paže
minti, nupuldinti jos intek- 
mę i žmones, kad suklai
dinti, žmones. Todėl kata
likams nereikia žiūrėti, ka 
rašo, arba sako tikybos 
priešai apie musų dvasiški
ją, nes jie tą daro piktą 
tikslą turėdami.

Visai kitas yra tikslas pas 
katalikus, kuomet jų svar
stoma, kas negera dvasiški- 
joj, ar kas yra 
parapijos tvarkoj, 
katalikas svarstys 
dalykus, širdingai norėda
mas ištaisyti kas negera.

taisytino
Tikras 
tokius

Butų visai neišmintin
ga ieškoti prieštikybinėj 
s ■ idoj gero parapijų rei
kė . um vietinio. Laisva-

Iš darbininką 
likimo. .

Federalis darbo departa
mentas nesenai tyrinėjo 
darbininkų uždarbių santi- 
kius milžiniškoj plieno pra
monėj Suv. Valstijose ir 
susekė labai liūdnus rezul
tatus. Išleistame minėto 
departamento raporte at
randame pav. tokią pasta
bą:

“Apskritai imama mo
kestis valandoje papras
tiems dienos darbininkams 
1913 metais devyniuose de
partamentuose, kurie api
ma plieno pramonę, išneša 
$0,183 — arba 18 ir trįs de
šimtos dalis cento, kad tuo 
tarpu apskritai imamos sa
vaitėje darbo valandos iš
neša nuo 61.1 lig 76.2, o ap
skritai imama savaitinė 
mokestis vienam darbinin
kui išneša nuo $11.57 lig 
$14.38.”

Tos skaitlinės kalba pa
čios už save. Įsivaizdinki
me darbininką, kuris už 
76.2 valandas per savaitę 
sunkiai dirbdamas uždirba 
tik 14 dol ir 38 centus. 
Yra tai, taip vadinamieji, 
“unskilled,” arba paprasti 
darbininkai, kuriuos prista
to didžiausia dalimi imigra
cija, o taip kurių, žinoma, 
randasi daug ir lietuvių. Ir 
tokie darbininkų tarpe dar 
laimingaisiais vadinami, 
nes kiti visi darbininkai 
džiaugiasi gavę 9, 10 arba 
11 dolerių savaitėje už pil
nas ir ilgas darbo valandas.

Ir iš ko čia gyventi, iš 
ko apmokėti randą, iš ko 
užlaikyti šeimyną, ir tai dar 
paprastai skaitlingą, iš ko 
pagaliau pačiam apsidengti 
ir vaikus apdengti ir, ant 
galo, iš ko čia galima tesė
ti visokiems kitiems ir tai 
dar būtiniems bėgantiems 
reikalams, be kurių negali
ma apsieiti. Pagaliau iš 
ko ir aukoti nukentėju
sioms del karo ir kitokiems 
tautos reikalams!

Tatai ir nestebėtina, jei 
pas mumis tasai tautos rei
kalams “aukojimas” toks 
mažas, toks menkutėlis. Ir 
nestebėtina, jei svarbiau
sios šios šalies pramonės 
darbininkai taip prastai .ap
mokami. Tai visa apsvar
sčius, visgi reikia pripažin
ti, kad,\ nežiūrint to, mu
sų žmonės yra duosningi ir 
kad mielai deda ant tautos 
aukuro savo centus. Gi 

manių patarnavimą šitub- 
se dalykuose galima paaiš
kinti šitokia, pasakaite: Ė- 
jo žmogus ir žydas per šlai
tą. Žmogus ėjo pirma, žy
das, netoli atsilikęs, sekė 
žmogų. Žmogus intempė 
gerai lazdos šaką ir palei
do. Šaka drožė žydui tie
siog veidan. Žydas net ant 
dugninės atsisėdo.- O dar 
kvailius atsikėlęs šitaip ta
rė: “Oi, žmogai, dar tau 
dėkir kad tą šaką prilaikei, 
o būtum buvę man dar Siek
čiau.” Tie katalikai, ku
rie mano, jog socialistai 
rašydami ar kalbėdami blo
gai apie kunigus, gero jiems 
velija, tai tokie katalikai 
butų taip paiki, kaip anas 
žydelis. Nereikia atkreipti 
domos į tai, ką rašo arba 
sako laisvamaniai prieš ku
nigus ar parapijas.

Suv. Valstijų armijos generolai.

CEH. O RYAH________ GEN. MILLS________ GEN. DOUGHERTY GtTi.DYER
New Yorko valstijos milicija šalę New Yorko parengus manebrus, todėl jiems 
prižiūrėti suvažiavo ir iš kitų valstijų milicijos vadai. Ant vaizdo matome (iš kai
rės dešinėn pusėn): gen. O’Ryan, New Yorko milicijos; gen. Mills, reguliarės Suv. 
Valstijų armijos; gen. Doughetry, Pennsyivanijos milicijos, ir gen. Dyer, New 

Yorko milicijos.

kad duoda mažai, tai aišku, 
kad mažai tų centų turi, 
mažai jų uždirba.

Čia apie tuos darbininkų 
vargus rašyti ir aimanuoti 
nieko negelbės. To musų 
rašymo neišgirs nei plieno 
pramonininkai, nei kiti dar
bininkų išnaudotojai. Tė
čiai! turime pažymėti tą 
faktą, kad federalio darbo 
departamento tasai išleistas 
raportas visgi turi atidaryti 
akis dabartinei šios šalies 
administracijai; visgi turi 
ji žvilgterėti į tuos nesvei
kus ir nenormalius santi- 
kius, kokie viešpatauja plie
no pramonės šakoje. Juk 
negalima stebėties, kad pa
našiai išnaudojamas darbi
ninkas pasirengęs griebties 
kadir aršiausio ginklo, koks 
tik jam patenka į rankas, 
ir kovoti už sau prigulinčią 
mokestį, už savo likimą, už 
ateitį, žmoniškas teises.

