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TEUTONAI PLIEKIA RUSUS
Didžiojo strei

ko pasekmes.
Namai pragarai, he namų 

negerai, sako priežodis. 
Taip buvo ir su gatveka- 
įriais. Nors gatvekarių bil- 
dėsis, didis susikimšimas 
juose, nešvarus, prirūkytas 
gatvekarių oras ir kibai chi- 
cagiečiams ikirėjo, bet ne
patogumas be jų aiškiai pa
simatė vakar. Gyvenimas 
pasimatė gerokai išmuštas 
iš vėžių.

Pirmą dieną, vienok, chi- 
eagiečiai turėjo daug J‘fo- 
nių,” turėjo daug avantu- 
rų. Būriai žmonių į darbą 
ir iš darbo ėjo juokaudami, 
šposus krėdami. Daugelis 
išbandė savo kojų spėkas. 
O geras prasivaikščiojimas 
eina į sveikatą.

Vakar, nors veik visą die
ną lįnojo, buvo apsiniaukę, 
bet retas iš chicagiečių bu
vo apsiniaukęs, .paniuręs; 
minios ėjo, juokavo, šypso
josi!.

Vidurmiestyje susikimši
mas buvo didžiausias. Nė- 
kuomet turbūt Chicagoje 
nėra buvę tokio susikimši
mo vidurmiesčio gatvėse. 
Nemažai buvo automobilių 
susikulimų, susižeidimų.

“STRAIKLAUŽIS.”
Kas tik turėjo automobi

lių, vakar panaudojo perye- 
žinėjimui žmonių; gerai kai- 
kuric pasipelnė. Pasitaikė 
ir ypatingų “straiklaužių.” 
Vienas konduktorius, unijos 
komitetu inkas, turėdamas 
automobilių, žinoma, nepra
leido progos pasipelnyti ir 
■pervežinėjo žmonos. Bet ji
sai šoferiavo, būdamas kon
duktoriaus mundiere. Jam 
vienas patėmijo: “What do 
you mean by trying to 
break your own strike?” 
Bet konduktoruis-šoferis, 
neturėdamas laiko ginčy- 
ties, tarė: “if you want to 
ride in it come across with 
a quarter.”

BIZNIS NEBUVO SU
TRUKDYTAS.

Didžiųjų biznio įstaigų 
veikimas nebuvo sutrukdy
tas. Tos įstaigos pasirūpi
no savo darbininkus ■ laiku 
atsigabenti į darbą. Ypač 
tuomi pasirūpino telefono 
kompanija, kuri samdo 6,- 
000 merginų. Ir telefono 
veikimas vakar nebuvo su
trukdytas. Telefonu vakar 
naudotasi dvigubai daugiau, 
negu normaliu laiku. Mat, 
vakar užsakymai duota dau
giausia telefonu. Spėjama, 
jog daugiau, kai 100,000 
sėdėjo namie, kurie šiaip 
butų su reikalais važiavę.

( (Tąsa ant 4

Teutonai laimė
jo Galicijoj.

Londonas, birž. 15. — Iš 
Vienuos ir Berlyno prane
šimai skelbia, jog rusams 
nekaip klojasi Galicijoj. 
Rusams nepavykę visu 
frontu nuo Jaroslau iki Bu
kovinos. Vokiečiai prane
ša, jog daug rusu buvo už
muštu, sužeistu ir paimtu 
nelaisvėn. Vokiečiai giria
si, jog ties Moscisca paėmę 
16,000 rusų nelaisvėn. Ties 
Jaroslau rusų linija buvo 
perskelta ir rusai turėjo 
trauktis atgal.

Iš Petrogrado neužginči
jama vokiečių pasisekimai. 
Tik iš neoficialių šaltinių 
ateina žinios, jog teutonų 
paskutiniame mūšyje Gali
cijoj kritę 20,000.

Pritruko dar- 
binlnkų.

Londonas, birž. 15. — An
glijoj ant ūkių trūksta 170,- 
000 darbininkų vyrų. Da
bar niekas nelieka, kaip tik 
užpildyti tą trukumą mote
rimis. Taip ir busiąs pada
ryta.

Nullnčiavu.
Toccoa, Ga., birž. 15. — 

S. Stephens, nigeris, buvo 
uždarytas kalėjimai! už su
teršimą 16-kos metų baltos 
mergaitės. Susidarė minia 

!iš -arti 100 ginkluotų žmo
nių, atakavo kalėjimą, atė
mė nedorėli, pakorė ant me
džio ir paskui šaudė į ji.

NELAIMĖS ANT JŪRIŲ.
Londonas, birž. 15. — Va

kar Anglijos pakrantėse nu
skendo keturi garlaiviai. 
Du Anglijos, vienas Franci- 
jos ir vienas Danijos. Nu
skandino minos ir povande
niniai laivai.

Vokiečiu pasi
sekimai

Lietuvoj.
BERLYNAS, birž. 15. — 

Oficialiai skelbiama: “Ku
zių apylinkėse į šiaurės va
karus nuo Šiaulių keletas 
vokiečių pozicijų buvo pa
imta. Į pietų rytus keliu 
nuo Marijampolės i Kau
ną musų kareiviai paėmė 
rusų pozicijų liniją štur
mu.”

Vokietijos ambasada.
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..Vokietijos ambasados vasarnamis Cedarhurste, N. Y. Turi bevielio telegrafo 
kambarį su tiesioginiu susinešimu su Berlynu.

I Ka Dėdė Samas 
gaišty pada
ryti Meksiku!

Italo laimėjimai
Lugano, Šveicarija, birž. 

15. — Pajūrinė Italijos ar
mija, kuri perėjo per upę 
Isonzo, varosi vis tolyn lin
kui Trieste. Dabar italams 
reikės paimti Nabresinos 
miestą pajūryje, o tas mie
stas randasi 9 mylios nuo 
Trieste.

UŽMUŠĖ ŠERIFĄ.
Winnsbora, S. C., birž. 15. 

— Šerifas A. D. ITood vedė 
iš kalėjimo J. Smith į teis
ino rūmus. Minia apspito 
šerifą ir jo kalinį. Minia 
pareikalavo kalinį pakori
mui. Šerifas priešinosi. Se
kė susikirtimas, šaudymai. 
Šerifui kliuvo šešios kulip- 
kos ir paskui jis mirė. Ni
geris buvo nušautas. Iš už
puolikų astuoni pašauta.

APSIRGO PRINCAS.
Londonas, birž. 15. — 

Pranešama, jog Bavarijos 
princas Rupprecht apsirgęs 
ir pasitraukęs iš karo lau
ko. Buvo Francijoj ties Ar
ras.

— Montgomery City, Mo. 
15. — Atsibuvo vestuvės 
dukters Champ Clarko, kon-
greso pirmininko.

Rumunija 
kariausianti.

Roma, birž. 15. — M. Fi- 
lipesco, konservativų va
das Rumunijoj, sako, jog 
Rumunija jau pabaigus de
rybas su talkininkais ir pa
siryžus kariauti prieš teu- 
'tonus. Bet užginčija paska
lą, buk Serbija ir Graikija 
sutikusios Bulgarijai už
leisti Makedoniją.

RENGIA TEUTONAMS 
SPĄSTUS.

Petrogradas, birž. 15. — 
Būriai rusų kazokų Buko
vinoj persikėlė per upę 
Dniestrą ir ūžia gilyn į šalį. 
Jie yra toli nuo mūšio lini
jos. Eina pro teutonų šo- 
'ną. Kazokai tikisi teuto
nams užeiti iš užpakalio. 
Besivarydami pirmyn susi
tiko su austrų tokiais pat 
būriais ir kazokai įveikė 
austrus. Austrai bėgo pa
metę amuniciją ir pro vizi
ją

— Berlynas, birž. 15. — 
Vokiečių laikraščiai rašo, 
santikiai tarp Amerikos ir 
Vokietijos einą geryn ir jo-
kio karo pavojaus nesą. Minolas turėjo

Washington, D. C., birž. 
15. — Jau kelinti metai kai 
kraujas liejasi Meksike, kai 
eina ten “revoliucijos” ir 
vis joms galo nesimato. Vis 
daugiau Suvienytose Valsti
jose kalbama, kad Dėdė Ša
mas turės paimti vėzdą, i- 
dant sutaikinti besipešan
čius Meksiko “revoliucio
nierius.”

