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Vokietijos 
Atsakymas.

Berlynas, liepos 10. — 
Vokietijos valdžia jau at
siuntė atsakymą i preziden
to Wilsono notą. Atsaky
mas nepatenkina Dėdės Ša
mo.

Prez. Wilson reikalavo iš 
Vokietijos valdžios, kad ji 
gvarantuotą Amerikos pi
liečiu saugumą. Pranešė, 
kad amerikoną saugumas 
ant Amerikos garlaiviu, ant 
neutraliu ir ant kariaujan
čią valstybių garlaiviu tu
ri būti užtikrintas. Jei 
prieš tai prasižengiama, tai 
'Vokietijos valdžia turės už 
tai atsakyti — ar prasižen
gimas butą tyčiomis ar ne
tyčiomis padarytas.

Vokietijos valdžia su pa
šiepimu atsako, kad ameri
konai, būdami ant prieši
ninko garlaiviu, negali ap
saugoti to garlaivio,. . Iš to 
išeina, kad Vokietija nesu
tinka pildyti Amerikos rei
kalavimą ir skandis savo 
priešą garlaivius ar bus ant 
ją amerikoną, ar no. Ir 
jei bus nuskandintas ame
rikonas, tai už tai Vokieti
ja neatsakys.

Ką dabar darys preziden
tas, dar nežinia.

PAPLOVĖ GELEŽIN
KELĮ.

Tulsa, Okla., liepos 10 — 
Valstijose Missouri, Kan
sas ir Texas buvo labai 
smalkus lietus. Tasai lie
tus paplovė ir pagadino di
delius šmotus geležinkeliu. 
Clevelande, Okla. perkūni
ja trenkė 55,000 statinių ži
balo indą ir ji sudaužė.

_______________ n i ■

— Bernas, Šveicarija, 
lieji. 10. — Šveicarijos val
džia užtraukė $22,000,000 
paskolą, kad padengti mobi
lizacijos išlaidas.

Vokiečiai pa
sisavino

Žemaitija.
AMSTERDAM, liepos 

10. — Iš Berlyno atėjo ži
nia, kad Žemaitijos ir Kur
šo dalis, kurias vokiečiai 
užkariavo, Vokietijos val
džia pasisavino ir padarė 
Vokietijos dalimis. Įveda 
savo tvarką ir žemaičiu gu
bernatoriumi paskirta kapi
tonas von Gessler. Taigi 
dabar dalis žemaičiu ir lat
vių stojo kaizerio pavaldi
niais.

Kaizeris nete
ko kolionijij.

Pretoria, p. Afrika, liepos 
10. — Gen. Botha su savo 
armija užkariavo visas Vo
kietijos holioiiijas pietinėj 
Afrikoj. Visos ten vokie
čiu armijos pasidavė.

Vokietijai prigulėjo pie
tų vakarinis Afrikos pajū
ris. Tos kolionijos užėmė 
322,450 ketvirtainiu mylią. 
Užėmė tiek, kiek užima val
stijos Iowa, Misssouri, Il
linois, Wisconsin, Indiana 
ir Michigan.

Gen. Botha kariavo prieš 
vokiečius pietinėj Afrikoj 
■per penkis mėnesius. Karo 
dalyku žinovai tvirtina, 
kad tai stambus nuoveika- 
lis. Gen. Botha su savo 
armija turėjo eiti saulei 
kaitinant, per saulės išde
gintas vietas, per puščias. 
Kuomet gen. Both" susiti
ko su vokiečiais, ta.i grei
tai. su jais apsidirbo. Tu
rėjo vokiečiai pasiduoti ar
ba, būti sunaikintais. Jei 
vokiečiai nebūtą pakliuvę Į 
tokias kilpas, tai jie butu 
išsisklaidę i burius ir už
puldinėjo skyrium.

Turkija iru.
Roma, liepos 10. — Iš di

plomatiniu sluogsnią suži
nota, kad Turkijos dalykai 
jau riestame padėjime atsi
rado. Konstantinopolyje 
prigabenta iš Gallipolio 90,- 
000 sužeistu ir ją skaičius 
auga kas diena. Turku ka
reiviai, Įsitikinę, kad Dar- 
daneliai neatsilaikys, atsi
sakinėja kariauti. Iš Smir
nos gabenama sudrutinimą 
ir kareiviai verkia išvažiuo
dami ant Gallipolio.

Prieš vokiečius neapy
kanta didinasi. Daugiau, 
kaip 100 vokiečiu oficieriu 
nugalabinta. Sako, kad 
von Leipzig buvo nužudy
tas, o ne pats nusižudė, 
kaip buvo skelbiama.

Valdininkai vagia sau, o 
vokiečiai nieko prieš tai ne
daro, nes nemato, kad ją 
šeimininkavimui artinasi 
galas. Sultanas sirguliuoja 
ir sako, kad buvęs užnuo
dytas.

Nuo senai yra susidariusi 
partija, laikanti talkininku 
pusę ir stojanti prieš karą. 
Agitacija prieš karą didina
si. Talkininku agentai vei
kia, prieš vokiečius ir trau
kia turkus savo pusėn. Ją 
nebaudžiama, nes valdžia 
bijo, kad dar labiau nesu
kiršintą.

“Liberty Bell” ant vagono.oic?o

ZW/?7V BELL ON SPECIALLY BUILT FLAT CnR 0 0 0

nugabenta San Francisco“.Liberty Bell’ ant specialiai padirbto vagono, kuriuo 
parodon.

Ką pasakė
garsus vyras.
Stockholm, Švedija, lie

pos 10. — Svenska Dazbla- 
det paskelbė pasikalbėjimą 
su Sven Hedin, garsiu Šve
dijos geografu ir keliaunin
ku. Sven Hedin buvo Gali
cijoj, kuomet iš ten rusai 
buvo genami. Jisai tvirti
na, kad rusų pasitraukimas 
šauniai buvo atliktas ir tai 
buvęs strategiškiausias pa
sitraukimas visoj karą his- 
torijoj. Ypač garsusis vy
ras buvęs nustebintas di
džiais austru *nuostoliaįs. 
Rusai gindamiesi didžius 
smūgius uždrožė užpuolan- 
tiems austrams. Galop Ile- 
din pasakė: “Vokietija lai
mės arba ji bus išnaikinta 
nuo žemės paviršio. Kito 
išėjimo’ nėra.” 

' BOMBA SULTANUI.

Londonas, liepos 10. — 
Iš Aleksandrijos, Egipte, 
atėjo žinia, kad ant šaitano 
buvo pasikėsinimas. Bejo- 
jant šaitanui pasimelsti į 
dievnamį, po jo arklio kojo
mis iš vieno lango numes
ta bomba, kuri, vienok, ne
sprogo. Bombos metėjas

SUĖMĖ POVANDENINĮ 
LAIVĄ.

Turinas. Italija, liepos 
10. — Italai paėmė Adria- 
tikoj vieną Vokietijos po- 
žvandeninĮ laivą gudrumu. 
Buvo šitaip.

Italijos skraiduolis suė
mė vieną neutrali garlaivi 
ir jo kapitonas pripažino, 
kad norėjęs suteikti benzino 
ir žibalo Vokietijos laivui. 
Italai tuoj paėmė savo glo- 
bon garlaivį ir tuoj apgin
klavo. Po to laukė atplau
kiant vokiečiu laivo. Ne
užilgo išlindo iš po vandens 
Vokietijos povandeninis 
laivas. Tuomet italai su
šuko: “Pasiduok, o. jei ne, 
tai nueisi jūrės dugnan!”

LAKŪNO NELAIMĖ.
San Francisco. Cal., liepos 

10. — Lakūnas Smith su 
savo motina buvo išlėkęs 
orlaivyje 2,000 pėdų augštu- 
mon. Pasigadino mašina ir 
orlaivis smuko žemyn. La
kūnas nei kiek neužsigavo, 
o jo motina keliose vietose 
gavo mažas žaizdas. x

UŽTRAUKĖ PASKOLĄ.
Bernas, liepos 10. — Au

stro-Vengrija užtraukia Vo
kietijoj paskolą. Skolina 
500,000,000 markių. Austri
jai toks 305,000,000 markių, 
o kita suma klius Vengrijai.

