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Rusai bėga Kaip persikėlė 
iš Galicijos, per Dniestrą.

Mokinama amatų.

Vienna, birž. 30. — Kai 
teutonai užėmė Lvovą, tai 
jie varėsi tolyn ir grūdo 
rusus pirm savęs. Dabar 
teutonai nugrūdo rusus iki 
rubežiaus, kaikur jau rusai 
persirito per rubežią ir su
burbėjo i savo puse. Teu
tonai vis vejasi. Pagal au
stru pranešimu, teutonai 
jau užėmė Tomaszową, Ru
sijos Lenkijoj. Rusai vis 
bandę atsilaikyti ties Ka- 
mionka, kurs guli 25 mylios 
nuo Lvovo; po atkaklaus 
mūšio rusai buvo įveikti.

Vokiečiai į šiaurę nuo 
Lvovo visur rusus sumuša 
ir teutonu jėgos perėjo į 
Rusijos pusę. Į pietus nuo 
Lvovo palei Dniestrą rusu 
Unija jau seniau truko ir 
teutonai nuginė rusus iki 
G nil a Lipa upės.

Dabar didžiosios jėgos ir 
didžiosios rusą kanuolės 
koncentruojama palei Bugo 
upę. Palei tą upę ir ban
dys atremti vokiečius.

Rusai traukiasi iš Galici
jos visu frontu, 250 mylią 
ilgio. Tomaszow, kurį teu
tonai užėmė, randasi už 55 
myliu 'nuo Lvovo ir 5 my
lią nuo Galicijos rubežiaus.

Šituose mūšiuose krito la
bai daug kareiviu iš abiejų 
pusią. Austrą apskaitliuo- 
jama, kad vien austru Lvo
vo apylinkėse išklota 40,- 
000 kareiviu.

Pietinėj Lenkijoj ypač 
labai apsireiškia vokiečiu 
veikimai, nes šiose vietose 
jie, laužydami rusą 'drut- 
vietes, grudžiasi Varšavos 
link.

Rusai pripažįsta, jog trau
kiasi atgal, bet tas esą at
liekama geroj tvarkoj.

Neoficialėse žiniose iš ka
ro lauko skelbiama, kad be- 
grudžiant rusus iš Galici
jos, teutonai netekę 760,000 
kareivių.

Vėl kalbama 
apie taiką.

New York, birž. 30. — 
Iš įvairiu šaltinių atėjo ži
nios, jog Europoj kaiku- 
riuose kampuose prakalbėta 
apie taiką.

Pirmiausia atėjo žinia iš 
Romos. Popežius rengiąs 
naują taikos pieną ir neuž
ilgo paskelbsiąs.

Paskui pranešama, kad į- 
vairią sostinią kampuose i- 
mama šnibždėti apie susi
taikymą.

Talkininkai, turbut, ma
tydami negalėsią įveikti vo
kiečius ant karo lauko, pa
bandys įveikti juos prie dis
kusiją stalo.

Berlynas, birž. 30.—Laik
raščio Tageszeitung kores
pondentas praneša, kaip 
vokiečiai įveikė rusus palei 
Dniestrą, į pietus nuo Lvo
vo. Rašo:

“Birželio 25 d. vakare il
gu frontu prasidėjo ataka 
arti Bukaszovice, į šiaurės 
vakarus nuo Kalusz. Rei
kėjo pergalėti didžiausius 
trukdėsius. Tą atliko wu- 
ertembergiečiai ir rytinės 
ir vakarinės Prūsijos karei
viai.

Šioj vietoj šalis suteikia 
didžius patogumus apsigini- 
mui. Pietiniai pakraščiai 
yra kalnuoti, apaugę me
džiais ir upės krantai labai 
skardus, o pati upė gili ir 
srauni.

Šiaurinis krantas yra 
skardąs, o pati upė gili ir
sraum.

Šiaurinis krantas yra 
skardus, kelią jardą augš- 
tas ir moliuotas. Paskui 
tęsiasi lankos, už kurią 

’niukso miškeliai, šlaitai, 
augštumos. Ant tą augštu- 
mą buvo rusą drutvietės ir 
iš ten labai gabiai rusai gy
nėsi. Kanuolią ir kulko
svaidžiu šūviai taikė gerai. 
Išrodė, jog nebus galima 
paimti poziciją. Priegtam 
reikėjo persikelti per upę 
prie baisios ugnies.

Vokiečiams pavyko tam
soj persikelti per upę. Lau
ką migla atėjo jiems tal
kon. Jau prieš išauštant 
vokiečiu avangardas buvo 
antroj upės pusėj ir ėjo 
link rusą poziciją. Musą 
priešininkams pavyko atsi
laikyti tik ant skardžiau- 
'sią krantą.

Vienas vakarinės Prūsi
jos pulkas ištisią dieną tu
rėjo mirksėti vandenyje iki 
pažastų. Kai kareiviui pri
sieidavo šauti, tai ji reikė
jo pakelti vandenyje. Bet 
ir tie sunkumai buvo per
galėti ir tas pulkas galu ga
le išbrido iš upės ir užata- 
kavo rusu pozicijas.

Su apmąstymu ir šaltai, 
kaip parodą metu mūsiškiai 
traukė link Bukaszovice, 
kur geriausi buvo rusą ka
reiviai, ir paėmė nelaisvėn 
Finlandijos šaulius.”

PERKA ELEKTROS 
DIRBTUVĘ.

Memphis, Tenn. birž. 30. 
— Šio miesto taryba nuta
rė pirkti ir valdyti Merch
ants Power elektros dirbtu
vę. Dabar ta dirbtuvė kom
panijos valdoma. Tos dirb
tuvės elektra miestas apš
viečiama ir daug dirbtuvių 
mašiną varoma.

— Roma, birž. 30. — Čer- 
nogorai užėmė didžiausią 
Albanijos miestą Scutari.
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Austrijos sužeistiji kareiviai mokinami amatu Vienuos mokykloje.

Diplomatinis 
karas su

Vokietija.
Washington, D. C. birž. 

30. — Suvienytu Valstiją 
valdžia tomis dienomis pa- 
siunčiusi Vokietijos valdžiai 
naują notą, raikalaudama 
piniginio atlyginimo už a- 
merikoninio prekinio laivo 
“Wm. P. Frye” sutorpeda- 
vimą. Suv. Valstiją, valdžia 
savo notoj tvirtina, jogei 
vokiečiai neturi teisės be 
perspėjimo skandinti neut
ralius laivus, nors anais bu
tą ir karinė kontrabanda 
gabenama. Tokiu neutralią 
laivų naikinimas priešingas 
tarptautiniams įstatymams. 
Daugiausia kas galima ka
rinę medžiagą konfiskuoti 
ant tokiu laivu, bet ne juos 
skandinti. S. V. valstybės 
sekretorių!) Lansing būti
nai reikalauja atlyginimo. 
Vokiečiai pirmiau buvo pa
siūlę tą reikalą pavesti iš
nagrinėti Vokietijos jūri
niam teismui, ‘bet Lansing 
griežtai nesutinka.

Washingtone manoma, 
kad vokiečiai visgi pagaliau 
turėsią nusileisti, Bet daly
ku žinovai tvirtina, taippat 
bent ir S. V. ambasadorius 
pranešęs iš Berlyno, jogei 
vokiečiai gal ateityj ameri- 
koninią laivu ir nekliudy
sią, bet jokiu budu nesutik
sią pertraukti veikimą sub- 
ma rinais.

Matyt, kad vokiečiai į S. 
V. notas jau net domos ne
atkreipia.

— Petrogradas, birž. 30.
— Oficialiai skelbiama, kad
Šiaulių paviete silpnos vo
kiečių atakos buvo atmuš
tos.

tarta saugiai 
dabojamas.

Washington, D. C., birž. 
29. — Teisdarystės departa
mentas yra tos nuomonės, 
jogei turįs pilnus prirody
mus, kad Huerta tikrai bu
vo manęs iš S. Valstiją pa
sprukti į Meksiką ir tenai 
sukelti naują revoliuciją, 
kurios priešakyj pats norė
jęs stoti. Todėl S. V. federa- 
liai agentai jį andai suėmė 
ir dabar saugiai daboja, 
kad jis kartais nepabėgtu.

