
Lietuvių Laikraštis 
“KATALIKAS”

Eina Ketvertais, Chicago, Ill 

Prenumerata Metams

Amerikoje_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82.00
Pusei Melu_ _ _ _  _ _ _ SI.Oi)
Kitose Viosputystčse_ _ _ _ $3.00
Apgarsinimu kalnų klaus

kite lal.-ku.
Su visokiais reikalais kreipdamiesi, 

adresuoki t :

S. P. TANANEVICIUS .
Leidi jas

3249 St. Morgan St, Chicago, III.
«

No. 10 Kaina' 5c.

ENTERED AS A SECOND-CLASS MATTER JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE

CHICAGO, ILL., KETVERGAS GEGŲŽĖŠ (MAY) 18, 1916 JML

Iš karo laukų Europoje
BAISIOS RIAUŠĖS 

BERLINE.
Praeitos savaitės utarnin- 

ke Berline buvo baisios riau
šės, kurios kilo dėlei maisto 
stokos Vokietijoje. Vokiečių 
socialistų laikraštis ‘‘Vor
waerts” tas riaušes vadina 
“paleista pekla.” Vienam 
keliauninkui pasisekė persi
gabenti to laikraščio nume- 
rį, kuriame buvo aprašytos 
riaušės. “Vorwaerts” rašo 
sekančiai:

“Kai-kurie susirėmimai 
tarp alkanų žmonių ir poli
cijos pasitaikė pačiame mie
sto viduryje. Kaizerio rūmų 
įnamiai aiškiai girdėjo* trink 
šmą ir šaudymą, kurisai po 
tam sekė. Visa diena buvo 
tartum viena iš civilės ka
rės.

“Darbininkų distrikte mi
nia norėjo užgriebti kelis 
maisto sandėlius, bet polici
ja užėmė gatvę, ir iškilo mu
šis. Maištininkai buvo at
stumti atgal, bet jie vėl ban
dė užpulti. Jie mėtė akme
nis į policiją, kuri išsitraukė 
revolverius.

“Kai-kurie policistų šovė 
viršum užpuolikų galvų, bet 
kai-kurie turėjo taikinti še
iniaus, nes arfi tuzinas žmo
nių buvo sužeista ir nuvežta 
į ligonbučius.”

“Vorwaerts,” kurisai to
kias žinias padavė, liko kon
fiskuotas. Iš šių žinių, ne
paisant visų oficialių užgin- 
činimų, matyt, kad maisto 
klausimas Vokietijoje yra 
ištiktųjų labai opus.

“MAISTO MINISTERIS”.
Laikraščiai iš Vokietijos 

praneša, kad Vokietijoj ža
dama įsteigti naują ministe
rs, kurio tikslu butų -mais
to kontroliavimas (prižiūrė
jimas) ir kainų nustatymas. 
Daroma tai, kad sutvarkius 
ir bercikalo neeikvojus ma
žiausios dalelės to maisto, 
kurį vokiečiai turi.

TURKAI SULAIKYTI.
Iš Petrogrado oficialiai 

pranešama, kad turkai, ku
rie Armėnijoje, griebėsi pas
taruoju laiku ofensyvo (tai 
yra užpuolimo taktikos, bet 
liko rusų sumušti ir jųjų o- 
fensyvas visai sulaikyta.

DOKUMENTAI APIE 
SERBIJĄ.

Berline liko pagarsinti 
dokumentai, kurie, kaip vo
kiečiai sako, rodą, kad Ser
bijos valdžia buvusi įmai
šyta į suokalbį užmušti Am 
strijos sosto : įpėdinį, kurio- 
nužudymas liuvo kibirkštė
le, pradėjusia dabartinę, km

t / UOUVIH LAIKRAŠTIS a 

STATAU K Ai
LAIVAS PERSERGĖ

TAS IR NUSKANDIN
TAS.

Liko torpeduotas ir nus
kendo norvegų garlaivis 
“Papalera”. Pirm jojo tor- 
pedavimo įgulai buvo duo
tas persergėjimas ir leista 
valtyse nuplaukti nuo laivo. 
Vėliaus įgulą rado ir paėmė 
kitas norvegų laivas. Iš šios 
žinios galima butų supras
ti, kad vokiečiai, jeigu jie 
laivą torpedavo, yra pasiry
žę pildyti tuos 
mus, kuriuos jie 
Valstijoms savo 
jimuose su šios 
zidentu.

pasižadėji- 
davė Suv. 
susirašinė- 
šaies pre-

Ko- 
kad 
Hilo

KITAS ZEPPELINAS 
SUNAIKINTAS.

Iš Danijos sostinės 
penhageno pranešama, 
virš jūrių į vakarus
Norvegijos krašto buvo pri
verstas nusileisti žemyn vo
kiečių orlaivis Zeppelinas,; 
ir tris anglų skraiduoliai 
nusivijo jįjį.

ORLAIVIS PUOLĖ Į 
JŪRES.

Netoli Sardinijos kranto, 
Viduržemio jūrėse, nupuolė 
į jūres orlaivis. Visi šeši 
buvę ant jojo lakūnai žuvo. 
Keturių žuvusių kimus pa
sisekė sujieškoti. Kiti nesu
rasti.

SUBMARINAI NUVIJO 
VISA LAIVYNĄ.

Iš Švedijos ateinanti žinia 
sako, kad prie Gothenburg 
stovėjęs didelis vokiečių lai
vynas, kurisai norėjęs pa
gauti anglų garlaivi, norėju-

dę anglų submarinai priver
tę visą, vokiečių laivyną pa
sitraukti. Vokiečių laivynas 
besitraukdamas užgriebęs 
keturis švedų laivus ir nusi
gabenęs juos į Vokietiją.