Prof. Johnston tvirtina, 
jog Amerika turės bandyti 
tvarką įvesti Meksike ir nu
rodo, kaip tas butų galima 
'atlikti.

Anot profesoriaus, kadan
gi anglams pietinėj Afri
koj kare su boerais svar
biausia buvo užlaikyti nuo 
išdraskytum geležinkelius, 
tai tas butų StarbiSntsia ir 
del amerikonų Meksike. 

’ Anglai turėjo apsaugoti 
pietinėj Afrikoj 1,800 my
lių geležinkelių ir jų apsau
gojimui reikėjo daugybės 
kareivių. Meksike yra 25,- 
000 mylių geležinkelių. Kad 
apsaugoti nuo išdraskymo 
tuos geležinkelius, reikėtų 
apie trijų milijonų karei
vių. Bet jų visų nereikė
tų saugoti, kad pristatyti 
amuniciją ir proviziją armi
joms. Pakaktų tik kelių li
nijų. Iš viso Suvienytos 
Valstijos galėtų apsidirbti 
su Meksiko banditais ir į- 
vesti tvarką su 130,000 ka
reivių.

Angly nelaimė 
Dardanelluose
New York, birž. 15.—An

glai gavo Dardaneliuose 
naują smūgį. Nuskandinta 
šarvuotis Agamemnon. Bu
vo tai vienas vėliausių ir 
didžiausių Anglijos karo 
laivų. Visi oficieriai ir ju
rininkai buvę išgelbėta. Sa
ko, jog tą padarė Vokietijos 
povandeninis laivas.

Apie tai praneša pasažie- 
riai, pribuvusieji garlaiviu 
Orduna.

Anglijoj tas nebuvo cen
zoriaus leista garsinti ir to
dėl nebuvo Amerikon pasių
sta žinia kabeliu.

KIEK ŽUVO VOKIEČIŲ.
Petrogradas, birž. 15. — 

Rusų laikraščiai skelbia, 
jog vokiečiams brangiai at
siėjo jų pergalės Galicijoj. 
Tuose mūšiuose vokiečių 
kritę arti 150,000 kareivių.

KARDINOLAS SUNE- 
GALĖJO.

Baltimore, Md., birž. 15. 
'— Buvo per kelias dienas 
labai karšta ir tas susilpni
no kardinolą Gibbonsą. Kar 

lovon.

— Londonas, birž. 15. — 
Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
karalius Konstantinas dar 
nepasitaisęs visai.

EXTRA!
Bombarduoja 
Šiaulius.

PETROGRADAS, birže
lio 15.—Rusų ofilialiai pra
nešama, jog pereitą sekma
dienį stiprios vokiečių jė
gos bandė persikelti per 
Ventą ties Leckava. Tasai 
miestelis randasi pačiame 
pakuršyje. Per keliatą kar
tų vokiečiai bandė tą pada
ryti, bet vis buvo atmušti.

Toliau pranešama, jog vo
kiečiai išnaujo bando paim
ti Šiaulius. Didžiomis ka-

Karo aukos.
KAUNO GUB. KARO 

AUKOS.
Pateko Nelaisvėn.

Kauno pav.: Bron. Ku- 
činskis, Jon. Misevičius, VI. 
Serafinas, Stan. Dovidavi- 
čius, Pr. Jakaitis, Ant. Gai
žauskas, Juoz. Portauskis, 
Ant. Kuzminas, Tadas La
banauskas iš Kauno, Kaz. 
Rimkevičius, Juoz. Bučins
kas, Stan. Baranauskas Žei- 
mės vai., Pr. Radzevičius 
Ruinš. vai., Mot. Misevičius 
iš Kriukių, imt. of. Juoz. 
Dijušas iš Šančių, Juoz. Kil
tis iš Bikonių, Sidoras Ku
kis Beršt. vai., Juozas Mile
ris iš Paežerių, Stan. Mitai- 
ka iš Žeimės, • Juoz. Olaus- 
kas iš Kauno.

Šiaulių pavieto: Jurg. Da- 
nasevičius Jom vai., J. Ur
mams Jon. vai., Vlad. Bun
ka, St. Kvašis Grnz. vai., 
Juoz. Rudav.skis Žagąj'ės. 
Juoz. Kavera, Feliksas Pan 
dokas iš Sarinkų, Stan. 
Pleskunas, Kaz. Balčiūnas, 
Pranas Katinas, Pranas 
Stankus, Vine. Zambedis, 
Kar. Kalvantis, Mart. Tru- 
getėlis, Al. Liubauskas, Vin
cas Ivanauskas, Kaz. Liut
kus Južint. vai., Vine. Va- 
lantinas, Zenonas Undis, 
Stan. Buisoda, R. Čepulis, 
Ben. Kondratas, Juoz. Šid- 
lauskis, Stan. Žalis, Ant. Ur
bonavičius Podub. vai., K. 
Miknis, Jonas Klišei ka 
Kruopių vai., Ant. Netrai- 
tis.

Ežerėlių pavieto: Kaz. Ki
lis Aleks. vai., Kaz. Raupis, 
Tom. Valaihis Antuz. vai., 
Vlad. Kunelka ir Viktoras 
Stankevičius Antai vai.

Vilkmergės pavieto: Jon. 
Jakšis Subačių vai., Pr. Pi- 
lelis ir Juoz. Mišelis Ušp. 
vai.

Raseinių pavieto: Pr. 
Baublis Petr. vai., Pr. Mur
zinas, Jon. irnis Eržvil. vai., 
Kaz. Monsta virius, Ant. 
Novilkis, Ant. Kaulius, Jon. 
Rapšis Mauk, vai., Vilk. A- 
leksiejus Man. vai., Jul. Ra- 
šiutis Kalt, vai., Ant. Mi
lius Eržv. vai., Pr. Šlitis 
Taurag. ąak, Pr. Minat 
Kehn. vai., Pr. Ivanauskis 
Šim. vai., efr. Vine. Žūta 
Kražių vai., Pr. Savickis, 
Jon. Valčiukas Kelinių vai., 
Jon. Šukšda Mankunų vai., 
Pil. Činskis, Leonardas Ve
las.

Telšių pavieto: Andr. Jas- 
montas, Jon. Alinsis Salan
tų vai., Leon Glukševičius, 
Kaz. Sungaila, Kaz. Stanai
tis, Ant. Jančevskis, Kon
st. Mikutis, Ant. Karpis 
Dabr. vai. ir to paties mie
stelio.

(Tąsa ant 3 pusi.).
nuolemis Šiauliai esą bom
barduojami.

1



2 KATALIKAS
The Lithuanian American Daily

KATALIKAS
Published every day except Sundays 

and Holidays
Published by

TaRanevicz Publishing Co.
J. M. TANANEVICZ, President
S. P. TANANEVICZ, Manager 
TEEMS OF SUBSCRIPTION:

One year ........................................ $5.00
Six months ....................................... 3.00
Three months ................................. 1.75
To Europe for one year ................ 7.00

Advertising Rates Moderate
All letters shall be adressed to:
The Lithuanian American Daily

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 6870-6871.

DIENRASČIO~PRENUMERATA 
YRA SEKANTI:

Metams ........................................... $5.00
Pusei metų ..................................... 3.00
Trims menesiams .............,............ 1.75

Pavieniu numerių kaina 2c 
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 8879-8871.