EI Paso miestelyj distrik- 
to prokuroras tvirtina, kad 
suimtas Huerta bus staty
tas S. V. federalin prisie
kusiųjų teisman (grand ju
ry). Tečiaus tasai teismas 
be rudens nesusirinksiąs ir 
todėl Huerta visas laikas 
bus laikomas agentą prie
žiūroje. Už kėsinimąsi su
kelti naują revoliuciją Mek
sike jį laukia kalėjimas ar
ba piniginė pabauda.

Tuo tarpu Weshingtone 
spėliojama, kad į kelis mė
nesius Meksike įvyksianti v t/ 
ramybė ir tvarka.

BUS GIEDRA.
Washington, D. C., birž. 

30. — Oro biuras pranašau
ja giedrą sekančiam piroia- 
dienyj, liepos 4 d., šventei. 
Bus giedra visose Suvieny
tose Valstijose, išskiriant 
Oregon, kur busią lietaus. 
Liepos 4 d. pripuola sek
madienį; tai šventė perke
liama ant rytojaus.

— San Francisco, Cal., 
birž. 30. — Suvienytą Val
stiją povandeninis laivas 
II—3 užplaukė ant seklu
mos. Nedaug tepažeistas.

— Kokomo, Ind., birž. 30.
— Nubalsuota panaikinti 
šitame mieste saliunus.

licija konfiskavo čeką laik
raštį Narodnie Listy. Tai 
buvo jauną čeką organas.

yra 5,408 parapijinės moky
klos, 909 akademijos ir ko
legijos ir kataliku universi-

Stambios per
mainos Rusijoj
Petrogradas, birž. 30. — 

Rusijoj laukiama stambią 
permainų. Kuomet karo lau
ke generalio štabo buvei
nėj buvo ministerią posė
dis, kuriame dalyvavo kar
vedžiai ir naujasis karo mi
ll isteris gen. Polivanov, tai 
pirmininkavo pats caras. 
Kuomet tai]) esti, tai labai 
svarbus nutarimai daroma. 
Kuomet andai Rusijos val
dininkų buvo nutarta įstei
gti valstybinę durną, tai ta
me posėdyje ir-gi pats caras 
pirmininkavo.

Ligšiol Rusijoj daugelis 
laikraščių rašydavo “mes” 
ir “jie” — mes reiškė žmo
nės, o jie valdžia. Dabar tą 
skirtumą panaikino, rašo 
mes prasmėj žmonės ir val
džia. Tas ženklina, kad val
džia susiartino su žmonė
mis.

Taigi smūgiai Galicijoj 
sukėlė biurokratizmo dul
kes ir turbut jų bus dau
giau išvalyta, negu po ka
ro su Japonija.

—New York, birž. 30. — 
Daugelis New Yorko biz
nierių ir profesionalistą iš
reiškė pasiryžimą mokinties 
šią vasarą karinio muštro. 
Iki rugpjūčio m. tikimasi 
sumobilizuoti 1,000 vvru.

— Hoquiam, Wash., birž. 
30. — Valdžia sukonfiskavo 
4,000 šautuvą ir 1,000,000 
patroną, kurie buvo gabe
nami botuose. Spėja, jog 
tie ginklai buvo gabenami 
į Meksiką.

— Praga, birž. 30. — Po-

Chicagos Ar- 
clvyskupas 

mirštąs.
/----------------------

Rochester, N. Y., birželio 
30. — Chicagos arcivysku- 
pas James E. Quigley mirš
tąs savo brolio namuose. 
Gydytojai tvirtina, jogei 
nesama jokios vilties jis pa
laikyti prie gyvasties ilgiau 
dienos, ar kiek., Arcivys
kupo visa kūno pusė likus 
suparaližuota.. Vakar pas 
mirštantį pribuvo Chicagos 
arcivyskupijos kanclierius, 
kun. Hoban, kuris merdin
čiam arcivyskupui suteikė 
paskutinius Sakramentus.

12:15 vai. šiandie ryte iš
leista sekantis buletinas:

“Arcivyskupas gal pagy
vens ligi rytmečiui, ar gal 
mirs tuojaus.”

Gydytojai iš savo pirmos 
konsultacijos išnešė nu
sprendimą, kad arcivyskupo 
gyvasties valandos suskai
tytos.

Vakar garbingas pacien
tas kelis kartus maloniai 
buvo pažiūrėjęs į susirinku
sius savo gimines ir pažįs
tamus, bet negalėjęs kalbė
ti.

Prie mirštančiojo pakvie
sta ir iš Chicagos artimiau
sieji jo draugai.

Pinu poros mėnesiu ar
civyskupas buvo susirgęs 
Washingtone, T). C., kur 
buvo apsilankęs pas pope- 
žiaus delegatą.' Sveikatai 
kiek pagerėjus, jis nukelia
vo į Atlantic City, N. J. 
Bot ir ten tyras oras nieko 
negelbėjo suirusiems ner
vams. Iš ten sergantis bu
vo perkeltas į Rochester pas 
brolį, vietos policijos vir
šininką. Ten manęs pa
sveikti ir grįsti į Chicago. 
Bet atsitiko visai kitai]).

Visoj (Ihicagos arcivys- 
•arbingo pacien

to pasveikimą meldžiamasi.
Gimęs Oshawa, Ontario, 

Canadoj, spaliu 15 d., 1854 
m. Jam turint 3 metus am
žiaus, jo tėvai persikėlė i 
Buffalo, N. Y.

Kataliku mo
kytoji! suva

žiavimas.
St. Paul, Minn:, birž. 30— 

Šitame mieste atsibuna po
sėdžiai delegatų nuo Catho
lic Educational Association. 
Arcivyskupas Ireland pas- 
veikinančioj delegatus kal
boj apreiškė, kad katalikiš
kose mokyklose auklėjama 
arti 1,500,000 mokinių. Ka
talikiškų mokslo įstaigų
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Vokiečiai
Lietuvoje.

“Naš. Viestn.” rašo:
Šiaulių rajone musą ka- 

ruomenė smarkiai" pirmyn 
tebesistumia. Mes turėjo
me žymią laimėjimą, dur
tuvais išmušę vokiečius iš 
daugelio kaimą ir užgrobę 
per paskutini dvi dieni 1,- 
300 belaisviu su 16 oficia
lią, viena anuota, 10 kul
kosvaidžiu ir daugybę įvai
rią ginklu, vežimą, automo
biliu ir dviračiu.

Raseinių rajone ir žemu
tinėje Dubi soja vokiečiai
gavo žymiu sustiprinimą ir 
daugelyje vietą nekartą ė- 
mė užpuldinėti, atstumą 
kiek i rvtus kai-kurias niu- *• •
są dalis, bet patyrę nuosto
liu. Beimdami čia Juoze- 
pavos dvarą musą karžy-
giai kareiviai užgrobė 9 ar- 
motas, 7 kulkosvaidžius, 15 
užtaisomąją skrynučių ir 
daug belaisvių.

Suvalkai. Suvalkuose jau 
vokiečių nebėra. Nuostoliu 
pačiame mieste mperiįau- 
giausia -padaryta, sudeginta 
rinkos ir šiaip kaikurios 
gatvės apnaikintos. Baž
nyčia stovi sveika, tiktai 
kiek apšaudyta. Žydai visi 
išgabenti, o šiai]) žmonių 
nematyti. Kaimai labiau 
nukentėję, kai]) miestas. 
Kur tik eini — tenai maty
li ištolo sudaužytos, išvar
tytos ir sudegintos trobos. 
Pasėtieji rugiai ir kviečiai 
puikiai atrodo, kurie liko 
dar nenumindžioti ar šiai]) 
nesunaikinti. Simne, Sei
nuose ir Seirijuose galima 
nusipirkti valgyti: papras
tos dešros svaras 50 k, bal
tos duonos 15—17 k., juodos 
gi duonos visai nėra. Lau
kuose vaikščioja pulkai 
darbininką, rankioja negy- 
są į žemę; taippat kasa ar- 
vus žmonių lavonus- ir ka
klius ir kitus negyvus gy
vulius.

NUSKENDO AMERICA.
Londonas, birž. 30.— Di

dis Anglijos aeroplanas A- 
merica nuskendo su garsiu 
lakūnu Porte Šiaurinėj ju- 
rėj.