Nors Washington© val
džia turėtų atkreipti domų 
į tą darbininkų išnaudoji
mą, bet iš dabartinės de
mokratų administracijos 
vargiai galima kas gero su
laukti. Paug, labai daug 
darbininkams buvo žada
ma, kuomet prieš rinkimus 
reikėjo jų balsus savo pu
sėn patraukti, svajota apie 
darbininkų likimo pagerini
mą ir galvota apie didelius 
pienus. Bet po rinkimų tie 
žadėjimai, visi pienai kaip 
muilo burbulas išnyko ir 
nesimato demokratų admi
nistracijos kokio nors vei
kimo darbininkų labui. Po 
rinkimų dar aršesni laikai 
užstojo.

Darbininkai todėl turėtų 
nepamiršti sekančių 1916 
metų, kuomet prisiartins 
šalies rinkimai.

OFICIERIO AMŽIUS.
Londonas, birž. 4. — Yra 

išvokuota Anglijos oficie- 
rio amžius karo lauke. Pa
sirodo, labai trumpai tęsia
si, tik 23 dienas. Raitelio 
arklys laiko 10 dienų, au
tomobilius išlaiko mėnesį.

Yra tai vidutiniškas am
žius.

Daugiau susi
pratimo.

Nelabai senai Cicero, Ilk, 
man’teko'pasikalbėti su vie
na lietuvaite.

Mergaitė graži, meili, 
taippat iš turtingesnių tė
vų ir nemažai apsišvietusi, 
nes yra lankius ir vidurinę 
mokyklą Lietuvoje. Labai 
buvo malonu pasikalbėti su 
tokiuo asmenų. Tuo la- 
biaus, kad ji nesenai atke
liavusi iš Lietuvos ir todėl 
visa galėjo atminti ir pa
pasakoti apie brangiąją

Bet po ilgesniam pasikal
bėjimui tikrai nuliūdau, 
nes persitikrinau, kiek tai 
daug lenkų dvasia yra įsi
galėjusi musų tėvynėje, 
kaip toji dvasia giliai šak
nis įleidusi i musu viengen- 
čius. 
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Kadir ši mergaitė, kuri 

jau kelis metus išbuvus šioj 
šalyj, kur kiekvienam yra 
proga sužinoti, kuom tikrai 
esąs, kokiai tautai priklau
sąs, kaip turėtų elgties atei
tyje, vis dar negali atsiža
dėti lenkystės.

O skaudžiausia tai tas, 
kad ji nckuomet neskaičius 
Lietuvos historijos. Apie 
lietuvius visas žinias sėmus 
tik iš lenkiškų raštų. Ir 
todėl klaidingai supranta ir 
atsineša į Lietuvos reika
lus. Ir nestebėtina, kad 
nuo lietuvių aisitoiinusi. 
Alat, ji yra įsitikinusi apie 
lietuvius taip: lietuviai ne
turį daug skirtumo nuo 
lenkų; lenkai ir lietuviai, 
tai kaipir viena tauta ir to
dėl negali būti skirtumo', 
kokią jie kalbą vartos arba 
katros pusėš laikysis; lie
tuvių kalba išsivysčiusi iš 
lenkų kalbos ir kad tik pas

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI. 

taraisiais laikais lietuviai 
savo kalbą ėmę skirti nuo 
lenkų; lietuviai skoliną sa
vo kalbai žodžius iš latvių 
ir taip tveria savotiną kal
bą.

Taippat minėta mergaitė 
nežino, kad lietuvių tauta 
senovėje buvo savistovi, 
kad lietuviai buvo garsingi, 
turėjo savo valdovus, kaip 
tai kunigaikščius, karalius 
ir kt. 

. . I v
Tai ne ■ viena yra tokia 

lenkų suklaidinta musų 
tautietė (Tikrieji lenkai, 
kaipo lenkai, yra geri žmo
nės ir lietuviams artimi; 
jie kaip lietuvių, tai}) ir ki
tų tautų neklaidina kokio
mis tai nesąmonėmis; jei tą 
tautietę kas galėjo suklai
dinti netikromis apie Lie
tuvą ir lietuvius žiniomis, 
tai tą veikiausiai padarė ne 
lenkai, bet sulenkėjusieji 
lietuviai, kurie šiandie dau
giausia lietuvius ir smau
gia ir persekioja. Tikrieji 
lenkai to nedarė ir nedarys. 
Tai persivertėlių darbas. 
Red.). Tokių yra daug. 
Taigi kas liekas daryti? Ve 
kas, mano nuomone: Kiek
vienam musų reikia skleisti 
susipratimas tarp tokių at
šalėlių viengenčių. Supa
žindinti juos arčiau su Lie
tuvos praeitimi, įpratinti 
skaityti lietuviškus laik
raščius ir kningas. Gi mu
sų jaunimui patartina ra- 
šyties į Lietuvos Vyčių or
ganizaciją ir veikti išvien 
su pasižymėjusiais veikime 
tautos labui. Kuomet taip 
bus pasielgiama, žinoma, 
lietuvių tarpan įvyks dau
giau susipratimo ir išnyks 
nebūti įsitikinimai ir many
mai apie lietuvių kalbą ir 
tautą. •

Lygiai patarčiau ir tiems, 
kurie skaito prieštikybinius 
laikraščius ir moka už juos 
pinigus, mesti šalin tuos 
laikraščius ir jų neimti į 
rankas. Mano nuomone, 
nėra neišmintingesnio daik
to, kaip nekuriu kad sako: 
“Aš tuos laikraščius nors 
skaitau, bet jiems netikiu; 
aš galiu skaityti tokius ir 
kitokius raštus.” Iš du- 

lies gali būti ir taip. Bet 
jaigu aš duodu savo centus 
už tokius raštus,. kurie ra
šo prieš tikėjimą, tatai aš 
tuoiiii prisidedu prie pra
platinimo blogų raštų ir 
stiprinu savo priešininko 
jėgas.

Jei lietuviai katalikai pa
liautų rėmę kas tik yra 
prieštikybinio ir blogo, tai 
tuomet didesnė pusė šlamš
tų, laikraščių ir kitko turė
tų nustoti gyvavę. Juk tai 
kiekvienam tas aišku ir 
kiekvienas tai labai gerai 
gali suprasti.

