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ITALIJA STOJA PRIEŠ TURKIJĄ
Italija stoja 

prieš Turkija.
Paryžius, birž. 29. — Lig- 

šiol Turkija nebuvo dar 
pertraukusi diplomatiniu 
ryšiu su Italija. Italija 
nieko dar neveikė prieš 
Turkiją, teutonu talkininkę. 
Ateina žinios, kad Italija 
jau pertraukė diplomatinius 
ryšius su Turkija ir kad 
sius savo karuomenės i 
Dardanelius. Italija turin
ti karo laivu, kurie geriau 
tiks veikt Dardaneliu są- 
siauroj, negu Anglijos jūrių 
milžinai. Tuos laivus ita
lai ir panaudos Dardaneliu 
fortų daužymui.

Tuo-igi /tarpu italai vis 
stumia austrus tolvn, ne- 
žiūrint i tai, kad austrams 
vis ateina sustiprinimų. I- 
talai perėjo per Nota Vii 
tarpkalnį, perėjo per skar
džius Carone kalnus, 8,000 
pėdų augštumo, ir pasiekė 
Ponale upę. Ant tos upės 
yra elektros dirbtuvė, ku
rios mašinas varo upė. Da
bar italai tą dirbtuvę užė
mė ir austrai neteko elek- 
trikinės šviesos mieste Ri
va, nes tas miestas naudo
jasi elektriką iš minėtos 
dirbtuvės.

Balborghetto bombarda
vimas tebsitęsia. Drutvie- 
tės apie tą miestą yra ant 
augštų, skardžių kalnų. I- 
talai turėjo užsitraukti ka- 
nuoles ant augštumų ir pas
kui ėmė bombarduoti. Prie 
pradžios bombardavimo bu
vo karalius Emanuelis ir 
Anglijos kariniai ekspertai.

Del šalies kalnotumo ita
lai negali sparčiai varyties 
pirmyn. O kalnuose yra 
lengviau apsidrutinti ir gin
ties, negu lygumose, kaip 
Galicijoj.

UŽTVENKĖ KANALĄ.
Panama, birž. 29. — Nuo 

Culebra Įkalnio nuslinko 
Panamos kanalan gerokai 
žemių. Per tai negali būti 
naudojamas, kol nebus že
mės išvalytos.

— Detroit, Mich., birželio 
29. — Automobilių kompa
nija Briggs-Detroiter neva
lioja versties ir pasiskelbė 
bankruti jauti.

Šiandie prasideda ALRK. 
Moterių Sąjungos pirmas 
seimas. Sveikiname dele
gates ir linkime kuogeriau- 
sių pasisekimų padaryme 
naudingų del organizacijos 
nutarimų. Linkime organi
zacijai bujojimo ir klestė
jimo.-

Paskutiniai
mūšiai

Galicijoj.
Berlynas, birž. 29. — Da

bar Galicijoj prasidėjo pas
kutiniai mūšiai, kuriuose 
rusai bus įveikti ir galutinai 
išvyti iš Galicijos. Dabar 
rusų linija palei Dniestrą, 
kur vis dar jie laikėsi, jau 
truko ir turės traukties at
gal.

Austro-vengrai persikėlė 
per Dniestrą ir užėmė ap- 
drutintą rusu laikvt'ą mie
stą. Bet mūšiai buvo labai 
atkaklus. Nuo birželio 23 
dienos gen. von Linsingen, 
kurs vadovauja austro-ven
grams palei upe Dniestrą, 
paėmė nelaisvėn 6,470 rusų.

Šiaurinėj Lenkijoj, anot 
vokiečių pranešimų, rusai 
neatsilaiko. Ties Przasz- 
nysz rusai bandė atgauti 
netektas pozicijas, darė a- 
takas, bet neturėjo pasise
kimo ir su dideliais nuosto
liais buvo atmušti.

KAIZERIS VERKĖ.
Kopenhagen, birž. 29. — 

Vokiečių laikraščiai skelbia, 
kad kaizeris, lankydamasis 
Francijoj karo lauke ir užė
jęs krūvą kritusių karo lau
ke vokiečių, puolęs ant ke
lių, ėmęs verkti ir sušukęs: 
“Aš to nenorėjau.”

KIEK DAVĖ PELNO KA
NALAS.

Washington, D. C., birž. 
29.—Panamos kanalas pra
dėta vartoti gegužio mėnesį 
pereitais metais. Tai nuo 
vartojimo pradžios iki bir
želio 6 d. š. m. už vartojimą 
įplaukė $4,000,000.

REIKALAUJA MEDI
NIŲ KOJŲ.

Pittsburg, Pa., birž-. 29. 
—- Karui einant, Europoje 
atsirado daug bekojų ir be
rankių. Jiems reikia me
dinių kojų. Paaiškėjo, kad 
Rusija užsakius Pittsburge 
50,000 kojų.

— Turners Falls, Mass., 
birž. 29. — Automobilius, 
kuriame važiavo Miller su 
žmona, įkrito kanalan. Vy
ras nuskendo, o moterį iš
gelbėjo jos sūnūs, kurs pas
kui mirė iš susijaudinimo.

— St. Paul, Minu., birž. 
29. —Dviejuose apskričiuo- 
se — Mower ir Grant — 
nubalsuota panaikinti sa- 
liunus. Pirmame apskrity
je yra 25, o antrame tris sa- 
liunai.

Prez. Wilson ir Pulkininkas House.

Prez. Wilson po pasikalbeji mo su pulk. House, kurs ap važiavo kariaujančias val
stybes besiteiraudamas apie taikos ivykinimą Euro po j.
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7 kulkosvaidžius, 
ir daug kitokio

Laukiama
permamų

Vokiečiu
kardinolai

Rusijoj, protestuoja
Petrogradas, birž. 29. — 

Caras sugrįžo iš karo lauko, 
kur jisai tarėsi su didkun. 
Nikolajų ir vyriausiais ge
nerolais. Ten padaryta 
permainos ministerijoj. Da
bar Rusijoj daug rašoma a- 
pie tas permainas, apie su
šaukimą durnos ir apie su
tvarkymą amunicijos dirb
tuvių. Atsiranda didesnis 
susiartinimas valdžios su 
žmonėmis. Valdžia nusilei
džia žmonėms. Daug reiškia 
durnos sušaukimas.

— Petrogradas, birž. 29. 
— Vokiečiai iš visų pajėgų 
iš šiaurės ir iš pietų gru- 
džiasi Varšuvos link. Pa
našiai iš dviejų pusių gruz- 
damiesi jie užėmė Lvovą.

— Amsterdam, birž. 29.

— Čia apturėta žinia, kad 
Austrija savo 40,000 karuo
menės atitraukė iš Galicijos 
ir pasiuntė priešais italus.
kitan frontan,

Roma, birž. 29. — Vokie
čių kardinolai Hartmann ir 
von Bettinger pasiuntė po- 
pežiui protestą prieš knin- 
gą “Karas ir katalikybė.” 
Tą kningą pagamino Baud- 
rillart, rektorius vieno kata
likiško instituto Paryžiuje. 
Tam veikalui įžangą parašė 
Paryžiaus kardinolas Arnet
te. Tame vekale išdėstoma 
'vokiečių šventvagystės. 
Vokiečių kardinolai užgina 
tuos vokiečių kareivių pra
sižengimus ir sako, kad to
limesni panašių veikalų pa
sirodymai pakenktų krikš
čioniškai brolybei.

— Washington, D. C., bir
želio 29. — Italijos ambasa
da skelbia, kad Austro- 
Vengrijos krasos valdžia 
nepriima laiškų ir siuntinių, 
adresuotų Paryžiun.

—r. Londonas, birž. 29. — 
Graikijos karalius, kaip 
'pranešama iš Atėnų, ja
sveikstąs,

Geras užderfi- 
jlmas Belgijoj. 
Londonas, birž. 29. — II.