Lakūnas Porte ketino su 
tuo aeroplanu lėkti per At- 
lantiką. Už tos kelionės per 
Vandenyną atlikimą lordas 
Northcliffe siūlė $50,000 do
vanoms.

tetas Washingtone. Anot 
arcivyskupo katalikiškose 
mokyklose turi pirmenybę 
tikybos išguldymas, bet ii* 
svietiškuose moksluose tos 
įstaigos gali priligti prie 
geriausiųjų mokyklų šioje 
šalyje. Arcivyskupas sakė, 
kad tarp nekatalikų, kurie 
neturi progos pramokti ti
kybos mokyklose, tik sku
tai krikščionybės beliko.
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Šimkaus misijos [reikale.
Jau minėjome, kad Chi- 

cagoje p. Šimkus yra suti
kęs trukdėsį savo misijai. 
Bet tasai trukdėsis, palygi
namai, tai buvo mažmožis 
ir nedaug nulemiąs nuoti- 
kis. Pora kunigų parodė 
svečiui neprielankumą, gi 
kiti prideramai jį remia. To
dėl šis trukdėsis yra ma
žai tereiškiąs.

Aiškėja, kad Lietuvių 
Dr-jos. nukentėjusioms del 
karo šelpti Įgaliotinis turįs 
nesusipratimų su pačiu T. 
Fondu, arba, geriau pasa
kius, su jo nekuriais valdy
bos nariai. Ketinęs net 
nustoti veikęs su Tautos 
Fondu. Ar ne keista, kad 
tos dr-jos Įgaliotinis turi 
keblumų su tuo Fondu, 
kurs pirmas tą dr-ją ėmė 
remti. Nesusipratimams 
turėjo, žinoma, būti prie
žasčių. Musų žvilgsniu jau 
pačioj pradžioj Tautos Fon
do seime padaryta nutari
mų, kurie galėjo vesti prie 
nesusipratimų.

Nepraktiškas buvo T. F. 
seimo nutarimas skirti 10 
mioš. iš sumos pinigų,
rinktų p. Šimkaus prakal
bose jo kelionės lėšų paden
gimui. Kas išanksto žino, 
kiek tų lėšų pasidarys. Gal 
skiriamojo nuošimčio bus 
permažąi, o gal ir perdaug. 
Dabar, ant laimės, tas ap- 
ribuoto nuošimčio skilimas 
yra atmestas.

Teisybė, p. Šimkus 
svetys pas mus, o, -anot 
tuvių pasakymo, svetys 
nelaisvis—ką duodi, tą 
ri valgyti, kur guldai,
turi gulti. Todėl gal ir ne 
vieno mūsiškių manoma, 
kad šis musų svetys su vi
sokiomis 
privalo 
svarbu 
svarbu 
Svetys
dvasia skrajoja beribėse er
dvėse ir visokie jį varžan
tieji rėmai jam yra nepake
liami. Jei juomi pasitikė
jo žmonės tautos priešaky
je stovintieji, tai ir mes 
privalome juomi pasitikėti.

Taktingiausia, musų žvil
gsniu, butų buvę atidėti ša-

Šarvuotas traukinis.

Į •» » PfSGUI-SED AUŠTRIAH ARMORED TRAIN*-]

Austrijos šarvuotas traukinis del karuomenės. v

Sll-

tus. Ir pasidarė sau pa
minklą. Gėrė, alasavojo, 
rėkavo, paskui i glėbius su
siėmė. Ar nepradės paskui 
mušties. Mušėsi su kumšti
mis, buteliais, stiklais ir vi
su kuo, kas ką turėjo.

Sudardėjo policijos veži
mai. Kas dar galėjo tuo
met, tas spruko lauk. Iš li
kusiu tris nuvežė i ligoninę, 
o septynis į šaltąją. Teis
me sumokėjo $200 su vir
šum. Kiti dar guli su per
skeltomis galvomis. Ot ir 
nasidarė sau paminklą. Ne 
vienas labai ilgai minės An
tanines. Aurorietis.

FDIDELE DOVANA“
Nebe pakelio priešakys vertas 4c pinigais 

Visas Kuponas vertas jc pinigais _

10 5
B V' 
n<c *

——————————— N,

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

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

Jei kam nors prisieina žo
dis, kitas prasitarti apie eti
ką, švarumą musų spaudo
je, tai nors nuo to turėtų 
būtinai susilaikyti “Naujie
nos,” kurios savo neetišku
mu pirmininkauja visiems 
kitiems savo rūšies laikraš
čiams. “Naujienos” baisiai 
piktinasi, kad “Katalikas” 
andai pasmerktąjį miytin 
Afesitvidą pavadino socialis
tų plauko žmogumi, cicili- 
kinių raštų ir agitacijų au
ka. Tame pasakyme “Nau
jienos” Įsivaizdino kokias 
tai koliones, melus ir šmei
žtus, ir, girdi, už tai ginčy- 
ties su “Kataliku” butų 
peržemas ‘ ‘ Nau j ienoms” 
darbas. Žinoma, žinoma! 
Čia ne tiek butų peržemas 
darbas, bet svarbiausia tas, 
kad “Katalikas” buvo pa
sakęs teisybę, būtent: cicj- 
likų raštai, jų prakalbos, a- 
gitacijos nupuldo dalį mu
sų jaunimo.

y ra 
lie-
vra 
"tu-
ten

propozicijomis 
susitaikinti. Bet 

vieną dalyką žinoti, 
pažinti svečio sielą, 
vra dailininkas. Jo

lin visus musų fondus ir vi
siems bendrai įgaliotinį 
remti; taip remti, kaip kad 
Dr. J. Basanavičių ir p. M. 
Yčą rėmėme. Prisilaikvda- 
n ii fondų, pešimės del tuš
čių maišų. Žinome, kad 
aukos nueis vienan šaltiniu, 
o tik nesutinkame į kokius 
maišus jas sudėti, kad tas 
aukas bendrai! šaltiniu nu
gabenti. Jei jau pasiliksi
me, prie savo maišų, jei jau 
statysime kondicijas, tai 
žiūrėkime, kad prašalinti 
“ friction’ą” tarp svečio ir 
T. F. Tautininkai nestato 
svečiui kondicijų ir T. F., 
rodos, galėtų nestatyti. Ką 
gi T. F. prarastų nestatyda
mas.

Čia, rodos, einasi apie p. 
Šimkaus monopolizavimą. 
Mums išrodo, jog p. Šim
kus nefavorizuoja jokiai
srovei ir negali būti mono-i kare buVo
polizuojamas. Jisai turi sa
vo sferą, dailės sferą ir po- 
litikinės varžytinės jam ne
apeina.

— Berlynas, birž. 30. — 
Generalis Vokietijos štabas 
skelbia, kad- Vokietijoj ru
sų nelaisvėj yra 1,000,000 
kareivių ir 300,000 francu- 
zų.

“Naujienos” dar remiasi 
Lietuvių Sp. Dr-jos Am. su
važiavimo nutarimais-rezo- 
liucijomis etikos, švarumo 
žvilgsniu. -Mat, prigulin- 
tiems i L. S. D. A. laikraš
čiams, jų nuomone, yra 
pravartu laikyties tų nuta
rimų, kuomet priešingosios 
srovės spauda tau mėšlus 
drėbs tiesiog už apykaklės. 
Kad “Naujienoms” rūpėtų 
(‘tikos ir švarumo spaudoje 
klestėjimas, tai jų skiltyse 
nebūtų buvę sutikta tokių 
nešvarybių, kaip Ožio-Miki- 
tono zaunos, nekokio Moc
kaus kunigu vadinimas, ka
talikų veikėjų feldfebeliais 
išvardinimas, nuolatinis ko- 
liojimas katalikų “klerika
lais” ir kitokiais epitetais, 
platus aprašinėjimas “strai- 
kų” parapijose, etc. Juk 
'tokie “etiški žiedai” taigi 
aršiausia ir veikia Į musų 
tamsias minias ir ugdo bai
siausią visuomenėje neapy
kantą. “Naujienos” to sa
vo negražaus elgimosi te
čiau neatjaučia ir tik nuo
lat prie kitų priekabių ieš
ko.

Todėl “N.” užuot kitus 
mokinti etikos ir švarumo, 
pirmiau pačios nuo to turė
tų apsivalyti. Užuot rem- 
ties LSDA. nutarimais, pir
miau pačios turėtų Įstoti ton 
Draugijon . ir pildyti suva
žiavimų iiutarinfus-rezoliu- 
cijas. Nes kas kita yra su
važiavimuose tas rezoliuci
jas pagelbėti pravesti, o kas 
kita yra jas sekti, kuomet iš 
visų pusių esi atakuojamas 
ir niekinamas, apspjaudo
mas ir pajuokiamas.