Pikto motina - 
užsiėmimo 

stoka.
Paskelbta indomus ofici

alus raportas iš veikimo tei
smo del bernaičią (-Boy’s 
Court). Pereitus ištisus 
metus' teisine pirmininkavo 
teisėjas Dolan ir per tą lai
ką perkratinėjo 10,116 vai
ką bylą. Tasai special is 
teismas Įsteigtas municipa- 
lią teismą skyriuje.

“Chicagos vaikai leidžia
si blogaisiais keliais, kadan
gi neturi užsiėmimo,” taip 
pasakė teisėjas Dolan.

Tą teisėjo opiniją pilnai 
patvirtina visuomenės pa
tarnavimo departamento ra
portas prie to paties teis
mo.

Didesnė dalis vaiku (ber
naičiu), atvestu prieš teisė
ja Doian — tai chroniški 
dykūnai, labai dažnai ne iš 
savo noro negalinti gauti 
užsiėmimą. Iš tokią "taigi 
be užsiėmimą vaiką, prasto- 
vinėjančią ant gatvių kam
pą, arba žiopsojančiu bili
jardą salėse, susidaro t. v. 
“gang’ė.s,” kurios ar vė
liau ar anksčiau dasileidžia 
vagysčių ir visi pavirsta 
plėšikais.

Jie yra nekaipo aukos 
vietiniu santikią, kadangi 
negalėdami apturėti užsiė
mimą. su savo draugais pri- 
augliais ima žengti blogai
siais keliais.

Be to, prie vaiką demora
lizacijos prisideda dar ir 
gimdytoju neturtas, blogi 
pavyzdžiai, tėvų persisky
rimai arba mirtis, taippat 
stoka, atsakančio vaikams 
prasi mankštinimo.

Viršininėtą raportą sutai
sė- pasiremiant ant teismo 
statistiką ii- tyrinėjimą 
Miss Alary Fugate ir G. A. 
Mitchell.

Teisėjas Dolan, norėda
mas kuo nors palengvinti 
nelaimingoms vietinią san
tikią aukoms, tarpe piliečiu 
suorganizavo lygą vardu 
“Big Brothers Associati
on,” kurios tikslas yra pa
gelbėti vaikams, esantiems 
be darbo, suieškoti jiems 
tinkamus užsiėmimus ir ru- 
pinties ją tolimesniu liki
mu. Tos lygos pirmininku 
yra Gustav Pollack, 175 No. 
5th avė.

Rusams gerai 
klojasi.

Petrogradas, liepos 10. — 
Po to, kaip rusai gudrumu 
išklojo 15,000 austru pamiš
kyje ties Krasnik, tai au
strai vis neatsitaisė. Tuo 
tarpu rusai ant susilpusių 
austrų daro labai smarkias 
atakas. Austrai skelbia, kad 
tas atakas atmuša. Rusų 
jėgos dabar yra didelės ir 
tik amunicijos truko. Dabar 
su didžiausia paskuba ga
benama amunicija iš Angli
jos per Archangelską. Vo
kiečiai bando tam pagaišin- 
ti. Trukdo plaukinėjimą 
šiaurinėj jurėj ir sako, kad 
povandeniniu Vokietijos 
laivų jau atsirado Baltojoj 
jurej.

KARVEDŽIŲ PASITA
RIMAS.

Londonas, liepos> 10. — 
'Vakar į Londoną sugrįžo 
premieres Asquith ir lordas 
Kitchner. Ją nebuvo na
mie per penkias dienas. Da
bar paskelbta, jog Franci- 
j'oj,1 (mieste Caįlais. buvus 
labai svarbi konferencija, 
kurioj dalyvavo karvedžiai 
ir Franci jos ir Anglijos au
kšti valdininkai.

Kaip mes bė
gėme nuo

Vokiečių.
(Iš K. G.).

Gražus buvo Plungėje 
antradienio vakaras, kuo
met laidojome praporščiką 
a. a. J. G., kursai mirtinai 
buvo sužeistas mūšiuose 
ties Andrejum (Raseinių 
ap.). Norėta buvo klebono 
iš vakaro parnešti bažny
čion, o ant rytojaus, atlai
kius šv. mišias, nunešti am
žino atilsio vieton; bet šta
bas nesutiko, liepė tuojau 
palaidoti.

Žmonių susirinko didžiau
sia minia atiduoti paskuti
nės pagarbos drąsuoliui. 
Nesigailėjo klebonas nei 
bažnyčios gėlėmis išpuošti, 
nei žvakių gerai sukrauti, 
katafalio iškelti, kad tik 
dau giajj si a pa t a r n a vu-s^ne- 
atsiliko nei choras, galin
gaisiais balsais graudinda
mas susirinkusiųjų širdis. 
Įspūdis buvo toksai, kaip 
kad butų kiekvienas palai
dojęs savo tėvą, brolį ar 
žmoną. Nei vienas neišlai
kė, ašaromis neapsipylęs 
arba skaudžiai neatsiduksė- 
jęs. Matėsi visų veiduose, 
kaip kiekvienas laukė kas- 
žinko nepaprasto, nors nie
kas negalėjo paaiškinti, ko.

Vieni kitus ragino taisy- 
ties bėgti, jei priseitų. Nuo 
kelių dienų vakarų pusėje 
armotų baubimas kiekvie
nam pranašavo liūdna nau
jieną. Kiti ramino, aiškin
dami, kad pavojus joksai 
negresia ; viena — daug ka- 
ruomenės esti, kuri po 
miestelius gyvena išsisklai
džiusi; antra — štabas 
mieste gyvena ir valdiško
sios Įstaigos ant vietos te
besilaiko. Kuomet pradės 
koksai pavojus artinties, 
kuolaik karuomenė atsi
trauks, kurios frontas nuo 
musų siekė apie 25 verstus 
Į parubežjL ir suspės išsi
kraustyti’ Valdiškosios įstai
gos, tuolaik galės ir visi 
gyventoja i išsikraustyti. 
Taip tarpe savęs pasišne
kučiavę, antradienio vakarą 
rūpestingi išsisklaidėme į 
guštas, Turėdamas savo 
kambariuose apie 50 karei
vių, ramiai nuėjau ilsėties, 
tik vis kažikas širdį, lig 
blusa, kirbino. Bet jausda
mas nuovargį, tuoj užmi
gau. Atsibudus—8 valandą, 
pro duris Įeina kareivis ir 
šypsodamos sako man: “Po
neli, perilgai šiandieną, 
miegate, nežinote, kad 
mums jau Įsakyta išeiti iš

(Tąsa ant 5 pusi.).

— Washington, D. C., lie
pos 9. — Adria tikos jure 
uždaryta prekiniams garlai
viams visą valstybių. Gar
laiviai gali plaukti netoliau, 
kaip Į Cernogoriją.

1
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Nesenai New Yorko laik
raščiuose buvo atspauzdin- 
tas atviras laiškas to mies
to majorui Mitchel’iui, i- 
dant jis atkreiptų didesnę 
domu į New Yorko polici
ją, kuri visai mažai paisan
ti 'gyventojų saugumo, nes 
perdaug esanti užimta pa
šaliniais reikalais. O juk 
majoras yra atsakantis už 
gyventojų saugumą ir mie
sto ramybę.... Atviram laiš- 

’ke' sakoma, jogei New Yor
ko policija panaudojama 
niekniekiams, kaip tai: po
žeminio geležinkelio keliau
ninkų suskaitymui, prižiū
rėjimui, idant paskirtomis 
valandomis mieste visi ži
buriai butų sužiebiami; po- 
liciantams įsakyta rinkti 
kainas ir kontroliuoti kai
nas mėsos, daržovių, pieno 
ir kitų valgomų produktų. 
Vadinasi, policija atlikinė
ja ne savo darbus ir todėl 
gyventojų saugumas ir ti
krosios pareigos jai visai 
nerupi. Gyventojai savo lė
šomis policiją užlaiko mies
to tvarkai, savo saugumui, 
kaip teorijoje skamba, bet 
praktikoje kitkas veikiama.

Didžiausio Suv. Valstijų 
miesto majorui primenama 
jogei šiemet New Yorke bu
tą 149 galvažudybių ir tik 
viename Manhattan (mies
to dalis) iš tų 1.10 galvažu
džiu nesusekta, jie visi iš
sprūdo iš teisingumo ran
ku Dienos ir savaitės plau
kia — reikalas eina užmirš- 
tin: ir tuo žvilgsniu galva- 
žudybės dar labiau daugi
nasi. Mat, policija yra už
imta kitokiais reikalais.