Laikas jau 
atsimesti nuo 
tikintiems ir 
netinka.

Mums reik daugiau susi
pratimo !

Jaunas Lietuvos 
Mylėtojas.

pagalvoti ir 
viso to, kas 

tautiečiams

Iš Lietuvos.
RASEINIAI.

Apleidus rusams miestą, 
vokiečiai tuojau persikrau
stė su visa savo tvarka. A- 
dėlio vaistinėje buvo pada
ryta taryba, kurioje nutar
ta buvo sudėti kontribuci
jos apie 10 tukst. rub. Bet, 
pradėjus maldauti, kontri
bucija buvo sumažinta ligi 
6,000 r. Tarybon pašauk
ti buvo vietos advokatas 
Levi ir kun. dek. Dočkus. 
Tuojau pat pradėta buvo 
nešti kontribucija. Nešė 
arbatą, avižas, šieną,' ir sta
čiai krovė i krūvą ant rin
kos. Praėjus kuriam lai
kui, krūva žymiai padidėjo 
ir užėmė visą rinką. Vokie
čiu komendantas pašaukė 
tuoj fotografą, kuris ir nu
fotografavo visą raseiniečių 
dovana, sunešta vokiečiams. 
Dėlei kontribucijos dau
giau nukentėjo vietinis dek. 
ir lobininkai-žydai, ’ kurie 
turėjo grudų sandelius. 
Žmonės užsilaikė ramiai ir 
tvarkingai. Komendantas 
prisakė jiems nieko nebijo
ti ir, be to, pažadėjo įvesti 
savo tvarką — atidaryti 
pačtą, pravesti telefoną, 
parvežti laikraščiu ir 1.1. 
Bet ar išpildė savo pažadus, 
nežinia.

PRIENAI, VIŠAKIO-
RUDA,

(Suvalkų gub.).
Tai yra du punktu, 

susispietė suvalkiečiai
kur 
pa

bėgėliai. Į Prienus pareina 
nemažai laikraščių, mat, 
čia didžiuma Marijampolės, 
Kalvarijos, Vilkaviškio ir 
Naumiesčio apskr. ūkinin
kų gyvena. V.-Rudoj irgi 
laikraščių sugriebiama, nes 
čia dažnai važiuoja žmonės 
su reikalais į Kauną.

Vienas, išsprukęs iš vo
kiečių nelaisvės, žmogus pa
pasakojo apie laidotuves 
V.-Rudos kapinyne jaunos 
mergaitės M. Greimiutės, 
kurią granata sunkiai su
žeidė. Tas atsitikimas la
bai sujudinęs visus rudie- 
čius, » o ir žmonės pradėjo 
nerimauti ir baiminties... 
lyg kad visų toksai likimas 
lauktų.

Likusieji Suv. gyventojai 
bando dirbti laukus. Pa
bėgėliai žada grįšti namo, 
apsėti žemes, kad netektu 
paskui badauti.

IŠ CEDAR RAPIDS, 
IOWA.

Darbai šiaip taip slenka. 
Daug privažiavo iš kitų 
miestų darbų ieškoti. Kai- 
kuriems pasitaiko darbas 
gauti. Tik nelaimė tame, 
kad lauke (ant oro) visai 
negalima dirbti. Visas ge
gužės mėnuo šaltas, darga
na, lietus. Upės vanduo 
pakilo kaip dar nekados. 
Delei tokio oro ir darbinin
kai atleidžiami iš darbo. 
Žmonės aimanuoja ir sako, 
kad tokių metų dar jie nesą 
pergyvenę. Nuo nuolatinio 
lietaus net žolė pagelto; 
laukai neapsėti. Kas buvo 
dirvą įsėjęs, lietus viską iš
plovė. To delei viskas dar 
labiau pabrango ir nežinia, 
kaip prisieis toliaus gyven
ti.

Čia lietuvių randasi ap
link 80 šeimynų ir daug 
pavienių. Visi gražiai su
gyvena. Gi darbai randasi 
malūnuose, gyvulių sker
dyklose ir mažesnėse kelio
se dirbtuvėse. Mand.

* DIDELE AUKA
Prlciaklo ar t pakeliu Z1RA, be jokio apgarsinimo lalkra* 
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A P. Lorillard Co., New York City 4

Tel. Randolph 5216

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

II 
i

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Humboldt 07
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1606 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

S Dr. S. A. ŠLAKIENE ’
” SPECIALISTE 
e MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
H 3255 SO. H ALSTED ST 
i

■ 
■Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS AUGIS
ADVOKATAS

Veda vlsoklasctylllžkas Ir krlmlnaližkas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus lt paperas

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

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Crower 1310

' Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišku kalbu, labai trumpame laiko, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klesoso dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Soltool oi. Language®

1741 W. 47th Street, Chicago, %
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

MAISTO SUNKIMAS Į 
KRAUJĄ.

Kol maistas randasi bur
noj, skilvyje arba žarnose, 
tai vis jis yra be jokios 
naudos del musu. Tik kuo
met maistas persisunkia i 
kraują, tai tuomet jis at-( 
lieka del musu gerą. Jei 
žmogus maitintus geriau
siais pasaulyje valgiais ir 
jei nieko iš to nepersisunk- 
tų jo kunan, tai žmogus iš 
bado numirtą taip greitai, 
kaip ir nieko nevalgyda
mas. Todėl mes gyvastį 
palaikome ne tuo, ką valgo
me, bet tuo, kas persisun
kia į musą kraują. Jei 
žmogus negali valgio su
virškinti ir jei del kokios 
nors priežasties valgis ne
galėtu persisunkti į krau
ją, tai taksai žmogus tik 
apsunkintu save valgiu.

Kad maistas galėtu per
sisunkti į kraują, tai jis tu
ri tinkamai būti suvirškin
tas. Žinoma, nekuoinet 
mes negalime manyti, jog 
viskas, ką valgome, gali 
persisunkti į kraują. Ne- 
kuomet taip negali būti. 
Valgyje buna įvairiu kietu 
daiktu, nesuvirškinamu. 
Tie pereina per vidurius 
ir išmetama lauk.