Tai]), pirmiau patįs soci
alistai tegu savo spaudą ap
švarina, tegu jie katalikų 
nekolioja, nepašiepia jų 
šventų tikybos jausmų sa
vo raštais, prakalbomis ir 
kitokiais budais ir tik tuo
met iš musų tepareikalau- 
ja prisilaikyti etikos princi
pų. Gi dabar jie patįs mu
ša ir patįs nuolat šaukia, 
kitus mokina.

Norints šiame kare vokie
čiai visur vjršų ima ir la
biausia nuo jų nukenčia ru-

su armijos, tečiau tasai jų 
pasisekimas yra tik laiki
nas. Nuolat taip veikti ne
galės. Pritruks ne tik e- 
nergijos, bet ir karo amuni
cijos. Tuomet ant jų visi 
vargai susikraus. Kol tie 
laikai dar neprisiartino, vo
kiečiai ima lošti gudruolių 
rolę. Kaizeris saviems so
cialistams Įsako kuoplačiau- 
siai agituoti taikos reikale, 
gi pats viešai pasisako ne
norįs taikos. Vokietijos so
cialistai, šventai pildydami 
savo valdovo norą, sau pa
geliam kviečia ir kitų ka
riaujančiųjų šalių socialis
tus. Bet kitų šalių socia
listai turbūt supranta savo 
draugų vokiečių gudrybę ir 
komedijas ir atsisako agi
tuoti taikos reikale. Vokie
čiai socialistai todėl labai 
pasipiktinę ir maną kitų 
kariaujančių šalių socialis
tams už tai atkeršyti. Ma
tyt, iš po vokiečių socialis
tų kojų vadovaujančioji 
ta rptautinė rolė slysta ir vi
sos pastangos nueis niekais. 
Juk geriau, kazerio skver
nu laikvties.

Lietuviai 
Amerikoje. 
IŠ NEWARK, N. J.

Birželio 24 d. š. m. čia ne
kuriu Jonai paminėjimui 
savo vardo dienos buvo su
rengę vakarą su programų. 
Vakaras atsibuvo šv. Jur
gio dr-jos svetainėje. Pub
lika susidėjo vien iš Jonų 
ir užkviestų svečių. Nekuriė 
svečiai apdovanojo musų 
Jonus daugeliu gražių gė
lių buketų.

Programą pradėjo skait
lingas ir gerai išsilavinęs 
benas, susidedantis iš lietu
vių ir lelijų. Pirmiausia 
griežė Jonų pasveikinimui, 
paskui pasveikinimui vie
tos klebono kun. J. Dabu- 
žinsko, kuris minėtame

i atsilankęs, 
to. šv. Cecilijos choras 
dainavo keletą dainelių; 
nia M. Bradunienė, p-lė A. 
Braduniutė (pastaroji ko
kių 5—6 m.) dainavo solo. 
P. S. Pranis trumpai paaiš
kino apie Jonų varduvių 
dieną, kaip šv. Jono dieną 
apvaikščioja Lietuvoj, ir 
paragino sudėti po keletą 
centų musų broliams, varg
stantiems tėvynėje. P-lė 
A. Lopeniutė ir p-lė B. An- 
kudavičiutė perėjo per sve
tainę ir aukų surinko $15.- 
86. Pinigai ten pat paduo
ta T. Fondo kasininkui, p. 
S. Planini.

Garbė musų Jonams už 
(okį pasidarbavimą.

Pilypas.

arti $200. Apie tai pikta- 
daris viską žinojo, 
daitis pinigus nešė 
į banką. 
Rudelis. 
Korsą. 
ziriuoti.

Gi- 
padėti 

Ėjo kartu ir J. 
Jiedu sutiko A. 

Jisai vadino paka- 
Gidaitis mėgo pa-

kaziriuoti* ir nuėjo į paupį 
ir ten apie 9:30 vai. vakare 
Korsas pasiuntė Gidaičiui 
kulipką krūtinėn. Rudelis 
parbėgo namo ir tuoj nepa
sakė apie nuotikį. Tai da
bar policija nepaleidžia Ru
delio, kol Korso nepagaus. 

Tokiais tai darbeliais mu
sų lietuviai čia užsiima.

Dar antrą nemalonų nuo
tikį turiu priminti. Nese
nai pabėgo P. Silinski. Ji
sai buvo skolingas šeimi
ninkei ir pabėgo. Buvo 
taipgi skolingas kitiems 
yyrams. 1

IŠ

va- 
Po 
su.- 
po-

CEDAR RAPIDS, 
IOWA.

Birželio 26 d. tarp lietu
vių papildyta žmogžudys
tė. Antanas Korsa nušovė 
Kastantą Gidaitį. Su Gi- 
daičiu buvo dar ii1 Rudelis, 
bet į jį šūviai nepataikė. 
Žmogžudis minėtą dieną nu
ėjo į krautuvę revolverio 
nusipirkti. Bet be miesto 
valdžios leidimo negavo. 
Paskui jis gavo ir leidimą 
ir ^nusipirko ginklą. Gidai- 
tis turėjo pas save namie

SELPKIM LIETUVA, AU 
RODAMI "TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

J. F.

IŠ CICERO, ILL.
Pereitą sekmadienį nuvy

kau į Cicero, III. pasikie- 
minėti. Beviešint pas drau
gą, atėjo viena kaiminka ir 
ji ėmė pasakoti apie parodą 
bažnyčios prieangyje. Ji ė- 
mė girti ir paindomavau ją 
pamatyti. Nuėjova. Besan
ti graži paroda visokių ran
kų išdirbinių parapijinės 
mokyklos mergelių ir vai
kelių, 
žiūrėti, 
eina ir

Malonu buvo pasi
žmoniu būriai in- 

išeina. Visi džiau
giasi ir dėkoja kun. Fžers-
kiui ir seserims už uolų pa
sidarbavimą vaikelių auk
lėjime. Ant kiekvieno iš
dirbinio besantis vardas ir 
pavardė išdirbėjo. Aš ne
galiu tos parodos pamiršti. 
Juk tas galima butų atlikti 
kiekvienoj parapijoj.

Svečias.

IŠ AURORA, ILL.
Čionykščiai Antanai šie

met padarė sau gerą atmi
nimą. Tas atsitiko birželio 
13 d., kuomet jų buvo var
do diena. Prisipirko svai
galų, kad jų pakaktų visai 
šventai dienai del 30 žmo
nių. Kuomet susirinko lin- 
ksminties, tai prasimanė ir 
visokių šnektų ir užmany
mų. Buvo paklausta: “An
tanai, ar atsimenate kokioj 
dienoj pernai buvo Antani
nės?” niekas nežinojo. Vi
si tuomet šnekėjo, kad rei
kia ką nors padaryti, kad 
ne tik per visus metus at
simintų varduves, liet kad 
jas paminėtų per kelis me-

Gyvuliu Protas.
Tokiuo vardu Tananevicz 

Publishing Company išlei
do Įmingą. Tą kningą vo
kiškai yra parašęs dr. T. 
Želi, garsus vokietis gam
tininkas. Lietuviu kalbon 
vertė Juozas Laukis. Knin- 
ga didelio formato, turi 212 
puslapiu. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musu kal
boje dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. 
Išaiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai, panašiai žmo
gui, turi protą, nors 
toli gražu tiek daug neišto
bulintą kaip žmogaus.

Plačiai aprašoma visokiu 
gyvuliu ypatybės ir pavel
dėti papročiai. O tu pa
pročiai pas gyvulius yra la
bai daug. Prieinamai kiek
vienam išaiškinama, pav. 
kam šuo prieš atsigulsiant 
kelis kartus apsisuka, kam 
jis nealkanas būdamas dan
timis žolę skabo, kam yra 
tokiu šunu ir žvėrių, kurie 
išpasalų užpuola, kodėl na
miniai paukščiai musu ran
kos baidosi, nors žino, kad 
ranka jų nekanda, kokie 
gyvuliai turi geras akis, ko
kie gi gerą uosle ir 1.1.

Vis tai labai užimtini da
lykai.

Aprašoma protas, ty. su
pratimas šunu, kačių, bizo
nu, drambliu, arklenų, 
meškų, šernų, stirnų, viso
kios rūšies paukščių ir t.t.

Aprašoma dieniniai ir 
naktiniai gyvuliai kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ug
nies, kodėl gyyuliai bijosi 
skudurinių baidyklių, ko
kia yra gyvulių krasa (mat, 
ji' gyvuliai turi ypatingą 
savo krasiuį sųsinešimą), 
kodėl šuo loja ant mėnu
lio, kodėl arkliai baidosi ir 
t.t.