Hoover, pirm. Amerikos 
komisijos gelbėjimui Belgi
jos, praneša, kad vokiečių 
valdžia paliks Belgijoj už
augusius javus vietos gy
ventojams. Gen. von Bis- 
sing, Belgijos gen.-guberna- 
torius, pradėjo javų neim
ti savo kariniams reika
lams. Komisija apsčiai su
teikia belgams sėklų ir už- 
derėjimai Belgijoj gražus.

Taigi ta šalis liuosa nuo 
badmiriavimo.

EXTRA!
ROCHESTER, N. Y., bir

želio 29. — Chicagos arci- 
vyskupas Quigley, kurs jau 
kelinta savaitė, kaip apsir
go, nepagįja ir, pagal pas
kutiniųjų arcivyskupo dak
tarų paskelbimo, esąs labai 
nusilpęs. Jisai randasi pas 
broli, kurs yra Rochesterio 
policijos viršininku,

Aleliais nuostoliais įstengė 
prasimušti. Nuo Šakių gi 
rusai atsitraukė į pietus nuo 
žemutinio Nemuno ne vo
kiečių vejami, bet naujam 
sutvarkymui be nuostolių ir 
visa tvarka.

Zapyškis, Namu, apskr. 
Zapyškio apylinkėje yra di
džiausios girios, kurios gal 
kiek trukdavo vokiečiams 
žygiuoti. Jos dar taip smar
kiai dega, kad nespėja ge
sinti. Manoma, kad jas vo
kiečiai padegioję iš aeropla
nų, kurie čia net po kelis 
kartus per dieną apsilanko, 
mėtydami bombas.

Taip, gegužės 25 d. vie
na bomba pataikė ir užde
gė Branukų kaimo J. Stan
kevičių, gyvenantį prie pat 
girios. Sudegino namą ir 
tris žmones, kurie tik-ką iš 
ugnies išėjo, labai apdegė; 
jie nuvežti į Kauno ligoni
nę. Matyti, aeroplanas me
tė bombas ant girios, norė
damas ją. .uždegti, patrūki- . 
gi į trobą.

Zapyškis, Narnu, apskr. 
Visą karo laiką čia buvo 
dar sulyginamai ramu. Už 
didžiųjų girių tarėmės vo
kiečius mes nepasieksią. 
Bet ne taip senai indrįsę 
vokiečiai buvo bepradedą 
lįsti į girias ir visu pagiriu 
daryties apkasus, tik pave

ikus rusams pastumti prieši
ninką Kauno gub. nuo Sere
džiaus, iš čia jis pats pasi
traukė nuo Panemunio.

Gegužio 17 d. aeroplanas 
numetė 4 bombas, kuriu vie- 
na pataikė į apleistąjį žydo 
namą, bet greit subėgę ka
reiviai užgesino. Antra kri
to ant gulinčio kareivio ve
žime. Bomba pralėkė pro 
išskėstąsias jo kojas, išmu
šė vežimo dugną ir šinelio 
kraštą, pats gi kareivis ste
buklu paliko sveikas. Dau
giau niekas nenukentėjo. 
Naktį apsilankė vokiečių 
zeppelinas Kaune, bet iš ar- 
motų ėmus šaudyti, nuskri
do sau.

Airiogaloje taippat skrai
džiojo vokiečių aeroplanas, 
atlėkęs nuo Kėdainių pusės.

> Jo bomba užmušė moteriš
kę su karve ir sužeidė vy
riškį. Nuo gaisrų sudegė 
didžioji dalis miestelio kar
tu su bažnyčia.

Sartininkai, Ras. apskr. 
Tasai miestelis po karo ne
kaip beišrodo. Iš visų jo 
namų beliko viena tik baž
nyčia, kiti visi ugnyje su- 
'pleškėjo ar šiaip griuvėsiais 
pavirto.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

(Rusų pranešimas).
Gegužio 30 d.

Šiaulių rajone vokiečiai 
pasitraukę nuo Bubių po
zicijų gegužio 14 d. mušėsi 
Kurtavėnų-Padubisio fron
tu. Gegužio 15 d. rusų ka- 
ruomenė užėmė tuo frontu 
priešininko pozicijas. Vo
kiečiai, išmušti iš degančio
jo Kurtavėnų miesčiuko, 
rusų vejami traukiasi ne
tvarkoje.

Žemutinėje Dubisoje prie
šininko užpuolimai, prasi
dėję geguž. 14 d., kitą dieną 
liovėsi.

Gegužio 31 d.
Šiaulių rajone rusų ka- 

ruomenė tebstumia vokie
čius, beginančius savo pozi
cijas -nuo Šaukėnų ir Kel
mės. G eg. 15 d. arti Šia’u- 
dlinin'kų 
anuotas, 
belasvių 
grobio.

Vidurine ir žemutine Du- 
bisa priešininkas vėl ėmė 
užpuldinėti. • Musų karuo- 
nienė, atsitraukusi už upės, 
geg. 16 d. sulaikė vokiečių 
pasiryžimą persikelti per 
ją antrą kartą. I 

Birželio 1 d.
Šiaulių pusėje vokiečiai 

tebesispiria musų žygiams, 
smarkiai šaudydamies, te- 
čiau apskritai kova tame 
rajone eina mums pasek
mingai.

“Naš. Viestn.” rašo ge
gužio 20 d.:

...Į vakarus nuo Šiaulių ir 
ant Dubisos mūšiai tebeina. 
Vokiečiai atkakliai laikosi 
savo pozicijose. Rusams 
tenka durtuvais juos stumti 
iš kasimų ir sustiprintų vie
tų. Beimant keletą kaimų 
Bubių rajone, rusai paėmė 
nelaisvėn 10 vokiečių oficie- 
rių, apie 1,300 kareivių, 2 
anuoti, 4 kulkosvaidžius ir 
virtuvę. Dešiniuoju Dubi
sos krantu rusai žymiai pa
sistūmė pirmyn į vakarus, 
išmušę vokiečius iš keleto 
kaimų ir paėmę nelaisvių.

Kairiuoju Nemuno kran
tu žymių mūšių nebuvo.

Šakiai, Naumiesčio aps. 
Rusų generalis štabas pa
minėtąją vokiečių praneši
muose, buk rusai atsitraukę 
nuo Šakių į Kauną ir buk 
durtuvų mūšyje žuvęs vie
nas Usurijos brigados pul
kas. Tasai pulkas esąs svei
kas ir su juo vokiečiai nei 
karto nėra muŠęsi raiti. Tuo 
laiku, teisybė, priešininkų 

' raiteliai buvo apsupę pusę 
' eskadrono rusų dragūnų

b,et šis nors ir su di-llivanov.

— Petrogradas, birž. 29. 
—- Rusijos karinis ministe- 
ris Suchomlinov rezignavo, 
jo vieton paskirta gen. Po-
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Kare apžvalga.
Žmonijos historijoj nebus 

pamirštas nuotikis, kurs at
sitiko pernai birželio 28 d. 
Serajevo mieste, Bosnijoj. 
Buvo tą dieną užmuštas 
Austrijos sosto Įpėdinis. 
Taigi dabar sukako metai, 
kaip tas nuotikis ištiko, ir 
kokios per tą trumpą laiką 
permainos įvyko Europo
je ir visam pasaulyj. Krau
jas upeliais teka Europoje, 
ugnis naikina miestus, so
džius, miškus, sodnus.

Dabar, atėjus toms su
kaktuvėms, nenorams prisi
mena laikai, anie nuotikiai 
po Įpėdinio nužudymo. Pri
simena tos valandos, kuo
met pagriebę laikrašti, ry
te rijome žinias iš Europos, 
kuomet negalėjome atsikra
tyti nuo minties apie besi- 
niaukiančias padanges Eu
ropoje.