Skilvio ir viduriu siene
lės turi nesuskaitomas dau
gybes eiulptuvėliu, per ku
riuos naudingos, suvirškin
tos maisto dalis įsigauna 
kraujau. Žarnų ilgumas y- 
ra nuo 25 iki 30 pėdu. Per 
visą tą ilgumą vis vartaiio- 
jamas yra valgis ir .traukia
ma naudingos dalįĄ krau
jam

KRAUJAS.
Aiškinome, jog naudin

gos maisto dalis susigeria 
į kraują ir jog tik tuonie 
maistas yra naudingas, kuo
met jis persisunkia į krau
ją.. Todėl tai kraujas yra 
kūno statytojas. Kraujas 
atstato nusidėvėjusias kūno 
audas; kraujas ir visą me
džiagą del statymo pasiima. 
O ta medžiaga yra mais
tas, oras, šviesa. Ir visa 
ta medžiaga pakliūva į 
kraują. , Todėl tai svarbu 
ir indomu dažinoti apie 
kraują.

Garsus mokslo vyras Win. 
Harvey susekė apie krau
ją. Tasai mokslininkas mi
rė 1659 m. Jisai susekė, 
jog kraujas teka plonomis 
gyslelėmis ir jog jį varinė
ja širdis. Bet kuomet jis 
gyveno, tai tuomet dar ne
buvo mikroskopo ir daug 
ko susekti jisali negalėjo. 
Per mikroskopą galima ma
tyti ir ištirti kraujo gysle
les. Kaikurios ju net bu
na plauko storumo.

Nuo širdies didžiosios gys
los išsišakoja po visą kū
ną. Nuo širdies gyslomis 
teka atnaujintas, atšviežin
tas kraujas. Tos gyslos 
vadinasi arterijomis. Pas
kui kraujas kitomis gyslo
mis teka atgal į širdį. Tos 
gyslos vadinasi venomis. 
Šisai kraujas teka į širdį, 
paskui į plaučius, kad at
sišviežinti oru.

Žmogui mirus, arterijose 
nerandame kraujo. Buvo 
senovėj manyta, jog tose 
gyslose buvo tikroji gyvy
bė, dvasia.

Širdis varinėja kraują po 
visą kūną ir ji veikia die
ną ir naktį be paliovos. 
Širdis taipgi varo kraują į 

■ Jaučius atsinaujinimui. To
dėl širdis atlieka svarbiau
sią užduotį musu kūne. Jei 
jos veikimas bent kiek su
stoja arba susilpnėja, tai 
žmogus tuoj alpsta.

Pasitaiko, kad žmogus 
įasižeidžia ir prasiveria av
ariją. O arterijomis smar
kiau kraujas teka, negu ve
nomis. Todėl iš pažeistos 
arterijos smarkiai teka 
kraujas. O kraujas yra la- 
lai brangus daiktas ir ne
privalu jo lieti. Todėl to
kiame nelaimingame atsiti
kime reikia žinoti, ką da
ryti, kaip kraujo tekėjimą 
greičiausia sustabdyti. To
kiame atsitikime kažku
rioms trūksta drąsos, o ki
tiems trūksta žinios, kaip 
tą padaryti. Šitai kaip rei
kia imties už to.

Daleiskime, kad kam nors 
veidan plutgalis mesta, arba 
girtuokliai buteliu prasimu
ša veidą, ar prasirakia pa
kaušį ir ima tekėti krau
jas. Tuomet tuoj reikia 
uždėti nosinę, čystą skepe
taitę. Skepetaitė sugeria 
kraują ir tuoj atimti 
ją nuo žaizdos. Atėmus 
nuo žaizdos skepetaitę, tuo; 
pasimato pramuštoji vieta. 
Tad į tą vietą prispausti 
pirštu. Kol pirštą laikysi, 
tol nei kiek kraujo netekės. 
Bet pirštų Jielaikysli’ kol 
žaizda užgis. Todtl reikia 
paskui pašaukti daktarą ar
ba eiti pačiam prie dakta
ro. Bet pirmutinis daik
tas, tai prie vietos, kur 
kraujas teka, reikia pridė
ti pirštą.

Jau buvo viršuje minėta, 
jog širdis varinėja kraują, 
širdis susideda iš keturių 
kamaraičių. Venomis krau
jas atiteka į širdį ir suteka 
į dešiniąją žemutinę kama
raitę, iš jos teka į augštes- 
nę kamaraitę, o iš jos krau
jas pumpuojamas į plaučius 
atsikratymui nuo anglia
rūgšties ir gazu. Iš plau
čių kraujas negrįsta tais 
pat keliais, bet teka kito
mis gyslomis ir suteka į 
kairiąją viršutinę širdies 
kamaraitę. Iš tos kamarai
tės teka į žemutinę kairią
ją kamaraitę, o iš jos jau 
pumpuojamas- kraujas po 
visą kūną. Iš tos kamarai
tės kraujas, todėl išteka at
šviežintas, pasiliuosavęs 
plaučiuose nuo angliarūgš
ties ir gazą, o pasiėmęs ty
ro oro, oxygeno.

Nereikia manyti, jog 
kraujas pasiliuosuoja, ap
sivalo nuo nešvarumu vien 
Jaučiuose. Daug kenk
smingu ir nereikalingu da- 
ykų kraujas palieka tekė

damas per inkstus. Daug 
drėgnumo išsisunkia per o- 
dą. Prakaitas, tai nereika- 
ingas skystimas, išsisunkęs 

iš kraujo.

A. a. Antaninos Pilackie- 
nes laidotuves.

A. a. Antaninos Pilackio- 
nės laidotuvės atsibuvo ge
gužės 26 d., š. m. Velionės 
lalaikai iš namu, 2244 So. 
jeavitt gat., nulydėta į

Aušros i Vartų parapijos 
bažnyčią 9 vai. ryte. Į 
bažnyčią lydėjo Liet. Mote
rių Bep. Polit. Kliubo na
rės in corpora. Nekurtos jų 
nešė naba'šninkės atminčiai 
raauksuotus gyvų gėlių 
vainikus. Bažnyčioje atsi
buvo gedulingos pamaldos. 
Po pamaldų velionės Anta
ninos kūną to paties Kliu
do narės dar kelis blokus 
palydėjo, nešdamos gėles. 
Į šv. Kazimiero kapines 
palydėjo didis būrys žmo
nių. Ten palaidota ant sa
vo loto. Laidotuvės labai 
gražiai buvo sutaisytos, vis
kas tvarkoje, kuogeriausia 
atlikta. Visą tvarką vedė 
grabininkas ' J. Rodžius ir 
už tai jis yra vertas pagar
bos.