Yra sakoma, kad žmogus 
pasimokina iš savo patyri
mo, o protingas žmogus pa
simokina ir iš kito patyri
mų. Reikėtų ištikro kuo- 
daugiausia mobilities ne 
vien iš savo patyrimų, bet 
ir iš kitų.

Mes Amerikon pribuvę 
patenkame į visai kitokias 
gyvenimo sąlygas, negu 
Lietuvoje gyvenome. Del 
geresnio, pasekmingesnio 
užgyvenimo turime čia pri
sitaikinti prie tų aplinky
bių. Vieni mūsiškių rūpi
nasi prie tų aplinkybių pri- 

1 sitaikinti, mokinasi kalbos, 
žiuri, kad pastoti piliečiu, 

> kad amato pramokti, kad 
apsisaugoti nuo blogų drau
gų, išvedančių iš kelio, žiu
ri, kad nelaimei ištikus nc- 
įpultų vargau, arba kad ne- 

«stotų apsunkinimu savo 
broliams, giminėms, drau
gams. O tasai pastarasai 
dalykas, ty. apsisaugojimas 
nuo įpuolimo vargau arba 
pastojimo našta kitiems, 
privalo visiems ypųč rūpė
ti. O nuo to apsisaugoji
me prigulėdami prie pašel
pimų draugijų, apsidrauz- 
dami savo gyvastis ant ..di
desnių sumų.

Prie dr-jų prigulėjimo 
svarba paaiškės iš sekan
čio gyvo pavyzdžio.

Štai Chicago j e,, ant Brid
geport, gyvena apsukrus, 
veiklus vaikinas Juozas 
Mickeliunas. Doras, geras, 
taupus, sveikas vyras. Dir
bo kalvėj prie arklių kau
stymo ir vežimų taisymo. 
Uždirbdavo po $20 ar dau
giau savaitėje. Būdamas 
sveiku, taupiu, blaiviu, ge
rai uždirbdamas, rodos jau 
galėjo nesirūpinti apie pri
gulėjimą prie dr-jų. Bet 
kitaip jis elgėsi, nes aiškiai 
matė reikalingumą prigu
lėjimo. Juk ir sveikiau
sias žmogus, ypač mieste, 
nežino, kas gali atsitikti, 
kokią nelaimę gali patikti. 
Ir prigulėjo jisai prie šv. 
Martyno, šv. Mateušo, Sal
džiausios Širdies, šv. An
tano dr-jų, prisirašė perei
tą vasario mėnesį prie SLA. 
ir prigulėjo prie Chicago 
Horseshoers ’ Unit m.

Ir štai pasimatė nauda iš 
prigulėjimo. Štai birželio 
4 d. turėjo mesti darbą, o 
birželio G d. gulėjo Jeffer
son ligoninėj ant operaci-

Grasaus lakūno laidotuves*
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Anglijoje iškilmingai laidojamas garsus anglų lakūnas, leitenantas Warnford. ku
ris karo lauke buvo užmuštas. *

Į 
apkaltinamojo suolą nesė- 

‘siu; jokių slidžių iicprisiim- 
siu. x

p. St. Šimkus: Tai man 
nieko nelieka čia daryti. 
Aš viešai tai apskelbsiu 
per laikraščius.

Dr. Rutkauskas: Tamstos 
valia daryti, kaip išmano
te; aš negaliu nieko pagel
bėti.

Čia p. Šimkus pakilęs iš
ėjo.

Kun. AI. Skripka su p. 
Šimkum atsisveikino ir aut 
valandėlės pasiliko pas ma
ne pasikalbėti.

Tiek tegaliu apie šį at
sitikimą pasakyti.

Dr. A. K. Rutkauskas, 
T. F. pirmininkas.

Šitą Dr. A, K. Rutkaus
ko pp. St. Tanancvičiui ir 
B. K. Balučiui atsakviną 
skaičiau ir Dr. A. K. Rut
kausko su p. Šimkum pasi
kalbėjimą, kurs įvyko Dr. 
Rutkausko namuose 2 vai. 
po pietų, liepos 2 d., 1915 
m., atrandu tikrai teisingu..

Kun. Al. Skripka. 
Chicago, III., liepos 8, 1915.

Žemaites 70 m. amžiaus 
sukaktuves.

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

____________

m •*
\G'<įam Cicarettei.

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

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

tasai piktas butų panaikin
tas. Ir jis nebus panaikin
tas tol, kol miesto gyvento- 
jų-piliečių saugumas ir ge
rovė nebus saikuojama 
“biznio,” bet teisybės sai
ku. (Ii pastarąjį saikavi- 
mą tegali įvykinti piliečių 
balsai rinkimų metu, kuo
met renkami miesto valdi
ninkai. Suprantantiems 
nereikia platesnių aiškini
mų.Majorui į akis atvirai pa

sakyta tikroji teisybė. Ir 
musu brangiam Chicago 
tame reikale negeresnės są
lygos viešpatauja. Berods 
apie tą anormalį stovi daž
nai angliški laikraščiai ra
šo, valstijos prokuroras po
licijos departamento pavie
nius narius patraukia atsa
komybėn, bet ligšiol kolkas 
nemanoma ir netikima, kad

Kuomet prisiekusieji tei
sėjai andai Hartforde, 
Conn., kriminaliam teisine 
Bernardą Montvidą atrado 
kaltu kun. J. Žebrio nužu
dyme, teisėjas perskaitė se
kantį nuosprendį:

“Šito teismo pareigą nu
statė įstatymai. Šita
reiga visados yra skaudi, 
bet jos negalima išvengti.

pa

jos stalo. Dr. A. J. Tana- 
nevičius su kitais daktarais 
padarė blauzdoj operaciją, 
nes J. Mickeliunas per die
nas būdamas ant koją, įgi
jo blauzdoj vericose veins. 
Ligoninėj išgulėjo devy
nias dienas, paskui sėdėjo 
namie. Kaip Dr. A. J. Ta- 
nanevičius sako, tai atei
nančią savaitę pilnai pa
sveiks.
r Ar pe kiekvienas skaity
tojų žino, ką reiškia susirg
ti ir stoti ant operacijos? 
Juk tai reiškia nustoti už
darbiavus ir išmėsti krūvą 
pinigų. Štai J. Mickeliu
nas už operaciją užmokėjo 
$75 (Dr. A. J. Tananevi- 
čins, kaipo artimam pažįs
tamam, papigino), už ligo
ninę užmokėjo $28.35. O 
paskui, namie esant, ne dva
sia šventa minti. Taigi J. 
Miekeliunui tas incidentas 
atsieis arti $200. Kaip bu
tų sunku, jei prie dr-jų ir 
kitų organizacijų nebūto 
prigulėjęs. Dabar bent da
lis nuostolių sugrįš. (Iš 
SLA. negaus, nes neišbuvęs 
pusės metų).

Prigulėjimas prie dr-jų 
dar kitu žvilgsniu svarbus. 
Tai narių patarnavimas. J.

p. Šimkui: Ar aš vagis?
Dr. Rutkauskas: Aš Tam

stos vagim niekad nevadi- 
nau, tai yra išsisvn joj imas 
nebūtų dalykų.

p. Šimkus: Tai kodėl T. 
Fondas manimi neužsitiki?

Dr. Rutkauskas: Šis už- 
metijmas ne vietoje; apie 
tai reikėjo T. F. seime kal-

Mickeliuną gražiai -lanke 
dr-jos nariai ligoninėje. 
Mandagi pasirodė šv. An
tano dr-ja. Pirmutinis ap
lankė šv. Antano dr-jos li
gonių globėjas p. Pilkis, sa
vininkais drabužių krautu
vės Dievo Apveizdos para
pijoj. Gražiai lankė ir ki
tų dr-jų nariai.

Taigi visi niokinkimės iš boti, o ne dabar man išmė- 
tokių gyvų pavyzdžių. Rep. tihėti. Julį Tamsta pats

---- ,---- 4—_ T. F. seime dalyvavote ir 
Chicagon atvykote tuos nu
tarimus pildyti. Dabar gi 
jau tiek daug kartų Tamsta, 
sutrukdėte T. F. veikimą.

p. St. Šimkus ėmė Dr. 
'Rutkauską mokyti, kaip 
reikia į atstovus kalbėti. 
Sakė, ka$ Dr. Rutkauskas 
nemoka į viešąjį žmogų at-

Atsakymas
Or. A. Rutkausko pp, St. P.