Todėl pažiūrėkime, kaip 
užsipliekė ir kaip ėjo bai
susis Europos karas.

Iš Dienos 
L=Dienon.=^

Pilno darbu atsitaisvmo 
turbūt nesulauksime be ka
ro pabaigos. Bet iš kaiku- 
riu miestų ateina žinios, kad 
darbai gerėja. Taip, Dono- 
roj, Pa., darbai pilnai atsi
taisė ir eina gerai. Keno- 
shoj, Wis. irgi darbai eina 
smarkiai. Kas tik nori ten 
dirbti, tas gauna. Bet kol 
visai darbai atsitaisys visoj 
Aji^rikoj,"ta gal dar gero
kai pasiguosiinc bedarbe.

Sako, kad žmogus pasi
mokina iš patyrimo, o iš
mintingas žmogus pasimo
kina iš kito patyrimo. To
dėl šie blogieji laikai gal 
kaikam ir bus pamokinimu. 
Juk šiais laikais yra ko pa
simokinti; yra kam prisi
žiūrėti. Pajuntame bedar
bės šmėklos baisumą, o ji 
tiems baisesnė, kurie neturi 
susitaupę juodai dienai. Bet 
juk bedarbė nesitęsė visas 
laikas. Buvo laikai, kuo
met kas tik norėjo, tas dir
bo, o dirbąs ir taupus žmo
gus galėjo pasirėdyti. Ir 
bedarbė nusitęs visas laikas. 
Turime tik bedarbės laiko
tarpi. Žinomą yra tokių, 
kurie po tiek uždirbdavo, 
kad ir taupiai gyvendami 
negalėjo surėdyti juodai 
dienai. Bet juk tokių ma
žuma tebuvo.

Principo darbas birželio 
28 d. besąs serbų suokal
bis. Kilo nuolatiniai susi- 
nešimai tarp Austro-Veng
rijos ir Serbijos. Liepos 23 
d. Serbija gavo ultimatu
mą. Serbijos valdžia atme-. 
tė Austrijos ultimatumą. 
Už savaitės Rusijoj paskel
bta mobilizacija Vokietijos 
pasienyje. Ant rytojaus 
Vokietija paskelbia karą 
Rusijai. Kaip tik ta žinia 
atėjo Paryžiun, tai Franci- 
jos ministerija paskelbė vi
suotiną mobilizaciją.

Rugpj. 2 d. kaizerio ka
reiviai Įsibriovė Į Luxem- 
burgą ir pareikalavo iš Bel
gijos, kad leistų vokiečiams 
eiti per jos žemę i Franci- 
ją. Belgija atmetė reikala
vimą ir dvi dieni vėliau 
Anglija pasiuntė Vokietijai 
ultimatumą, kuriame reika- 
lavo užlaikymo Belgijos 
neutraliteto. Vokietija at
metė Anglijos ultimatumą 
ir vokiečiai užatakavo Lie-

Ant rytojaus Anglija pa
skelbia karą Vokietijai. Dvi 
dieni po to vokiečiai užima 
Liege, o franeuzai Įsibriau- 
ja i Alzaciją.

Rugpj. 17 d. Anglijos ar
mija išsodinama Francijoj. 
Keletą dienų vėliau vokie
čiai užima Bruseli, Belgijos 
sostinę.

Rugsėjo .12 d. augiai ne
atsilaikė ties Mons ir vo
kiečiai, vedami gen. von 
Kluck, ūžtelėjo Į Franciją 
Paryžiaus link. Francijos 
valdžia dumia Į Bordeaux, o 
apie Paryžių daroma drut-

vietos, griaujama namai, 
kertama sodai, dinamituo- 
jama dirbtuvės.

Tuo tarpu rusai susitin
ka su austrais. Jau rugpj. 
23 d. austrai paskelbia apie 
pergalę Lenkijoj ties Kras- 
nyk, o gen. von Hindenburg 
sumuša rusus ties Tannen
berg mūšyje, kurs tęsėsi 3 
dienas.

Vokiečiai jau buvo 30 
mylių nuo Paryžiaus, bet 
štai gauna spriktą ir švys
telėja, rytuosna ir po mū
šio palei Mainą, vokiečiai 
atsitraukia iki Aisne upės.

Spalių mėnesyje turkai į- 
simaišo karau.

Lapkričio pradžioj Vo
kietijos eskadra įveikia An
glijos eskadrą Chile pakran
tėse.

Francijoj prasideda pozi- 
cijinis kariavimas apkaso- 
se. Austrai ima spausti 
prie sienos Serbiją. Užima 
Bielgradą. Bet serbai atsi
spiria ir užduoda baisų 
smūgį austrams.

Ties Falkland salomis 
anglai įveikia Vokietijos es
kadrą, kuri buvo pergalė
toja Chile pakrantėse.

Tuo tarpu didis veikimas 
buvo Lietuvoj ir Lenkijoj. 
Vokiečiai pasirodė ties Var- 
šava ir vėl buvo nugrūsti 
atgal paprusin, užėmė Su
valkiją, bet nuo Nemuno 
buvo nugrūsti atgal Prūsi
jon. Vasario pabaigoj vo
kiečiai įsigrudžia antru 
kartu Suvalkijon po didelių 
mušiu ties Mozurijos eže
rais, kur dešimtoji Rusijos 
armija buvo sunaikinta. Ga
vėnios pabaigoj vokiečiai 
netikėtai įsigrudžia Žemai
tijon ir iškarto atsiduria pa- 
dubisyje palei Liepojos- 
Roinno geležinkelio.

Gegužio 23 d. Italija pa
skelbia karą ir veik tuo tar
pu prasideda rusų grudimas 
iš vakarinės Galicijos ir 
prieš tuos teutonų ant] mo
lius rusai nei kiek neįstengė 
atsilaikyti.

Čia yra karikatūra, kuria gražiai pasijuokiama ’ iš 
Champ Clarko dukters vestuvių. Clark yra Suv. Val
stijų kongreso pirm, ir į savo dukters vestuves pakvie
tęs visus Missouri valstijos gyventojus. Paveikslu pa
šiepiančiai parodoma, kas atsitiktų, jei visi paklausy- 
* tų pakvietimo.

Lietuvos paragindamas prie 
aukojimo, taipgi ragino prie 
vienybės. Antras kalbėjo 
p. Šimkus. Panašių kalbė
tojų čionykščiai lietuviai 
nebuvo dar girdėję. Visų 
pažadino jausmus, pajudino 
širdis. Kaip’ ant delno iš
klojo Lietuvos nuteriojimą 
ir viengenčių vargus. Pasa
kojo, kaip susitvėrė Lietu
vių Dr-ja nukentė j tįsiems 
del karo šelpti.

Po to dar kalbėjo dr. Rut
kauskas ir vėl kalbėjo p. 
Šimkus. Pasakojo, kokius 
žmones paėmė karuomenėn.

Žmonių buvo pilnutė sa
lė. Buvo vyrų, moterių ir 
vaikų. ' Suaukojo $35.80.

Dr-jos narys.

""DIDELE DOVANA""
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigai* 

Visas Kuponas vertas pinigais "*

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)

Ištikro, jei žmonės tau
piai gyventų, tai ne ką jie 
tea t jaustų blogų laikų sun
kumą. Dargi bedarbės lai
kotarpi naudingai galėtų 
sunaudoti. Gali atsilsėti, 
pasimokinti, pasiskaityti. 
Bėda, kad daugelis mūsiš
kių bedarbių nežino, ką su 
savimi daryti. Nuobodau- 
ja sau per dienas. Nesi- 
griebia apšvietimo, nesu- 
naudoja to laikotarpio pa- 
siinokininnii • angliškos kal
bos, nesistengia pastoti pi
liečiu. O juk tokie dalykai 
svarbu atlikti.

