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PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)
/IMŪŠIAI PRASIDĖJO TIES LVOVU

Mušis užvirė 
ties Lvovu.

BERLYNAS, birž. 19. — 
Didis mušis prasidėjo ties 
Lvovu, Galicijos sostine. 
Tai paskutinė rusų atspir
tis Galicijoj. Išlaukinių 
drutviečių bombardavimas 
jau prasidėjo. Į šiaurės va
karus nuo Lvovo gen. Ma- 
ckensen armija sumušė ru
sų dešinįjį sparną. Rusai, 
kurie buvo laikę Rudnik 
keletą dienų atgal, buvo iš
gyti ir nugrūsti per rube- 
žių. Netvarkoj rusai bėgo 
į Tarnogradą, kurs guli už 
penkių mylių nuo rube- 
žiaus. Teutonai vijosi ru
sus ir toliau ir dabar spau
džia juos ties Tarnogradu. 
Austrai skelbia, kad rusai 
jau apleido Tarnogradą ir 
pasitraukė toliau. Anot au
strų pranešimų, Galicijoj 
visur rusai tik ginasi,, o teu
tonų armijos, esančios jau 
už 10 mylių nuo Lvovo.

Iš Bucharesto praneša
ma, kad rusai išgrūsti iš 
Bukovinos ir austrai pasi 
varę 10 mylių Besarabijos 
gubernijoj. Austro-vengrai 
užėmę rusų miestą Novose- 
licą prie Pruto upės.

Rusai skelbia, jog teuto
nų laimėjimai Galicijoj ne- 
uždyką atsieina, teutonai 
paneša didžius nuostolius. 
Anot rusų pranešimų, palei 
Dniestro upę vokiečiai nete
kę 120,000 kareivių užmuš
tais ir sužeistais. Priegtam 
dar paėmę 40,000 teutonų 
nelaisvėn.

REIKALAUJA PAR
LAMENTO SUŠAUKIMO.

Atėnai, birž. 18. — Grai
kų laikraštis “Hestia,” ka
rinės partijos organas, rei
kalauja, kad tuoj butų par
lamentas sušauktas. Grai
kijoj yra partija, kuri rei
kalauja karo prieš teutonus.

— Kansas City, Mo., bir
želio 19. — Siautė smarki 
viesulą, kurioj žuvo 13 žmo
nių, daugybės sužeista ir 
daug nuostolių pridaryta.

Lietuvoj mū
šiai eina.

BERLYNAS, birž. 19. — 
Vokiečių oficialiai praneša
ma, jog rusų raitelių divi
zijos buvo nugrūstos per 
vieškeli ant linijos tarp 
Šiaulių ir Tytuvėnų.

Rusų oficialiai skelbiama, 
jog vokiečių atakos Šiaulių 
paviete atmušamos, bet 
mūšiai einą be paliovos.

Vokiečiu lini
ja perlaužta.

Londonas, birž. 19. — 
Ant linijos į šiaurę nuo Ar
ras per tris dienas ėjo įnir
tę mūšiai. Sujungtos Ang
lijos ir Francijos armijos 
keturiese vietose persilaužė 
per vokiečių liniją. Tas 
pripažinta ir Berlyne.

Nuostoliai tuose mūšiuo
se buvo milžiniški. Čieli 
pulkai atakuojančių talki
ninkų tirpo vokiečių ugny
je.

Smarkiausi ir atkakliausi 
susirėmimai buvo tarp Ar
ras ir La Basse. Priešingo
sios pusės kaujasi tarp iš
griautų drutviečių ir daugy
bės lavonų. Aplink Sou- 
chez neišpasakytai smarkiai 
kaujamasi. Franeuzai dau
žo vokiečių drutvietės di
džių kanuolių šūviais ir pul
kas paskui pulką atakuoja 
drutvietės. T< i tie mūšiai 
pavyks, tai vokiečiai turės 
traukties iš tų vietų, kurias 
pereitą rudenį užėmė.

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ.
Pensacola, Fla., birž. 19. 

— Už .30 mylių nuo Pensa
cola gyvenusieji ant savo 
fanuos P. Wyman ir žmona 
rasta negyvi. Lavonai besą 
sustingę ir jie per dvi die
ni yra išbuvę negyvais. Iš
viso ko matyti, jog buvo nu
žudyti bemiegant. Spėja
ma, jog tai plėšikų darbas.

IŠMUŠĖ 700 BELGŲ.
Londonas, birž. 18. — Iš 

Amsterdamo atėjo žinia, 
jog Belgijoj, mieste Mila
m's, gyventojai buvo suki
lę prieš vokiečius. Vokie
čiai be pasigailėjimo šaudė 
i miestiečius ir 700 žmonių <■ 4
sušaudė. Dabar Milanes ap
suptas vieline tvora ir ta 
tvora suelektrizuota.

NEGALABĮS BE KAI
ZERIO ŽINIOS.

Amsterdam, birž. 18. — 
Kaizeris išleido paskelbimą, 
jog daugiau belgų nebus 
galabinama be jo žinios. 
Paliepimas išleista todėl, 
kad belgai užprotestavo, 
kuomet ties Liege astuoni 
intarti belgai buvo nugala
binti.

IŠBAIDĖ ANGLIJOS 
LAIVYNĄ.

Berlynas, birž. 19. — Iš 
Konstantinopolio praneša
ma, kad iš Dardanelių pasi
traukė visi talkininkų lai
vai. Mat, Dardaneliuose ė- 
mė nardyti Vokietijos po- 
vadeniniai laivai ir talkinin
kai, tą patėmiję, dūmė lauk.

r TR.ICK BOAT WHICH LANPEP TROOPS PAMAGEP GUH w CAPTURE? FORT in DARDANELLES-

Viršuje parodoma garlaivis, iš kurio išlaipinta kareiviai ant Gallipolio. Garlaivis 
plūduriavo pakrantėj ir turkai manė, jog jis užėjo ant seklumos, bet ištikro bu
vo atgabenąs kareivių, žemiau parodoma turkų kanuolė iš turkų atimta ant Ga 

llipolio.

Atakavo tris 
Italijos miestus

Roma, birž. 19. — Neti
kėtai Austrijos'laivynas ė- 
mė veikti prieš Italiją. Au
strijos karo laivai bombar
davo Rimui, Pesaro ir Fa
no ant šiaurinio Adriatikos 
pakraščio. Mieste Fano 
bombos krito netoli geležin
kelio stoties ir arti garsios 
katedros.

Italijos karuomenė, kuri 
netoli Goritzo perėjo per li
pę Isonzo, po smarkių susi
rėmimų užėmė augštumas 
ties tuo miestu.

Vienas pabėgėlis pasako
ja, jog'Austrija į Polą su
traukė 200,000 kareivių. 
Aplink tą miestą yra dide
lės drutvietės ir atkakliai 
eia ginsis, nes Pola, tai Au
strijos karinis uostas.

— Berlynas, birž. 19. — 
Tarp Belaisvių Galicijoj vo
kiečiai rado vieną merginą, 
vieno rusų pulkininko duk
terį. Ji buvo kareiviškuo
se rūbuose ir kariavo kartu 
su kitais.

Reginiai Dardaneliuose.

Rugoja Tal
kininkams.

Berlynas, birž. 18. — Iš 
Petrogrado atėjo žinios, jog 
Rusijos laikraščiai pasmer
kia talkininkus-anglus ir 
franeuzus už nieko nevei
kimą. Kadangi franeuzai 
neatakuoja vokiečių, tai vo
kiečiai sutraukė didžias jė
gas prieš rusus ir lupa 
jiems kailį.

Rusai nurodinėja, jog 
pereitą rudenį, įsibriauda- 
mi į rytinę Prūsiją, išgel
bėjo Paryžių nuo apgulimo, 
nes vokiečiai turėjo ati
traukti savo karuomenės 
dalį prieš rusus.

LIEJA MILŽINIŠKAS 
KANUOLES.

Kopenhagen, birž. 19.-7— 
Danijos studentas, kurs ap
lankė Kruppo dirbtuves 
Essuose, sako, jog dirbtu
vėj darbininkų skaičius 
nuo 70,000 padidinta iki 
115,000. Esą liejama dides
nės kanuolės, negu 42 cen
timetrų.

Kardinolas 
bėdoj.