Į visus tuos klausimus 
vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma.

Kningos autorius, ilgus 
metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir 
iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravar
tu tą veikalą įsigijus per
skaityti ir susipažinti su gy
vulių karalija.

Kaina $1.00.

Nuo A. L. D, "Kataliko” 
Administracijos.

Kad pasekmingiau visose 
lietuvių kolionijose, Suvie
nytose Valstijose, prapla
tinti vienatini Amerikos 
Lietuvių Dienraštį ‘KATA
LIKĄ,” butų labai pravar-

tu turėti visose lietuvių ko
lionijose “KATALIKO” 
pardavinėtojus. Visuose di
desniuose miestuose, kur 
gyvena daug lietuvių, ten 
yra ALD. “KATALIKO” 
pavienių numerių pardavi
nėtojų. Bet kai kuriuose 
mažesniuose miesteliuose 
pardavinėtojų trūksta. To
dėl kas iš lietuvių apsiimtų 
dienraščio “KATALIKO” 
pavienius numerius kasdien 
pardavinėti, tegul tuoj aus 
atsišaukia į dienraš. “KA
TALIKO” išleistuvę, o vei
kiai bus pasiųstos informa
cijos. Dienraščio pavienius 
numerius pardavinėti — tai 
geras pelnas. Tik reikia tu
rėti truputį ištvermės. Vi
suose miesteliuose reikalin
gi tokie pardavinėtojai. Del 
informacijų kreipkitės tuo- 
jaus adresu:
TANANEVICZ PUBLI

SHING COMPANY, 
3249 So. Morgan str., 
. CHICAGO, ILL.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
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 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
Severykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; ‘taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252 -84 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246

A. A. Siakis
ADVOKATAS

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

Kes. 3255 So- Ilalsted St.
Tel. Drover 5320

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuo.jamo, kad mes sutaupysimo ji.is 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30, iki $50 už. pusę kainos, 
žai vaitoti drabužiai, vertės $i 
$60 — $5. '...........................
uuo $1 ir augščiau. 
nuo $2.59 iki $7.50. 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kai.Hsu Tiltart ii iki 9 
valandai. Suimtoje iki ll valandai 
vakare. Nedėliojo iki 0 valandai va
kare.

Ma-

Apatiniai mažai vartoti, 
Vaikų drabužiai 
Taip-pat valizos

• Dr. S. A. SLAKIENE J
■ SPECIALISTĖ
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
a 3255 SO. HALSTED ST. ’

CHICAGO, ILL. 8Tei. Drover 6326

Mokiname Angliškai
Visose dai yse Amerikos ir Kana dos

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Kali išmok
ti Anglišką kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinKiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už lakai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų *kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
AiBorioan fiohoo’ of Lnu^ua^ea

1741 W. 4711) Street Chicago, *a>

'' J*
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1 Pagelba Belgijai
Karo viesulą, pakilus 

rugpjūčio pradžioje perei
tais metais, visupirmu ište- 
riojo Belgijų. Ir kuomet 
pasklido žinia apie belgui 
šalies išteriojimų, visas tas 
nelaimes, kuone visas civi- 
liauotas pasaulis, ypatingai 
neutralis, suskubo belgams 
pagelbon ir visur, ypač Su
vienytose Valstijose, imta 
organizuoti pagelbiniai ko
mitetai. Komitetų veiki
mas pasirodė tikini milži
niškuoju. Nekuric Euro
pos laikraščiai šiaip apie 
tai rašo:

Commission for Relief in 
Belgium (Pagelbos komisi
ja Belgijoje)), kuri nuo 
pereito lapkričio pradžios 
visų šalį aprūpina valgo
mais’ produktais, nėra ty
rai aiherikonine, bet angliš- 
kai-amerikonine draugija. 
Vyriausių biurų turi Lon
done. Pinigai ir valgomi 
produktai paeina iš ameri- 
koninių, angliškų šaltinių.

Pirm karo Belgija roka- 
vo 7,425,000 gyventojų, iš 
kurių, aplink 8 nuošimčiai 
į visas puses išbėgiojo; pa
liko ant savo vietų aplink 
7 milijonai žmonių. Jei del 
vieno asmens per dienų rei
kalinga 300 gramų miltų; 
tai del del visų turi išeiti 
arti 2,000 tonų miltų per 
diena, arba ligi 60—65 tūk
stančių tonų per mėnesį.

Kad partraukus ir išdali
nus tokia kiekybę javų, vi
sas darbas yra padalintas į 
du skyrių: vienas skyrius, 
taip vadinamas “Commis
sion for Relief in Belgium,” 
prekes superka ir transpor
tuoja. Antras skyrius — 
“Comite Nationale de Se- 
cours et d’Alimentation” 
užsiima prekių pardavinėji
mu ir jų dalinimu po visa 
Belgija. Abudu skyrių turi 
centro biurų Bruselyj, Su
vienytų Valstijų konsulia- 
te. Komiteto veikimas nė
ra grynai labdaringas užsi
ėmimas, bet didžiumoj yra 
prekiavimas amerikoniuiais 
javais Belgijoje.

Milžiniška yra suma pini
gų, kuriais superkama ja
vai, žirniai, šabalbonai, mė
sa, bulvės ir t.t. Pirmiausia 
buvo sužinota, kiek belgų 
dar gali pragyventi savomis 
lėšomis/ ir priemonėmis, 
kiek jų katras gali mokėti 
už valgomus produktus, 
pargabentus iš Amerikos, 
kokiam, skaitliui yra reika
linga tikroji pašelpa, kurie 
neturi su savimi jokio iš
tekliaus. Tarpe antrųjų, 
tai visi tie, kurie voltui ap- 
laiko viralo-sriubos, komu- 
naliai dalijamos. Bruselyj 
tokiu bėduoliu yra 20,000 
arba trečioji dalis visų gy
ventojų. Kadangi sodžiuo
se neturtas buvo mažesnis, 
tatai liko pripažinta pagel
ba penktųjai daliai Belgijos 
gyventojų, arba 1,400,000 
žmonių. Jų išmaitinimui 
per dienų buvo reikalauja
ma 560,000 frankų (60 Gen
tinių del asmens), per mė
nesį 16,800,000 frankų. Bu
vo manoma, joge! turtinges
nieji belgai tos sumos noųs 
trečdalį suaukos.

Komisija savo rankose 
turėjo sekančias pinigų su
mas: Anglijos valdžia pa
aukojo 2 milijonu markių, 
Belgijos valdžia ir turtin-*

gesni belgai paaukojo taip- 
pat 2 milijonu markių. Iš 
Australijos prisiųsta 2,8 mi
lijonų markių. Iš kitur pri
siųsta po mažiau. Išviso su
rinkta W ir pusė milijonų 
markių. Amerika ir Kana
da prisiuntė veltui javų ver
tės 23 ir pusės milijonų 
markių ų.

Iki kovo pabaigai Belgi
jai aukojo: Amerika, Ang
lija ir kitos šalis 34 milijo
nus markių pinigais ir natu- 
ralijomis. Tos visos aukos 
tai tik dalis angliškos-ame- 
rikoninės pagelbos. Svar
biausia ja veikimo dalimi y- 
ra partraukti valgomus 
produktus ir juos pardavi
nėti pasiturintiems bel
gams.. Komisija ir tuo 
žvilgsniu turėjo daug pini
gų šiai apyvartai;, Valgo
mų produktų supirko už 62 
'milijonu markių (kuone vi
sa Amerikoj). Tik vienas 
tų produktų nugabenimas 
iš Amerikos į Europą atsiė
jo 17 milijonų markių. Už 
pervežimų geležinkeliais 
New Yorke ir Londone už
mokėta 8 milijonai markių. 
Viso komitetas tam tikslui 
yra išleidęs 100 milijonų 

. markių. Įplaukos visupir- 
i mu paeina iš Belgijos ban

kų. ir valdžios rankpinigių 
— 32 milijonu markių. 10 
milijonų markių suteikė 
Anglija. Komisija surinko 
30 milijonų pardavinėdama 
produktus. Per lapkriti, 
gruodi, sausį, vasarį ir ko
vų pargabenta 643,000 to
nų įvairių prekių. Vokie
čių valdžia tų prekių ne
konfiskuoja.

Daug amerikonų, pasi
skirsčiusių po visų Belgija, 
kontroliuoja, ar pargabena
mos prekės pasiekia, tikrą
sias rankas. Prekės pri
siunčiamos su Amerikos 
antspaudomis. Iš uostų jos 
gabenamos į Antverpen ar
ba į Liege. Iš ten dalina
ma kur kam reikia.