Kaikurie klauso pasako
jimų visokių Krakų, Mont- 
vidų, išrodinėjančių, jog 
surėdymas kaltas, kad kila

bedarbės ir vargai. Bepi
gu žmogų intikinti apie blo
gumą kitų, lengvai bėda 
nuverčiama ant kitų. Ne 
lie reikalo pasakyta, jog 
lengviau pas kitą šiaudą a- 
kyse pamatyti, negu rąstą 
savo akyje. Lengva ieško
ti blogumo pas kitus, bet 
niekam nesinori atsižvelgti 
į savo. O juk daugiausia 
nepalaimų, nupuolimų patįs 
esame kalti. Ar neįstabu, 
kad žmonės daugiau sune
ša pinigų karčemoms, negu 
i b ne ernes. Chicagos gy
ventojai daug mažiau išlei
džia mėsai, negu svaiga
lams. Teliaujasi žmonės 
nešę savo pinigus i karče
mas, o bedarbes šmėkla ne
bus baisi.

Lietuviai 
Amerikoje.
ROCHESTER, N. Y.

Sekmadienį, birželio 20 d., 
šv. Jurgio lietuvių bažny
čioje naujai įšventintas ku
nigas J. S. Martišiunas lai
kė pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias. Jau 10 vai. ryto 
šv. Jurgio parapijonai pra
dėjo rinktis į bažnyčią, i- 
dant atiduoti pagarbą nau
jam Viešpaties Kristaus 
darbininkui. Ir taip, 10:30 
vai. prasidėjo puiki proce
sija iš pobažnytinės svetai
nės tiesiog į bažnyčią. Pro
cesijoje dalyvavo sekančios 
vietinės draugijos: Panų dr- 
ja, Marijos vaikeliai,, šv. 
Jurgio dr-ja iii corpora, vai
kai, tarnaujantieji‘prie šv. 
Mišių, ir pagaliaus visa a- 
sista. Procesijai artinan- 
ties prie bažnyčios durių, 
pasigirdo triumfalis-įžangi- 
nis Kanklių beno maršas, 
pritariant vargonams. Baž
nyčia buvo pilnutėlė prisi- 
grudus tikinčių žmonių. 
Procesijai atėjus pas alto
rių ir atlikus reikalingas ą- 
peigas, p-lė Liudvika Jan- 
čaičiutė, pirmininkė Panų 
dr-jos, inteikė primici j autui 
dailiai išsiūtą primicijų pa-

Juškaitę; mažos gi mergai
tės žalių gėlių ryšiui. Tuom 
tarpu šv. Cecilijos choras 
giedojo “Vivat...”

Tuojąus primicijantas už
giedojo pirmą kartą “As- 
perges me” ir, atsiklaupus, 
“Veni creator,” pagaliaus 
prasidėjo pirmosios iškil
mingos Mišios. Prie iškil
mingųjų šv. Mišių jaunam 
kunigėliui patarnavo sekan
tieji kunigai: kaipo archi- 
presbyter buvo kun. J. Ka- 
sakaitis ir šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, dijakonu 
kl. J. J. Sauris iš Pittsburg, 
Pa., subdijaįionu kl. Petrai
tis iš Worcester, Mass.; ce
remonialu gi P. K. Čėsna iš 
Shenandoah, Pa., kitas gi 
priedermes, reikalingas prie 
iškilmingųjų šv. Mišių, atli
ko vietiniai bažnyčios vai
kai. Šv. Cecilijos* choras, 
nors pats būdamas neskait
lingu, bet pasidėkojąnt dar
bščiam vargonininkui, gies
mininkėms ir giesminin
kams, puikiai pagiedojo Ro- 
seroig’o šv. Mišias, laike-gi 
Offertorium choras giedojo 
pritariant Kanklių benui.

Po evangelijai šv. Jurgio 
parapijos klebonas, kun. 
J. Kasakaitis, puikiais, pra
kilniais ir jausmingais žo
džiais išskaitliavo kunigiš
kas priedermes, į kurias gi 
gi liko Viešpaties Dievo pa
šauktas ir patsai primici
jantas. Tikrai paeinantieji 
iš širdies žodžiai pamoksli
ninko pasiekė net ašaras ti
kinčiųjų žmonių ir sugrau
dino patį primici jautą. Po 
šv. Mišių kun. J. S. Marti
šiunas suteikė palaiminimą 
visiems kunigams, vaikams, 
tarnavusiems prie šv. Mi
šių, šv. Jurgio dr-jai, Panų 
dr-jai ir pagaliaus visiems 
buvusiems ant piranijų šv. 
Mišių. Pagaliaus, pasibai
gus palaiminimui bažnyčio
je, pobažnytinėje svetainėje 
pirmiausiai pasveikino pri- 
micijantą Kanklių benas 
puikiai sugriežtu maršu;

paskiaus gi šv. Cecilijos 
choras pagiedojo “Ilgiausių 
metų...” Pirmininkas Kan
klių beno dr-jos ir šv. Jur
gio parapijos vargoninin
kas išreiškė linkėjimus, pir
masis nuo Kanklių beno, 
pastarasis inio šv. Cecilijos 
choro.

Atlikus iškilmę bažnyčio
je, šv. Jurgio parapijos kle
bonas iškėlė prinncijantui 
savo klebonijoje juikius 
pietus, laike kurių primici- 
janto draugai išreiškė linkė
jimus ilgiausiųjų metų!...

Kun. J. S. Martišiunas gi
mė Lietuvoje, Lankeliškių 
parapijoje, Suvalkų gub. 
Pradini mokslą gavo Lan
keliškių pradinėje mokyk
loje, pagaliaus, atvykęs A- 
merikon ir pramokęs šiek- 
tiek angliškai, pastojo Pitt
sburg’e Į šv. Dvasios kole
giją arba Duquesne Uni
versity. Ten su atsižymė- 
jimu užbaigęs kolegijos 
kursą ir jausdamas pašau
kimą į kunigus 1910 me
tais atvyko į šv. Kiriliaus ir 
Methodijaus seminariją Or
chard Lake, Mich., del aug- 
štesnių filosofijds ir teolo
gijos studijų. Seminarijo
je gi išbuvo 5 metus ir sun
kiai dirbdamas 18 d. birželio 
1915 m. liko įšventintas i 
kunigus Nekalt. Pras. P. 
Šv. katedroje, Fort Wayne, 
Ind.. Kunigiškus šventi
mus suteikė Jo Malonybė 
vyskupas H. J. Alerding, 
D. D.

Ant galo gi, kartu su pa
mokslininku, linkima nau
jam Viešpaties darbininkui 
Kristaus vynyne kantrybės, 
energijos ir pasišventimo, 
idant vestų savo seseris ir 
brolius keliu tiesos, keliu 
doros... Rep.

chronikos mini

apėmę tuos pa-

kun.
Samuaro 

nukeliavo 
kur paė- 

Po to vo-

MELROSE PARK, ILL.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI °TAUW FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

si

26 d., šv. Jono K. dr-ja bu
vo parengus prakalbas 
Frank ir James salėje. Kal
bėtojais buvo dr. A. K. Rut
kauskas ir p. Šimkus. Tik
slas prakalbų buvo supažin
dinimas čionykščių lietuvių 
su Lietuvos vargais ir pa
rinkti aukų.

Prakalbos prasidėjo 8:15 
vai. vak. Pirmas trumpai 
prakalbėjo dr. Rutkauskas. 
Pąaiškiuo apie gelbėjimą

ugniln yra teriojami, gal 
net baisiau, kaip pirma, tik 
jau kitokiomis sąlygomis, 
kitokias tikslais, kaip toli
mais nuo senu...

RED. ATSAKYMAI.