Londonas, birž. 19. — Iš 
Amsterdamo p ra nešama, 
kad Vokietijos valdžia ke
tina apkaltinti Koelno kar
dinolą Hartmaną judošys- 
tėje. Mat, kardinolas birž. 
6 d. išleido taikos maldą del 
visos savo diecezijos. Mal
doj buvo prašoma Dievo, 
kad apstabdytų skerdynę, 
kančias ir neapykantą, kad 
užviešpatautų meilė; maldoj 
minima apie vokiečių nelai
mes, prašoma, kad Dievas 
įkvėptų į vokiečių valdovų 
ir žmonių.širdis taikos min
tis.

Socialistų organas Vor- 
waerts perspauzdino maldą 
ir ją užgyrė.

KO NORI BULGARIJA.
Berlynas, birž. 19. — Iš 

Sofijos atėjo žinia, jog už 
dalyvavimą kare prieš teu
tonus Bulgarija norėtų gau
ti atgal provincijas, užlei
stas Rumunijai ir dalis Ma
kedonijos, užleistas Graiki
jai ir Serbijai.

Vokiečiai Kurše
Ir Lietuvoje.

Joniškė —nemažas mies
telis. Ištolo matyt jo sena 
bažnyčia, panaši į baziliką 
(didelė ir graži). Bažnyčia 
skylėta nuo armotų šūvių, 
ženklai šrapnelių, granatų, 
ir šiaip jau kulkų bei ske
veldrų. Miestelis tuštutėlis. 
Tik stebėtina, kai kurie gy
ventojai likę ir išlikę gerai, 
nenukentėję. Pavyzdžiu, ap- 
tiekorius su šeimyna visą 
laiką išbuvo ant vietos ir 
nenukentėjo, apart baimės, 
nieko. Ant gatvių nuolat 
matos sudaužytos, išlaužtos 
duris, langinyčios, užraktai 
ir tt. Vidui matyt sudaužyti 
stiklai, išmėtyti netvarkoj 
tavorai, indai. Kai kuriuose 
namuose laikoma laikini 
lazaretai ir belaisvių prie
glaudos. Belaisvius sutinka
ma pakelyj pavieniais, de- 
sėtkais ir net šimtais užkar
to. Oficieriai ir kareiviai di
džiai suvargę: mušės, ir mu
šės drąsiai. Joniškė—puš
kelis tarp Mintaujos ir 
Šiaulių.

Kuziuose arti Šiaulių, 
15 gegužės buvęs sekantis 
atsitikimas. Vokiečiai prie 
pagelbos vietinių gyvento
jų pasislėpę skiepuose ir na
muose. Neužilgo atvyko čia 
ilsėtis rusų pulko dalis. Ant 
paduoto ženklo išdavikai 
padegė miestelį. Vokiečiai 
šoko iš skiepų prie namų, 
kur apsistojęs buvo pulki
ninkas Vavilovas. Tuo pačiu 
laiku du batalijom! pėstinin
kų ir būrys raitelių užpuolė 
miestelį ir pro sargybą pra
simušė. Namai kur stovėjo 
pulkininkas, pradėjo degti. 
Pulkininkas liepė sudeginti 
pulko vėliavą, kad-ji prie
šams nekliūtų, o pats krito 
mušyj. Tečiaus staiga rusai 
susilaukė pagelbos, kuri 
durtuvais iškrapštė vokie
čius iš miestelio ir spėjo iš
traukti iš ugnies likučius 
pulko vėliavos. Visus vie
tos gyventojus, įsipainioju
sius toj liistorijoj, atiduota 
kariniam teismui už išda
vyste. Labiau intekmingi 
gyventojai bus išsiųsti į 
Sibirą.

Taip rašo rusų laikraš
tis “B. V.” Tas aprašymas 
parodo, kaip turėjo nuken
tėti Kuziai: dar didis klau
simas, ar tikrai vietos gy
ventojai pasirodė išdavi
kais, gal kartais vokiečiai 
nė nesiklausė jų, o patįs 
pasinaudoję tik rusų žioplu
mu užpuolė juos netikėtai, 
gi pateisindami save sar
gai ir oficieriai apkaltino 
neteisingai nekaltus žmones. 

Kare tankiai nubaudžia
ma ir nekaltai, kaip bene 
tik buvo su Kuzių gyvento
jais, kurių dalį, gal, rusai 
keršvdami išžudo, o kita da- 
lį į Sibirą išvarys. Sunku 
tikėti, kad žmonės butu išZ v

savo noro slėpę vokiečius, 
kad įkliudžius rusus.

Iki Šiaulių apie 40 vers
tų. Iš tolo matyt taip-pat 
didelė bažnyčia ant kalne
lio. Bažnyčia ištolo panaši 
į rėtį, vasa armotų sušau
dyta, prakiurinta. Langai 
išdaužyti. Aplink griuvė
siai raudonų plytų. Mieste
lis išdegęs. Aplinkui smilk
sta dar gaisrų liekanos. 
Žmonių kaip ir nematyt. 
Rusų karuomenė veikia pa
gal Kurtavėnus, Šaukėnus, 
už Bubių. Namai daugiau
siai išgriauti. Sveikutėliai 
tik kai kurie, jų tarpe na
mai Šiaulių milijonieriaus 
(Rodos Kagano) žydo: čia 
mat, stovėjo vokiečių oficie
riai. O aplinkui tų namų 
—griuvėsiai. Daiktai mėto
si ant gatvių betvarkėje. Gi 
kas juos rinktų — nematyt. 
Vokiečiai apšaudė miestą 
Ant stoties didelė betvarkė 
— viskas mėtos kaip pa
kliuvus. Langai išdaužyti, 
duris išlaužytos, bet gaisro 
nebuvę. Už tai vokiečiai iš
plėšę bufetą prie stoties: y- 
pač išgėrė visus trankus, 
kokius rado bufeto skiepuo
se, o trunku buvę nemažai: 
gana prigirdymui viso ka
reivių pulko... Į stoties bu- 
dinkus kliuvęs vienas anuo
tos šūvis, išvertęs visą kam
pą sienos. Vokiečiai suėmę 
viską, ką galėjo sunaikinti. 
Iš Zubovo dvaro išvaryta 
1,000 brangių veislių kar
vių, o pakelyj išmušta ir su
deginta...

Lietuvoj beeina smarkus 
mūšiai ant upių Venta-Du- 
bisa. Vokiečiai mini atniu- 
šę rusus pagal Tinkins. Tie 
randasi prie Kuršo rube- 
žiaus. Bet ar taip toli butų 
rusai atvarę vokiečius, gali
ma paabejoti. Sulyg nišų 
pačių žinių nesenai dar vo
kiečiai buvo Kuršėnuose, a- 
pie 20 verstų nuo Šiaulių 
gelžkeliu. Kuršėnų pozici
jas rusai iš vokiečių atmu
šė. Vokiečiai pasitraukė ant 
upės Ventos ir Papilėnų. 
Lygiai neatsispyrė vokiečiai 
pozicijose savo prie Bubių. 
Nuo Bubių pasitraukė ant 
Kelmės (plentu) ir Kurtu
vėnų (vieškeliu). Rusai at
mušė ir pačius Kurtavėnus, 
kuriuos vokiečiai sudeginę. 
Vokiečiai Kurta vėliuose api
plėšę grafų Flaterių Ziber- 
kių dvarą. Nuo Kurta vėlių 
vokiečiai pasitraukė vieške-

(Tąsa ant .3 pusi.)
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Nuo ateinančios savaitės 
Chicagoje parapijinėse sa
lėse prasidės p, Šimkaus 
prakalbos. Svarbiu reikalu 
atvyko p. Šimkus iš Lietu
vos — išrėdyti vargingą 
lietuvių padėjimą ir para
ginti amerikiečius prie duo- 
snumo. Jaunas dailininkas 
jautriai, vaizdžiai, karštai 
pasakoja apie Lietuvos sto
vi. Ištiesi], tenelieka nei 

~vicrio~' lietuvio Amerikoje, 
kurs neateitų paklausyti jo 
jausmingų prakalbų, tene
lieka nei vieno lietuvio, ku
ris savo cento nepaaukotų 
jo prakalbose. Tautos Fon
do komitetų dėka bus su
rengtos gerbiant svečiui pra
kalbos visose parapijinėse 
salėse. Apie prakalbas bus 
garsinama kasdieną “Ka
talike.”