Pranešdamas tai, kas 
augščiau pasakyta, ištariu 
širdingą ačiū savo gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už skaitlingą daly
vavimą mano a. a. žmonos 
Antaninos laidotuvėse. 
Taippat ačiū ir visiems lie
tuviams biznieriams ir vi
siems kitiems, katrie nepa
sigailėjo laiko pribūti į lai
dotuves ir palydėti nabaš- 
ninkę į amžiną atsilsio vie
tą. Visiems, visiems palie
ku didžiai dėkingas.

Simonas A. Pileekas, 
vyras.

Balsuokit už

Privatiniame savo gyvenime, kaip 
ir viešame, teisėjas McGoorty yra 
pavyzdingas pilietis. Jo naminis gy
venimas yra idealis. Jisai savo švel
niu, maloniu temperamentu ir lipšniu 
apsiėjimu- pasidarė populeriu juristu 
ir įgijo gero velijimą ir gerą vardą 
tarp visų, su kuriais tik susidarė.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS Į 
APSKRIIIO TEISMĄ (CIRCUIT 

COURT).
Jokis kandidatas i apskričio teismą 

nėra taip tinkamas, kaip pasistatęs 
prieš balsuotojus Thomas Taylor, Jr. 
Jisai yra gavęs didžiausią balsų skai
čių, koki tik bile koris kandidatas yra 
gavęs primariėse į Chicago Bar As
sociation ir jis gavo daugiau balsų, 
negu dabartinieji teisėjai.

Tokį indorsavimą jam davė broliai 
advokatai, kurie per 20 metų nagrinė
jo bylas prie jų akis, kaipo Master 
in chancery of the Circuit. Per tuos 
20 metų, būdamas toj vietoj, jis ra
portavo daugiau, kaip 1,000 bylų.

P-nas Taylor savo temperamentu 
le’galiu išsilavinimu ir patyrimu yra 
tipiškas vyras šitame apskrityje, ir 
tokio vyro apskričiui Teikia ant Cir
cuit Bench. Todėl visi jį turi priim
ti ir paremti, visi turi balsuoti už jį. 
kuriems tik rupi teisybės kilimas teis
me.

P-nas Taylor yra 55 metų amžiaus 
ir gavo išsilavinimą ir mokslą Knox 
College ir University of Harvard 
School of Law. Po tų studijų dar 
dapiMė savo mokslą Berlyno ir Vien
uos universitetuose. Jisai yra gavęs 
garbingų vietų užimti, kaip va: jis 
buvo Illinois valstijos gubernatoriaus 
reprezentantu prie National Uniform' 
Law Congress ir t.t. ir yra nariu ta
rybos Illinois Humane Society.

Balsuotojai birželio 7 d. privalo 
tam gabiausiam advokatui ir šauniam 
piliečiui atiduoti savo balsų didžiu
mą ir įvesti ji į apskričio teismo 
tumus Cook apskrityj. nes jis yra vy
ras, kurs ’ atliko savo pareigas gar
bingai ir šlovingai.

Paieškai! savo tikro sunaus, Stanis
lovo Tarasevičiaus. Paeina iš Vil
niaus gubernijos, Trakų pavieto, Jur-, 
gionin sodžiaus. Kas . žinote, arba 
jis pats, meldžiu man pranešti, nes 
aš nesenai atvažiavau' iš Lietuvos.

Apolionija Tarnsevičienė.
1947 So. String str.,_ Chicago. DU

GALIMA RASTI PINIGUS TRUM
PAME LAIKE.

Geriausia vieta prisirašyti į Birutos 
spulką čėdijimo. Skolinimo ir Namų 
Budavojimo dr-ją. Pirmos serijos atsi
daro panedėlio vakare, birželio (June) 
7 d., 8 vai. A. F. čėsnos svetainėje, 
4509 So. Paulina gat.

Visus lietuvius, ženotus ir vaikinus, 
moteris ir merginas širdingai kviečia
me atsilankyti. Nepamirškite, kad 
pirmas susirinkimas atsibus viršminė- 
tą vakarą. Ir kiti susirinkimai bus 
laikomi panedėliais viršminėtoj salėj.

Su pagarba
Birutos Spulkos Direktorius.

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
namą 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,
Automohilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago,

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokintis risavoti, kirpti (pattern) ko-

.. ■ y• < y ..y.

SUČEDYK PINIGUS
5 ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 

Aš sučėdysiu 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 par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago a ve 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee a ve 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North uvo

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1830 Blue Island avc
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2619 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis *
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland ave

Vhona Drover 7>00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvsnlmo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

Tamnevicz Savings

BAN

Teisėjas Frank Baker buvo Circuit 
teisine Cook apskrityje per pastaruo
sius 28 metus. Jisai įgijo pagodonę 
advokatu ir teisėjų savo mokslu, tei
singumu ir patyrimu, o už savo gi
lią simpatiją ir tikrą amerikonišką 
gero velijimą Įgijo pagodouę žmonių. 
Jisai priguli prie tos rūšies žmonių, 
kurie yra tikrai išsilavinusiais ameri
konais ir liuosi nuo prietarų, turi 
įgimtą jausmą teisingumo ir nedaro 
skirtumo nei tarp tikybų, nei tautų. O 
tokie vyrai ypač pageidaujami del 
augšto teisėjo.

Todėl mes iš gilumos širdies pata
riame savo prieteliams rinkimo dienoj 
atiduoti balsus už jį.