Vincui Lukošiunui, New
ark, N. J. — Eilės netinka 
spaudai. Nedėsime. Pata
riame Tamstai nebandyti 
daugiau eilių rašyti. Iš to 
nieko nebus.

Senovės Vokiečių
v

žygiai Žemaičiuose
Užplūdus vokiečių ka- 

rųomenei Žemaičius, kai
kam gal bus indornu atsi- 
minus jų senovės žygius ta
me krašte.

Senovės 
bent kelis 
kurie buvo
čius maž-daug plotus, kaip 
ir dabar.

Taip, 1365 metais vokie
čių kryžiuočių vadas Schin- 
de—Kopp užėmė buvusįjį 
Josvainių apskritį, sunaiki
no Labūnavos miestą ir 
dvarą ir pačius Josvainius. 
Iš čia nužygiavo Vilniaus 
linkui, bet jo neužpuolęs 
grįžo atgal Kauno apskri
čiu, ugnim jį paleidęs.

1370 m. vėl pasirodo jau 
didesnės teutonų minios, su 
kuriomis dar ėjo austrai, 
bavarai, sliązkai, lenkai ir 
čekai. Plūdo jie dviem ban
gom: vieni pajūriu į Kalti
nėnus, kiti gi per Lapgi- 
rius, Raseinius, Airiogalą į 
Josvainius. Tasai vokiečių 
žygis—tai buvo kerštas už 
didelį smūgį, kuris buvo te
kę patirti jiems nuo lietu
vių ties Rudava. Bet kry
žiuočiams ir teutonams su- 
sivaidinus, lietuviai greit at
sigavo ir kitais metais patįs 
įsiveržė Prusuosna: 
Dirsunas užėmė 
pilį, Keistutis gi 
ligi Bušaosborgo, 
mė Šesteno pilį.
kiečiai vėl tęzdamiesi apsi
lankė Vaiguvoje, Viduklė
je, Josvainiuose, Darsūniš
kyje, Katilėliuose, viską pa
kelinį naikindami ir 400 
belaisvių vezdamiesi.

1376 m. vokiečiai, norėda
mi apgulti Kauno pilį, del 
savo strategijos pienų ėjo 
pirma į Varnius, o iš ten į 
Raseinius, Airiogalą, Jos
vainius. Iš čia gi jau persi
metę per Nevėžį apgulė 
Kauną, bet, pavasario po
tvyniams pakilus, turėjo at
sitraukti. Už trijų betgi 
metų vėl grįžo, pakeliui su
naikinę Josvainius ir La
būnavą, ir ties Kaunu šiuo 
kartu padarė su Keistučiu 
santaiką.

Bet ir po taikos vokiečiai 
netrukę vėl aplankė Žemai
čius 1381 m., palikę savo 
pėdsakus visu Vaiguvos- 
Rumšiškės ruožu. Senasis 
Keistutis savo keliu keršijo 
jiems, net du kartu užpul
damas Prusus.

Taip žudėsi ir teriojosi 
žmonės šimtai metų atgal...

Dabar vėl Žemaičiai liko 
karo lauku ir vėl kardu bei

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Le'.uvj
Kas turit šilimas 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.

■ Telephone Yards 6885 į
® • B
b Lietuviška Drapanų Krautuve B
B B

Užlaikau didžiausiame pasirin- h 
B kime vyriškų apredalų, skrybėlių, B 
Įį čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ■ 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ■ 
B kotų. u

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas ■
B B

g -i m. Morgan St.
CHICAGO, ILL.■ a

'i;i*d:iai WilWIWiV'. ■

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namaą 

turi būti parduotas į 30 dienų. Na-i 
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, I1L

Dr. T. ^aturzynska 
kabinetai DENUsnm

Atlio a visokį dailia dantisterijos sky- 
riun incinanti. Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Ėt

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo 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 kasll'Et. vakar«.ii iki 9 
valandai. Suimtoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

■ > B KS a B B SS 
įDr. S. A. ŠLAKIENE:
« SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. " 
" Tel. Drovor6326 CHICAGO. ILL. ■
i ■ at h .. ..a

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 471h Street, Chicago, tA i
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Iš Lietuvos
Kimšė (Zarasų ap.). 19 

d. šio mėnesio buvo Kimšės 
valsčiaus raštinėj sueiga, 
kuri nutarė kiekviename so
džiuje išrinkti žmogų, kurs 
prižiūrėtų švarumb, ir kam 
nors apsirgus iš sodiečių e-

• pidemija kuogreičiausiai 
praneštų uriadninkiii bei 
valsčiaus raštinėm Abelnai 
išrinktasis turės prižiūrėti 
švarumo savo sodžiuje. Be 
abejo, sumanymas puikus. 
Bet reikia šiek-tiek prisi
minti kas link pačių išrink
tųjų. Kaip andai “Viltyj” 
minėjau, kad mus sodiečiai 
gyvena ne pagal liygieną — 
gyvena su sąšlavomis. Kiek
vienas išrinktas ne yra ge
rai žiną hygieną — tam 
trūksta iš tos rųšies žinių. 
Ir čia kova su epidemija ne 
yra kova vieno žmogaus, 
bet visų. Tai, mano išma
nymu, kad visi išrinktieji 
nutartų išsirašyti ir platin
ti tarpe sodiečių kningutes 
iš tos srities, dabar tokių 
kningučių yra ir lietuvių 
kalba — sodiečiams priei
namiausius. Tas’ būtinai 
reikalinga, viena, kad mu
sų žmonės mažai skaito lai
kraščius, kame daug yra pa
tarimų šiame dalyke, o kita, 
kad pas mus, sodiečius, ne
švarumas yra giliai įleidęs i 
šaknis.

šalčiai, sausuma ir vėjas 
daug pagadino. Kas buvo 
pasėta, tai ir tas nedygsta. 
Pašaro pas žmones pritru
ko, tai ir galvijams prisiėjo 
badauti. Dabar jau, ačių 
Dievui, po miškus ganome.

Pahiomenė (Trakų ap., 
Vilu. gub.). Turi vargo 
vietos klebonas su lenkiško
mis suplikacijomis. Šlėk
tos norėtų, kad nors dalis 
giedojimų butų lenkiškai. 
Klebonas paskyrė jiems kas 
antras šventadienis supli
kacijas, bet nėra kam giedo
ti.

Veisėjai (Seinų ap.). Pet
raškų sodžiaus vaikinai, nu
ėję į netolimą giraitę, rado 
28 pilnas rankines (iš ran
kos paleidžiamas) bombas. 
Keletą jų parsinešė namon, 
atsukinėjo ir išėmė paraką. 
Kitą dieną jie vėl nuėjo gi
rion, kad daugiau pasirink
ti bombų ir jau drąsiai pra
dėjo jas sukinėti. Tik vie
nos negalėjo atsukti. Tuo
met pavedė ją drąsesniam, 
o kiti nubėgo toliau. Šis, at
sistojęs už eglės, paleido ją 
i akmeni. Bomba sprogda
ma vieną vaikiną sužeidė' i 
koją ir užmušė 2 arkliu. 
Mat, sužeistasis tuom lai
ku buvo atjojęs pasigirdy
ti ežere arklius ir apie drau
gų išdykavimą nieko 
nojo.

nczi-

Beržininkai (Seinų ap.). 
Vienas ūkininkas, atėjęs 
pas savo žentą, rado kluo
ne šiauduos rankinę gra
natą ir pradėjo ją krapšti
nėti. Šioji sprogdama už
degė kluoną, nuo kurio už
sidegė dar 4 trobos, o jam 

Nuvež- 
jis

sudraskė krutinę.
tas i Gardino ligoninę 
tuoj mirę.

\

Katalikas  . 3
J. Filipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

A. Kurelaltis
604 W. Lombard st, 

BALTIMORE, MD.
Frank Lazauskas

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE, MD.