“Laisvės” num. 48 
dame pasikalbėjimą 
svečio, p. Šimkaus, ir “L.” 
redaktoriaus. Redaktorius 
pasakęs svečiui, atvyku
siam aukų rinkti nukentė
jusioms lietuviams šitaip:

“Aš negaliu kalbėti, var
de Sąjungos, LŠF. ar varde 
visos socialistų spaudos. 
Aš dabar nežinau, kaip tos 
Įstaigos, pasielgs. Mano gi 
ypatiška nuomonė tokia: 
manau, kad musų šauti kiai 
pasiliks mandagumo ribo
se, bet abejoju, ar galės i- 
vvkti vienvbė.” <• </

Pobudingas yra redakto
riaus pasakymas, jog jis 
manąs, kad santikiai pasi
liks mandagumo ribose. 
Tuoini jau pripažįstama, 
kad tasai laikraštis kituose 
dalykuose, 
kitais, 
ribas.
r< mis 
mas.
Ii p. Šimkus ir visi jam pri
tariantieji Imti “L.” dėkin
gais, kad bent mandagumo 
ribas pasižada užlaikyti. 
Gal ir ištesės.

Amunicija da
bartiniam kare.

Iš paskutinių Anglijos 
parlamento tarybų pasiro
dė, jogei didžiausiu kariniu 
rūpesčiu Anglijoje šiais lai
kais yra atsakančios amu
nicijos kiekybės stoka. Pa
sirodė, kad net tokioj šalyj, 
kur nėra priverstino karei
viavimo, kur milžiniškai iš
vystyta fabrikų pramonė, 
yra lengviau sudaryti iš 
laisvanorių didelę armiją, 
negu ją prigulinčiai apgin
kluoti. Maža Anglijos ka- 
ruomenė ramiuoju laiku ne
reikalavo didelio amunici
jos ištekliaus ir iškalno ne
buvo pramatoma, kad kuo
met nors prireiks turėti 
daug visokios rūšies amuni
cijos. Tik pastaraisiais lai
kais toji baisi klaida pama
tyta, kuomet prisiėjo sumo
bilizuoti kelis milijonus ka
reivių. Ir kas nauda iš tų 
kareivių skaitliugumo, jai- 
gu jie neturi pakaktinai 
amunicijos. Del amunicijos 
stokos todėl anglai ir ne
pasivaro pirmyn Francijo- 
je.

“Musų kareiviai karo 
lauke — rašo iš karo lauko 
vienas Anglijos parlamento 
atstovas — negali tiesiog 
apgalvoti ir suprasti, kodėl 
jų tėvynė, labiausia pramo
ninė šalis Europoje, neturi 
pakaktinai parako, patronų 
ir šovinių.'’

Tam tikslui surandama 
dvi svarbi priežastį. Bu
te,'! t todėl, kabli Anglijoje 
nesama tam tikrų išlavintų 
tame amate darbininkų ir 
kad tiesiog kolosaliai amu
nicijos pareikalavimai karo 
lauke.

Amunicijos kiekybės rei
kalavimai šiame kare tie
siog iškalno nebuvo prama- 
tomi. Nežinota, kad šis ka
ras bus vedamas iš pozici
jų, ty. tam tikrų kasimų. 
Tik vieni teutonai išanksto 
tai pramatė ir pasigamino 
tiek amunicijos pirm karo, 
kad jiems jos ilgiems lai
kams užteks. Be to, teuto
nai pirm karo buvo pasiga
minę daug sunkiosios arti-rai i-

taip lerijos ir jai reikalingų pil-
nu šovinių. Todėl teutonai 
šiandie su 
be ir ima 
savo visų 
kiečius už 
girti. Kasgi kaltas, jei tal
kininkai visa tai pražiop
sojo.

Dabartinis karas toli gra
žu skiriasi nuo buvusių ka
rų. Kaip minėjom, dabarti
nio karo visa svarba —tai 
apsikasimai parinktose- po
zicijose. Visų pusių karei-

amunicijos galy- 
visur viršų ant 
priešininkų. Vo- 
tai reik tik pa-

Harvard ir Yale universitetų lenktynes laiveliais

COACH WRAYCAPTAIN MURRAY, HARVARD FIRST VARSITY CREW

■■iff

Čia parodoma Harvardo universiteto irkluotojai, kurie eis lenktynčsna su Yale uni
versiteto studentais. --------------

jo, kad jie nebūtų išvyti į

Rytinėje miesto dalyje, 
t. v. “žydi jo j e, 
parašus aukojo: J. Kvcdra 
$1.00, Černauskas 75c.

Po 50c. aukojo: V. Ste
poną vičiusf Medžiūnas, J. 
Sadauskas, Gcažovič (?), U. 
Ješkastė, A. Navickas, A. 
Varnuscvičius ir M. Goszr- 
tis (?).

Po 25c.:
Biežė, E.
Staškunas,

renkant

V. Ražiulis, J.’ 
Staškunas, K. 
M. Staškunas, 

J. Adomaitis, J. Baltrušai
tis, R. Pociuniutė, J. Alek
sandravičius. J. Jotaitis, A. 
Staliulionis, P. Plungė, A. 
Žukauskas, J. Šilinskas, Z. 
Kleviskas, M. Klcvickienė 

Rimkienė, N. Bikulčius, 
Volskis, J. Grudzinskis, 
Acnonas, J. Poškevičius, 
Povilauskas, F. Matu

kas, Navarauskas ir J. Pra- 
cete virius.

Smulkesnių aukų surink
ta 60c.

Vąšo todėl surinkta $13.- 
45.

Pinigai skiriami Tautos 
Fondui.

Rinkėjai buvo: V. Ražiu
lis ir J. Biržė.

U.

J.

IŠ RUMFORD, ME.
musų 

saulės 
Čionai

DIDELE DOVANA’
Nebo pakelio priešakys vertas 4 c pinigais 

Visas Kuponas vertas pinigais 

■£®a 

» u 3 HE* O 
6.3 n IrM

m

V 4’ - c JI
■ N< ĮJ

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Telephone Yards 6085

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siuttį ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 

32S2 a4 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

Dr. G-. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. 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 G iki 8:30 vakare.
Ncdėlionts vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

sautikiuose su 
pereina mandagumo 
Geras, tik gal neno- 
ištartas prisipažini- 
Bet visvien jau ga

nei 
pra- 

Jose nei krisle- 
girdė- 
nedai- 
Pasi- 
geras

Bedieviškos prakalbos 
tarp lietuvių ne naujiena. 
Atsiranda vis naujų burno-

tojų prieš Dievą, dergimų 
Bažnyčios ir dvasiškijos. 
Visuomet mes sakėme, jog 
katalikams neprivalu 
kojos kelti į tokias 1 
kalbas.
lio gero neišgirsite, o 
site papiktinančių, 
lių, berniškų tauzų, 
taiko, kadir tvirtas, 
katalikas nueina tik pasi
klausyti ant kiek tai -tokie 
“kalbėtojai” tauzija. Pas
kui tai ilgą korespondenci
ją rašo, nurodydamas “pra
kalbos niekingumą. Ir to 
neverta daryti. Tik tuomet 
galima parašyti, jei tas pa
liestų vietos katalikus, kad 

jaut toliaus perspėti juos.

viai sulindę po žeme. Prie
šininkui priešininką sunku 
iš po žemės ' iškrapštyti, 
kuomet vieni ir kiti tvirtai 
apsitaisę, sienas ir viršų 
betonu su geležimi iškloję. 
Priešininką iš apkasų nega
lima išvyti nei šautuvais 
nei lauko kaliuolėmis. Rei
kia turėti sunkias kanuoles 
ir pilnus šovinius. Gi teuto
nai kaip kartas tų sunkių 
kanuolių ir šovinių pakakti
nai turi, tatai ir viršų vi
sur ima. Talkininkams gi to 
viso trūksta ir jie kaip kur 
vos išgali atsilaikyti.

Šiame kare be to daug 
amunicijos suėda kulkosvai
džiai, pagerinti kareivių 
šautuvai ir šaudymai į aero
planus. Šautuvų patronai 
šiandie visuomet beveik 
dykai išaikvojami. Pav., 
kareiviai, būdami apkasuo
se, nakčia išgirsta kur arti 
bent kokį šlamėsi. Tuojaus 
sukeliama aliarmas (trevo- 
ga) ir paleidžiama ton pu
sėn, kur pasigirdo šlamėji
mas, tūkstančiai, desėtkai 
tūkstančių šūvių. Ir tuo bil
du patronai nereikalingai 
eikvojami. Nors kareiviai 
pamokomi, kad bereikalo 
negalima amunicijos eikvo
ti, reikia elgties visuomet 
šaltai. Tečiau tas negelbsti. 
Po žeme kareiviai būdami 
apturi nervų suirimą ir tuo
met bile kas juos pergazdi- 
na ir priverčia imties gink
lų ir šaudyti, kad ir visai 
nereikalingai.