Turtingesnieji belgai už 
duonų moka. Bėduoliams 
ji dalinama veltui prie sriu
bos rytmečiais ir vakarais. 
Bėduoliai arba neturtingie
ji belgai yra padalinti į du 
'skyrių: vienam skyriui duo
na duodama veltui, antrojo 
skyriaus neturtingieji turi 
primokėti kainos trečdalį. 
Kaip mieste, taip ir so
džiuose tuo pačiu budu pa- 
šelpa teikiama.

Kiek palaukus, gal Belgi
jos fabrikai susitvarkys, o 
tuokart atsiras uždarbių ir 
mažiau reikės belgams pa- 
šelpą teikti.

Taip tai pasaulis belgais 
.rūpinasi. z (Ii kas lietuviais 
rūpinasi? Niekas. Mes pa
tįs saviškiais turime rupin- 
ties.

KATALIKAS

mui nuo

įp/M'/O eO&iHSOH\

DR. RICHTER’S
, Telefonas Canal 3737

$1.50
$9.38

$16.88

MH-UPELlE®
Re®US Pat Otf lt 

149% ALCOHOL1'

FAiRICHTt. &Cž’ 
tiSiVa.iyt 

^\NEWYORK/7

Prisiekusiųjų teisėjų, ku
rie spręs apie Thaw proto 
normali ar nenormali sto

vi, feremanas.

HOMESTEAD, PA. VIE
TINIO T .FONDO KOMI

TETO ATSKAITA.

atsilankant

....... $2.40
Tumasonis, 
.'.... $4.00 
Tumasoinis,

Vietinio T. F. Komiteto kole
ktoriams Antanui Tumasoniui ir 
Juliui Švedkauskui 
į namus aukojo:

Dienos uždarbį: 
Antanas Kuzas .......

Po $1.00: Antanas 
Jonas Radziukas ...

Po$1.00: Antanas
Julius Švedkauskas, Antanas Je
na virius, J uozas Ališauekas, Rati
las Bražinskas, Pranas Pilišauc- 
kas. Petras Vasiliauekas, Alena 
Raekauskiutė, Matas Jenulevi
čius, Ona Urbanavičienė, Paulius 
Pikulis, Adomas Jurgelas, Jonas 
Romanauckas, Ignas Romanauc- 
kas, Stasė Laurinaieiutė, Vincas 
Tamulis, Antanas Vaičiūnas' Juo
zas Jankaitis, Juozas Laurinaitis, 
Jonas Jurčukonis, Jonas Bara-

nauskas tėvas, Jonas Baranau- 
ekas suims, Antanas Valantie- 
jus, Petras Dumbliauckas, Kazi
mieras Mišelis, Andrius Bulevi- 
čius, Karalius Jenulevičius, Jur
gis Girdauckas, Juozas Bendara
vičius, Ant. Jenulevičius.
Viso .....................................$30.00

Po 50c.: — Juozas Mickus, 
Jurgis Remeučius, Kazimieras 
Majauckas, Antanas Bakaitis, 
Šimas Gudukas, Kazimieras Dim- 
ša tėvas, Kazimieras Dimša su
nns, Antanas Petrauckas, Pra
nas Siumbris, Pranas Replevi- 
čius, Petras Čiuželis, Juozas 
Prano Jenavičius, Stanislovas 
Radišauckas, Julius Grušauckas, 
Silvestras Suprika, Tamas Šim- 
konis, Jonas Šimkonis, Morkus 
Sakalauckas, Antanas Bukaue- 
kas, Jurgis Levas, Jonas Vru- 
bliauskas, Jonas Šimkus, Jurgis 
Baležantis, Jurgis Vilčinskas, 
Mikalina Katkauskienė, Ona Ba- 
lukienė, Povilas Šaltmilis, Anta
nas StaškusII., Monika Miselienė, 
Liudvikas Onaitis, Vincas Povi
lonis, Motiejus Lepeška, Juozas 
Brazauckas, Ignas Jieznas, Ona 
Švetkaiickienė, Valerija Skafli- 
kienė. Mikolas Keris, Mikolas 
Tanikevieius, Jonas Bendaravi- 
čius, Elzbieta Taučikiutė,

Viso ............................ $20.00
Po 25c.: — Juozas Kašelionis, 

Juozas Baranauckas, Leonas 
Brindza, Mikolas Vaišnoras, Juo
zas Jakubauskas, Ladislovas Mi- 
Kalauckas, Povilas Blaževičius, 
Juozas Auče, Povilas Stankevi
čius Šimas Kašelionis. Donlinikas 
Žaleideris, Petras Kisielius, An
tanas Saveikis, Julius Keldušis, 
Aleksandras Balukas, Jokūbas Ka- 
žučonis, Jokūbas Danielus, Fe
liksas Ambrulevičius, Agota Ba
rauskienė, Vincas Bražinskas, Ka
zimieras Čepaitis. Viso $5.25

Vincas Staniulionis .......... 15c.
Po 10c.: Jonas Bražinskas, Jo

nas Blockis, Petras Grigaliūnas, 
Viso .y................................. 30c.
I. Kolektorią pora po namus su
rinko viso ........................ $62.10

Kolektoriams Antanui Bražin
skui ir Aleksandrui Švedkauskui 
atsilankant Į namus, aukojo:

Vincas Kraužlis ..............$1.50
Po $1.00: Antanas Bražinskas, 

Aleksandras Švedkauskas, Igna
cas Punis, Feliksas Barzda, I- 
gnas Grifas, Jurgis Aliulis, An
drius Bardzilauckas, Antanas Gu- 
dzinas, 
Pranas Dimša- 
Jonas Gudzinaš, 
Aleksandras Liutvinavičius

Po 50c.: Antanas 
nislovas Stankūnas, 
cevičius. Petras 
Leonardas Leleikis, 
veckas, Jonas Jenkinas, Antanas 
Kudzius,' Julius Kašelonis, Juo
zas Tumasonis, Petronėlė Visoc- 
kiutė, Marė Visockiutė, Ona Vi- 
sockiutė, Juozas Kajokas, viso $7.

Po 25c.: Petras Jucevičius, Izi
dorius Vladikas. Juozapas Navar- 
dauckas, Jonas Daubaras, Alek
sandra -Paulaviče, Jonas Čebato- 
rius Antanas Juceviče, Stanislo
vas Liasutis, Baltrus Švedkaus
kas. Jonas Mikelionis, Zigmas 
Gudukas, Jonas Baltrušaitis, An
tanas Visockis, Pranas Švedkau
skas ......................... Viso $3.50
Dominikas Petraitis ............. 15c.
II. Kolektorių pora po namus su
rinko viso ........................  $24.90
30 — XI —1914.

Bažnnyčioje laike pamaldų au
kojo :

Po $1.00: Vincas Dimša, Mar
tinas Slaminskas, Vincentas A- 
linskas .... viso ............. $3.00

Po 50c.: Marė Mašotienė’ Kon
stancija Balaševičienė, Ona Lia- 
sutienė, Juzė Brazinskienė, Jonas 
Zizėnas, Jonas Preitis. Antanas 
Paulauekas. Jonas Bendaravičius. 
Jonas F. Grebliunas. Viso $4.50 
Smulkesnių aukų $4.89

Viso surinkta bažnyčioje $12.39.
Salėje laike apvaikščiojimo au

kojo:
Po $1.00: Emilė Mikučiutė, Ve

ronika Kupstaitė, Pranciška Gu- 
daieiutė, Viktoras Ekeinšas, Vik
tė Kelineniutė, Vienas asmuo 
Viso ................................... $6.00

Po 50c.: Teofilė Matukoniutė, 
Marė Bražinskiutė, Adomas Jur
gelas viso .............

i Smulkesniu auką .. 
Viso surinkta salėje 
4 kovo 1915:

Bažnyčioje laike pamaldų au
kojo: Antanas Martinaitis $2.00

Po $1.00: Vardo nepadavęs, 
Tomas Šekavieius- Antanas Ra
dzevičius, Konstancija Balaševi
čienė, Viso .......... $5.00

Po 50c.: Julius Švedkauskas, 
Juozas Baliukas, Mikalina Lepeš- 

‘nimAiqdarj buįpibj ‘ouoįh 
i Gataveckienė. Kazimieras Mišelis, 
Viso .................................. $3.00
Smulkesnių auką ............. $9.12
Viso surinkta bažnyčioje $19.12 