Lith. Nat’I Library
112 N. Greene st, 

BALTIMORE, MD.

siunčia į Prusus, todėl ne
sunku jiems priskaityti iš
tisus belaisvių tūkstančius 
ten, kur rusai telaiko karei
vių šimtus. Vokiečiai vėl 
ėmė veržlios ant Bubių ir 
Kurtavėnų. Rusai prisipa
žįsta čia neatlaikę ir pra
dėję eiti atgal. Rusai vėl 
prisiartino prie Šiaulių 
griuvėsių, užėmė pozicijas 
prieš tą miestą. Vokiečiai 
turbut vėl mėgins užgrieb
ti pačius Šiaulius. Šiau
liai svarbus punktas, nes 
nuo čia eina gelžkelis nuo 
Liepojos, Mintaujos-Rygos, 
ant Dvinsko, Vilniaus, 
Kauno, lygiai šaše jaus ant 
Mintaujos ir Tauragės, vies1 
keliai ant Radziviliškės, 
Šidlavos, Telšių ir daug ki
tų vietų.

Vokiečiai tokiu budu ne 
tik nesikrausto iš Lietuvos, 
bet vėl pradėjo skverbtis 
gilyn. Jie daugelyje vietų 
jau perėję net upę Dubisą. 
Apie Raseinius aprimo 
šiek-tiek. Vokiečiai prasi- 

žiną jie; po 6 savaičių buvę Įmušę link Ungionų ir Bety- 
sugrąžinti atgal. ‘ kalos, sučinę ai‘ tik 11 e 3>000 

_ , . belaisviu. Apie Seredžių ir
Baltijos jurėje. Apie Ry- I t Nemmo kas dedasi, ne- 

W ėmė rodyti® vokiečių žillia Buv0 kad
laivai. Rusi) laivai net tu- LnuSai eina allt 
roję nedidelį susirėmimų, piežiškiai.Vilkija, iš ko iš. 
laike kurio rusų garlaivis v,jki(,a,;
Jemsei ir vokiečių keli jau h. Sert,džills. Bct aiš. 
menkesni laivai nuskendo, k. žil|iu u5i.a u6 rusUi nC, 
Pats per save mušis nesvar- vokiežiŲ pi.alu.Simuose.
5us, bet jis parodo, jog vo- o .. .. . . T. v. . v. Suvalkijoj aprimo. Jaukiečiai mano užimti Ryga. .,< v. ... . . .J? \ negirdeti apie susirėmimus.Ino pačiu laiku • vokiečiai° . . ... .. ,i . . _ . . Rusai ginasi, buk ne buvęnuo Liepojos puses irgi v,? - ‘. . 1 d sumušti Sakiu padangėje,slenka pamariais ant Ry- . , . v. , , _. , . . . . ... bet pripažįsta bėgę is ten.gos, bet labai nesiskubin- T. , L.. ... . .., . . . .. . Pagal Pilviškius, Manjam-dann. Nors rusai skelbia, . . ..A n •, . ...... .. . polę, Kalvarija, Suvalkus n-buk vokiečiai kenčia ausis . , ■ , , , .

. , t • ••• Augustavą, matyt, svarbiusuglaudę Liepoj ui e ir apy- . ” . * , V. I A/ U. perinamu nebuvo. Ant O- Imkese, vien bemanydami P . , . _ ...... _ ,. . , . .. sowieco tvirtoves vokiečiaibėgti, istikrujų ne taip is- . ..... ... ,.i v t - v- . . . neuzpuldmeja tik retkar-rodo. Vokiečiai aplanko .. , . . . ,. . ciais ištolo apšaudo is ar-karts nuo karto tolimiau- .. . ... _ . motų.sius miestus iki upes Aa, o 
rusai vis dar tebtvirtina, ~~ ----- — ~ ~
.... , . TeMYKITE SALIUNINLNKAI IRl<ad tai nesvarbu: esą pasi- aiskrimninkau 
nlėš vokiečiai ir tiek te<>'u Labai pigiai Parsiduoda liau.ias pi- J VOKtldill 11CK, U s,U, auas Wurlitzer Orchestra, dar tik 15-
vadinasi, pasibovija! Tei- tas mėnuo kaip naudojamas ir turi 

. . , , ... būti greitu laiku parduotas. Pianas
Slllgai tlllaS laikraštis pate- kainuoja $l,100.00. Ištikro gera pro-
mil9 kari nnonilu ga t*0“13’ kuriems Yra reikalingas to-lllljcl, KdCl lUScllllb HC^dlld I kis instrumentas, nes jei jums reikia
Lietuvos ir Kuršo žmoiiiu, Ūrkt1i,.Jaiv.Pil'ksite ,labai i’igiai- At- v ‘•’įsišaukite siuom adresu:
isstatyti) plėšimams, kad 1^22 w. 47th str., Chicago, 111. 
kasžin ar nenuoseklu butų Parsiduoda gtora8 iš priežagtio8 savi. 
įsileidus vokiečius “jiasibo- "nlko sen»>no. Randasi priešais baž- 

.... ... . . , nyeui, 2958 Lowe ave.vyti piešimais 1 Petrogra- -----------------------------------
dą ir Rygą... Kalbant lietu-L fa™^oda karfcma.]abai geroj vie-

5 *• v »<• 1 toj, lietuviŲ apgyvento,). Atsišaukite
viškai, nesvarbu tas, ko ne- i,er ]a“kii.
galime ar nemokame gin- Į 3349 so. Morgan sti.,” Chicago, 111. 
ti... Iš Kuršo vokiečių toli 
gražu neišvaryti, 
trankosi po 
’kaimus ir miestelius.
pastarais laikais vokiečiai 
dar gyviau čia ėmė veikti, 
turbut rengiasi 
besnių žygių.

_ i

Čia parodoma augščiausiojo 
Suv. Valstijų teismo teisė
jas, kuriam Yale universi
tetas ši pavasarį suteikė 
teisių daktaro laipsni.

Vepriai (Ukmergės ap.). 
Ištolo matyt bažnyčios bok- * 
štas. Prie pat miestelio mil
žiniškas prūdas, apsiaustas 
iš vienos pusės gražiu šilu 
su išmėtytomis šalę kelių 
Kalvarijos koplytėlėmis, iš 
kitos — dideliu dvaro so
du, iš'kurio matyti balti gr. 
Plater’o ruimo. Rami vie
telė, taip, regis, ir kvepia 
senove, bet vežimai netoli
mų nuo karo pabėgėlių ne
duoda ilgai apie tą mąstyti 

1—prisimena dabartis...
Tvirti varpų balsai kviečia 
į bažnyčią. Bažnyčia nau
ja, graži, bet viduje melsvi 
išgrąžin imai, jau apnešti 
stora varsa dulkių ir vora
tinklių, — nešvaru, mat, 

’rupi šiais laikais žmone- 
liams. Žmonių tik saujalė, 
nors buvo nedėldicnis. Ke
letas vyrų ir dvi-tris mergi
nos atgiedojo suplikacijas 
su visokiomis “Vainomis” 
ir kitais senovės palikimais. 
Choro nėra, giedojimai iš
nykę. Jaunimas miestelyje 
daugiausiai jau kalbasi dar
kyta lenkų kalba. Prieš 20 
metų mažai kas tą kalbą ir 
suprato. Net ir pagarsėję 
seniau “litvomanai” susiti
kę šnekučiuojasi lenkiškai. 
Sodžiuose “rūtelių” vietą 
pradeda užiminėti “trom- 
baušai. ’ ’

—Nuskurdus liaudies mo
kyklėle sutalpina gal apie 
30 vaikų. Apie mokinimą 
lietuvių kalba nėra ko nė 
kalbėti — vepriečiai prie to 
dar nepriaugo?... Kratuvė 
tiktai viena ir ta uždaryta 
— savininkas pirkosi kur' 
ten žemę ir išsigabeno. Ga 
nors dabar Veprėnai supras 
reikalingumą vartotojų dr- 
jos, nes daug vyrų jau de
javo, kad nėra ko parūky
ti.
stų 
ne 
bet 
tas

sę.

ritu miestų. Visur vokie
čiai be mielaširdystės plė- 

Naminius rakandus ir 
<as pakliuvo vežę į Vokie
tiją. Nuo rubežiaus. paim
lieji į užstavus belaisviai 

buvę pasiųsti geležinkeliu į 
Vokietiją, kur buvę — ne-

Kaz. žalinas
628 Portland st.