Iš Dienos ^=Dienon.=J
Chicago susilaukė paga

liau to, ko nesitikėjo — di
delio gatvekarią ir viršuti
niu geležinkeliu darbininku 
straiko. Toks straikas ir 
dar tokiam dideliam mieste, 
tai baisus daiktas. Nėra 
komunikacijos, viskas su- 
paraližuota. Sustojo visoks 
judėjimas. Nukentės visa 
praoue, prekyba. Dau
giausiai nukentės gyvento
jai, darbininkai. Klausi
mas, kodėl? Argi jau mie
ste nėra tokio autoriteto, 
kurs neįstengti} toki;} bai
sia betvarke sustabdvti °? 
Yra daugybė tą ponu, bet 
jie, kaip paprastai, publi
ka nesirūpina, nors tos pa
čios publikos prakaitu min
ta. Kaip šis straikas pasi
baigs, sunku nuspėti. Abi 
pusi nutapiusi tvirtai laiky- 
ties.

Nežiūrint į tai, kad pas
kutinėmis dienomis šiek- 
tiek sumažėjo žinios apie 
talkininku pasisekimus 
Dardaneliuose, Paryžiuje 
manoma, kad trumpu laiku 
ne tik Dardaneliai krisi::, 
bet ir pats Konstantinopo
lis pateksiąs talkininku 
rankosna. Tai kuogeriausia 
paliudija Francijos pirkliai, 
kurie pakriko po visą Rusi
ją ir ten supirkinėja valgo
mus produktus ir kitokią 
medžiagą. Pirkliai, duoda
mi rankpinigius, pažymi, 
kad tie produktai turės būti 
gabenami per Dardanelius, 
kadangi toji sąsiaura bu
sianti liuosa. Ar teisybė 
sakoma, sunku patikrinti.

Ai išnaši LRKM. Są-gos 
seimas, kuris bus atlaikytas 
Chicagoj. Tasai seimas mu
su moterims yra labai svar
bus; Svarbus tuo, kad mu
su moteris ištikrąją jau 
pradeda veikti. Visos lie
tuvės moteris turėtu at
kreipti i tai donią ir visos 
turėtu rašyties i tą organi
zaciją, vienatinę lietuviu 
mHrriu organizaciją Ameri
koje.

Kaip neišpuola [ 
kariauti.

Jau senovės amžiais žmo- • 
nes mokėjo atskirti “dorą” : 
ciriavimo būdą ir nedorą, i 
Bet Įstatymais kariautoją ' 
žvėriškumas tepradėta 19 
šimtmetyj varžyti. Šian
dien jau turime ištisias to- ' 
rią įstatymą kningas, kur ; 
surašyta, kaip galima ka
riauti ir kaip negalima. Čia 
pažymėsim bent svarbes
niuosius trijų įstatymą ir < 
papročiu punktus. Kalba- . 
mieji įstatymai yra bemaž 
visą valstybių pripažinti 
Haagos konferencijoj 1907 
metais. Ton konferencijon 
buvo atsiuntusios 44 valsty
bės išviso 171 pasiuntinį: 
dalyvavo 21 Europos val
stybė, 19 Amerikos respub
liką ir 4 Azijos valstybės; 
Rusija buvo 8 atstovus pa
siuntusi, Anglija 11, Fran- 
cijn ir Amerikos Suvie
nytos Valstijos pą 9, Vokie
tija 7, Chinija 6, ir t.t. Pa
siuntiniai tarėsi savo tarpe 
4 mėnesius ir surašė tokius 
kariavimo įstatymus:

‘ ‘ Negalima priešininko 
užpulti išanksto, jam karo 
aiškiai nepaskelbus. (Bet 
japonai 1904 m. pirm karo 
paskelbimo rusą laivus pa
skandino). Karą pradedant 
reikia duoti žinią visoms 
neutralėms (nekariaujan
čioms) valstybėms. Karui 
prasidėjus, reikia leisti iš
važiuoti visam priešininko 
diplomatą korpusui — pa
siuntiniams, konsulams (ru- 
są-vokiečią karui prasidė
jus iš Petrogrado išvažiavo 
kanceliarija, išviso apie 100 
žmonių),

Kariauja valstybių karuo- 
menė, o ne patįs gyvento
jai (todėl ramieji gyvento
jai yra nepaliečiami). Prie
šininko kareivis tol yra 
priešas, kol nepameta gin
klo ir nepasiduoda, patekęs 
nelaisvėn kareivis atiduo
da ginklus, arklį ir raštus; 
kito ko jam atimti negali
ma. Pasidavusicji karei
viai neprivalo būti baudžia
mi, arba prie sunkiu dar
bą statomi. Belaisviams 
kareiviams leista yra sam- 
dyties prie darbo; uždirb
tieji pinigai, užlaikymą at
skaičius, turi būti užmokami 
paleidžiant namo. Sykį iš 
nelaisvėis pabėgęs ir vėl su
gautas negali būti baudžia
mas, bet bebėgant sugautą, 
galima bausti. Belaisviams 
kareiviams leista užlaikyti 
visas ją tikybos apeigas. 
Nelaisvėj mirdami kareiviai 
gali daryti testamentus; be
laisvius laidojant sulyg ran
go jiems pritinkanti garbė, 
turi būti atiduota. Karui 
pasibaigus, priešininkai tuo- 
jaus pat privalo belaisviais 
apsimainyti be jokio išpir
kimo. Einantieji su karuo- 
niene laikraščiu korespon
dentai ir prekiuotojai pri
lygsta kareiviams. Belais
viu laiškai eina be markią.

Uždrausta yra nesaugoja
mus mieštus bei sodžius 
bombarduoti (šaudyti) iš-

Čia parodoma sufragietė su žibintuvu, panašiu i seno
vės Romos vaidelyčią žibintuvą. Ji veda propagandą

už moterių teises New Yorko valstijoj.

Laikraštininką suvažiavi
mas vakar pasibaigė. Kas 
buvo kalbėta ir nutarta, 
pranešime vėliau. Tik tu
rimo pažymėti, kad suva
žiavimas atsibuvo labai gra
žiai.

angsto apie tai nepranešus. 
Uždrausta šaudyti plyštan
čiomis kulkomis “dum
dum,” uždrausta kariauti 
su laukiniu žmonią ir žvė- 
rią pagelba (su šlapiais, liū
tais), uždrausta nuodus ir 
užnuodintus ginklus vartoti, 
gązdinti, buk visus be susi- 
myĮėjimo pjaus ir žudys, 
uždrausta naudoties Raudo
nojo Kryžiaus vėliava ir 
baltąja santąikos vėliava, i- 
dant priešininką apgauti. 
Tuo tarpu vokiečiai tyčia 
iškelia baltą vėliavą ir prie
šininkui prisiartinus palei
džia ugnį. Uždrausta tam 
tikrais durnais priešininko 
karuomenę troškinti, paim
tus miestus bei sodžius plėš
ti ir* naikinti. Šeimyną 
tvarka ir gyvenimas, ją ti
kėjimo apeigos turi būti 
gerbiamos ir užlaikytinos. 
Žmonią kilnojamas ir nekil
nojamas turtas, taipgi ka
raliaus, valdininką ir ka
reiviu turtas yra nepalie
čiamas. Užkariautame 
krašte draudžiama yra gy
ventojus naujam karaliui 
saikinti ir pagelbos prieš 
ją tėvynę reikalauti. Kon
tribucijos ir rekvizicijos yra 
leistinos tikram reikalui 
užėjus, bet už paimtus 
daiktu^ ir pinigus privalo 
kvitas išdavinėti. Užka
riautojas gali valdyti ir 
vartoti visus valdžios tur
tus (kapitalus, ginklus, 
maistą ir t.t.). Bet visuome
nės įstaigą, mokslo ir lab
darystės draugiją visas tur
tas yra nepaliečiamas. Šau
dant reikia saugoties ne
kliudyti bažnyčią, ligonbu- 
čią, teatrą ir mokyklą. To
kios vietos •Raudon. Kry
žiaus ženklu yra ženklina
mos, kad priešininkas išto
lo pastebėtą. Gyventojai 
turi saugoties mažiausio 
pasipriešinimo ir pildyti vi
sus užkariautojo įsakymus.