Tananevičiui ir B. K. Ba
lučiui (Balučiui).

(Žiūrėkite ‘ ‘ Kataliko ’ ’
num. 158, “Amerikos Lie
tuvos” num. 157, abu leidi-, 
niu iš liepos 7 d., 1915, ir siliepti. 
“Lietuvos” num. 28).

Aš neprisiima tų keistai 
pradėtų užmetimu. Aš lai
kiausi Tautos Fondo seimo 
nutarimo reikale aukų siun
timo Lietuvon. Ponas St. 
Šimkus gi be atleidimo vis 
reikalavo, kad aš sulaužy
čiau T. F. seimo nutarimą.

Dr. Rutkauskas: Aš Tam
stą pažįstu kaipo “Lietu
vių Draugijos del karo nu
kentėjusioms šelpti” atsto
vą ir į tokį kalbu. Barniam 
aš neturiu laiko. Jaigu 
Tamsta atvykote ] iraka.l- 
boms kelionę (maršrutą-) iš
dirbti, ta gerai — dirbkime, 

atvažiavote prie- 
- aš nemanau

Tc'ismo nusprendimas yra 
sekantis:

Kad tu, Bernarde Mont- 
vidę, busi pavestas šerifui, 
o jis, ar jo deputatas laike 
20 dienų paves tave valsti- 
jinio kalėjimo Wethersfield 
užveizdai arba jo deputatui 
ir ten busi laikomas iki rug
pjūčio 0 d. Tą dieną vie
na valanda prieš saulėtekį 
nuves tave minėtas kalėji
mo užveizda arba jo depu
tatas į kambarį, prirengtą 
sulyg nurodymo Connecti
cut valstijos įstatymų ir ten 
pažymėtu laiku tu busi pa
kartas virve už kaklo, kol 
paliksi negyvas. Lai Die
vas susimyli ant tavo dū
šios.”

Tai baisi ištarmė. Jauni
kaiti! Jei nenori išgirsti 
panašios ištarmės, šalinkis 
cicilikų ir jų blevyzgų ne
klausyk ! v

uau i. r. >seiino nutarimą. jajgU atvažiavote prie
dą man griežtai atsisakius ieškoti — aš nemanau 
daryti, p. St. Šimkus ėmė f su Tamsta bartiesi.
P((ts save paniekinimo žo-Į Kun. Al. Skripka: Aš ne

žinojau, kad tokie nesusi
pratimai tarp judviejų įvy- 

, aš jaučiuosi nesmagioje 
pozicijoje.

p. St. Šimkus ėmė Dr. 
Rutkaiįską klausinėti, ko
kiais motyvais remdamasis 
T. F. seimas juomi (St. 
Šimkum) neužsitikėįo.

Dr. Rutkauskas: Galima 
dalcisti, kad Tamsta pada
rėte ant delegatų nemalo
nų įspūdį.

p. St. Šimkus: Man kuni
go Kemėšio motyvai žinomi 
ir jie man patinka.

Dr. A. Rutkauskas: Aš ne
žinau kun. Kemėšio moty
vų,- aš kalbu vien už save, 
bet ne už T. F. seimo ats
tovu'^.

p. St. Šimkus: Tai aš vis
gi negaunu užsiganėdinimo 
ir reikalauju į trečiųjų teis
mą.
Dr. Rutkauskas: Aš nesi-

džiais vadinti, kokių žodžiui 
aš nekados neištariau. At
važiavęs pas mane su kun. į0 
Al. Skripka, neparodė nė) 
paprasčiausio mandagumo 
formos, — demonstratyviš- 
kai savo rankos Dr. Rut
kauskui nepaduodamas.

Įvyko sekantis pasikal
bėjimas:

Dr. Rutkauskas: Meldžiu 
visgi sėsties, juk atvykote 
su reikalu.

(Atsisėdus).
Dr. Rutkauskas: 

rankos nepadavimas 
kia, kad turiu reikalą 
priešu, ne >su draugu. 
“ p. St. 
lauju iš 
ninio už 
dimą.

Dr. Rutkauskas: Neivieno 
žmogaus 
Tamstos
užgavęs,

-,Y; '■

Man 
reiš- 

su

Šimkus: Aš rcika- 
Tam stos p a:: i t e i ši
mulio garbės įžei-

tyčia neižeidžiau. 
taippat nesijaučiu

jaučiu esąs kaltininku ir į

Gegužės 31 d. (seno ka
lendoriaus) žiuomajai musų 
rašytojai Žemaitei (J. Žj’- 
mantienei) suėjo 70 metų 
amžiaus. Apie tai “Vai
ras” štai ką rašo:

“Žemaitė yra pirmoji 
naujosios Lietuvos apsaki
nėtojo iš musų tautos gy
venimo. Pradėjo rašyti 
1894 metais, turėdama jau 
beveik 50 metų amžiaus 
Pirmieji rašytojos darbai, 
pasirodę Prusnose, buvo: 
Rudens vakaras (1894), At
žala (1895), Motina (1896), 
^Studentas, jMarti, Topylis 
(1897), Sučiuptas velnias, 
Sutkai (1898), Velnio ves
tuvės, velnio ir laidotuvės 
(Tautininkas), Kurmelis 
(1899), Bičiuliai, Sapnas 
(1900)...

Žemaitė, pradėjusi raši
nėti iš žmonių gyveninio 
apsakymėlius, tuojaus įgi
jo talentingos beletristės 
vardą. Savo apsakymėliais 
ji tiko Įiradžioje visai jau
najai to meto Lietuvai, visi 
ja tik gėrėjosi, džiaugėsi. 
Pirmieji jos apsakymėliai 
buvo įvairus pastebėti iš 
žmonių gyvenimo “paveik
slai.” Jais rašytojamoky
te nemokydavo, bet visi raz- 
davome juose to, kas jais 
būdavo iš gvvenimo paini- 
ta, ir mes, nutolę nuo to 
gyvenimo, skaitydami Že
maitę, jauzdavomės esą vėl 
namie, vėl drauge su savo 
tamsiais, skaudžiamais, 
vargstančiais broliais ir ją 
įvairių rūšių vargiu tojais ir 
engėjais. Visai jaunoji ano 
meto Lietuva,- dirbusi šioje 
pusėje ir rašinėjusi Pru
snose, daug kuo yra kalta 
Žemaitei, savo didžiajai tų 
dienų bendradarbei.

Taip inaž-daug buvo pir
mąją dešimtį metų.

Ilgainiui Žemaitė meta 
sodiečių gyvenimo “paveik
slus,” meta pagalinus ir pa
tį. sodžių, įsitraukia palen
gvėlė į publicistikos sritį, 
į vieną jos srovę, tėbesiliek- 
ti beletriste (rašo apsaky
mėlius, vaizdelius), bet im
pulso .savo rašiniams ran
da daugiausiai jau nebe iš

tikrojo gyvenimo, — ir jos, 
apsakinėto jos, talentas ir 
pastabumas eina žymiai, de
ja, mažyn...

Sukakus rašytojai 70 me
tų, linkime pirmiausia, jei 
dar nevėlu, kad ji dar turė
tų drąsos ir sveikatos—-pa
gyventi ilginus sodžiuj, pri
sižiūrėti tikrojo musų žmo
nių gyvenimo ir vėl imti 
rašyti mums Lietuvos gy
venimo' “paveikslus, ”

Tol. Humboldt 97

J. C. VVOLOėi
LIETUVYS ADVOKATAS 

1568 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves

Valandos: 3 -- 5 popiet 6:30 — 8 v. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena 
tff-T: TTT: T". :~T*

Tikras altinis. Sveikztūs
Didelė dalis li

gą paeina nuo 
maisto ir pilvo.
Pilvas yra svar

biausia dalis mu
su kūno niašineri
jos.

Maistas yra me
džiaga, kuri ta

yra labai 
sveikatai, 
tik mais- 
ir pilvas

masino.'
Toda' 

svarbu 
kad ne 
tai, bet 
blltij ge;

t 7 Blogas 
p i 1 v a s 
sugadina 
geriausią 
maistą ir 
pagimdo 
d a u gelį 

pavojingą Tik tie ilgai ir svei- 
goras. 

ne-

ligi.'-
a, kurią pilvas yra 

Todėl, jaigu tik pajaučiate kokį 
smagumą (dlve, jaigu viduriai kieti 
ir nedirba reguleriskni, jaigu jaučia
te abelną nusilpnėjimą Ir aptingimą, 
tai valiokite tuojaus Salutaras Bit
ter, kuris suteiks greitą palengvinimą 
ir apsaugos nuo aršesnią pasekmių.