Pelei to Anglijoj juk ne 
juokais liko sutverta nauja 
ministerija, kuri rūpinsis 
lik amunicijos dirbimu ir to 
viso pristatymu 
kan.

Talkininkams 
kariauti, nes 
neturi. Pas lentomis tos ka
ro “gėrybės” pilna.

IŠ WILKES-BARRE, PA.
Birželio 13t d. viena an- 

glekasyklų kompanija iš
mokėjo algaf?5saivo darbinin
kams. Tris lietuviai gavę 
algas nuėjo į saliuną ir te
nai išsigėrė gerokai. Su
laukus vakaro tie vyrai nu
važiavo i kitą miestelį 
(Hilldale). Bevažiuodami 
karu .dar gerokai išsitraukė 
degtines, kurios su savimi 
buvo pasiėmę. 10 vai. va
kare ten atlankė savo drau
gą ir pas jį ligi 12 valandai 
nakties išbuvo, žinoma, ne- 
besausai. Po to atėjo į sto
tį keliauti namo ir sutiko 6 
italus. Vienas lietuvių čia 
tuojaus pradėjo kabinties 
prie italų. Vienas italas 
todėl akimirkoj išsitraukė 
peilį ir subadė peiliu Pe
liksą Joniką. Vienu peilio 
smogimu pataikė palei šir
dį. Kitu du lietuviu netu
rėjo kaip savo draugą gin
ti, negalėjo įnirtusiems i- 
talams priešinties. 
juodu tuojaus 
ko smarkiai 
Pranas Norkus 
vo 19 skylių, o
reikis į šonus 4 skyles. Juo-

■ du abudu daktarai apsiėmė
■ pagydyti.

Bet Peliksas Jonikus pir
madienio ryto mirė. Palai
dot;'/: vietos lietuviu para
pijos kapinėse. Paėjo iš 
Alsėdžių parapijos, Telšių 
pa v., Kauno gub. Paliko 
seserį Easton’e, Pa. Del 

mirusį 
Stasį 

a str.,

160 pavienių. Tai ne ma
žas būrelis. Bet jie nieko 
neveikia, rodos, visi butų iš- 
Imirę. Jų sužadinimui trū
ksta apšviestesnių lietuvių 
Gyvuoja šv. Kazimiero dr- 
ja ir SLA. kuopa, bet men
kas lietuvių skaitlius i jas 
priguli, tatai nėra kam ir 
veikti taiitus dirvoje.

Daugumas lietuvių turi 
apsipirkę nuosavius namus, 
kiti jau visai išmokėję. Mat, 
čia darbai geriau eina, kaip 
kur kitur. Lietuvių vaiki
nu vra daug, tik trūksta 
merginų. Todėl vaikinai 
vedžiojasi su svetimtautė
mis. Grinorius.

Birželio 10 d. ir 
lietuvių kolioniją 
spinduliai palietė, 
atsilankė iš Norwood,
Mass., kun. Daugis. Lietu
viai tuo tikslu buvo paren
gę prakalbas, kuriose ir kal
bėjo minėtasis kunigas. 
Gerb. kunigas savo prakal
ba prirodė ir susirinkusius 
lietuvius katalikus intikri- 
no, jogei jiems čia yra rei
kalinga turėti parapija. Pa
skatino todėl parapiją su
tverti. Su tuoini visi mie
lai sutiko ir išrinkta para
pijos komitetas, kuriu in- 
ėjo J. Šopis, pirm., A. 
baliauskas, sekr., P. 
cheilionis, kasieriumi;
sos globėjais: A. Velička ir 
P. Palentukevičius. Nutar
ta visiems mokėti po 50c. 
kas mėnuo i parapijos iš- 
dą. Taip tai ir padaryta 
pradžia vietos lietuvių pa
rapijai. Parapijonas.

Tel. Haymarket C212 
Lietuviai pas Lietuvį 

Kas turit silpnas arba 
■f ''f: ■ skaudančias akis arba
galvos skausmą, atsilankykil pas 

DR. W. YUSZKIEWICZ 
1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 
Va), nuo!) r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

Humboldt 97
J. C. W0LON 

LIETUVYS ADVOKATAS
' ac/mo MCviuuheo Avo.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave.,

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel.

karo lau-

nesiseka 
amunicijos

IŠ SPRING VALLEY, 
ILL.

ba-
Mi-

Todel ir 
peiliais li- 
su varsty tu. 

nugaron ga- 
Ju<w?s Pet-

Pirmas didelis gražus L. 
Vyčių kuopos balius atsi- 
nivo gegužio 31 d. A. A. 

Venbyskio svetainėje. Bu
vo žaidimai ir šokiai. Pub
likos prisirinko pilna sve
tainė ir visi gražiai linksmi
nos, linksmai praleido va
karą. Pelnas nuo vakaro 
paskirtas vyčių kuopos rei
kalams. Labai linksma, 
kad vietos lietuviai katali
kai pradeda 
atjausti savo 
lūs.

Velytina,
jaunimas ir toliaus sureng
tų panašių vakarų.

Ten buvęs.

susiprasti ir 
tautos reika-

idant vietos

ĮDr. S. A. ŠLAKIENE;
H
R 3255 SO. HALSTED ST.
D

Jos. Toleikis, Cedar Ra
pids, Iowa. — Pasitraukęs 
iš valstybės sekretoriaus 
vietos W. J. Bryan nekuo- 
met nebuvo Suv. Valstijų 
prezidentu. Daug kartų jis 
buvo statomas kandidatu i 
prezidentus iš demokratų 
partijos, tečiaus nekados 
nebuvo išrinktas.

SPECIALISTE
MOTERIŲ IR VAIKŲ LICOSE

Tel. Drover 6326

n 
a

CHICAGO, ILL. ■

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausiu metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau Liesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School o?

1741 W. 47th Street, Chicago, ‘A-

JUS GALETE IŠAUGĖTI

Kauno gub.
Easton’e, P; 

platesnių žinių apie 
galima kreipties i 
Striaiiką, 348 St?/.:'. 
Wilkes-Barre, Pa.

Ant. Jonušonis.

IŠ BALTIMORE, MD.
Pradėjus rinkti parašus 

po Lietuvių peticija žmo
nės mielai rašosi ir aukoja 
'sušelpimui nukentėjusioms 
nuo karo. Bet yra ir bijan
čių rašyties po peticija. Bi-

— Londonas, birž. 19. — 
Iš Marlborough galerijos 
pavogė 18 garsių tepliorių 
paveikslų.

IŠ CEDAR RAPIDS, 
IOWA.

Čia ..lietuvių gyvena ap
link 70 šeimynų ir aplink

SELPKIM LIETUVA, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
SIENOS UŽDARBI.

St. Bonaventure, 
Y,—Tamstos padėkonės 
auką negalime dienraš- 
dėti, kadangi Tamsta, 

vienų vienas po ja pa-

J. P 
N. 
už 
tin 
tik
dedi parašą ir tai tik inicia
lus J. P. Kam čia reik 
slėpties, mes tiesiog nesu
prantame. Gi su tais vie
nais inicialais visa padėko- 
nė išeitų nei šis nei tas.

STATYS NAUJĄ DIRB
TUVĘ.

New York, birž. 18. — U- 
nited States Steel Corpora
tion arti Pittsburgo statys 
cinko dirbtuvę. Dirbtuvei 
bus išleista $2,500,000 a i’ 
$3,000,000. Ta dirbtuvė 

’turbūt bus pastatyta Dono
rėj. Iki Naujų Metų bu
sianti pastatyta.