Mūšiui pasibaigus, karia-: 
vusieji privalo žuvusiuosius 
palaidoti, o sužeistuosius' 
(lygiai ir priešininko) gy-: 
dyti ir užlaikyti. Sanita
rams reikia gerai daboti, 
kad gyvu n opa laidoti. Po 
kiekvieno mūšio leista su
žeistaisiais kareiviais pasi-

mainyti... Tokie yra svar-
bieji Haagos konferencijos 
nutarimai. Palyginus su 
senovės Romos kariškais 
papročiais — kuomet žmo
nės gyvi išlikę vergais buvo 
verčiami, šiandien matome 
nemažai pažangos. Haagos 
konferencijos žmoniškieji 
nutarimai užsipelnę yra 
kuodidžiaušio pagyrimo, tik 
nelaimė, jog tą gerą nutari
mu retai kas prisilaiko. Ne
daug tėra konferencijos 
duotą įstatymą, kurią visos 
valstybės atveją atvejais 
butą nesulaužusios. Kiek
viena valstybe kitas kalti
na tuos žmoniškumo įstaty
mus laužančias; kariaujan
čios valstybės turi įsteigu
sios tokias komisijas, ku
rios. rankioja ir garsina a- 
pie priešininko žvėriškumą 
žinias ir darodymus.

Apie pertukimą.
Vieni žmonės esti liesi, 

kiti — riebąs, nutukę ir net 
pertuke. Ir daktarą ir 
šiaip žmonių nuo seną seno
vės džiovinta galvos, kas 
tai yra tas pertukimas, 
nuo ko jis paeina ir kaip 
nuo jo apsigynus, kaip rei
kale riebesniu pasidarius. 
Padaryta daugybė bandy
mą, kaip su gyvuliais, taip 
ir su žmonėmis. Padėta be
gales darbo. Prirašyta sto
ri} kningą. Vis tai delei iš
aiškinimo, kas tai yra tas 
pertukimas. Ir ikišiol tik
ro atsakymo nėra. Yra tik 
spėliojimą, bet visgi susek
ta šis-tas ir surasta spindu
lys šviesos.

Žinome visi, kad yra žmo
nią diktą, parinkusią, nors 
jie ir nedaug valgo. Kiti 
gi gana daug valgio suvar
todami pasilieka visgi liesi, 
prakauliai.

Spėti reikia, kad pas pir-

ŠELPK1M LIETUVA, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

0U1” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

inuosius maistas tik pamažu! 
susinaudoja, arba, kitaip sa-: 
<ant, negreit kūne sudega,' 
negreit iš jo išsiskiria. Pra
kauliai gi k«r kas greičiaus 
maistą sudegina ir paverčia 
jį į darbą, į šilumą, grei-į 
čiau, taip tariant, pervaro 
nėr kūno mašiną. Ir ištik-’ 
rują: riebesnieji žmonės! 
dažniausiai esti ramąs, ne
greiti, darbe nespartus, ne-: 
rangus. Liesieji gi daugiau
sia buna karšti, greiti, vik
rus, krutus, darbštus. To- 
kino budu viena iš priežas
čių nutukimo, tai apsilpnin- 
tas maisto suvartojimas, il
gesnis maisto pasilaikymas 
kūne.

Gydydami aptukėlius, 
daktarai stengiasi, kad nu- 
tukėliai greičiau maistą su
vartotu, patardami tokiems 
ligoniams daugiau judėti, 
daugiau vaikščioti, daugiau 
kurni dirbti. Taigi dides
niu kimo darbu aptukėliai 
gali dalį savo kūno patįs su
vartoti, suvalgyti ir kiek 
suliesėti, savo svarbą su
mažinti.

Savo keliu prakaulius ga
lima šiek-tiek aptukinti, 
duodant jiems mažiau judė
jimo, mažiau darbo, dau
giau ramumo. Štai kalėji
muose, kur kasdien vos po 
valandą gaunama pasivaik
ščioti, daugumas ir liesi} a- 
reštantą aptunka, jei tik tu
ri iš ko tukti, jei tik turi 
kiek reikiant valgio.

Kita nutukimo priežas1- 
tis, tai tam tikri valgiai. 
Patirta yra, kad riebieji 
valgiai ii* iš miltą padaryti, 
taippat saldumynai kur-kas 
greičiau tukina žmogą, kaip 
mėsiniai ir pieniniai valgiai.

Pasirodo, kad žmogaus 
kiniui riebulius labiausiai 
gamina anos trįs valgią rū
šis (riebumai, miltiniai ir 
cukriniai daiktai).

Ir čionai nuo senovės 
daktarą priprasta drausti 
perdaug tunkantiems tokius 
valgius valgyti. Kas nori 
sukusti, suliesėti, tegul kuo- 
mažiausiai valgo sviesto, la
šiniu, bulvių, duonos, py
ragą, košių, saldainią, cuk
rainių, cukraus, medaus. 
Užtat gali valgyti — kiauši
niu, mėsos, daržovių, pie
no, sūrio, varškės.

Tokiais valgiais dažnai 
pasiseka numažinti nutu- 
kėliui kokis 20 svarą kimo 
sunkumas.

Be to daug valgantiems 
nutukėliams duodama dar 
vaistą viduriams valyti. Ži
nomi Europos kurortai su 
vandenimis — Karlsbadas ir 
Marienbadas, kur suvažiuo
ja iš -viso svieto nutukelią 
tūkstančiai. Čionai juos 
girdo iš vietiniu versmių 
vandenimis, uždraudžia kal
kiniuos valgius, liepia ga
na daug vaikščioti, kaiku- 
rie dar valiose maudosi, o 
tokiais budais ir per kokias! 
4—6 savaites daug tanką 
nutukėliams nusileidžia. 
Viena iš svarbiausiąjį} tą 
vandeni} ypatybių, kad jie! 
paleidžia, praliuosuoja, pra-; 
skiedžia vidurius. Ne be 
reikalo tuose kurortuose kasi 
keletas žingsniu vis tupyk-i 
la intaisyta. Praskiestais; 
viduriais žmogus daug mai-: 
sto perleidžia perdėm nesu
vartojęs. Savo keliu išei-‘ 
na iš kimo daug vandens. 
Be to dar tuose vandenvse 
esanti soda ineina į kraują

ir pradeda sudeginti kimo' 
dalis, taip tariant, pageriu- ‘ 
tą maisto sunaudojimą.

Paskutiniais laikais dak
tarai pastebėjo, kad patsai 
žmogus savo kūne turi to
kią ii įtaisą, kurios daro vai
stą, pagreitinančiu kimo 
kuro suvartojimą.

Senai jau yra žinoma, 
kad skapyti gaidžiai ir 
skapytos vištos labai grei
tai duodasi nupenėti.

Rusijoj yra tikybos at
skala, kurios nariai (žmo
nės), norėdami pelnyti dan
gaus karalystę, tyčia ska- 
pinasi. Ir čionai pastebė
ta, kad tokie skapai esti 
pusėtinai aptukę. Baku 
mieste, už Kaukazo, kur ki
tąsyk išsiązdavo iš Masko- 
lijos sugautus skapus, 1893 
metais man pačiam teko 
matyti keletas tokią ska
pu. Visi jie buvo gana ap
tukę žmonės, su retais u- 
sais, reta barzda, su plonu 
balseliu.

Ir moteris, kurioms dak
tarai del ligą buvo padarę 
skapinimo operaciją, pa
sveikusius ima sparčiai tuk
ti.

Taipgi ir kaikurios mote- 
rįs, sulaukusios apie 50 me
ti} ir antdrapanią nustoju
sios, dažnai ima tukti.