Balsuokit už

John P. McGoorty 
TEISĖJAS Me GOORTY TURI BŪTI 

I.šNAUJO IŠRINKTAS.
Teisėjas John I’. McGoorty, dabar

tinis vyriausysis teisėjas apskričio 
teisme buvo išrinktas j tą ofisą tik 
šeši* metai atgal. Padarė jisai sau 
aug.štos garbės rekprdus, kaipo tei
singas teisėjas ir kaipo gabus advo
katas. Jisai ,yra nagrinėjęs supainio
tas ir sunkias bylas ir jo nusprendi
mai visuomet buvo patvirtinti.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite i 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 
pėdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuvių nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite į 
Tananeviez Savings Banką

Real Estate Departamente

tus, sijonus, jokes, dreses. Mokslai- 
nė atdara nuo 6:30 iki 9 ial. vakare. 

Blocks School, 
3302 So. Morgan str., • Chicago, Ill.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Rau
dos neša $34.00 per menesį, 4237 — 
5th avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite Į 
Tananeviez Savings Banką

Real Estate Departamente

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

Real Estate Departamente

Parsiduoda geri, beveik nauji, 4 
ruimų rakandai (furniture). Parsi
duoda iš priežasties savininko iš mie
sto išvažiavimo. Atsišaukite pas:

J. Jakubauskj,
3329 Auburn avė., 2 fl. užpakalyje.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų 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.

PARSIDUODA PIGIAI.
. 3 gyvenimų mūrinė stubelė. Prie 
32 ir Limo str. Randos neša $24.00 i 
mėnesį. Parsiduos ant lengvų išmo- 
kesčių. Kaina $1,500.00.

J. Sinkus & Co.,
3151 So. Halsted str. Chicago, Ill.

Gera medinė stubelė, 8 kambarių, del 
2 familijų. Randos neša $22.00 į 
mėnesį. Prie 38 ir Wallace. Kaina 
$1,600.00. Geras bargenas.

J. Sinkus & Co., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Geras mūrinis namas, del 4 familijų, 
po 4 kambarius. Randos neša $55.00 
į mėnesį. Parsiduos ant lengvų išly
gų. Kaina $4,700.00. Geras barge
nas.

J. Sinkus & Co., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Puiki mūrinė stubelė, prie 29 ir 
Emerald avė. Ramios neša $38.00 į 
mėnesį. Del 2 familijų po 4 kam
barius. Kaina $3,700.00.

J. Sinkus & Co.
3151 So. Halsted str., Chicago. Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda keturių kambarių na

mas. 3 kambariai nauji. Gazas įves
tas. Didelė stonia. 2826 Emerald avė. 
Kaina $4,750.00. Randos neša $48.00.

y

Dykai! - Dykai!
Tikru rusišku 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 poperėlės.

Russian Candy Co
Chicago, Ill.

-M-M1 
Ž Tel. Drover 7042 Ž

į Dr. fi. Z. Vežei (Vezelis) 1 
t LIETUVIS DENTISTAS 

t 4712 So. Ashland Ave. 
| artį 47to| gatvėn.

Dr. T. M. Murzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky- 
rinn ineinanti . Darbas gvaraut. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddon av

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE, 
esi pilnai sveikas? Gal to neAr 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, 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 pašauksim 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- 
geriaūsias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Hlinois,

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies- 

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir G 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ju pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čckią knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

3315 AUBURN AVE., CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

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

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystčs 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 dėl darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 11 nj 
$ Hassan Cigaretų kuponų, kada yra prtduo- 
į damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
1 Cigaretų kuponų. Dovanų Stonyje arba pas|
» THE AMERICAN TOBACCO CO. «

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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KATALIKAS

Kas reikia apie * 
Vokiečius žinoti.
Vokietija yra trečioji sa

vo didumu valstybė Euro
poj, už ją tik Austro-Ven
grija ir Rusija tėra (dides
nės. Vokietija (Gcrmani- 
ja) nesenai teatsirado, vos 
44 metai atgal, bet vok ie
čių tauta yra lygiai sena, 
kaip ir kitos tautos. Lig 
1871 m. Vokietijos nebuvo: 
tiesa, buVo apie 40 mažų, 
silpnų vokiškų valstybiu- 
kių, kur iii priešakyj stovė
jo pati didžioji valstybė — 
Prūsija ir jos karaliai Ho- 
lienzoloriiai (Iš kur atsira
do Prūsija — gražiai yra iš
aiškinta šių metų “Vilniaus 
Kalei i d< >ri u j e. ”). Prasi j a 
metas po metui galingesne 
darėsi: 1864 m. ji atėmė nuo 
danų Šlezvigo ir Ilolštini- 
jos kraštą, 1866 m. sumušė 
Austriją, 1071 m. nuveikė 
Prancūziją ir užgrobė Al- 
zacijos ir Lotaringijos že
mes; tais pačiais metais vi
sos mažos vokiečių valsty
bėlės susivienijo vienon val
stybei! ir išrinko sau impe
ratorių Prūsijos ^Vilhelmą 
I Holienzolerną (dabartinio 
Willielmo bočių).

Vokiečių visame pasauly
je yra 105 milijonai: iš jų 
Europoje gyvena 95 milijo
nai, o Vokietijos valstybėj 
gyvena 65 milijonai (apie 
20 milijonų Austrijoj). Vo
kietijoj gyventojų bemaž 3 
sykius mažiau, kaip Rusi
joj (Rusijoj yra apie 160 
milijonų gyventojų); o vo
kiečių žemė 10 sykių ma
žesnė, negu rusų.

Be vienų vokiečių gyve
na dar*" Vokietijoj apie 4 
milijonai lenkų (Poznaiiiu- 
je), 300 tukst. franeuzų, 200 
tukst. danų ir 100 tukst. 
dar nesuvokiate  jusiu lietu
vių. Savo tikėjimu šiauri
nė Vokietijos dalis yra pro
testantė (40 milijonų liute- 
rių, kiti katalikai).

Vokietija, tai 25 valsty
bių sąjunga, kuriai pirmi
ninkauja Prūsijos karalius; 
jis pats ir visos Vokietijos 
yra imperatorius. Kiek
viena valstybė turi savo 
parlamentą,, ministerius ir 
karalių, bet svarbesnieji 
valstybių reikalai yra ben
drai sprendžiami visos Vo
kietijos parlamente (reichs
tage) ir susivienijimo tary
boje.