I ’«• i sek n i i n g: i s. moks
liškus gydymus dykai 
del vyra ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo metu? Ar
užkrėsti kokius nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia, kas iš
Prieš gydymą, anksčiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsati- 
gnoti jos. Užsakyketo iluostrota kny
gute jusu prisemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
I’arašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastie slin
kimo plauku ir žilumas 
—:t»iip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—h- kaip lai i pen
intis savilis turėti gra
žius plaukus.-žili pin li
kai.—Barzda.—ir lieka- 
voties nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtojo savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gnlomo pcrli- 

krenti kiekviena, kad

ku prašalina plaiskotis 
ir augina gražius plau
kus Už W centu arba 
krasos markoms prisi
ųstus sykiu su .Justi 
antrašu. Męs išsitn'e- 

kiokvien.im doli-r- 
inc dėžule Calvacura— 
<>s N. I ir knygute 
“Teisybe Apie Plau- 
kus.” Ifiniauketo že- 

Jįoštoic savaite. nliau ntspaiiHtą kuponą b-“JO • „• siuskete šianden.
UNION LABORATORY, Box CM, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box Ml, Union. N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del jtprnc ■ 

kojinio kaštu persiutimo. meldžiu iMstii- 
sti man tolaus lasu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Ap'e 
Plaukus.“ jPasiuskete sykiu kuponą su 
justi antrašu.)

2
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius J
Dr. A. J. Tananevičius.

KĄ VEIKIA KRAUJAS.
Kaip jau luivo pirmiau 

minėta, kraujas yra musu 
organizmo statytojas ir at
naujintojas nusidėvėjusių 
kūno dalių. Buvo pradė
ta kalbėti apie raudonuo
sius kraujo gyvūnėlius ir a- 
pie haemoglobin^, kurs pri
duoda tiems gyvūnėliams 
raudonumą. Dabar žiūrėsi
me smulkiau apie tai, ką 
kraujas veikia ir ką veikia 
haemoglobinas.

Svarbų daiktą atlieka 
musų kraujuje haemoglobi
nas. Haemoglobinas suge
ria oxygena, kuri mes in- 
traukiame per plaučius. 
Haemoglobinas ir išnešioja 
oxy geną po visą musų kū
ną. Yra žinoma, kad kiek
viena kūno celė turi gauti 
oxy geno, jei ne, tai žus. O 
vienintelis kelias gauti oxy- 
geno yra per kraują. Ir 
tik kraujo haemoglobinas 
tesugeria oxygena. Tai iš 
to jau aišku, kai svarbų 
daiktą atlieka haemoglobi
nas.

Mes gerai turime atsimin
ti, jog kraujas teka gysle
lėmis po visą kūną. Atite
ka ir į plaučius. Per plau
čių plonytes sieneles persi
sunkia į kraują oxygenas ir 
yra haemoglobino sugeria
mas. Kiekvienas kraujo 
raudonas gyvūnėli s-cėlė at
kanka nuolatai į plaučius, 
gauna oxygeno ir kraujo 
nešamas eina per kūną. 
Kraujas atplaukia į plau
čius, kad gauti tyro oro. 
Žinoma, kartais gauna ir 
netyro, prialsuoto, prirūky
to, dulkino, bet tame jau 
mes patįs kalti. Jei per ne- 
žinystę, ar per apsileidimą 
traukiame suterštą orą i 
plaučius, tai ir nevalumų, 
nuodingų gazų persisunkia 
per plaučių sieneles ir vie
toj sustiprinti kraują, vie
toj suteikti reikalaujamo 
oxygeno, suteikiama nuo
dų. O kraujas yra opi me
džiaga ir greit jam nešva
rumai pakenkia.

Kraujas susideda iš sky
stimo, raudonųjų ir baltų
jų gyvūnėlių celių. Bet tik 
raudonosios celės tesugeria 
oxygeną, nes tik raudonose 
celėse randasi haemoglobi
nas.

Kuomet kraujas turi o- 
xygeno, tai tuomet jis aiš
kus, raudonas, gražus. Gi 
kuomet oxygenas esti su
naudotas, kuomet kraujas 
teka linkui plaučių, kad 
gauti oxygeno, tai tuomet 
kraujas yra tamsus, mels
vas. Tą matome savo ran
kų gyslų, venų, kuriomis 
teka kraujas linkui plau
čių.

Tamsus kraujas atitekė
jęs į plaučius ir gavęs oxy
geno vėl pasidaro gražiai 
raudonas.

Tai dabar matome, kai}) 
ir kam tarnauja, ką veikia 
raudonieji kraujo gyvūnė
liai. Jie sugeria arba, tei
singiau pasakius, heamoglo- 
binas sugeria oxygena ir, 
nešiodamas po visą kūną, 
atiduoda, kur reikia. Hae
moglobinas turi galę greitai 
ir lengvai paimti oxygena 
ir atiduoti ji.

Idant mes būtumėm svei
ki, gerame upe, laimingi, 
tai reikia, kad musų krau-

juje butu tam tikras rau
donųjų gyvūnėlių skaičius 
ir jie turi turėti haemo gi o- 
nno. Todėl aišku, jog pri
valome vengti viso to, kas 
juos nuodija, kas jiems 
<cnkia. Taipgi privalome 
vengti viso to, kas kenkia 
tanių smegenims, nes juo
se juk gaminasi tie gyvūnė
liai. Kas labiausia kenkia 
traujui, tai sugedęs oras. 
Oro nevalumai nuodija 
traujo raudonąsias celes, 
sūrios išnešioja po kraują 
oxygena.

Yra nuodų, kurie del to 
yra kenksmingi ir galą 
mums padaro, kad jie nai
kiną haeinoglobiną ir su- 
:rukdo oxygeno išnešiojimą 
po kūną. Yra tai vadinama 
angliškai prussic acid. Ta 
rūgštis jungiasi su kraujo 
haemoglobinu, paskui hae
moglobinas netenka galės 
imti oxygeno ir žmogus, 
taip sakant, užtrokšta — 
negauna oro, nes nors i plau
čius tuomet ir intraukiame 
oro, nors ir kraujo atiteka 
i plaučius, bet kraujo hae
moglobinas sugadintas ir 
negali imti oxygeno. Tai 
žmogus ir trokšta.

Labai svarbu žinoti, ką 
svaigalai (alkoholis) daro 
raudonoms kraujo celėms. 
Svaigalai padaro tą, jog 
haemoglobinas labiau esti 
surištas su oxygenu. Tai 
yra, kraujas, tekėdamas per 
gyslas, netaip urnai neten
ka oxygeno, netaip urnai a- 
tiduoda oxygeną ten, kur 
reikia. Nesusekta dar, ko
dėl svaigalai taip daro.

Kuomet žmogus arba ki
tas gyvūnas miršta, tai tie 
raudonieji gyvūnėliai susi
lieja i krūvą. Padaro it 
suvarstytų karielių eiles. 
Tas padaro kraują sukliku
siu.

Jau buvo minėta, jog 
kraujuje dar turime baltų 
gyvunėlių-cėlių. Tos rųšies 
celių yra kur kas mažiau, 
negu raudonųjų. Jos visai 
skirtingą pareigą atlieka. 
Raudonosios celes nemaino 
savo pavidalo. Bet kitaip 
dedasi su baltomis celėmis.

Kuomet žmogus apserga, 
tai tų celių skaičius kar
tais daug kartų pasididina. 
Iš pradžios buvo spėta, jog 
jos yra ligos priežastis. Bet 
paskui susekta, kad taip nė
ra. Susekta, kad baltosios 
celės ligoje labai naudin
gos; bet tas susekta tik po 
ilgų tyrinėjimų. Tuomet 
patėmyta labai Įstabių da
lykų. Patėmyta tos celės 
su mikrobais viduryje. Pir
ma buvo spėta, kad mikro
bas novija celę ir daro jai 
galą. Bet nuodugniai ir il
gai prisižiūrint po mikros
kopu buvo patėmyta, kad 
po tūlo laiko mikrobas din
gdavo, o celė sau gyvuoda
vo. Iš to pastojo aišku, 
kad baltosios celės atakuoja 
kenksmingus mikrobus. Dar 
vėliau susekta, kad tos ce
lės pereina ir iš kraujo i 
audas ir ten naikina mikro
bus ir valo nuo kitokių ne
švarumų. Po mikroskopu 
matosi baltoji celė ne vien 
su kokiuo mikrobu, bet il
su šiaip pašalinės medžiagos 
gabalyčiu. Baltosios celės 
todėl yra it kokie organiz- 
mo kareiviai ir šlavėjai.

S. S. Menken.

Čia parodoma pirm, Natio
nal Security lygos, kurios 
suvažiavimas atsibuvo New 
Yorke. Suvažiavimas svar
stė šios šalies apsiginklavi

mą.