Tokiuo budu susekta, kad 
vyru ir inoterią veislinės in- 
taisos išleidžia iš savęs į 
kraują kokią tai vaistu, ku
rie neduoda žmogui tukti, 
kurie pagreitina maisto su
vartojimą. Jei tą intaisą 
nėra, jei jos neveikia arba 
ęjei jos apsilpnintos, tai 
žmogus ima tukti;

Toliau einant pastebėta 
dar, kad taip vadinama gur
klio gelaža (glandula thy- 
reoidea), kuri yra gale ger
klės, tarp kaklo duobutės ir 
obuolio, taippat veikia į nu
tukimą.

Yra liga, kuomet ta ge
laža ima augti, išsisveria vi
su gūžiu, net apikaklė ne- 
sutenka, pasididina dešim
teriopai. Jei ji nepersi
maino pati, tai tokia dide
le būdama turi padaryti 
daug daugiau savo skysti
mą, negu sveikoji, kurios 
paprasta akimi nė nematy
ti. Na, tie skystimai turi 
daugiau darbo padaryti. 
Pasirodo, kad ta gurkime 
gelaža irgi nutukimą ma
žina. Kuomet ji pasididina, 
tai žmogus ima besėti. Bet 
jei pati gelaža esti sudegu
si, tai nors ir padidėtą, nu
tukimo nenaikina.

Iš kitos pusės, sumažėji
mas, apnykimas arba visiš
kas pražuvimas tosios gurk
liuos gelažos veikia visai ki
taip — tokie žmonės daro
si pilnesnį, lyg tešlos kokios 
nukrėsti, nerangesni, šal
tesni, lėtesni, sunkesni.

Nesunku buvo tokiems 
pastebėjimams įvykus pa
bandyti gydyti pertukėlius 
vaistais iš paminėti} vaistu 
apturėtais.

Ima veislines aviu ar ki
tą gyvuliu pateliu intaisas, 
tam tikrais vaistais ištrau
kia reikalingas ją dalis ir 
jomis gydo pertukėlius.

Taippat daro ir su gurk
ime gyvuliu gelaža.

Tokiuo budu gauta iš veis
lini!} pateliu intaisą ovari- 
nas ir iš gurklio gelažos — 
•tyradenas, vadinama tyreoi- 
dinas.

Pasirodo, kad šie vaistai,

įtpidele dovana;
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas ic pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, , arba į vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

išmintingai tam tikrame 
atsitikime duodami, nutu
kimą sumažina. Čia dar 
kartą pasirodo teisingas 
kaikuriu Lietuvos senią pa
sakymas, kad žmogus su sa
vim aptieką nešiojasi.

Gal yra kūne dar ir dau
giau tokią intaisą, kurios 
dirba vaistą, tukimą sulai
kančią. Toliau paregėsime.

Nenoroms čionai ateina 
daleidimas, kad pertukėliai 
turi tokius intaisus persil- 
pnus, prakauliai gi — per- 
gerus. Iš to ir nutukimo 
liga.

Pas vienus indėtas į kū
ną maistas nedega, tik svy
la, pas kitus gi tuojau be- 
liepsnodamas sudega.

Tad ką gi turi daryti per
tukėliai, norėdami sukąsti?

1. Daugiau judėti ir dirb
ti.

2. Mažiau valgyti, ypač 
gi riebumą, miltiniu ir cuk- 
rinią valgią, taigi gydyties 
pasninku.

3) kiūrėti, kad viduriai 
nebūti} užkietėję, geriau, 
kad jie butu truputį liuosi.

4) Gerti Karlsbad o arba 
Marienbado vandenų, žino
ma, daktarą pasiklausę.

5) Vartoti ir Jdtokią vai
stą, gal ovaradeno arba ty- 
radeno, suprantama, iš dak
taro patarimo, nes šie t vai
stai gali kitiems ir užkenk
ti.

Patsai pertukimas kai- 
kain nedaug bėdos tepada- 
f’ytą, jei tik tuom apsiei
tum, kad nereikalingą sun
kenybę nešiotum. Bet tau
kai inauga į daugelį svar
bią kimo intaisą — jie api
ma širdį, kepenis, spaudžia 
tas intaisas ir neduoda pri
deramai dirbti. Širdis, ne
turėdama kur išsitiesti, silp
nai plaka, toksai žmogus 
greitai pailsta, uždusta, ma
žiau gali dirbti. Aptuku
sios kepenis mažiau padaro 
tulžies,' menkiau savo darbą 
atlieka. Tai vis pertukėlius 
verste verčia gydyties.

Kaikurios moteris dar 
bando gydyties nuo aptuki
me ir del to, kad gražesnį 
stuomenį turėti, kad laibes- 
nis butą ją liemuo.

Na, ar šiaip ar taip i- 
mant, pertukimas, jei ir nė
ra tikroji liga, tai visgi di
delis žmogui nesmagumas.

• Dr. S. A. ŠLAKIENEį
! SPECIALISTE |
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
, 3255 SO. HALSTED ST. "
_ Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. <
i _ _ _

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Ltuiguafea

Chicago, HL ,1741 W. 47th Streot,
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KATALIKAS 5

Karo aukos.
(Pabaiga nuo 1 pusi.).

Panevėžio pavieto: Br. 
Adomaitis, Juoz. Sadaus
kas, Petį*. Kutra, Ed. Ud- 
ris ir Jon. Vaitkevičius iš 
Panevėžio miesto.

Nepayžmėta pavietas: J. 
Makauskas iš Draišorių.

VILNIAUS GUB. KARO 
AUKOS. t

Pateko nelaisvėn.
. Švenčionių pavieto: Jon. 
Rinkevičius iš Čibojų, Al. 
Matukelis iš Juškanovos, 
Liudv. Matusevičius Garsų 
kaimo, Pr. Ostrovskis Tuni
kų kaimo, Rom. Boblinskis, 
unt. of. Teof. Marcinkevi
čius, unt. of. Mik. Petruše
vičius, Juoz. Bukta, Mik. 
Celka, Anupr. Žalenis, Juo- 
'zas Vaitekūnas, Adolf. Ba- 
bis, Ant. Babusevičius, efr. 
Kaz. Ivanauskis, Pran. I- 
vanauskas, Pr. Šauncrunas, 
Pr. Stasevičius, Jon. Bakas, 
Mik. Kvietkauskas, Mik. 
Kačkaris, efr. Akromavi- 
čius, unt. of. Pov. Buičikas, 
Vine. Urakas (Zan. vai.,), 
Bol. Lekavičius, Adolf. 
Mackevičius, E. Pivarunas, 
efr. Andr. Lekavičius, Juo
zas Karevičius, Petr. Bar-, 
kauskis, unt. of. Ed. Ronia- 
nauskis, Jon. Grigelis, Pil. 
Markauskas, Mot. Michal
kevičius, A. Mickevičius, 
Al. Vine, ir Karolis Maste- 
niai (Alesk. vai.), Juoz. Se- 
levičius Melėgių vai., Ust. 
Janonickis Mik. vai., Mik. 
Krušinskts, v. of. LiudvY 
Stasiūnas Tvėrių vai., Vine. 
Mačunliš Ligum. vai., Igii. 
Kubickis, Vine. Gitka Ka
bi!. vai., efr. K. Etribskis 
iš Samadaratų, Bol. Žegaris 
iš Paginusių, Ust. Vernela 
iš Sabalkių, S. Makaraus- 
kis iš Svetlėnų, Vine. Bim
ba iš Autolėdų.

Ašmenos pavieto: efr. J. 
Šukelevičius iš Latstikių, 
Vine. Butkevičius iš Kra- 
pivnės, Mik. Dervis iš Aš
menų, J. Grantauskas iš 
Gustiškių, V. Alkailavičius 
iš Gustiškių, M. Mažutis iš 
Lasankos, Jul. Jotulevičius 
iš Kizikerių.

Nepažymėta pavietai: K.. 
Šapelis iš Liutupių, Bron. 
Vaitelis iš Smargonės.

SUVALKŲ GUB. KARO 
AUKOS.