BALTIMORE, MD.
P. Bartkavicz

877 Cambridge st,
E. CAMBRIDGE, MASS.

J. A. Gailiunas
The Lithuanian St re

ATHOL, MASS.
B. Ajauskas

36 Lincoln st., 
BRIGHTON, MASS.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St.,

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS. 
Jonas Jaroševičia

1048 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

L. Stakeliunas •
Box 584

LOWELL, MASS.
M. Paltanaviče

15 Milbury st.
WORCESTER, MASS.

A. Ramanauskas
99^ Oak st, 

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,.
DETROIT, MICH.

C. Kentraitis
44S Leonard st.,

GRAND RAPIDS, MICH.
D. Bočėkus

211 First st., 
ELIZABETH, N. J.

V. W. Ambroze
178 Ferry st., 

NEWARK, N. J. 
George Swetell

201 John st., 
HARRISON, N. J. 

Walter A. Leszczinskas
196 New York Ave., 

NEWARK, N. J.
A. Atkind

273 River st., 
PATERSON, N. J. 

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. Y. 
Hoffman Adv. Agency

77-79 — 2nd st..
NEW YORK, N. Y.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y.
Michael Lazarko

167 N. Boulevard st., 
ALBANY, N. Y.

Zyg. Lukaševič
201 E. Mai st.

AMSTERDAM, N. Y.
Jouas Mikėnas

235 E. Main st.
AMSTERDAM, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius

222 Berry st..
BROOKLYN, N. Y.

Alex Ragačev
166 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
šlikas ir Bagdonas

31 Hudson ave., 
BROOKLYN, N. Y.

John Spurga
184 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Vaičaitis

32 Remsen PI.
MASPETH, L. I. N. Y.

SUČEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

S Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos.
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur paduodama už 60c. Mauo 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madisou 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 
2649 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 5 Ashland ave

r ...... ....
Pilni Namai Linksmybės

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 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikialffftri? . 

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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.

E — UGI “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka

ašE —- 1170
E — 1245

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.

E — 1163
E — 1164

Toklytė Ir Pranulis.
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos.
.Turgivko kazokas.

E — 1246
Butų Darželis.
Giesmė Į Panelę švenčiau
sių.
Ave Maria.

E — 1165
Amerikoniškas maršas.

E ■— 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1166 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

Ė — 1168 šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . ••

E — 1169 Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu: 

« “KATALIKO” KNINGYNAS 
^3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.'

Labanoras (Švenčionių 
Vilu. g.). Musų karvių 
kvizicija buvo balandžio 25 
d. Paėmė tik nuo tų, kurie 
daugiau turėjo kaip vieną. 
Vyrų Labanore maža teli
ko, nes daugelis jų išvažia
vo Rusijon ant darbų. Na
mie uždarbių nėra: miškų 
nekerta, grybų niekas ne
perka, taigi žmonėms labai 
sunku. Ačių Dievui, kad 
degtinės nėra, nes tada rei
kėtų žmonėms dar skau
džiau badauti. Daug atkak
lių girtuoklių pasitaisė. Ru
gių ir avižų pūdas buvo ant 
turgaus po 6 rublius, bet 
dabar jau truputi' atpigo. 
Iš pavasario nors ant smėlio 
rugiai pasirodė gražus, bet

P-, 
re-

Pautas už kokių 7 ver- 
prie plento. Žinoma, 

dabar apie tai kalbėti, 
reiktų • pasirūpinti pač- 
perkelti i miestelį, nes 

butų toli patogiau, — nerei
ktų tiek laiko gaišti, turint 
kokį reikalą, ir laikraščiai 
gal taip nežūtų, nors maža 
čia juos kas skaito, bet sa
ko, kad negauna kokio 
trečdalio numerių. Draugi
jų nėra, net ir “Blaivybė” 
nerado sau šalininkų. Blai
vių žmonių netrūksta—mo
nopolį prašalino keli 
atgal.

metai

Iš Lietuvos
ir Kuršo.

(Pabaiga).
gus vyskupui, vokiečiai pa
ėmę į jo vietą jo sekreto
rių. Visus priverstinai va
rę pėsčius dešimtis verstų.

Pakeliuj buvę prijungti 
prie jų dar 15 žmonių iš

_ ___________ . .....

e Paieškau savo brolio, Vinco Stan- 
ZValgai Į čiko, paeina iš Kauno gub., Aleksan- 

, i. . . Į drovskos vai., Raseinių pav., Judžių
tOlliniaUSlUS kaimo. Pirmiau gyveno Chieagoje.

z \ J*3 pats ar kas kitas teiksitės pra- 
' I nešti sekančiu adresu:

Antanas Stančikas,
196 New York avė., Newark, N. J.

prie svar-

laiką eina
Vokiečiaismarkus mūšiai, 

laikosi ant upėsrVentos pa-Į 
gal Papilėnus ir Kurtavč- 
nus. Į

Ant upės Dubisos irgi 
tebsilaikė tarpe Bubių ir 
Kelmės. Rusai buvo išmu
šę vokiečius iš Kuršėnų ir] 
Bubių ir net Naudininkų. 
Vokiečiai vienok nenori iš 
čia trauktis, todėl pasiuntė 
pagelbą. Toji ne tik sulai
kė rusus, bet užėmė vėl 
Saudinąnkuš ir Raudėnus', 
suimdami čia apie 2,000 be
laisvių. Deja, kalbant apie 
ištisus tūkstančius belais
vių, vokiečiai neabejotinai 
perdeda: skaito ir suimtus 
žmones-nekąreivius, sodie
čius, kurie neperseni dar 
butų tarnauti karuomenėj. 
Tokius vokiečiai suima ir

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. 0. "Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis 

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
T. Kazlauskas 
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, 
Ch. Kazemekas 
789 Bank St., • 

WATERBURY,
V. Kovas
21 Congress ave.,

WATERBURY,
J. P. Vasiliauskas 

S20 Bank st., Y” .
Jos. Matulenas 

1408

Jonas J. 
1530

Frank Michalisky 
AIECHANICCSVILLE, N. Y.
B. Palšunas

Box 58
E. YOUNGSTOWN, OHIO.

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. Sakalauskas

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

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave.J 

CLEVELAND, OHIO.
F. Milečka

Box 659
DONORA, PA.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT, PA.

. DU-KART NEDELINiS LAIKYTISSAULE
A.

J.

K.

J.

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.WATERBURY,

Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Merčaitis
S. West St.,

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st.,

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st.,

Jos. Dzikas
FOREST CITY,

John Kavalinskas
41 Mike st.,

Sebastopol 
PITTSTON,

J. Rushkas
5 Bradys Alley

PORT GRIFFITH, 
P. J. Kubertavieius 
‘ 600 W. Pine st.,

MAHANOY CITY, 
Kaz. Pelenis

Box 16 
LEECHBURG,

A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

ITTSBURGH, PA. I
P. Križanauskas 
102 E. Centre st., 

SHENANDOAH, PA.
Kvietkus
333 Wharton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st..
PHILADELPHIA, PA.