Salutaras Bitter galite gauti visose 
nptiekose ir saliunose, o kur negalite 
jo gauti, tai reikalaukite lino 

SALUTARAS CHEMICAL
INSTITUTION

žoles nuo visokią kūno blogumą. 
1709 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Tel. Randolph 5246

i A. A. Shkss g
ADVOKATAS |

19 SO. LaSALLEST. 
(Room 815) Chicago, Ill.

Rėš.1 3255 >So. Halsted St.
Tel. . Drover 5320

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUS? 
KAINOS.

Mes nesamo bankieriai, bet gvaran- 
tuojanie, kad mes sutaupysimo jąs 
pusę pinigą. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
ką drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kupurai.

S. Gordon
1415 S. Maisied Street

Atdara, vakar; .i iki 9
valandai. Suimtojo iki Lt valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 ynlundai va
karo.

i, ss ■■!.*. n .st. ia ■ b
—-

■Dr. S. A. SLAKIENE:
0 SPECIALISTE H
H MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
2 3255 SO. HALSTED ST. B 
B Td. Drover 5326 CHICAGO. ILL. ° 
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintclč mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliškų kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jei^u nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik &r 
rašyk platesnių žinių.
American School or Lnogua£ea

1741 W. 47th Streak .: Chicago, -A
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius Kiekvienas ant viso am
žiaus turi štai ką atminti.

K&HKtSaSEgfig ATDARA UTARNINKO IR SUBATOS VAKARAIS.

Dr. A. J. Tananevičius.

MUSŲ NEMATOMIEJI 
PRIETELIAI IR PRIE- 

ŠINIINKAI.

Šiose kalbose apie svei
katą nekartą buvo rašyta 
apie kenksmingus ir nau
dingus mikrobus. Dabar 
čia plačiai pakalbėsime, a- 
pie tuos prietelius ir prie
šininkus musų kune. Vie
ni mikrobų neša mums mir
ti, kiti neša sveikata. Mat, 4.7 *- 7

jie turi skirtingas jėgas.
Daug mokslo vyrai yra 

tyrinėję tuos mikrobus. Su
sekta tokių mikrobų, kurie 
prigelbsti javų auginimui. 
Yra veisiama tokių mikro
bų, kurie, taip sakant, pa
sėti laukuose, pritaiso ja
vams dirvą, ir pasėti pas
kui kviečiai gausiai užde
ra. Todėl tai yra visokiau
sių mikrobų.

Kiekvienas ūkininkas ži
no, kad tuos pat javus sė
ti pagretom kelis metus i 
vieną dirvą nėra gerai. Že
mė nualinama ir užderėji- 
mai menkėja kasmet. Bet 
pasėjus į laukus tam tik
rų mikrobų,'javai užderi ge
rai. Mat, tie mikrobai pri
taiso dirvą. Šitie bandy
mai neprasiplatino dar ir 
laikui bėgant gal bus prak
tikuojami.

Mikrobai veisiasi geriau
sia jiems tinkamose aplin
kybėse. Pienas yra geriau
sia dirva veisimuisi viso
kiems mikrobams. Matyt, 
kad tasai valgis (pienas)', 
kurs yra geriausiu maistu 
del žmogaus, yra kartu ge
riausia dirva veisimuisi mi
krobams. Jame gerai vei
siasi tie mikrobai, kurie 
mums naudingi ir tie, kurie 
mirtį skleidžia. Piene gerai 
veisiasi džiovos mikrobai, 
kurie kuomet po kelis tūk
stančius mažų ir didelių nu
varo karstau kasmet Tai
gi pienas turi labai but: 
saugojamas nuo visokių 
nesvarumų, saugoj amas 
nuo musių, ant kurių kojų 
ir papilvių visuomet ran
dasi mikrobų.

Bet į pieną patenka vi
sai naudingų mikrobų. To
kių mikrobų randasi tvar
tuose, kur randasi karvės ii 
jų patenka pienan tuoj be
melžiant. Šitie mikrobai 
suraugina pieną. Pricgtam 
šitie mikrobai pastoja kelią 
kitiems nuodingiems mikro
bams. Gi rūgštaus pieno 
yra sveika valgyti. Jisai 
prigelbsti virškinimui, ne
leidžia viduriuose veisties 
kaikuriems kenksmingiems 
mikrobams. Todėl tai mi
krobai, paverčiantieji pie
ną suaugusiu yra naudin
gi-

Taipgi yra daug kitų nau
dingų mikrobų, kurie pa
tenka pienan. Be tūlos rū
šies mikrobų nebūtų galima 
nei sviesto susukti. Yra į- 
vairių mikrobų, kurie pri
duoda skirtingą skonį svie
stui. Dabar jau žinoma, 
kokie mikrobai padaro gar
džiausią sviestą ir žinoma, 
kaip juos veisti. Kaip be 
tūlos rųšies mikrobų nebū
ti) galima iš grietinės susuk
ti sviesto, taip lygiai nebū
tų galima be tūlos rųšies 
mikrobų padaryti sūrio. Be 
tam tikros rųšies mikrobų

nebūtų galima nei čevery- 
kų turėti. Kaip žinoma, 
čeverykai yra daromi iš o- 
dos. O oda turi būti išdir
bta. Gi odos išdirbimas be t 
veikimo tam tikrų mikro
bų nėra galimas daiktas. 
Be veikimo tam tikros rū
šies mikrobų nebūtų gali
ma padaryti audeklų.

Paskui toliau tyrinėjant 
apie mikrobus mes atran
dame, jog puvimas, tai mi
krobų veikimas. Jei ne mi
krobai, tai žemė tuoj prisi
pildytų lavonais, išverstais 
medžiais ir nebūtų vietos 
jokiai gyvybei. Mikrobai 
išnaikina visokius lavonus, 
apvalo žemę ir rengia vietą 
gyvūnams ir gyvuliams.

Todėl tai matome nau
dingą mikrobų veikmę. Bet 
reikia pažvelgti ir į kito
kius mikrobus, reikia atsi
žvelgti ir į tai, kaip jie 
iliums kenkia. Yra juk 
mirtį skleidžiančių mikro- 

’bų. Limpamos ligos yra 
juk tai mikrobų veikmė.

Mes matėme, kaip mikro
bai veikia ant negyvos me
džiagos, bet yra tokių mi
krobų, kurie atakuoja gy
vą organizmą. Tai šitie yra 
ligų ir mirties skleidėjai. 
Šie mikrobai griaužia ir 
minta gyvais organizmais.

Turbūt išpradžios visi 
mikrobai mito negyva me
džiaga, bet ilgainiui išmo
ko, ėmė sugebėti atakuoti 
senus, nusilpusius organiz
mus ir medžius. Galop iš
sivystė veislė mikrobų, ku
rie pajėgia pakirsti ir visai 
sveiką organizmą, augštai 
išsivysčiusius gyvūnus ir 
pati žmogų. Tuomet tai 
pasirodė rykštė žmonijos.

Dabar jau augmenis, gy
vuliai ir žmonės kenčia nuo 
mikrobų. Bet labai svar
bu ir indomu patėmyti, kad 
laukinių medžių, laukinių 
gyvulių, laukinių žmonių 
tie mikrobai neatakuoja, 
arba retai. Kuomet aug
menis ar gyvūnai arčiau 
yra savo natural io stovio, 
tai jie neatakuojami mi
krobų, arba labai retai.

Kaip tik žmogus ima me
dį auginti savo tikslams, ty. 
nukreipia jį nuo jo natura- 
’io stovio, tai jis dažnai ir 
atakuojamas mikrobų, nes 
jis yra tuomet silpnesnis ir 
negali atakų atlaikyti. Ir 
lygiai taip yra su gyvuliais. 
Karvės apserga džiova, bet 
jos nesirgdavo būdamos sa
vo natūraliame stovyje. 
Tik kai žmogus ėmė jas už
darinėti tamsiuose, nevė
dintuose tvartuose, ėmė šer
ti netikusiu maistu, tai jos 
ir kiti gyvuliai ėmė apsir- 
ginėti.