Visose 25 valstybėse yra 
gangreit vienodi įstatymai 
ir menkesniai, tokie pat pi
nigai, pautas, karuomenū, 
geležinkeliai ir teismai. Tik 
žmonių švietimo, žemės dir
bimo ir pirklybos reikaluo
se kiekviena valstybė < 
daryti, kaip jai 
Vokietijos 
(kaizeris) labai plačią 
valdžią, daug platesnę, 
gu Anglijos ir Belgijos 
raliai, nors Vokietijoje 
konstitucija (karaliaus 
džia apribota). Kaizcrir 
gali parlamento nesiklausęs 
pradėti karą ir santaiką pa
daryti, jis visos karuoine- 
nės ir laivyno vadas; jis pa
sirenka ir atstato ministe
rius (to negali padaryti 
Anglijos, Belgijos, Italijos 
ir kitų valstybių karaliai). 
Kaizeriui prisiekia visi val
dininkai ir karuomenė.

Susivienijimo taryba, ku
rion i neimi 48 atstovai, ser
gsti, kad tų 25 susivieniju-

sių valstybių tarpe visuo
met butų tikra vienybė ir 
sutarimas. Be tarybos su
tikimo kaizeris negali pra
dėti karo, įiegut priešinin
kui Vokiečius užpuolus (bet, 
žinoma, nėra sunku pačiam 
užpuolant visą kaltę ant 
priešininko suversti). Su
sivienijimo taryboj Prūsi
ja turi 17 atstovų, taigi ir 
čia yra jos viršus.

Įstatymus Vokietijai ra
šo atstovų parlamentas iš 
397 narių susidedąs. Par
lamente viršų paprastai 
gauna turtuoliai (kapitalis
tai), pasiskirstę į keliatą 
partijų, nors pati didžioji 
parlamento partija yra so
cialistų — 110 atstovų; rin
kimuose vokiečių parlamen
ta n dalyvauja visi (25 me
tų) vyrai, bet vis dėlto su
taisyta, kad

PARDUOSIU ARBA SUMAINYSIU
Ant Chieagos namo 40 akrų farmą. 
kuri randasi pusė mylios nuo miesto, 
ir 3 lotus ant kampo su 8 kambarių 
stuba, pačiam vidurmiestyj. Viskas 
eina su farma už $4,500.00; žemė 
labai gera ir gerai užlaikoma 20 akrų 
grapsų, ir 20 akrų del daržovių aria
mos žemės. Taigi, lietuviai, nepraleis
kit šios puikiausios progos. Taipgi 
aš turiu visokių farmų ant išmainy
mo. Jaigu norite išmainyti savo na
mą ant farmos, rašykite, kokį namą 
turite ir kokios farmos norite. Apie 
tuos dalykus aš esu gerai patyręs, 
nes aš šiame darbe nuo pat mažų 
dienų.

A. J. Franckewicz,
Boom 509—184 W. Washington str.

*5**$**5**$**$**£“*|*’$MJ**J**$**J4*$,,J**2o$**i**4*

Telephone Yards 1546

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie-

*❖❖44

Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
silpnejusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERAS
BALSAM
OF LIFE

[Severos Gyvasties Balsamas] 
Kaštuoja 75 centus.

Patariama var
toti nuo užkie
tėjimo, neviri- 
nimo, dispepsi
jos, kepenų ir 

tulžies 
* neveiklumo.

EXTRA!

patinka 
imperatorių 

turi

yru 
vai-

ponų77 yra 
viršus: 4 mil. 150 tūkstan
čių darbininkų paduoda bai
sa už socialistus, bet vieton 
200 atstovų, tik 110 tegali 
nusiųsti.

Vokiečių parlamentas ne
dali ministerių nuo vietos 
atstatyti, kad ir kasžili kaip 
norėtų, todėl atsitiko, jog 
atstovai išduoda teisingų 
Įstatymų, o kaizerio išrink
ti ministerial tų įstatymų 
nepildo. Be to kiekviena 
Vokietijos valstybė (Sakso
nija, Bavarija, Prūsija ir 
kitos) turi dar sa^o parla
mentą, kuris susideda iš 2 
•įkyrių: ponų atstovų rūmai 
ir žmonių atstovų rūmai 
(landtagas); čia dar labiau 
poliai nusmelkia žmonių 
atstovus.

PUIKIAUSIA 76 AKRŲ FARMA.
31) akrų sodno ir 36 akrai ariamos 

žemės, o likusi miško; visa gera že
me, budinkai nauji, visokie reikalin
gi ant farmų gyvuliai ir padarai; 3 
mylios nuo miesto; žodžiu sakant, kas 
tik turi pinigų, tas pirks pamatęs tą 
farmą. Tik $2,000.00 ar mažiau Įmo
kėti, ’-o likusius gali išmokėti leng
vomis išlygomis. Jaigu nori pirkti 
farmą, mažą ar didelę, tai eik tiesiai 
Įias mus, nežiūrėk, kiele pinigų turi, 
užteks, nes belaukdamas ir tuos pra- 

mieste 
greitai

nes matai, kad dabar 
laikai. Rašyk ar ateik

pas

Room
A. J. Franckcwicz, 

50!)—184 W. Washington str.

Baieškau savo 
vyro Stanislovo 
Laurinaičio, 39 
metu, paeina .iš 
Kauno gub, Gau
rės parap., Pur- 
viškių kaimo, 3 
metai atgal jis 
mane a p le i d o 
Chicago Heights 
ir iki šiam laikui 
nežinau kur jis 
yra. Norėčiau, 
kad atsišauktų,

arba kas duotų žinią, gaus 5 dol. do
vanų. Aš manau važiuoti j 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.

ne-

Į. j
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Fotografas
Musų galerija y 
ra didžiausia ant 
Bridgeport© ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalsfedSt

kamp. 3,3 PI.
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Pąakstina plaukus prie augimo, ne
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
>agydo skalpo ligas, priduoda plau
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, bet jisai sugrąžina plaukams 
uaturalj kolorį ir duoda 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda- 
nas trink gerai plaukus iki jų šaknų, 
.rink smarkiai, vikriai. Kaina 50e ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šiteip:

f. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

plaukams

jų šaknų,

Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes. 
Perskaityk sekantį lašką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
idaus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinimo, kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkės”. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS”
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė 

ęft-į palengvina jų. kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai.
Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Tiktai ant trumpo laiko
TEMYKIT!