Pr. Statkus
1306 Carlton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Juozas švagždis

3604 Earp st., 
PHILADELPHIA. PA.

Juozas žemaitis
2843 Cantrall st.,

PHILADELPHIA, PA. I

J.

T.

S.

pa. { YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS < 
II AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOSPA.

PA.

PA.

PA.

Išeina kas utarninkas ir patupia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA;------- ——~AMERIKOJ (metamsI pusei matų $1.25 

"RTFPftPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- U U Hui vd Į joj jr g^-Qtijoj 25 g Prusnose 15 m

Rašyk iuojam, o gausi vseuą namerj d-yk’i.

W. D. Boczkauskas & Co.
$2*422 W. South *11., > Mahanoy City. Pa.

[ Apskelbimai "KATALIKE” atneša gera pelną.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
MOTERIŲ IŠKILMĖS.
Šiandie prasidėjo pirmas 

[ALRK. Moterių Sąjungos 
seimas. Prasidėjo šv. Jur
gio salėj po iškilmingu mi
šių bažnyčioje.

Salė išanksto buvo pa
puošta, taipgi bažnyčioje 
altoriai buvo dailiai išpuoš
ti. Altorius papuošė sese
ris.

Ši vakara atsibus šv. Jur
gio salėj vakaras, Chicagos 
sąjungiečiii surengtas. Vai
dinama bus trumpa komedi
ja “Kas bailys.” Pianu 
skamby’s B. ir J. Tananevi- 
čiutės, dainuos Kanklių 
choro kvartetas. Dainuos 
taipgi p-lės H. Zacharevi
elutė ir M. L. Gurinskaitė. 
Galop p-lė A. Jakavičiutė 
pasakys monologą “Delega
tė i pirmąjį moterių sei
mą.”.

Į tokį vakarą visiems ve- 
lytina atsilankyti.

TAIKOS TEISMO POSĖ
DŽIAI.

Vakar prasidėjo teismo 
posėdžiai tramvajų reikale. 
Posėdžiai laikomi City Hali 
viešai. Pirmiausia liudiji
mus išdėjo tramvajų tar
nautoju unijos prezidentas 
William Quinlan. Jis nu
pasakojo, kuomet pradėjo 
ant gatvekariu tarnauti ir 
kompanijos atsinešimus į 
darbininkus. Vargiai per 
vieąn savaitę bus apsidirb
ta. Visos smulkmenos iš a- 
bicjii pusių Ims pilnai iš
klausyta. Unija reikalau
ja (įjįpgiau mokesties darbi
ninkams ir trumpesnių dar
bo valandų.

DAUG DARBININKŲ 
BE DARBO.

Pereitą.' šeštadienį daug 
namų statymui medžiagos 
sandelių neapribotam laikui 
liko uždaryta ir pora tuk-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. —- 

Šiandie ir rytoj iš dalies de- 
besiiiota, pramatoma lietus 
šiandie; šiandie be to tru
putį vėsiau. Vakar augš- 
čiausia temperatūra buvo 
80 1., žemiausia — 64 laip
sniai.

Staučių darbininkų neteko 
darbo.

Vakar irgi kelios įstai
gos uždaryta.

Tu įstaigų arba sandelių 
savininkai pirmiau darbų 
nepradėsiu, kol nepasibaig
siantis karpenterių strai- 
kas. Kadangi karpenteriai 
nenori taikinties, tatai ir 
darbo ilgai nebusią.

Dabartinis bedarbės sto
vis Chicagoje gimdo bai
siausius piniginius nuosto
lius. 700 milijonų dolerių 
kapitalas guli be jokios a- 
pyvartos.

Majoras Thompson, sa
koma, mėgįsiąs dar kartą 
taikinti karpenterius su 
kontraktoriais.

KRUVINA TRAGEDIJA.
Kruvina tregedija perei

to šeštadienio vakare atsi
tiko ant Town of Lake. Ne- 
koksai Kazimieras Kilmin
go, 1850 W. 45 gat., peiliu 
suraižęs ir subadęs savo 
stalauninką Joną Viniarskį, 
kurį intarė prisimeilinime 
prie jo žmonos. Viniarskis 
turbūt gerai gavo, kad į va
landą laiko mirė. Kilmingo 
buvo pasislėpęs, bet detek- 
tivai jį surado ir uždarė už 
grotų.

ŠIMKAUS PRAKALBOS.
Vakar atsibuvo p. Šim

kaus prakalbos West Pull
mane, kur vietos lietuviams 
klebonauja kini. Lukošius. 
Prakalbos atsibuvo parapi
jinėj salėj. Gerai paraginti 
vakarykščiai iš sakyklos 
žmoneliai labai skaitlingai 
susirinko. Kol pribuvo 
svečias kalbėtojas, vietos 
benas, vargonininko p. 
Niekaus vedamas, bovino 
susirinkusius. Šios apy
linkės lietuviai paprastai 
gražiai vedasi prakalbų lai
ku, o p. Šimkui kalbant y- 
pač gražiai užsilaikė ir go
džiai gaudė kiekvieną kal
bėtojo žodį. Aukas renkant 
kalbėjo dar P. Gudas. Au
kų rinkime dalyvavo ir pats 
svetys Šimkus; jisai džiau
gėsi, kad ypač merginos ir 
moteris, West Pullmane be
sančios, duosnios.

Aukų surinkta $33.81.
Rep.

VAIKŲ VAKARAS RO 
SELANDE.

Rytoj vakare, ty. birželio 
30 d.. Visu Šventų parapiji
nės mokyklos mokiniai iš
pildys programą pabaigimui 
mokslo metų. Mokytojos ir 
vaikeliai su didžiu stropu
mu rengėsi įšanksto prie 
atlikimo savo dalių progra
ma. Bus perstatyta vaikų 
opera. Šiaip programas 
bus įvairių įvairiausias. 
Vaikeliai gali užbovyti su
sirinkusius geriau, negu su
augusieji. Todėl labai pa
tartina atsilankyti kiekvie
nam tan mokinių progra
mai!.

ŠIMKUS KALBĖS ROSE- 
LANDE.

Šį vakarą p. Šimkus kal
bės Roselande Visų Šven
tų salėj, o rytoj vakare sve
tys kalbės šv. Mikolo A. sa
lėj, ant North Side.

Oak Parke nekokio tur
tingo namų savininko ele
mento B. Flitcraft pražuvo 
12 metų bernaitis. Intaria- 
mi tame po tą apylinkę be
sivalkiojanti čigonai. Poli
cija suskato ieškoti.

1 — Atėnai, birž. 28.—Lie
pos 12 d. prasidės dideli 
Bulgarijos armijos iiianeb- 
rai.

DR. RICHTER'S 
PAIN 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
su SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tu pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 eentų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Dr. G. m. Glaser I
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 6 iki 8:30 vakare.
Nedčlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Draugijoms Pranešimas!
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 Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Iii.

Tananevicz Savings

BANK
t

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

Yhone Drover 7100 į

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

v Ofisas ir Gyvonimo vieta Valaades

1 3249 S. Morgan St., Chicago, 1
lllll 
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B Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika- 
8 vusi Pennsylvanijos hospitalčse ir Philadol- 
| phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
U dymo. Uždykų duoda rodų moterims viso- 
s kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
? rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

: 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas
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tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran- 
tuojame ant 15 metu.

Mes parduodame savo gra
mofonus už cash arba ant iš- 
mokesčio už

$1.00 Į MENESJ
galite girdėti puikiausius - šo
kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI 

’4 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH CO. 9’N^£W.92

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

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

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.
u
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I
 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 |
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“Amerikos Lietuvis”Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- : kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis, j Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais . Worcester, Mass.
—

i Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St., : Worcester, Nass.
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Lotai parsiduoda nuo $110.00 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 ją prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinią 
kreipkitės in

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

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