Beždžionės ir kiti žvėris 
miške neserga, bet dažnai 
apserga tvėrimuose uždary
ti.

Dažniausia uždaryti gy
vuliai apserga džiova. Bež
džionės perneša šaltį, bet 
neperneša nevėdinto, tvan
kaus oro. Taip yra ir su 
kitais žvėrimis ir gyvuliais. 
Nedaro čia išėmimo nei 
žmogus. Kaip gyvuliai yra 
sutverti, kad nuolatai al
suoti tyru, grynu oru, taip 
ir žmogaus organizmas to 
reikalauja ir tuoj kenčia del 
stokos tyro oro.

Naudingi mikrobai visi tie, 
kurie prigelbsti javams au
gti ir t.t. veisiasi šviesoje, 
o kenksmingi veisiasi tam
soje, tvankiame ore ir sau
lės šviesa juos užmuša. Štai 
džiovos mikrobai, kurie vie
na diena daugiau išžudo 
žmonių, negu visokios angis 
ir tigrai per metus, veisiasi 
patamsėse ir yra užmušami 
saulės šviesos.

Iš to aišku, kaip svarbu 
vėdinti kambarius ir žiūrė
ti, kad į juos kuodaugiausia 
įneitų saulės šviesos. Žmo
gui, pagal išgalės, kuoil- 
giausia reikia būti lauke 
ant tyro oro.

* TeL ©rover 7042 Ž

t Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) į 
f LIETUVIS DENTISTAS • *

t 4712 So. Ashland Avė. t 
£ arti 47to» gatvės. £
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■ Telephone Yards 668S B

į Lietuviška Drapanų Krautuve , 
3 Užlaikau didžiausiame pasirin- f 
I kime vyriškų apredalų, skrybėlių, |
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir J
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- |
| kotų. |

■ JONAS BUDR1KAS, savininkas i
1 3232 34 5. Morgan St. B 

' CHICAGO, ILL. ~
I ■
I.......

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) 
kotus, sijonus, jekes, Ureses. Mokslai- 
nė atdara iki 9 vai. vakaro.

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

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra 

parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių' kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musu kalboje dar ne
buvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kunigo j rašoma? Ap
rašoma gyvuliu protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu 

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvuliu ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žole skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

Vis tai labai užimanti dalykai.
‘Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rųšies paukščių ir tt. •

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešim^), ko
de! šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

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 pravartu . tą. veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gA’vfdių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Korgau St., Chicago, Ill.

GYVULIU PROTAS
Krautuve teisingos pirklybos.—Įsteigta 1880

Mes turime lietuvius 
pardavėjus. Klauskit jų 

atsilankę į krautuvę.

Už pilną kningelę KLEIN BROS 
Štampų, mes duodame

$2.50 Pinigais arba 
už $3.00 Tavoro.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS GERŲRAKANDŲ
Šitas išpardavimas yra del greito sumažinimo dau- j 

gybes musų rakandų; pertai ir kainos jų visiškai že- 3 
mos, idant greičiau juos išparduoti. — Tik pažiūrėkit | 
ką galima nusipirkti už mažus pinigus.

Už Cash arba ant išmokesčio. g

$3.00 pilno didumo Lova už^| 
^pilno didumo, tvirtos kojos-H 

variniai padailinimai, baltai “ 
nutepliota. Niekad pirma ne-nuieP‘10ia- menau pirma ne- 
buvo lovos parduodamos už to- 

liL.S ii L Irias vpmac kainns Npnrn lpi<ski-kias žemas kainas. Nepraleiski
te šios progos.

$35 Davenport po $22.90
— dideles Davenport lovos, pa
dirbtos iš tvirto ąžuolo, gerai 
aptrauktos su hispaniška skū
ra. Sukvolduotos arba papra
stos skuros priešakiu. Paspau
džius sprenžiną QA
persimaino iš sū- 
dynes į lovą. Tik ™ ““
$2 ant rankos ir 50c į savaitę.

$1 Siuvimui supamo
sios kėdės tik

59c '
Moterių siuvimui kėdės 
padirbtos iš kieto medžio 
su padailintu užpakaliu, 
tokia kėdė yra paran
kiausia kada yra siuvi
mo darbas atlikti.

$5 Vaikų 
Vežimėliai po 
$2.98

Sulenkiami vaikų vežimėliai 
su guminiais ratais. Šita kai- 
na tik dėl 27 vežimėlių, neslrz^ 
tiek tik yra už tą žemą kainą

MILDA | 
TEATRAS j 
3138-42 So. HalstedSt. | 

Turi geriausią pasisekimą. Kas I 
nakt pilnas žmonių. y

Kodėl? s 
Todėl, kad duoda geriausius I 

vaidinimus už pigiausias kai- g 
nas. _

Už 5c čia pamatysi gražesnį | 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už f 
50c. I

Nedėliomis 10c. balkonai, 15c. | 
Kainos šiokiomis dienomis ir | 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že- I 
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras, g 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po J 

po pietų. g
Jei nori linksmai praleisti 1 

valandą liuoso laiko, tai ateik g 

mildos-teatran I 1  s

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

M. J. Tananevicz,
670 W. IStli str., Chicago, UI.

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OP LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi j Aptieką 
geriausi - gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
gėriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Sielon paduodame surašą tokiu knlngy, kurias vargiai kiti!! gausite.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovą. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapių, 
kaina 5c., SLA. nariams 3c.

2. — KĄ DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenki) kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 8c.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA. nariams 15c.

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido, P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., kaina 20c.. SLA. nariams 15e.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams 10c.

" 6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ, o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčią. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10c., SLA. na
riams. 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu
slapiu, kaina 5c., SLA. nariams 4c.

8. — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimą, Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poema. Parašė 
Adomas Mickevičia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andžiulai- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. S11} pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn. 
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema. 
Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na
riams 8c.

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40c., 
SLA. nariams 20e.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmų, 
septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valineius. 
So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5e.

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikeliu. Lietuviu kalbon išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusi., kai
na 20c., SLA. nariams 10c.

_ 16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Parašė kūn. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8e.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi., kaina 75c., 
SLA. nariams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Parašė Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugija. New York, N. Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos soeioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pasakojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusi., kaina 10e., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Mažas paminklas nuo SLA. Parašė J r. Jonas. 
1898 m. Pusi., 20c kaina 20c., SLA. nariams 10c.

25. — “APŠVIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo čienia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dčldieniniai nasikalbėjimai mainerio su lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. Išleista kaš
tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapių, čienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 puslapių, su 
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu iš 102 pasa
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50.

. 28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai nusipirkit dviejų veiksmų 
komedija ir dažinosit. Ši kningelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c.

A. B. STRIMAITIS 307 W. 30th Street, NEW YORK, N. Y
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4 KATALIKAS

Iš Lietuvos.
Liciškėnai (Jėzno parap., 

Traku ap.). Nors dabar ir 
nesmagus laikas, vienok čia 
kas šventadienis esti jau
nimo susirinkimai, Ateina 
jaunimo ir iš kitų kaimų. 
'Per susirikimus beveik vi
są laiką praleidžia bešoki
nėdami grįcioj polkas, val
elis ir k., gi tautiškų žaidi
mų nemėgsta. Dainų nors 
ir 'moka, bet nedainuoja. 
Gaila, kad gerus pasilink
sminimo budus paniekina.

Yra nemažai jaunikaičių, 
mokančių skaityti, bet vi
sai mažai kas teskaito. 
Kningų ir laikraščių nesto
ki'.. Laiko taipgi galima at
rasti šį tą paskaityti. Tai
gi šio kaimo jaunimas, la
bai mažai rūpinasi apšvie
timu. Jis turbūt nesupran
ta, kad dabar, kol jauni, pa
togiausia mokinties, paskui 
gailėsis, bet jau bus pervė- 
i"- ■

Šiauliai. Grafo Zubovo 
dvare vokiečiai padarę nuo
stolių apie 80 tūkstančių 
rublių. Gubernijos bravo
ro alaus dalis išgerta, kita 
gi išpilta. Šiaulių valsčiuj 
sudegė 18 sodžių.

Graži 
baigiama

Kietaviškis (Trakų pav.). 
Per šv. Trejybes atlaidus 
žmonių buvo daug, 
muro bažnyčia 
statyti. Tikimės, kad žie
mą jau naujoj bažnyčioj 
galėsime nielsties. Bažny
tinis choras vietinio vargo
nininko puikiai vedamas — 
malonu šventas giesmes 
giedant klausyti.