Musų pigumai 
bus visados po 
šiuo paveikslu 
pagarsinti. į 
kitus miestus 

_ siunčiame tik- 
tai aplaikę vi
sus pinigus ant 

reikalaujamų'tavorų, ir gvarantuojame pil
ną užganėdinimą, ar.gruzinam pinigus.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą ir 
namuose reikalingų daiktų.

Reikalaudami ką nors visados kreipkitės i

Peoples Home Supply
g 1936-38 S. Halsted St., Chicago, III.

Severos Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

s^į'FįSĖVĖ'RA^O CEDAR RAPIDS 
IOWA

f 
M

Telefonas Canal 3737AKUSERKA
aMrs. A. Vidikas

1838 S. HALSTED ST.,' CHICAGO
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kaip Amerikos, taip

“PAžANi

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

mus. 2. Krislai. 3.
5. Literatūra ir dai-

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

Jau galima pinigus siųsti Į seną 
krajų — Lietuvą. Taippat parduo
dame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime ant pardavimo 
labai pigiai keliatą namų. Du na
mu parsiduoda už pusę, kainos, labai 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime ant pardavimo daugy
bę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau
sia lietuvių apgyventa. Lietuviai, pa
sinaudokite iš geros progos!

Suvisais reikalais kreipkitės sekan
čiu adresu;

B. W. SLUZ
738 W. 119 St. West Puliman,lll.

Telephone West Pullman 992.

JUS GALETE IŠAUGĖTIPLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai z y: 
užkrėsti kokias nors ne 

- sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. l'žsakykete iluostruta kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBB APIE PLAUKUS,” 

Parašita europos gar
singo specialistu, kuri
oje raudas įvairius ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir oiiįus 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumus 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savilis tureli gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
voties nuo užganėdintu 
kliftu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

Męs galeme ' perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles C'ALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10-centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šeštbje savaite. >nia¥ atspaustą kuponą 
ir siuskete sianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.

UNION LABORATORY,
Box 644, Union, N. Y.

Slučiu i dedamas 10 centu del apmo
kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.),

| 
I
I
I

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika 
vusi Pennsylvauijos hospitalėso ir Philadel 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini 
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo 
se moterims ir merginoms. Kalba lietuvis 
kai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo 
kiškai.

JAU EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IR 
VISUOMENĖS MĖNESINIS ŽURNALAS.

, “PAŽANGA"
“PAŽANGA” eina tautižkai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbininkauja žymiausi

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

1. Politikos ir visuomenes dirva kitur ir pas 
lė. 6. Bibliografija ir kritika, as ir išradimai. 
Įvairus straipsniai. 4. Moksl ,

ĮA” yra 48 pusi, didelio formato.
’ kaina metams $3.00, pusei -metų $1,50. Askiri num. 25c.

«

JOHN P. RASHINSKI
Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie

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
VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

DVI GALERIJOS
3213 So. Morgan St., 668 W. 18th St.

Szit s paauksuotas laikrodėlis, gva- 
rantuotas ant 25 m., ,12 saizo, 15 ak
menų Elgin viduriais, vertes $25.U0, 
ant szio iszpardavimo tik 

$13.90
Nikeliniai laikrodėliai 12aiba 16to 
saizo, 7 akmenų Elgin viduriais, 
visados verti $10.00 dabar

$6.25
P.S. Szios nedėlios pigumai nebus 
sumažinti nei d»l krautuvninku

R 
I
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Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
ĮĮ Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- 

joj prie miestų ir geležinkelių. Oras. sveikas. Išlygos labai prieinamos, 
įįj kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Že- 
|g mč labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus Į metus. 1__ ____
g 120 dolerių, gali pirkti 
= šykite mums, indedant 
® formaciją dovanai 
| A.

3112 So. Halsted SL,
H Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas yį 
■ BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., g
falllBIIIIIBIIIIIBIlianBlIlIlBIlIlIBIIIIIBIBIIIIIBIim

40 akerių žemės.
2c. markę, o mes

VISBARAS
Chicago, III.

. Kas turi B 
Kas norite žinoti plačiau, ra- ■ 
Jums pirsiųsim lytingą ir in- p

& CO. ■
Telephone Yards 3159 ■

Box 51., —

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

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

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

“Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau
sdinama rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap
sakymėlių ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama
Beto, “Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

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

siems 25c. krasos ženkleliais (stampomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vieną numerį pasižiūrėti.............

Meldžiame užsisakyti tuojau:

įvairus mokslo ir visuomenės gyvenimo klausimai.

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. 111.

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

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki; Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Lietuvių Katalikų Savaitinis LaikraštisKU BIIIIIBiliBn HB.. KBIIIIIBiiliWIIIIBIIIIlBUBHBIIIIB*

“DRAUGAS”
Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuviu veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

nuo mčtu? Ar BudweiserGAMTOS [PUIKIAUSIAS GĖRALAS
UOMET Amerikos že

mes išduos geresnius 
miežius-selyklą-

KUOMET sena Čekija užaugins ge
resnius Saazer apynius—

KUOMET gamtos pavasaris išmuš 
tyresnius šaltinius—

KUOMET bravarystes mokslas iš- 
sivystįs iki augštesnio laipsnio— 

TAI tuomet ir ne prieš tai galima bus 
padaryti geresnį alų, negu Budweiser 
—naminį amerikonų gėralą.

Visitors to St. Louis are courteously invited to inspect our 
plant — covers 142 acres.

ANHEUSER-BUSCH • ST. LOUIS,U.S.A

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusefmetų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuoki!:

Draugas Publishing Co.
1800 IT. 46th St Chicago, III. į
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