Vokiečiai Kurše ir Lietuvoj
(Pabaiga nuo 1 pusi).

liu ant Šaukėnų (į Telšių 
pusę). 31 gegužio ėjo smar
kus mušis tarpe kaimelių 
Trovėnai-Gailiškiai. Tuos 
kaimelius vokiečiai smar- 
kiai gynė apsikasę. Rusai 
durtuvais išmušė vokiečius 
iš Gailiškių.

Nesenai vėl vokiečiai bu
vo pasirodę arti Mažeikių, 
perėję ant dešinio upės 
Ventos kranto, 6 verstai 
nuo gelžkelio stoties. Vokie
čiai nušovę čia pervažnin- 
ką (paromščiką, vežantį 
per upę) Dainį, sudeginę 
melnyčią su visais budin
tais, ugnyj žuvę . gyvuliai. 
Vyrus vokiečiai išvarę py- 
lymus dirbti.

Vokiečiai dabar gina pri
ėjimus prie Šaukėnų ir ant 
plento prie Kelmės. Pagal 
Šiaudininkus (ant dešinio 
Dubisos kranto kaimelis) 
rusai netikėtai užpuolė vo
kiečius ir užgriebė iš jų 9 
armotas, 7 kulkosvaidžius, 
daug belaisvių ir tt. Bet 
vokiečiai sako vėl atsigrie
bę iš rusų patį kaimelį ir 
Cliruščovienės dvarą. Pagal 
Raseinius, tikriau tarius 
ant Šidlavo, Grinkiškės ke
lio ir pagal Betygalą—Ilgio
mis, vokiečiai ėmė veržtis 
pirmyn. Rusai gavo skubiai 
keltis ant kairiojo upės Du
bisos kranto. Vokiečiai gi
riasi suėmė čia virš 3,000 
belaisvių. Rusai giriasi at
mušė vokiečius ir nedavę 
niekur pereiti upe. Pagal 
Seredžių vokiečiai dare de
monstracijas, buk norėda
mi pereiti ant kairiojo Du
bisos kranto.

Vokiečiai giriasi per ge
gužio mėnesį suėmę Kauno 
gub. ir Kurše 24,700 belai
svių, 16 armotų, 47 kulko
svaidžius.

y 
■s

SUCEDYK PINIGUS 
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

SI 26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

w©

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-vakarine dalie.
1644 W.Cnicagoavc
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
264'.) 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 o Ashland ave

Budweiser
AMERIKO’S 

MEGAMAS GĖRALAS

AMERIKOS Šeimynose 

d a u g i a!u išvartoj ama 

Budweiserio, negu dviejų ki
tų rusių butelinio alaus pa- 

• emes krūvoj. Tas parodo, 
jog jo gerumas, grynumas, 
švelnumas ir nepaprastas 
gardumas visur yra pripa
žintas.

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

ANHEUSER-BUSCH • ST.IOUK,USA.

PARSIDUODA PIGIAI.
Graži medinė stubn, ant 2 familiju. 

po 4 kambarius. Randasi prie 38 ir 
Lowe ave. Viskas intaisyta. Rau
dos neša $24.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $1,600.00.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalbama Lietuviškai

NAUJAUSI LIETUVIŠKI COLUMBIA

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS IR ŠOKIAIS
Žemiaus paminėti Rekordai turi būti 
kiekviename lietuviškame name kur 
tik randasi grajinama mašina. : :

kaina 75c

r999n t Pamylėjau vakar. Solo
( Draugo. Polka-Mazurka

F ■< 4 I Mano Laivas. Solb
* į Į Sveikatą. Maršas

r u r į Einu per dvarelį. Kvartetas
0 | Gaila Tėvynės. Maršas

Columbia Lietuviški Rekordai yra geriausi.
Viršminetus rekordus galite gauti pas kiekvieną Columbijos 

rekordų pardavėją.

Columbia Graphopl one Co.
Krautuves randas visuose didesniuose miestuose

CANADA SI.OO

r09,R j Per girią girelią. Kvartetas ' 
I Linksminkimės. Polka

p -j I Per šilą jojau. Kvartetas 
' I Žydas statinėje. Polka

r „ I Saulele nusileido. Kvartetas
8 ■ Maršas.

Visi viršmineti ir kiti Rekordai parduodami per

EUROPA RECORD COMPANY
167 E. BROADWAY NEW YORK CITY

Rašykit į mus savo kalboj.
Siųskit Money Orderius arba grynus pinigus o mes prisiusime tuojaus.
'Mes apmokame expresą jeigu orderiuojat 6 Rekordus antsyk. XX

(Rašykit mums surašo naujų Rekordų p. M. PETRAUSKO gerai žinomoj 
lietuvio dainininko).

I EtsvI w~.

Viršminetus ir kitus Lietuviškus 
rekordus pirkite pas Lietuvį 

JUOZĄ V. GELEŽUNĄ.

Norėdami gauti gerbiamo MIKO PETRAUSKO įdainuotus rekordus, 
i™-*, rašykite pas mane.

152 Siųsdami laiškus, pinigus ar Money Orderius, adresuokite taip:

i Joseph W. Geležunas
{385 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Draugijoms Pranešimas!

Labai gera mūrinė stuba, ant 4 
familiju, randasi prie 82 ir Lowe ave. 
Raudos neša $32.00 i .mėnesį. Parsi- 
duos už $-4'600.00 ant lengvu išmo
kėjimų. Geras bargenas.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Graži mūrinė stuba, ant 3 familiju. 
Randasi prie 32 ir Lime str. Randos 
neša $24.00 i mėnesį. Yra išviso 10 
tambarių. Parsiduos už $1,500.00 ant 
lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO,. 
3151 So. Halsted str., Chicago, HI.

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

Gera mūrinė stuba prie 3745 Wallace 
str. Yra ant 3 familiju, po 6 kamba
rius. Randos neša $54.00 į mėnesį, su 
visais intaisymais. Parsiduos už 
$5,200.00. Įnešti reikia tik $2,500.00, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. Geras 
bargenas.

J. SINKUS & CO, 
3151 So. Halsted str., Chicago, Hl.

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) ko
tus, sijonus, jekes, dreses. Mokslainė 
atdara nuo 6:30 iki 9 vai. vakare.

BLECKS SCHOOL, 
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. 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. Vaikų drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaflilttt VAkartii iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

M. J. Wankowski
APTIEKA

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

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tčmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t, tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikęlsi. 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- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

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

.4 Tel. Canal 5306 :į

| J. G. Mezlaiszkis % 
sb Generalis .J
\ Kontraktorius ir &
ę Nomų Siatejas. $
Ž 2301 S. Leavitt St., Chicago, III. %

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, ILL

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio "Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

i Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
41 vusi Pennsylvanijos hospitalčso ir l’hiladel- 
g phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
j dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- 

kioso ligose. Kalba lietuviškai, angliškai,
I rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

: 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

8 Telefonas Canal 3737

AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

u 
ą
i
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4 KATALIKAS

Iš Lietuvos.
Paluomenė (Gegužinės p., 

Trakų pav.). Ilgus me
tus išbuvo vietinė bažnytė
lė be kunigo, bet galą-gale, 
po didelių vargų ir rupes
nių, susilaukė jauno, darb
štaus kunigėlio. Manoma 
dabar įsteigti čionai parapi
ją — prie jos priklausytų 
keletas kaimų Gegužinės 
par., pora — Kaišedorių ir 
koks vienas Žaslių. Butų 
labai patogu, nes į dabar
ties parapijų bažnyčias kai- 
kuriems kaimams net po 10 
verstų. — Malonu butų, 
kad prie bažnyčios atsiras
tų ir “Ryto” mokykla. La
bai reikalinga krautuvė. 
Girdėjau, kad klebonas kal
bina persikelti į Paluomenę 
vieną Kaišedorių krautuv- 
niiiką, bet toli geriau butų 
įsteigus vartotojų draugiją. 
Gyvuoti galėtų puikiai — 
artimiausia krautuvė už 8 
verstų, o šios apylinkės 
vienybę myli, tiktai pra
džios reikia. — Truputį 
keista, kad klebonas pasi
samdė bažnyčios tarnus, ne
mokančius lietuviškai, ar gi 
tai butų reikalinga sustip
rinimui silpno lenkų gaiva
lo?

sutrankęs vieną darbininką, 
kad apie pusvalandį išgulė
jo negyvas. Vietinė gydy
toja, rusė, nelaimingąjam 
suteikė pagelbą. Gydytojai 
atsižymi gera širdimi, daž
nai suteikia žmonėms do
vanai patarimu, tankiausia 
ir vaistą duoda be užmokes- 
nio.