Atskirai aukojo:
Kun. S. J. Čcpanonis .... $25.00 

Po 1.00: Ona Kudziutė, Vardo 
Nepadavusi. Stanislovas Paškevi
čius, Jurgis Novakas, Jonas Grė- 
bliunas jaunasis, Antanas Gru- 
blis, Karalius Bražinskas, viso $7. 
Monika Miselienė ................. 60c

Po 50c.: Antanina Radzevičienė’
Marė Bražinskiutė, viso $1.00 
Marta Bražinskiutė............. 25c.
Atskirą auką viso .........  $33.85

Draugiją aukos:
Šv. Vardo Jėzaus Bernaičiu Dr- 
ja.......................................... $5.00
Šv. Marijos Dievo Motinos Mer
gaičių’ ............................... $5.00
Jaunimo Vyčių kuopa .... $5.00 
Pilnąją blaivininką kuopa $10.00 
Švenč. Vardo Jėzaus dr-ja $25.00 
38 S.. L. R. K. A. kuopo pagcl- 
binis skyrius .................... $5.00
Šv. Uršulės Moterų ir Merginą 
Draugija ........................ $10.00
šv. Kazimiero Kareivių dr. $10.00 
Šv. Juozapo draugija .... $25.00

Viso.... $100.00
Skaitliniu suvedimas:

Kolektoriai A. T. ir J. Š. su
rinko :............  . $62.10
Kolektoriai A. B. ir A. Š. $24.90 
30 Lapkričio 1914 bažnyčioje 
surinkta ...........................  $12.39
30 Lapkr. salėje surinkta $16.88 
4 kovo 1915 bažnyčioje.. $19.12 
Atskirų auką ................ $33.85
Draugiją aukų ............. $100.00
Auku viso .................... 0269.24
Už 300 ženklelių ..............$15.00
Už 50 autonomijos knin- 
gučių .. ...........:......................$5.00
Viso‘ ............................ $289.24.
Vietinis T. F. Komitetas:

Juozas Bendaravičius pirm. 
Kun. S. J. čepananis rast. 
Jonas Gudžiūnas iždin.

loxoZT

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
su SĄNARIU SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpeččtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose ' aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

P. A. Ruky

piktumo
Pasidžiaukite geru tabaku nuo 
pat uždegimo, kokiu yra 
Prince Albert. •

Prince Albert yra skirtingu, 
nes iš jo prašalintas griauži- 
mas ir svilinimas išradimu ku
riuo tik mes vieni galime nau- 

įįį dotis. Galite smarkiausiai iš
rūkyti cigaretę arba prikimš
tą, pypkę tabaku P. A., ir ne
jausite burnoje deginimo ir džio
vinimo. Užsiganėdinimas su 
kievienų užtraukimu.

Fringe Albert
tautiško linksmybes rūkymo

—šaltas, kvepiantis, saldus kaip riešutas, ir vienatinis — kurio 
galima pasiilgti. Nėra kito tokio tabako kaip Prince Albert.
žianti tabaką susukti cigaretą arba prisikimšti pypkę ir dažino- 
Geriausia ką jus galite padaryti, tai tuojaus paimti ne griau
ti kaip gerai rūkyti GERĄ tabaką.

Pirkite tuojaus Visi Prince Albert tabaką mai eliuose su raudo
nais virbais, 5c. bletines, 10c., ir stiklines po sv. ir pusą svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

IAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
pliijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždykę duoda rodų moterims viso- 
kiose ligose. Įfalba lietuviškai, angliškai, 

g rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.
‘ 1838 S. HALSTED ST., OUCAGU.

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OP LAKE, 
esi pilnai sveikas f Gal to neAr esi pilnai sveikas f Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
rę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptiekę 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa- 
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo 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, Illinois.

Feliksas Tanikevieius, 
Juozas Stučka, 

. Viso $12.00 
75 

Zubkus, Sta- 
Juozapas Ju- 
Davidauckas, 
Juozas Gata-

DR. G. N. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

■

LIETUVIS
GRABORIUS a

I A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

* Tel. Drovej- 7042 £

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

t 4712 So. Ashland Avė. *
Į *rti iftoi gatvei. j

».■«<

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLO.^ 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves. 
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

s v.
f CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
ig Durų, lentų, lentelių, renių, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

MMaBMM

ERKAMani

(HJ-KART NEDELIN1S LAIKYTIS•'SAULE
Mna kas utarnlnkas ir petnyGia

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, ill.

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

H
Šitas specialia KUPONAS vertas lt 

Hassan Cigaretę kuponu, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Rašyk-rtfcjaits? o gauss trumą oomer* dyv’.i.

W. 0. Boczkauskas & Co.
lahanoy City, P&

JUS GALETE IŠAUGU!PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau-

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų., aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtų kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Prježastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Whip užlaikyti svei
katų ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius pin tikus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVAGURA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus L’ž 10 eentu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu ‘ 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že-

Šeštoje savaite. atspaustų kuponų ir siuskete sianden.
UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNISN LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmt?: 

kejirno kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N, 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponu sb 
jusu antrašu.)

R

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno I 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

a

r

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

- PRENUMERATA KAŠTUOJA* - - 
j 4 M F RIK 01 fmetanis $2-50 

W Į pUSei matų $1.25
DAp«»| f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, AnglL 

| k Tl'Tl U ; joj jr Škotijoj 15 § Prusnose 15 m.

3



4Iš Chicago.
Visi ateikite į Šv. Jurgio salę.

ŠĮ vakarą, birželio 30 d., 
kiekvienam verta ir patar
tina atsilankyti i šv. Jurgio 
salę, ties Auburn avė ir 33 
gat., ant Bridgeporto. ŠĮ 
vakarą toj salėj atsibus to
kia pramoga, kokia labai re
tai tesurengiama ir suren
giama tik nepaprastuose at
sitikimuose.

Šio vakaro pramoga bus 
užbaigiamas ALRKM. Są
jungos seimas. Pramogos 
programas bus Įvairiu įvai
riausias.

Bus lošta nesenai iš spau
dos išėjusi labai indomi ir 
juokinga komedija “Kas 
bailys.” Vaidys tą kome
diją gabus, gerai išsimokinę 
lošėjai. Kiekvienam ir vi
suomet yra smagu pasiklau
syti musu šauniausios dai- 
ninkės p-nios M. Janušaus
kienės. Šį vakarą ji dai
nuos gražiausiu dainų. P- 
lė B. Nausiedaitė skambįs 
pianu. Galop gerai išlavin
tas didis Kanklių choras, 
vedamas p. B. Janušausko, 
dainuos.

Galop šokiai, žaismės vė
sioj, didžioj, gražiai papuoš
toj salėj. Muzika p. Ežėrs- 
kio.

Iš visu mesto daliu lietu
viai privalo atsilankyti šį 
vakarą i šv. Jurgio salę. 
Indomu ir svarbu pamaty
ti, kaip musu moteris veikia 
ir darbuojasi. Todėl tai 
kiekvienas kviečiamas atsi
lankyti ir moterių surengtą 
puiku, smagu vakarą.

■*________________ ‘ ____

IŠ MOTERIŲ SEIMO.
Vakar prasidėjo ALRK. 

Moterių Sąjungos seimas. 
Iš viso delegačių yra 23. Vi
sos delegatės susirinko iš 
ryto išklausyti šv. Jurgio 
bažnyčioj iškilmingų mišių, 
kurias atlaikė kun. F. Sera
finas, asistuojant kun. J. 
Albavičiui ir klierikui J. 
Kloriui. To mišių kun. Se
rafinas pasakė gražų pa
mokslą moterims pritaikin
tą.

Po to visos nuėjo salėm 
kur prasidėjo sesijos. Seimą 
atidarė vice-pirmninkė F. 
Maciejauskaitė. Dvasios va
dovo, kun. F. Kemėšio ne
sant jo vietą užėmė pirmos 
kuopos dvasios vadovas 
kun. Albavičius.

Seimo vedėja išrinkta, tai 
vietai labai atsakanti p-nia 
A. Nausiedienė, jos pagelb. 
M. Juškienė iš Montello, 
Mass.; rast. p-lės Šlegaitė 
ir M. L. Gurinskaitė.

Kunigų peržiūrėjimui ko
misija išrinkta p-lės O. Mi- 
gauckaitė ir A. Jakavičiu- 
tė.