Daugai (Trakų pavieto). 
Gegužės 13 d. važiavo iš 
Daugų J. Daugirdas su sa
vo žmona Marijona. Ant 
jų užvažiavo automobilius. 
Vežimą sudaužė. Marijona 
Daugirdienė buvo mirtinai 
užmušta, patsai Daugirdas 
smarkiai sužeistas ir gvdosi 
pas gydytoją Aleksandravi
čių Dauguose. Nėra dide
lės vilties, kad pagis — gal
voj esama net 30 žaizdų.

Užtai, 
Kaip 

būdavo 
gličios.

nesugebėjo padaryti betvar
kės. Ši betvarkė butų ga
lėjusi pavirsti net į didį 
skandalą, tik ačiū vietinio 
klebono taktingumui, pešty-Į 
nių pačioj bažnyčioj neįvy
ko.

Kuršėnų-Mažeikių
linkėję (Šiaulių pav.). Kur
šėnų klebonas Novickis iš
sėdėjo suktom 56 valandas. 
Ir tai neišvengė priepuolio. 
Pasirodžius klebonijos prie
angyje, kaip tik tuo laiku 
sprogo granata, nuvertė vi
są prieangį; klebono nekliu
dė, tik kantuzijavo; šoviniui 
prazvimbiant pro šalį, oras 
ten taip praretėja, kad žmo
gaus kraujas prasimuša per 
odą. Kunigui Novickiui iš 
vidaus kraujas užliejo visą 
kairę akį ir ji dabar stovi 
raudona, it viena žaizda. 
Kasžin ar nepages.

Viekšniuose ispradžių 
baidytasi šaudant; paskui 
taip priprasta, kad vaikai 
ėmė bėgioti į pozicijas su 
kareiviais šovinių gilzų rin
kti. Ten drauge guli ant 
pilvo ir laukia, kada karei
viai iššaus.

apy-

Kamarunai (Kalesninkų 
par.). Čia yra keturi Sep
timai' (burtininkai). Šie
met užėjo kasžin koks ga
las: vieno arklys, traukinio 
pasibaidęs, pastipo, kitas 
sau pirštą nutraukė, tre
čiam karvė nu dvėsė, ir jam 
pačiam buvo nelaimė miške 
atsitikusi, Šeptunai 
nemėgsta, kaip apie 
pamini laikraščiai.

labai 
juos

Dudziškės. Čia buvo ne
mažas bažnytinis choras. 
Tik paskutiniu laiku pradė
jo jis mažinties. Kaikurios 
giedorės apsirgo “kojų li
ga,” kad negali užlipti vir
šun į chorą ir giedą apačioj. 
Žinoma, iš tokio išsklaisty
to giedojimo nieko gero ne
išeina. Nerandame kol-kas 
vaišijų šitai ligai išgydyti.

$ SU PILVO SKAUDĖJIMU - g 
MąH Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- BBB 0 duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok rtg 
I SEVERA’S BALSAM OF LIFE I 
H [SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]M ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik-Eg mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš- ■ bu kūmo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio aBg drugio ir sustingusią jaknų. Senstantieji, seni ir Bafl M silpni žmonės ras jį labai geru.

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP 

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant.

Kaina 25c.

|rag Visi aptiekininkai parduoda Severą’s 
M (Severos gyduoles), žiūrėk, kad butą
ajl savo apylinkėj negalėsi ją gauti, tai
Jį W„ Fo SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą ’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės; su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia. ’ ’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, Iowa

■

■ S

Bl

■

Buk Neprigulmingu Fermeriu! Nebijok Bedarbes! ■

“ Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Louisianos valsti-
■ joj prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos,
S kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, žte- 
n mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi 
į_ 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norit.ę žinoti plačiau, ra
si šykite mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiųsim kningą ir in- H 
§ formaciją dovanai •«»».>, ...... |j
* A. VISBARAS & CO. «
< 3112 So. [foisted St., Chicago, III
™ Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas g
■ BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51.

a

■

REAL ESTATE
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 pėdu platus ir 150 

pėdu ilgas, Harvey, Ill.

Parsiduoda puikus medinis namas Riverside prie
miestyje, su šios mados intaisymais, su maudyklėmis, 
elektros šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 pėdų pločio 
ir 212 ilgio. Jeigu kas iš lietuvių nori puikiai gyventi 
įmuštoj rezidencijoj.

Parsiduoda puikus 4 šeimynomis medinis namas, 
naujai pertaisytas. Raudos neša $34.00 per mėnesį, 
4323 — 5th avė. Šio namo kaina prieinama.

Parsiduoda 2 lubų medinis namas arti Leavitt ga
tvės. Labai geroj tvarkoj, arti prie streetkarių ir la
bai patogioj vietoj. Kaina $2,200.00

Parsiduoda 2 lubų medinis namas ant 38 gatves 
ir Emerald avė. Iš fronto storas. Bandos neša $-14.00 
į mėnesį. Kaina tik $25,00.00.

Parsiduoda 3 lotai aut California avė., tarpe 46-tos 
ir 47.-tos gatvių.

Parsiduoda
Biznis išdirbąs 
savininkas turi

Su

Real Estate ofisas su visais įrankiais, 
per 10 metu. Priežastis pardavimo— 
kitą biznį.

Perloja. Delko-gi pas mus 
taip tyku, linksma? 
kad degtines nėra, 
degtinė buvo, tai 
negalima išeiti iš
Jaigu eini per miestelį, tai 

'TTidele laimė, jei ramiai pra
eini per gatvę: tai pajuoks, 
tai pastūmės, tai akmeniu 
svies. Toks tai buvo per
toj iečių paprotys. Toliau, 
perlojiečiai mėgdavo susi
rinkti kur-nors. Per tokius 
susirinkimus * jokių dorų, 
gražių pasilinksminimų ne
būdavo, visą laiką leizdavo 
besistumdydami, nežmoniš
kai rėkaujant ir bečiul- 
piant šnabę su alučiu, kad 
drąsiau butų globščiuoties 
po tamsius kampus... Dabar 
kaip: tyku, malonu! Žmonės 
pasidarė mandagesni, švel
nesni. Susirinkę pašoka, pa
žaidžia, gražiai padainuoja 
tautiškų dainelių ir saulei 
leidžianties visi eina į savo 
bakūžėles. Dieve duok, kad 
tokia ramybė butų visados. 
Norint visados turėti tokią 
ramybę, stcngkimės, kad ir 
po karo nebūtų degtinės, 
pasakykime jai “amen,” 
tegu ji sau eina po šimto 
pypkių. Atminkit, kiek 
mes naudos turėjome per 
šiuos devynis blaivybės mė
nesius! Bakužių stogai pa
taisyti, langai nauji indėta.

Augštadvaris (Trakų p.). 
Bažnyčia iš oro jau užbaig
ta statyti, apdengta, langai 
baigiami dėti. Tikisi, kad 
šiemet prasidės pamaldos 
naujoj bažnyčioj. Lietu
viams, kurių čia bus apie 
pusė parapijos, labai mažai 
skiriama pamaldų. Daugy
bė norėtų, kad ir jiems bu
tų daugiau pamaldų savo 
prigimtoj kalboj. Lietu
viams reikia būtinai pasi
stengti atieškoti savo tei
ses bažnyčioj.

Įsikūrė gaisrininkų drau
gija, tik, deja, mažai ji rū
pinasi savo reikalais, nesu
tvarko net savo nuosavybės.

Kaišėdorįs (Trakų ap.). 
Kaišėdorių statomosios ba
žnyčios komitetas paskuti
niame savo posėdyje nu
sprendė prašyti dvasiško
sios vyresnybės, kad norin
čius priklausyti prie busi
mosios Paluomčnės parapi
jos Kaišėdorių parapijonįs 
priskirtų tik su ta išlyga, 
kad visas priedermes prie 
Kaišėdorių bažnyčios kaip 
pinigais, taip ir darbu atli
kinėtų kaip ir atlikinėjo lig- 
šioliai, pakol nebus pastaty
ta Kaišėdorių bažnyčia, tik' 
trečia dalis tų pinigų turė
tų eiti Paluomčnės bažny
čios naudai. Vargiai tik 
kas sutiks su -tomis išlygo
mis...