Marcinkonys (Traku p.). 
Balandžio 21 d. buvo vyri- 
jos susirinkimas, kuriame 
raštininkas perskaitė gau
tąjį nuo gubernatoriaus po- 
perį, jog buvusis Marcin
konyse monopolis po num. 
100 uždarytas ant visados.

Musų choras, kaip šalnos 
pakirstos gėlės, nyksta. 
Nuo choro girdė ties baran
tis giedorius balsas...

GENERAL DU

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

1

<:•/Yv:-. ■’’ $ \
i

w
•

Atlie a visoki darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. šrav

Tel. Drover 7042 *

Dr. G. Z. Vežei (Važelis) |
LIETUVIS DENTISTAS *

4712 So. Ashland Avė. t 
arti tftoi ĮP. K. BRUCHAS

I

Szit s paauksuotas laikrodohs, gva- 
rantuotas ant 25 m., 12 saizo, 15 ak
menų Elgin viduriais, vertos $25.00, 
ant szio iszpardavimo tik

$16.90
Nikeliniai laikrodėliai 12 arba 16to 
saizo, 7 akmenų Elgin viduriais, 

’ visudbs verti $10.00 dabar
$6.25

P.S. Szios nedalios pigumai nebus 
sumažinti nei del krautuvninku

N.

N.

N.

N.

Y.

Y.

Y.

Y

Y.

Y.

Y.

EXTRA!
Tiktai ant trumpo laiko

■ ■ I

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

__siunčiame tik- 
Š^tai aplaikę vi

sus pini gus ant g reikalaujamų’tavorų, ir gvarantuojame pil- 
| ną užgančdinimą, ar gruzinam pinigus.
f Mes taipgi turime pilną pasirinkimą ir 
| namuose reikalingų daiktų.

I

■ 31E

|
j Reikalaudami ką nors visados kreipkitės į
I
; Peoples Home Supply
j 1936-38 S. Halsted St., Chicago, III,

N. Y.Geriausia vie
ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k .gry
no aukso, Silabi
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musu krau
tu v ė pripildyta 
naujausios mados 
tavorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

N. Y.

Y.

Hoffman Adv. Agency 
77-79 — 2nd st., 

NEW YORK, N.
A. J. Kubilius

127 E. Main st., 
AMSTERDAM, N.

Michael Lazarko
167 N. Boulevard st., 

ALBANY, N. Y.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Main st. 
AMSTERDAM, N.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main st.

AMSTERDAM,
M. Balauskas 

119 Grand st..
BROOKLYN,

B. Juozapavičius
222 Berry st., 

BROOKLYN,
Alex Ragačev 

166 Grand st., 
BROOKLYN,

šlikas ir Bagdonas
31 Hudson avė.,

BROOKLYN,
John Spurga 

184 Grand st., 
BROOKLYN,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

MASPETH, L. I. N.
Frank Michalisky
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
P. SaVel 
28 Murdock st..

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

A. šūkis
2120 ^t. Clair ave.. 

CLEVELAND, OHIO.
F. MileCka 

Box 659
DONORA, PA.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT, PA.

Jos. Dzikas 
FOREST CITY, TA.

John Kavalinskas 
41 Mike st., 

Sebastopol
PITTSTON,

J. Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH, 
P. J. Kubertavičius

600 W.1 Pine st., 
MAHANOY CITY,

Kaz. Pelenis 
Box 16 

LEECHBURG,
A. Ignotas

46 S. 22nd st., 
PITSBURGII,

P. Ki'ižunauskas 
102 E. Centre st., 

SHENANDOAH,
Kvietkus
333 Wharton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st., 
PHILADELPHIA,

Pr. Statkus
1306 Carlton st., 

PHILADELPHIA,
Juozas švagždis 

3604 Earp st., 
PHILADELPHIA,

Juozas žemaitis
2843 Cantrail »st., 

PHILADELPHIA,
M. Narvalaltis

71 Mansfield st., 
Kingsland Rd.

LONDON, ENGLAND.
Muraška
17 Anol st., S. S. 

GLASGOW, SCOTLAND.
Šimanskis
2 Etna st., 

CRAIGNEUK, 
WISIIAW, SCOTLAND.

Maknauskas
16 Mansfield Ave.,

TORONTO, ONT. CANADA 
P. Burneika

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Frank Chmielevskis 

ARGO, ILL.
St. Antanavičius 

SO. CHICAGO, ILL.
Thomas S. Baron 

WAUKEGAN, ILL.
P. Valiutas 

ST. CHARLES, ILL
Carl P. Gunderson 

ESCANABA, MICH.
Antanas Jasinskas 

MAYWOOD,
Zig Putramentas 

HARVEY
F. Stankus

KENOSHA,
Kaz. Lutkus

1760 Ersville Pl., 
TOLLESTON, IND.

Vin. Urbanavičių
4843 W. 14th st., 

CICERO, ILL.
CHICAGO, ILL.

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd st., 

Ant Jankauskas
4565 Wenthworth ave..

C. Giobis
3357 Morgan st.,

P. Kenutis
3238 S. Halsted Stu., 

A. Dargis
726 W. 18th st., 

F. J. Maliy
633 W. 18th st.,

Costino Quartuso 
Stand 26th and Western

J. Zoberis
2503 W. 45th place 

Liutkevle Printing House 
1706 Wabash ave.,

J. KoStnas
3956 S. Rockwell st., 

J. J. Palėkus
4629 S. Paulina st., 

M. J. Tananevicz
670 W. 18th st., 

M. A. Wabol
1700 N. Ashland ave., 

A. Tverkus
4626 Wenthworth ave.,

A. L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st., 

/ R. Andreliunas
2852 W. 39th Pl.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

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

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščią, 
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 akrą. Del platesniu žinią atsišaukite pas:

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

M

poht\"Baisogala (Šiaulių pav.). 
Dvarininko Komaro dva
ran buvo įsiveržę vokiečiai. 
Jų buvo 300 raitelių su 30 
oficierių. Komaras norėjo 
slapta išbėgti, bet kareiviai 
jį surado ir grąsydami lie
pė duoti puikią vakarienę. 
Arklinėj stovėjo 8 Komaro 
arkliai, vokiečiai paėmė tik 
vieną jiems tinkamą arklį. 
Po linksmos vakarienės ka
reiviai sumigo. Ant ryto
jaus, po pusryčių, sargybos 
kareiviai pranešė, kad atjo
ja rusų dragūnai. Visi per
sigando ir ėmė sprukti iš 
dvaro į netolimą girią. Ki
ti net nesuskubo ginklų pa
siimti. Rusų dragūnai vi
josi bėgančius: kitus užmu
šė arba sužeidė, kitus paėmė 
nelaisvėn. Gan daug buvę 
užmuštų ir sužeistų. Rusų 
dragūnų buvo tik 16. Ma
tyt, vokiečiai nežinojo, kad 
rusų taip nedaug tebuvo.

Šis vyras apdraudos kom- 
panijon Equitable Life As
surance įdėjo didžiausią da
lį kapitalo nupirkdamas Še
rus iš milijonierio Morgan, 
ir dabar tą kompaniją kon

troliuoja.

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

J.

J.

p.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A, L. D. “Kataliku” ( 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis 

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave.,
NEW HAVEN,

K. Ch. Kazeniekas 
789 Bank St.,

WATERBURY,
J. V. Kovas

21 Congress ave.,
WATERBURY,

J. 1’. Vasiliauskas 
820 Bank st.,

WATERBURY, 
Jos. Matulėmis 

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, 

Jonas J. Merčaitis
1530 8. West St., 

ROCKFORD, 
Juozas Dailydė

78 Orfk St.
• LEWISTON,

ffi Tel. Randolph 5246

I A. A. Slakis ■
I ADVOKATAS |

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

į! Res. 3255 So. Halsted St. « 
j Tel. Drover 5326 i

IK

CONN.

CONN.

PA.
CONN.

PA.
CONN.

PA.
CONN. J.

PA.CONN. T.

PA.ILL. S.

ILL.

PA.ME.
S.

PA.
P.

PA.MD.

PA.MD.
Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. III.

MD.

A.
MD.

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS ’
A.

MD.

SAULEJ.MD.

P.

J.