Mandatų komisijon pate
ko p-lės F. Nutautaitė ir 
Andrulaičiutė.

Gauta laiškas nuo Sąjun
gos pirm. IT. Jakubauskai
tės, gauta telegrama nuo 
kun. F. Kemėšio. Laiškas 
ir telegrama priimta su gar
siu delnų plojimu.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj iš dalies 
debesiuota; maža atmaina 
temperatūroje. Vakar aug- 
ščiausia temperatūra buvo 
74 laipsniai, žemiausia — 
64 laipsniai.

Po to sekė perkratinėji- 
mas konstitucijos. Tai dar 
vakar diena nepabaigta. 
Svarbus vakar padaryta nu
tarimas mokėti pomirtinės 
fondą n po 25c. vietoj 2c.

SAVAŽUDŽIAI.
Atrasta pasikoręs Joseph 

Srimankoski po num. 4543 
So. Kilpatrick ave. Policija 
tvirtina, kad jis turėjęs šei
ni i n i i d us n esu t i k imu s.

Ed. II. Sherman, 161 W. 
Shiller gat.. nušokęs nuo 3- 
jo augščio poečių ir užsimu
šęs. Turėjęs nepagydomąją 
ligą.

Benjamin Hewlett, 2959 
Haynes court, užsitroški- 
nęs gazu. Buvo paprastas 
darbininkas. Jį buvo pamė
čius jo žmona.

UŽDAROMA NAMŲ STA
TYMO MEDŽIAGOS 

ĮSTAIGOS.
Visos namų statymo me

džiagos įstaigos (sandeliai) 
Chicagoje rytoj bus užda
rytos ir todėl prie dabarti
nių bedarbių prisidės dar 
20,000 darbininkų daugiau. 
Išviso bus uždaryta 245 i- 
staigų. Nebus galima ta
tai namų statymui gauti 
nei plytų, nei medžio, nei 
tašvtų akmenų, smilčių, nei 
kitko. Kadangi karpente- 
riai nesutiko su kontrakto- 
riais taikinties, tatai 
ninkams paskelbta, 
out’as.” Bedarbė
200,000 darbininkų.

darbi- 
“ lock- 
pal ies

ŠIMKAUS PRAKALBOS.
Šį vakarą p. Šimkus kal

bės šv. Mikolo A. parapiji
nėj salėj, ant North Side.

Paskui kalbės šiose vie
tose:

Liepos 1 d. — So. Chica
go. Ill. Pr. Aršanskio sve
tainėje, 88-ta gatvė ir So. 
Houston ave.

Liepos 2 d. — Chicago 
Heights, p. Vasiliausko 
tainėj, 7 vai. vak.

Liepos 3 d. — Burn 
tainėj, 6255 So. Stato

Liepos 5 d. — Gary, Ind., 
2 vai. po pietų.

Tą pačią dieną East Chi
cago j e — 5 vai. po pietų ir 
Indiana Harbor 7 vai. vak.

Liepos 6 d. — Cicero, III. 
šv. Antano parapijinėj sve
tainėj, 49 et. ir 15 str.

Liepos 16 d. — Spring 
Valley, III. Tautos Fondo 
skyriaus surengtas susirin
kimas.

sve-

sve- 
str.

2 DIENI NENEŠIOS 
LAIŠKŲ.

Per dvi dieni, ateinanti 
sekmadienį ir pirmadienį, 
liepos 4 ir 5 d., iš Chicagos

Bankes’
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KATALIKAS

krasos laiškai ir siuntiniai 
nebus išnešiojami. Gene
ral delivery langas genera- 
liame krasos buste bus at
viras ateinantį sekmadienį 
tik dvi valandi, jmo 8 lig 
10 vai. ryto. Money orde
rių departamentas bus už
darytas. Krasos ženklelių 
langas bus atdaras.

laivakortes j Lietuvą!
Naujas pirmu sykiu iš 

Amerikos Russian Ameri
can Line laivas “Caritza” 
išplaukia July 5, 1915. Iš 
Chicagos reikia išvažiuoti 
July 3. Kaina iš New Yor- 
ko iki Archangelsko $48.00.

Del platesnių informaci
jų kreipkitės 
TANANEVICZ SAVINGS

BANK, 
3249-53 S. Morgan str.,

Chicago, Ill.

EXTRA.
Parsiduoda automobilius 

pigiai. Atsišaukite į Tana
nevicz Savings Bank, Real 
Estate Departamentą, 3253 
So. Morgan str, K. J. Fil- 
lipovich, manager.

Parsiduoda Real Estatę 
ofisas su visai įrankiais. 
Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis pardavimo 
— savininkas turi kitą biz
ni. Kreipkitės į Tanane
vicz Savings Bank, Real Es
tate Departamentą, 3253 S. 
Morgan str. K. J. Fillipo- 
vich, manager.

TĖMYKITE SALIUNININ KAI IR 
AISKRIMNINKAI!

Labai pigiai parsiduoda naujas pi
anas Wurlitzer Orchestra, dar tik 15- 
tas mėnuo ■ kaip naudojamas ir turi 
būti greitu laiku parduotas. Pianas 
kainuoja $1,100.00. Ištikro gera pro
ga tiems, kuriems yra reikalingas to- 
kis instrumentas, nes jei jums reikia 
pirkti, tai pirksite labai pigiai. At
sišaukite šfuom adresu:
1722 W. 47th str., Chicago, Ill.

Parsiduoda Storas iš priežasties savi
ninko senumo. Randasi priešais baž
nyčią, 2958 Lowe ave.

Paieškau savo genčio, Petro Savic
ko, paeinančio iš Pušaloto miestelio. 
Kauno gub., apie 20 metu, kaip Ame
rikoje. Pirmiau gyveno ant South 
Park ave., Chicagoje, dabar nežinau 
kur jis randasi. .Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Ona Savickaitė,
911 — 32 str., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai tirštai apgyven
toje vietoje valgomu daiktu krautu
vė. biznis nuo senai ir gerai išdirb
tas. Atsišaukite aadresu:

101 — 14 Ewnis, kertė Mint str. 
Melrose Park, III.

Parsiduoda pigiai puikus galiūnas 
lietuvių apgyventoje apygardoje. Par
siduoda dėlto, kad savininkas yra ser
gantis. Atsišaukite po numeriu: 
3249 So. Morgan str.. Chicago, Ill.

Reikalaujamė kliaučių ir kriaučką 
mokinties risavoti. kirpti (pattern) 
kotus, sijonus, jekes. cireses. Mokslai- 
nė atdara iki 9 vai. vakaro.

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

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE IIgydytojas ir chirurgas
Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų

3249 S. Morgan St., Chicago, III.

Papigino Kąvąį 
Per Liepos Men

DOVANOS! DOVANOS! I
VISI SKAITYKITEK

PflV A IVACf Bis suteikta A. L. D. “KATALIKO" skaitytojams 
Dvi mIiUO. Tik tėmykite kas bus duodama

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musę skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKĄ”, surinks taip iš naujų skaitytojų nemažiau $10.00, apturės už tų savo triūsų VISAI DY
KAI Laikrodj-Dudilninkų vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musų skaitytojų prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera
torių ir surinkus prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašinų-Grafafo- 
nų vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti
Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz

džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Katali
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet, prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dien
raščio ofise prenumeratos prisiuntčjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo bildu bus sudaryta $50.00 prenu
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,z po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių
sta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.

Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norime, kad musų dienraštis atsiras
tų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturnešis-šviotėjas, už 
tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dieni aščio praplatinimą.

Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime', 
Kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. 
Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis 
dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė.

Pilnai Jodei pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.

I

“Lithuania” Special

■ 
H

DOVANA 
3249-53 So. Morgan St. 

Chicago, III.

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar
Gera Santos Kava tik 17c svar.;

a

B
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Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 \V North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halstad St
1832 S Halstad st
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Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st .

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland ave I■mm

Štai ve laikrodis-budilninkas toks, kaip kad ant šio 
vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rodo laiką. Rytmetyj ir bile kada jis miegan
tį išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir 
ve už tai apturima kokia graži dovana.

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė 
krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina savyj pamatinius principus ge
riausių instrumentų, bet parduodama, už kainą, ku
ri viešiems prieinanig-. “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo 
ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti 
aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius lietuviš
kus rekordus suteikiame prie kiekvieno pirkinio 
dovanai. Tai kita dovana.

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
į*

5249 So. Morgan St
■BWVWWFWWWWWWWWWW

Chicago, Ill
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