Telephone Yards 3159 ■

aamBsu s tuamimiauiaaiiBtea s a a b auri
Atnešk Savo Sučedytus Pinigus i Stiprią Banką

Mokam nuošimtį nuo Liepos 1 už pinigus padėtus iki Liepos 15

Security Bank of Chicago
MILWAUKEE AVE. ir CARPENTER ST.

- IR -

Second Security Bank of Chicago
MILWAUKEE AVE. ir WESTERN AVE.

Po ypatiška priežiūra

JAMES B. FORGAN, 
Prez. First National Bank of Chicago.

Šis bankas duoda tokį pats užtikrinimą, kaip ir vidurmiesčio bankas.

Atdaras panedėlio ir subatos vakarais iki 8 valandai.

■

■

a

visais reikalais kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 So. Morgan St. Chicago, Ill

Perloja (Trakų pavieto). 
Musų parapijoj vien tik lie
tuviai gyvena. Tai ir baž
nyčioj visos pamaldos atlie
kamos vien tik lietuviškai.

• O kai dabar yra lenkų ka
reivių, tai ir lenkiškai c- 
vagcliją skaito vietinis kle
bonas. Pas mus karo nie
kas nejaučia: iriuzika tik 
skamba iš visų kampų su 
daiiioimis, tartum ir karo 
nebūtų. Visai užmirštų per
lojiečiai apie karą, kad 
jiems laikas nuo laiko ne
primintų anuotu aidai!

Rudziškės (Trakų pav.). 
Ką Vilniaus lenkai bažny
čiose padaro, tai sodžiai pa
mėgdžioja. Šv. Trejybės 
sekmadienį Vilniaus šv. Jo
kūbo bažnyčioj, sulaužyda
mi dvasiškijos vyresnybės 
įsakymą, giedojo lenkiškai 
per pamaldas, lietuviams 
skiriamas, ir sutrukdė ku
nigui atlikti lietuviams pa
skirtas pamaldas. Devin- 
tinyj gi Rudziškėse tą pat 
padarė lenkai per gegužines 
lietuvių pamaldas ir miš
parus. Kunigui litaniją lie- 
tuvikšai užgiedojus lenkai 
užtraukė lenkiškai, kursto
mi keleto nesubrendusių 
vyrukų ir poros pusmergių, 
tarpe kurių ypatingai atsi
žymėjo Jurgis P....111S. To
kia betvarkė giedojime tę
sėsi ne tik per gegužines 
pamaldas, bet ir per mišpa
rus, kuomet buvo giedama 
lietuviškai. Kaikurie agi
tatoriai paskiau pasigyrė, 
kad butų padarę trukšmą 
procesijos laike per mieste
lį. Tik procesija per mies
telį nėjo, vien atsibuvo ant 
šventoriaus, kur agitatoriai

Kijučiai (Kalesninkų p.). 
Vienam ūkininkui išėjus 
laukan bulvių sodinti, vagis 
per langą įlindo trobon ir 
pavogė 20 rub. Paskiau 
čia sugavo jauną vagį, ku
ris vienoj vietoj pavogė ku
melaitę ir pardavė už 18 
rub., karvę Kijučių dvare 
ir Varėnoj pardavė už 30 
rub. Šitups visus pinigus 
Kalesninke kortosna pra
lošė. Policija patupdė jau
ną vagį šaltoj on.

Kriviliai (Kalesninkų p.). 
Lietuviškas sodžius, bet dar 
labai silpnai tautiškai susi
pratęs.

Vienas ūkininkas nuvedė 
svetimon pievon arklį ga
nyti. Naktį atėjo vagis ir 
nujojo arklį; o arklio sa
vininkas manė, kad tai pie
vos savininkas nusivedė ar
klį tvartai! uždaryti. Ve
dant arklį bijojo'atsišauk
ti, kad nebūtų gėdos... Ant 
rytojaus eina pas pievos sa
vininką arklio atsivaduoti, 
o tasai sako, kad jis nieko į 
nežinąs apie jo arklį. Ki-j 
tam skriaudą darydamas, Ii- 
ko patsai dar labiau nu-: 
skriaustas.

TĖMYKIT — GERA PROGA 
LIETUVIUI.

Parsiduoda grosernė; biznis gerai 
išdirbtas; lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastis — sa
vininkas nemoka šnekėti lietuviškai. 
1624 Ruble str., Chicago, Ill.

(Et O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISASJgiw 31 ir So. Hslsfed gat.
(Gyvenimas virš aptiekus) CIiiCAGO, ILL

JAU EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IR 
visuomenes mėnesinis žurnalas.

“PAŽANGA"
“PAŽANGA” eina tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbininkauja žymiausi' kaip Amerikos, 

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

1. Politikos ir visuomenės dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai. 3. 
lė. G. Bibliografija ir kritika, as ir išradimai. 5. Literatūra ir dai 
Įvairus straipsniai. 4. Moksl

“PAŽANGA” yra 48 pusi, didelio formato.
"PAŽANGOS” kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Askiri num. 25c.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 U/. 46th Street Ch»uso. III.
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ANT Declaration of independen
ce jo vardą galima perskaityti 
be akiniu. Jo vardas padėtas 

pirmiausią po didžiausiu pasaulio do
kumentų. Pilnoj to žodžio prasmėj 
John Hancock buvo pašventęs savo gy
venimą ir turtą Revoliucijos reika
lams. Jisai buvo vienas turtingiausių 
vyrų kolionijose, turėjo investmentų 
bankuose, bravaruose, krautuvėse, ko
teliuose ir taipgi turėjo tikrą laivynų 
ir daug laivų. Suėniįmas vieno tų 
laivų pradėjo Bostono skerdynę. Re
voliucijos dienose ir iki mirties jis 
buvo populeriu idolu. Kuomet buvo 
propouuojama bombarduoti Bostoną, 
tai jis prašė, kad neimtu atsižvelgta 
Į- jo dideles nuosavybes tamg. mies
te. Nors Hancock nėra pasirašęs po 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, bet 
jis darbavosi del jos ir įgijo Washing- 
tono padėkų. “Jisai buvo įgijęs ge
rus maniems, mėgo linksmą, gražų 
gyvenimą, šokius, muziką, koncertus, 
kortas, gerus vyrus, susirinkimus, vie- 

bankietus ir iškilmes.” Iki pat 
paskutinių dienų Massachusetts

T ANHEUSER'BUSCH■ ST.LOUIS,U.S.A.

& Visitors to St. Louis arc courteously invited to inspect

ŠUS 

jo

‘rr-AMzas of thz constitutjo:! or thc u.s.a.” no. 6
( 

Father of the RevolutionM
NT Declaration of Independen- valsUjos gyventojai mylėjo jį. Smar- 

l kioše valandose Revoliucijos ir prieš 
Revoliuciją jisai bnvo vienas iš in- 
tekmingiausių Laisvės sūnų. Tam ne
nuilstančiam veikėjui del Amerikos 
neprigulmybės ir Laisvės buvo kas
dieninė duona. Jisai butų raukusia 
aut kiekvieno įstatymo, kuriuo norėta 
butų apribuoti natūralius žmogaus 
reikalavimus ir butų balsavęs NE 
prieš prohibieijos įstatymus. Pasire
miant tais musų valstybės žodžiais An
heuser-Busch 58 metui atgal įsteigė 
savo didžią Įstaigų. šiandie išilgai 
ir skersai buvo respublikos jų tei
singi gėralai yra garsus’ 
del savo gerumo, grynumo, 
švelnumo ir rinktinio sko
nies. Jų išdirbinis BUD- 
WEISE lt kas diena augo 
populeriškume iki tol. kol' 
prireikėjo 7,500 darbinin
kų išpildymui žmonių rei
kalavimų. Jo parda
vimas viršija kitos rū
šies alų milijonais iš
parduotų butelių.

Means Moderation.

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

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

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyvenimo.
III. Spaudos ir gyvenimo atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai. •
Kdina metams $3.00, puąei metų $1.50. Atsiunti:- 

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

Meldžiamo užsisakyti tuojau:

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

“.JAUNOJI LIETUVA”

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HA1STED ST. CHICAGO, ILL
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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 metų.

Mes parduodame savo gra- 
mofonus už cash arba ant iš- 
mokesčip už f

$1.00 Į MENES?
įl galite girdėti puikiausius šo

kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
24 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

80YAL PHON0GRAPH CO. 91^X:92

i

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. III.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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