MASS.
B. išeina kas utarninkas ir painia.MASS.
C.

MASS.
ILL.

ILL.MASS.

WIS.
MASS.

Kašyk tsojausg o gausi vieną numerį dykrų

ttve.

J

ITS
J.

J.

J.

J.

♦
❖

❖
*

*
❖
*
❖
❖

♦
❖
*
♦
❖

Veda visokias civiliškas Ir kritninališkas 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. Drover 1310

George
201

Walter
106

Lith. Nat’l
112 N.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntu- 
siems 25c. krasos ženkleliais (stainpomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vieną numerį pasižiūrėti. ....

Meldžiame užsisakyti tuojau:

į4.4.4..j.4-4.,{.4.4.4.4.4.4.4.4.4..>4.4.4.4-4.4.4-4
Talonlianf. Yards 1646

*t
♦
*
*
*i
f
❖
❖
❖
*

Gelvonys (Vilniaus pav.). 
Miestelis turi apie 600 gy
ventojų, žinoma, dauguma 
jų žydai. Bažnyčia nauja, 
muro. Prie bažnyčios kop
lytėlė, pagarsėjusi kaipo 
stebuklinga vieta ir sutrau
kia per atlaidus daugybę 
žmonių, ypač šv. Motinos 
Užgimimo dienoje. Yra 
valsčiaus raštinė, neperse- 
nai atidengta pactos sky
rius, aptieka, dviklesė mo
kykla. Svajota net apie a- 
tideiigimą miesto mokyklos, 
bet prie mokyklų ne taip 
lengva pritraukti musų 
žmoneliai. Žmonių susipra
timas menkas, kaikurie var
toja sudarkytą lenkų kal
bą. Apie draugijas nieko 
negirdėti, net iš visur at- 
kiutę šiais metais blaivi
ninkai, čionai neparodo sa
vo gyvybės. O gaila—arba
tinė labai butu reikalinga— 
žmogus iš toliau atvykęs tū
li arba alkį kęsti arba atsi
duoti žydų globai. Krau
tuvių daugybė, bet krikščio
nių užlaikomos tiktai dvi ir 
tai ne kasžin kokios. Baž
nyčioje giedojimai su viso
kiomis “vainoinis” ir “kiš
komis. ” Žodžiu sakant, 
viskas atsiduoda senybe.

Kalesninkai (Lydos p.). 
Kalesninkų miestelin ir so
džiui! mažai pareina laik
raščių — vos du “Aušros” 
egzempliorių ir 1 “Vilties.” 
Nedaugiau laikraščių ir ki
tose kalbose išrašoma. — 
Smuklės vis dar teberiog
so, tik jau be degtinės. 
Vienok šventadieniais ir 
dabar esti pilnos. Seniau 
čia degtinę gerdavo, o da
bar tai kortomis lošia; pra
deda lošti nuo degtukų ir 
saldainių, o užbaigia pini
gais. Prakišus pinigus, ki
tas lošikas gailiai apsiver
kia, kaip mažas vaikas. Ne 
tik jaunimas lošia, nema
žiau mėgsta kazyriuoti ir 
seni vyrai, neatsilieka nuo 
jų ir merginos.

Kalesninkų dvare šiečky 
bepjaunant ratas buvo taip

Videnės (Kalesninkų p., 
Lydos pav.). Musų mergi
nos labai mėgsta vakaruš
kas. Savo sodžiaus neuž
tenka — eina kitur. Balan
džio 12 d. buvo nuvykusios 
į garsias Ulbinų vakaruš
kas. Kad gražesnės butų, 
baltina ir rausvina savo vei
delius. Rodos, ir taip gra
žios: baltus ir raudonus su
teikė joms Visagalis vei
dus, jos ir be malevos pui
kios. Gi musų berniukai la
bai mėgsta girties, kad mer
ginos jų klausą: kur liepia, 
tai jos ten ir einą. Berniu
kams netinka, kad merginos 
bažnyčioj giedotų, tai jos 
ir negieda. Jos drauge su 
berniukais eina į vakaruš
kas... Dainuoti nemyli ir 
nemoka, gi mokintis tingi... 
Piktauja ant tų merginų, 
kurios moka ir norėtų dai
nuoti. Taigi Vidcnių mer
ginos neturi kuo didžiuoties, 
nejaugi tik tuo, kad berniu
kams paklusnos...

Dykai! ■ Dykai!
Tikrą rusišką cukerką 

pabandymui, padirbtą per 
rusus. Pasiuskit atvirutę, 
o mes jums prisiąsime DY
KAI pabandymui įvairią 
originališką rusišką cuker
ką, padirbtą Suvienytose 
Valstijose. Žiūrėk vardo 
ant poperėlės.

Russian Candy Co.
Chicago, Ill.

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais. 

“JAUNOJI LIETUVA”

Kamarunai (Kalesninkų 
par.). Balandžio 18 d. iš
degė didžiulis Kamarunų 
ir kaznos miškų plotas. 
Drauge su mišku išdegė ir 
geriausia vieta, kur dygda- 
vo grybai. Ar kas padegė, 
ar nuo pypkės kilo gais
ras, dar nesusekta.

Vienam Kamarunų ūki
ninkui Eišiškėn bevažiuo
jant vadelės pakliuvo po ra
tu ir nutraukė didįjį kairė- 
sės rankos pirštą. Jis pats 
yra (šeptunas — burtinin
kas),, bet sau užkalbėti ne
galėjo, kitiems tai sekdavo
si...

“Jaunoji Lietuva’’ yra artimiausiuose santykiuose su 
“L. žiniomis’’, “L. Ūkininku”, “Mokykla” bei “Auš
rine” ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir “Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

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

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyvenimo. ■
III. Spaudos ir gyvenimo atbalsiai. JgKSpt
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai. ■ ■

Būga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
Adomaitis
654 German st., 

BALTIMORE, 
J. Aleknavičius

602 W. Lombard st., 
BALTIMORE,

J. Pilipavičius
437 S. Baca st., 

BALTIMORE,
A. Kurelaitis

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE, 

Frank Lazauskas
604 W.

Telephone Yards 1548

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie
tuvos Fotografas
Musų galerija y 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visu fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalstedSt

♦jo kamp. 33 PI.
•5* •♦$♦«$♦♦$•♦$• ♦$•♦$♦♦$•♦$♦

Paakstina plaukus prie augimo, ne
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda plau
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, bet Jisai sugrąžina plaukams 
naturalį kolorį ir duoda plaukams 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki ją šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaiua 50c ir 
$1.00.

Užsisakant gyduole^ ir siunčiant pi
ningus adresuokite šiteip:

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

Lombard st. 
BALTIMORE, 
Library 
Greene st, 
BALTIMORE,

Kaz. žalinas
628 Bort land st. 

BALTIMORE, MD.
Bart ka vicz
877 Cambridge st,

E. CAMBRIDGE, MASS. 
A. Gailumas
The Lithuanian Store 

ATHOL, 
Ajauskas
36 Lincoln st., 

BRIGHTON,
J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL,
K. Jurgeliunas

233 Broadway 
SO. BOSTON, 

P. P. Mikalauskas
2-18 W. 4th St., 

SO. BOSTON, 
B. P. Miškinis

35 Arthur st., . 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS. 
Jonas Jaroševičių

1048 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

L. Stakeliunas
Box 584 

LOWELL, MASS.
M. Palt ana vice

15 Milbury st.
WORCESTER, MASS. 

A. Ramanauskas
99% Oak st., 

LAWRENCE, MASS. 
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,.
DETROIT, MICH.

C. Kentrnitis
448 Leonard st., 

GRAND RAPIDS, MICH.
D. Boččkus

211 First st., 
ELIZABETH, N.

V. W. Ambroze 
Ferry st:,

NEWARK, N. 
Swetell 
John st..

HARRISON, N.
A. Leszcziuskas 
New York Ave., 

NEWARK, N.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

A, Atklnfl
273 River st., z 

PATERSON, N. 
American Ass. of Foreign News. 

912-926 Woolworth Bldg.
-.NEW YORK, N. Y.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA;---------- ------

AMERIKOJ i « pusei matui
EIKOPOJ f Rosii°j ir Lietuvoj $3.50, Angli-

_  __ (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

W. D. Soczkauskas & Go.
S2S-522 W. South »li„ • ftahwoy Citg, Po.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo- 
damąs su 90 ar daugiau regulerišką Hassan j 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

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

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