(Naumiesčio Pavieto).
Užmušti: Ant. Naumana- 

šis Kidulių gm.
Pateko nelaisvėn: Kaz. 

Kuras iš Naumiesčio, Jon. 
Jankauskas Plokščių par.,’ 
Vine. Rickevičius.

Pateko nelaisvėn: Juoz. 
Mačekaitis iš Šilgalių, Mik. 
Abrama vičius iš Kudilių, 
Več. Garbauskas Dobi*. val
sčiaus, unt. of. Jon. Mil- 
čiauskas Lestnistvos vals
čiaus, Jurg. Juodaitis iš. 
Gelgaudiškiu.

Marijampolės Pavieto.
Užmušti: Kazys Pudras. 
Pateko nelaisvėn: Siin.

Bigatinskis iš Veiverių, P. 
Skučas iš Prienų, Antanas 
Monkeliunas Panem. vai.,

Petručionis, Tam. Karže-? 
nieskas Balbier. vai.

Kalvarijos Pavieto.
Užmušti: Ant. Mažeika’ 

Krosnos gm., Juz. Žvinike- 
vičius iš Balkunų.

Papuolė nelaisvėn: Petr. 
Žilskis Simno vai., J. Veve- 
sis iš Krosną, Baltr. Basas- 
noris iš Kalvarijos, Juoz. 
Pudauskis, V iniuke vičius, 
Pr. Bevizius iš Alytaus, V. 
Jonaitis, Jon. Varmačis, P. 
Degutis iš Janavo, Jonas 
Kunca iš Liudvinavo.

Užmušti: Mart. Kuligau- 
skas Kurjankos gm., Dūda
vęs kaimo.

Sužeisti: Petras Stukas 
Augustavo gm., Lad. Siero- 
ka Šč.-Ilš. gm. Al. Rojdn- 
čiukas Galin, gm., kaimo 
Mikoc.

Pateko nelaisvėn: Ant. 
Grajauskas Augustavo gm., 
Juoz. Zdviliauskas iš Ščer- 
bo-Ušankos, J. Varneckis iš 
Kudronių.

Vilkaviškio Pavieto.
Sužeisti: Juozas Ūkas 

Bartininkų gm., Vilkabalių 
dvaro

Papuolė nelaisvėn: Jon. 
Baranauskas iš Verbų, Juo
zas Bekerevičius iš Alvito, 
Petr. Bardkevičius, Vincas 
Vagulis iš Gižų, St. Alek
navičius Paežerių gm., 
Švarpių kaimo, B. Deltuva 
Krikilįškių gm., kaimo Ber
žam], J. Mačys Paežerių k, ■ * *
gm. Obšr. kaimo, Jon. Ku- 
baitis Paežerių gm., Petr. 
Seleckas iš Vilkaviškio, J. 
Pendžiimas Alvito gini. Čyč- 
kų kaimo, Juoz. Newadoms- 
kis Užbalių kaimo, Ant. 
Lavnikaitis iš Virbaliaus, 
Kaz. Kiveris Radumin. gm., 
Paliūnų kaimo, Lad. Gar- 
kauskas iš Kibartų. Jon. 
Gurevičius Kalvai*, gm., 
Vidšrin k., J. Kerevičius iš 
Virbaliaus, Juoz. Šneideris 
iš Kibartų.

Seinų Pavieto.
Sužeisti: Ant. Tomašaus- 

kas Seredžių gm., Pastai*- L O Z
nokų kaimo.

Pateko nelaisvėn: Jon. 
Punkis iš Seirijų, Jon. Ro
manas Kapsodžių gm., Vin
cas Zinevičius, Jon. Pateliu- 
nas Krasnopolės gm., Petr. 
Lankevičius, Petr. Milčius 
iš Beržininkų, Mot. Vaina iš 
Ežerių, Tom. Lapinskis, L. 
Račkauskas iš Miroslavo, 
Jon. Slauta iš Kudronių, A- 
dolf Valavičius iš Leipalin
gio, Mi. Aišinbergas iš Kud- 
ronių.

Suvalkų Pavieto.
Pateko nelaisvnė: Juo. 

Tarnausiąs iš Elenavos, J. 
Karosas iš Valkų, A. Kova- 
likas iš Zaboriškių, And. 
Miščinskis iš Kadariškių, 
Ant. Drazdauskas iš Kul- 
kavos, Pr. Švedas iš Suval
kų, efr. Mik. Rubalis, Stan. 
Kazlinka Elen. vai., F..Su- 
kockis Seinų gm,. Stas. Iva- 
nickis Pilypavo gm., Pri- 
cas Sliesorius iš Vyžainių, 
Jon. Bakunevičius Suvalkų 
gm.,' Pr. Bernatavičius, J on. 
Dambrauskas, Pran. Kaz-. 
lauskas, Konst. Vaišnora, 

Juoz. Galatikas iš Filipavo.
Nepažymėta iš kur.

Pateko nelaisvėn: Juoz. 
Sakalauskas.

Franklin K. Lane.
Parsiduoda 2 lubi; medinis namas 

ant 38 gatvės it Emerald avė. Iš 
fronto Storas. Bandos neša $44.00 į 
mėnesį. Kaina tik $2,500.00. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda automobilius pigiai. At
sišaukite į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda 3 lotai ant California 
avė., tarpe 46-tos ir 47-tos gatvių. 
Kaina tik po $400.00* Atsišaukite į
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

FfZfiHKLĮN K

Šnekama, jog šisai vyras 
bus nuskirtas i Bryano vie

tą, kurią laikinai užima 
Lansing.

ATHOL, MASS., KRO
NIKA.

Birželio 8 d. Vyčių kuo
pa sušaukė savo extra su
sirinkimą išrinkti delegatą 
i apskričio L. Vyčių seimą, 
kuris prasidėjo birželio 13 
d. Cambridge,. Mass.

Darbai šiame mieste, iš
skyrus Union Twist Drill 
Co., kurioj šiuo laiku stebė
tinai gerai dirba, eina gana 
silpnai. Daug žmonių be- 
darbiauja.

Kas norite apsaugoti nuo ugnies 
biznius, namus ir rakandus, kreipki
tės i Tauaneviez Savings Banką, o, at
sitikus nelaimei, busite apsaugoti per 
minėtą banką. Kreipdamiesi viršnu- 
rodyton vieton, visados turėsite tei
singai ir gerai jūsų skriaudą atlygin
tą. Nesiduokite žydeliams apgaudinė
ti, kurie pas jumis atėję prižada ga
na daug prašydami jūsų parašo, o 
paskui pasitaiko, kad Joškiai musų 
lietuvius išnaudoja. Jaigu nenorite 
būti išnaudotais, tai kreipkitės į Ta- 
nauevieiaus Banką, 3253 So. Morgan 
str., Real Estate departamente.

Ant raudos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Parsiduoda pigiai geležinių' prekių 
krautuvė. Parsiduoda tik dėlto, kad 
krautuvė randasi tik lietuvių ir lenkų 
apgy ventoj apygardoj, o savininkas 
kalba tik angliškai. Atsišaukite po 
numeriu:
3108 So. Halsted str., Chicago, 111.

Paieškau savo tikro suuaus, Stanislo
vo Tarasevičiaus. Paeina iš Vilniaus 
gubernijos, Trakų pavieto, Jurgionių 
sodžiaus. Kas jį žinote, arba jo pa
ties meldžiu pranešti, nes aš nesenai 
atvažiavau is Lietuvos.

Apolionija Tarasevičienė, 
1947 So. String str., Chicago, Ill.

Reikalaujama vyrų pardavėjų, kurie 
yra dirbę krautuvėse, visuose depar
tamentuose. Gera užmokestis, dar
bas ant visados.

KLEIN BROS.,
20 ir Halsted sts., Chicago, Ill.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

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

unt. of. Juoz. Krašinskisp J. 
Staraviiiskis iš Panemunės, 
Mot. Bobušis iš Aleksoto, 
Ant. Petravičius Klebiškiu 
gm., Janoch kaimo, Mik. 
Marcinkevičius Balbieriškio 
gm. iš Murinykų

— Philadelphia,Pa, birž. 
14. — Čekai šioje šalyje ža
da sudaryti čielą korpusą 
ir tasai korpusas kariautų 
kartu su Dėdės Šamo ar-
mijomis, jei Amerika butų 

dvaro, J. [įvelta karau.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Erpellerį, 
viaadoa reikalau
kite «u su ka 
re ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Ncdėlioms vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 687.

= H
D Telephone Yards 6685 ■_

b Lietuviška Drapanų Krautuve | 
i - .. sUžlaikau didžiausiame pasinn- g
I kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, g 
i čeverykų, batų del moterų, vyrų ir g 
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- s 
| kotų.
f JONAS BUDR1KAS, savininkas ’ 

0 3252-54 S. Morgan St. b 
) CHICAGO, ILL. h

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas g ra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

Phstaraisiais laikais šio 
miesto korespondentai pra
dėjo rašinėti i laikraščius 
apie šv. Pranciškaus para
pijos choro pakrikimą. Ko
kią tai baisią netiesą tie ko
respondentai rašinėja! Mi
nėtas choras kaip gyvavo, 
taip ir tebegyvuoja. Tik
tai nuo choro atsiskyrė iš 
Lietuvos atkeliavęs musų 
jaunimas, ir tuojaus ano 
vietą užėmė čia, Amerikoj, 
augęs musų jaunimas ir 
choras pilnai gyvuoja ir sa
vo pareigas atlikinėja. Juk 
tai buvo tik susimainymas, 
bet ne pakrikimas.

. Rinkėjai parašų po lie
tuvių tautos peticija ir au
kų nukentėjusioms lietu
viams del karo tarp gerų 
lietuvių užeina ir Markso 
šalininkų ir šie priešais rin
kėjus pasistato kaip kokie 
ožiai ir nesirašo. Visgi tai 
laikai! Tyrlaukių Žiedas.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pūdų platus ir 150 pūdų ilgas, Harvoy, 
III. Atsišaukite Į Tauaneviez Savings 
Bankų, 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
to] rezidencijoj, atsišaukite į•
Tauaneviez Savings Banką

Beal Estate Departamento-

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5th avė. Šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į
Tananeviez Savings Banką

Beal Estate Departamente

Parsiduoda 2 lubų medinis namas 
arti Leavitt gatvės. Labai geroj tvar
koj, arti prie streetkarių ir labai pa
togioj vietoj. Kaina $2,200.00. At
sišaukite į
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentų

Paieškau savo švogerio, Martino Po- 
cevičiaus. Paeina iš Kauno guber
nijos, Velionos parajiijos, Raudanekos 
volosties, Balausię kaimo, 
tai Amerikoje. Jaigu kas 
žinotę, meldžiu duoti žinią, 
turi 
džiu

Antri me- 
apie ji 
nes aš 

prie jo svarbą reikalą. Mel- 
pranešti šiuo adresu:

Juozapas Rozeuskis,
W. 42 str., Chicago, Ill.

Paieškau Toleikią, paeina iš Kauno 
gub., Juozapas Toleikis, girdėjau, gy
vena Chicagoje, III. Jie patįs, ar kas 
apie juos žino, malonėkite atsišauk
ti. nes aš turiu labai svarbą reikalą.

Jos. Toleikis,
Box 983, Cedar Rapids, Iowa.

n1

\

Labai gražus keturiose spate
Jubiiejinis paveikslas <

KOVA TIES

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, taif jubilėjmis 500 
metą sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kevą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė .galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da -•“Kataliko”. S
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujr.ma, i-
1 dant tasai jubilėjinis paveiks- 

į las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda Ubai pigiai. Perkant “Ka- 
taI• ko” redakoijo|e, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa ti5c. Su prisiun- 
timu in kitus miestus, 30c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis*.

i

n

S Užsakymus su p’nigais siųskite «
> “Kataliko” išleistojo vardu: f

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St. Chicago, III.

j Dr. T. ifi. ^aturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

> Atlieta visokį darbų dantisterijos sky- 
j ritin ineinanti, Darbas gvarant.
<, Taipgi tvirtas

| 1511 MILWAUKEE AYE. JŠi,

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZHON pard

Dorna West Pulimano 
Lietuviams.

Jau galima pinigus siąsti į seną 
krają — Lietuvą. Taippat parduo
dame laivakortes.

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

Suvisais reikalais kreipkitės sekan
čiu adresu:

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

Telephone West Pullman 992.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jąs 
pusę pinigą. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos; Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5. Apatiniai mažai vartoti, 
nuo $1 ir augščiau. Vaiką drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdieną vakarais iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai 
kare.

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166
E — 1167

E — 1168

E — 1169

‘‘Tekėjo saulelė kad 
jojau

ašE — 1170
Stumbriėkių polka 
Teklytė ir Pranulis.

E — 1245
Gudiška Polka. E — 1246
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250

Eina garsas nuo rnbežiaus. 
Siunta mane Motinėlė.

Kur bakužS samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 1 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laišku vūucmet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNIKGYNAS - -
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL

DYKAS
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kuponą).

specialia KUPONAS vertas lt 
h Hassan Cigaretę kuponu, kada yra priuuo- ] 

damas su 90 ar daugiau regulerišku Hassan 
Cigaretu kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Brooms St., New York, N- Y. 
(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, i!915.)

Ant Pardavimo!
Stuba su trimis lotais, ant šešių pagyvenimų, šeši 

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 i mėnesį, parsiduoda už $15,500; 
pusę galima Įmokėti, kitus ant išmokesties. Kiekvie
nam pagyvenime randasi vanos, šiltas vanduo, gazas 
ir elektriką. Namas randasi netoli šv. Dovido bažny
čios, Ant Eemerald avė. Pardavimo priežastis — sa
vininko mirtis. Arba galima mainyti ant geros ūkės 
aplink 200 akrų. Del platesnių žinių atsišaukite pas:

P. A. Mažeika, 3315 Auburn Avenue
Tel. Yards 1138.

Telefonas Canal 3737

I Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- *' 
I vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- J 

phijoj. Pasekmingai patarnauja prio gim-
■ dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo- *
H se moterims ir merginoms. Kalba lietuvis- 8 

kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai.

; 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO, e

AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

I

3



4 KATALIKAS

Iš Chicago.
DIDŽIOJO STRAIKO 

PASEKMĖS.
(Pabaiga nuo 1 pusk).

APIE STRAIKLAUŽIUS.
Miesto taryba vakar svar

stė apie straiklaužius. Jų 
vartojimų neužgynė, tik po 
bausme $750 užginta varto
ti straiklaužius, kurie nėra 
gavę tam tikro išsilavinimo.

RENGIASI PRIE NAMI
NIO KARO.

Chicagos policija rengiasi 
prie naminio karo. Polici
jos viršininkas pareikalavo 
iš miesto $150,000 del amu
nicijos, apsiginklavimo ir 
kitų reikalingų daiktų prie 
naminio karo. Milžiniškam 
straikui einant, gali ištikti 
visokių riaušių. Busiąs atga
benta 50,000 patronų del po
licijos.

POKILIS P. ŠIMKUI.
Vakar vakare Unity Club 

salėj atsibuvo pokilis pager
bimui p. P. Šimkaus ir laik
raštininkų, atvykusių iš ki
tur. Pokilis buvo sureng
tas SLA. moterių kuopos 
dėka. Svetys iš Lietuvos-, 
p. Šimkus, išgirdo Chicagos 
lietuvių žymiausią daininin
kę, p. M. Janušauskienę, 
kuri dainavo p. Šimkaus 
kompozicijas. Pagrojo taip
gi broliai Sarpaliai. Pa
kiliu atsilankė arti 100 as
menų.

DR JOS SUKAKTUVĖS.
Birželio 13 d. šv. Antano 

iš Padvos dr-ja apvaikščio
jo savo 10-metines gyvavi
mo’ sukaktuves.

Apie 1 vai. po pietų dau
gybė Town of Lake Įvairiu 
dr-jų ir jų gvardijų susirin
ko šv. Kryžiaus salėn. Po 
to susitaisė iš eilės ir mar- 
šaVo į Teutonic salę. Dr- 
jas lydėjo du dideliu benu 
Diena pasitaikė gan graži. 
Šv. Antano dr-ja turėjo pa
taisius ant puikios parėdy
tos drobės parašus lietuvis-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj dalimis 
debesiuota; šiandie šilčiau. 
Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 56 l.„ žemiausia 
— 52 laip.

kai ir angliškai. Tą parašą 
mažos mergaitės nešė prie
šakyje parodos.

Bemaršuojant ištiko ma
žas trukdėsis. Skersai 
marguojančius vežime va
žiavo girti bomeliai. Bet 
laiku pribuvo policiantas ir 
viskas susitvardė.

Dr-jų viso buvo 14, iš tų 
tris moterių ir mergaičių, 
dvi gvardijos uniformose, 
būtent G v. DLK. Vytauto 
ir Kv. Kazimiero Kar.

Salėj programas buvo 
toks: Grand March — išpil
dė Lietuvių Benas. Paskui 
atidarė programą p. Bal
kis. Apie dr-jos stovi aiški
no F. Stasiulis. Deklemavo 
“Lietuvių kalba” p-lė Z. 
Dervinsk. Iš historijos pa
kalbėjo p. A. Strikulis, 
Kalbėjo apie senovės Lietu
vą ir galo]) apie jos dabar
tini padėjimą. Jo kalba vi
siems patiko. Paskui dekle
mavo p-lė L. Petrauskiutė. 
Dainavo šv. Cecilijos cho
ras, pono V. Daukšos veda
mas.. Choras dainavo tau
tinį himną, Kur namas mus. 
Aš už marių žiemavojau ii; 
Sužadink jausmus. Dainos, 
kaip visada šio choro, išėjo 
gražiai. Deklemavo M. Do
bilas ir A. Petrikas. Buvo 
pažadėjęs kalbėti kun. Skri
pka ir p. Elias, bet, matyt, 
buvo užimti kitais reikalais 
ir nepribuvo.

Žmonių buvo labai daug. 
Netilpo salėn. Kiti buvo 
larže. Užsilaikymas kaiku- 
rių programo metu nebuvo 
pagirtinas. Ne visi temo
ka padoriai elgties.

Reporteris.

PASIBAIGĖ SUVAŽIA
VIMAS.

Vakar vakare pasibaigė 
laikraštininkų suvažiavi
mas, kurs buvo prasidėjęs 
penktadieni.

Dar del lietuvių 
peticijos.

Lietuvių Peticijos reika
lais turime atkreipti gerb. 
visumenės domą štai į ką:

1) Peticijos visa svarba 
yra tame, kad po ja pririn
kus kuodaugiausiai parašų; 
taigi lai visi, pradedant nuo 
10 metų amžiaus, padeda 
ant peticijos lapų savo var
dus ir pavardes (grynai Jie-

iti-■■■ -■■■■•■' .■ ąįr.ivr. i.. .L i ’

EXTRA EXTRA
Parsiduoda grosernė ir 

bučernė labai pigiai, žo
džiu sakant, pusiau dykai. 
Priežastis pardavimo — vy
ras serga ligoninėje, o mo
teris negali atlikti biznio. 
Kreipkitės kuogreičiausia į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Departamente
3249 So. Morgan str.,

Chicago, Ill.

tuviškai); adresai žymėti 
nereikalinga, tik lapų viršu
je reikia pažymėti vietos ir 
valstijos vardas, kur para
šai renkami; pavardes ne
mokančių rašyti lai parašo 
kiti, mokantieji, bi tik jie 
butų Įprašyti anų nemokan
čių rašyti.

2) Geriausias būdas para
šus rinkti, tai pereiti per vi
sas • grinčias, neaplenkiant 
nei vienos. Reikėtų pasi
skubinti ir bent iki liepos 
mėn. viduriui visus para
šus surinkti.

3) Lietuvių laikraščių, 
kurie užjaučia peticijos rei
kalą, ir dar neišspauzdino 
peticijos teksto ir Tautos 
Tarybos pranešimo “Del 
parašų rinkimo,” — prašo
me dabar tai padaryti. Ge
gužės 31 d. buvo skiriama 
tik pradžia parašų rinkimo. 
Aiškinti šį reikalą ir ragin
ti rašyties — dar nėra per- 
vėlu. ;

4) Kaikur neišmanantieji, 
ar blogos valios žmonės — 
baugina nesirašyti, kad, gir
di, už tai nereikėtų kada 
nors atsakyti. Visi reikalą 
suprantantieji, turėtų aiš
kinti kitiems, mažiau su
prantantiems, jog čia bijo- 
ties nėra ko, jog visuomet 
valia prašyti sau, ko nori, 
jog už tai niekas negali bū
ti baudžiamas.

5) Lapus su parašais pra
šome siųsti šiuo adresu: 
Tautos Tarybos sekretoriui, 
50 W. 6th str., So. Boston, 
Mass.

6) Visų lietuvių laikraš-, 
'čių prašomi1 atspauzdinti šį 
pranešimą.

T. Taryba Amerikoje. 
12—6—15.

’I 
s

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos I 
18 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 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalir.l
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee n ve 
'-’054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2S30 \V Ma dison st 
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
IS32 S Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729Ashland ave

Vbom Drnvor 7100 «

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrą, Moterių ir Vaiki) Ligas

Ofisas Ir Gyvanimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Ranki) Medžio
įjj Durų, lentų, lentelių, rCmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Hl.
Bes. 3255 So. Halsted St. 

Tel. Drover' 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

flD^ŽM***.**
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KAZIMIERAS GIIGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnališkas 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.

Tol. Drover1310

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią 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 Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

P ARS AMD 0 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, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

GERA PROGA DRAUGYSTĖMS.
Chernausko daržas kol kas dar del 

dviejų sekančiu nedėldieniu neparan- 
davotas: Aug. 29 ir Sep. 5 d., š. m. 
Daržas po .Sep. 6 d. (Labor Day) 
bus duodamas visoms draugystėms 
dykai iki adventų. Paprastai svetim
taučiams mokama už salę po $75.00 
raudos. Salė bus parengta del pik- 
ninkų ir balių su visokiais patogu
mais.

Kuri draugystė nori pasinaudoti iš 
progos, viršui paminėtos. meldžiu 
kreipties pas daržo savininką.

Geo Chernauskas,

Automobilių Instrukcijos
Musų šoferiai ir repairmen uždir

ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
damos angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobiliu valdyti.

Mes gvarantuojame jums license ir 
pristatysime jus į gerą vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks.

Dieninė ir Vakarinė Kliasa,

United Auto Brokers inc.
2835 Cottage Grove Avenue Chicago.

ši yra valstijos korporacija — in- 
dorsuota per uniją ir automobilių 
amatą.

Visiems studentams, kurie pradės 
šią savaitę, mes duosime didelį setą 
kningų dykai.

Indėkite du centu del atsakymo.
Adams, Manager

2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ 

1024 MILWAUKEE AVE.. CHICAGO. ILL. 
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

DU-KART NEDELIN1S LAIMUTIS

SAULE
A TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utamtiikas Ir petnąGia
PRENUMERATA kaštuoja^------------

AMERIKOJ fę pusei matų ipl.zbEUROPOJ fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliju aiva Į jQj ir gk0tij0j 15 § prusuose 15 m

RaSyk frtojatiSo o gausi! vieną numerį dykrą.

W. D. Boczkauskas & Go.
S2C-522 W. South Alų . Hahanoy City, Pa.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

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

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

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