VOKIEČIAI TURĖSIĄ 
PRAŠYTI TAIKOS.

Kaip jau žinoma, Vokieti- sį išplaukti. Vienok pasiro- 
:ja savo paskutinėje notoje 
Suv. Valstijoms pranešė, 
kad jinai yra pasirengusi 
taikintis su savo priešais. 
Jinai turinti išsidirbusi 
daug-maž ir susitaikinimo 
išlygas, kurias jinai pateiks 
talkininkams, jeigu jie pra
šys taikos.

Atsakyman į tai Prancū
zijos prezidentas Poincare 
praeitą nedėldienį laikytojo 
prakalboje mieste Nancy 
pasakė, kad talkininkai ne
nori, kad vokiečiai siūlytų 
taiką, bet kad jos prašytų. 
Iš prakalbos buvo supran
tama, kad Prancūzija ka
riaus tol, kol neapsilpnins 
Vokietijos taip, kad Vokie
tija daugiaus negalėtų užsi
pulti ant Prancūzijos.

Ameri- 
vienose

ORLAIVIŲ UŽPUOLIMO 
AUKOS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vokiečių orlaiviai, ku
rie praeitą pėtnyčią užpuolė 
ąnt.Majadagh, prie Serbijos 
ir Grekijos rubežiaus, už
imu, šę keturiolika ciyilistų 
žmonių.

■
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KOVA SU ZEPPELINU ORE.
Paveikslas parodo milžiią Zeppeliną, (pailgas daiktas ant paveikslo viduryje), 

ant kurio užpuolė mažutis aeroplianas (viršutiniame kampe dešinėje). Visas mušis 
atsibuvo debesiuose. Tai yra vienas įdomiausių paveiksi», nutrauktų šioje karėje.

BELAISVIŲ AUSTRŲ 
MAIŠTAS.

Karės b.elasvių stovyklose 
Kapuskasing ’e, Kanadoj e, 
300 belaisvių austrų pakėlė 
maištą, kuriame vienas be
laisvis buvo užmuštas ir ke
liolika pavojingai sužeisti. 
Kaip paduoda žinios iš Ka
nados, maištas kilęs dėlei to, 
kad belaisviai atsisakę eiti 
darban.

AMERIKOS AUKA NU
KERTĖJUSIEMS 

EUROPOJE.
Paryžiaus laikraščiai ap- 

skaitliuoją, kad 
k ojė, teisingiaus
Suv. Valstijose, iki šiolei su
rinkta aukų nukentė  j tįsiems 
dėlei karės žmonėms Euro
poje išviso $25,000,000. Iš 
tų pinigų $5,000,000 teko 
Vokietijai ir josios drau
gėms, o visi kiti pinigai nu
ėjo talkininkams.

Reikia manvti, kad iš tu 
pinigų labai labai maža da
lelė, jeigu bent kiek, teko 
lietuviams.

RUSAI PAĖMĘ TURKŲ 
MIESTĄ.

Ofifciališkai iš Petrogra
do pranešama, kad rusai už
ėmę turkų miestą Rivan- 
douza.

TALKININKŲ KARĖS 
LAIVAI PRIE AME

RIKOS.
Pranešama, kad vienas 

anglų ir vienas francozų 
skraiduoliai jau tūlas laikas 
stovi jūrėse netoli nuo Phi- 
ladelphijos ir krečia kiek-? 
vieną išplaukiantį iš Phila- 
delphiįos uosto garlaivį, 
jieškodami kontrabandos, 
kurią tie laivai kartais gali 
vežtis su savim.

DAUGIAUS LAISVĖS 
AIRIJAI.

Iš Londono ateina žinių, 
kad Anglijos premier ininis- 
teris, kurisai dabar važinėja 
po Airiją, teiraudamasis 
apie nesenai kilusios revo
liucijos priežastis ir aplin
kybes, yra pasiryžęs stoti už 
tai, kad Airijai butų suteik
ta šiokia-tokia savivalda ir 
aplamai daugiaus politiškos 
laisvės.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
IŠPLAUKĖ RYGON.

Iš Kopenhageno praneša
ma, kad iš vyriausios vokie-i 
čių karės laivų prieplaukos 
Kiel išplaukė didelis būrys 
<arčs laivų link Rygos.

Šioji žinia gali reikšti, kad 
neužilgo vokiečiai gali vė 
atnaujinti savo pastanga: 
paimti Rygą, kurią jie jai 
keletą kartų, po daug karei 
vių pražudydami, 
stengėsi užgriebti.

veltui

MEXIKOS BANDITAI 
SUNAIKINO TRAU

KINĮ.

Praeitą pėtnyčią mexiko- 
nai .plėšikai užpuolė ant 
traukinio, kurisai ėjo i Me
xico City i Laredo, ir, sunai
kinę traukinį, apiplėšė pasa- 
žierius. Tarp pasažierių bu
vo ir amerikonu, iš kurių, 
kai pranešama, išplėšta iš
viso apie $3,000 pinigais. 
Laike traukinio sunaikinimo 
žuvo 24 ypatos.

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJE.

Iš Gibbstown, N. J., pra
nešama, kad Du Pont Para
ko dirbtuvėse tonais ištiko 
baisus sprogimas, užmušta 
13 ypatų, o 30 sužeista. Iš 
ko ištiko šis sprogimas—ne
sužinota.

METAI XVIII

Is Amerikos
CRLAIVIŲ LENKTYNES Į M. Arcivyskupą Mundelein 

SKERSAI AMERIKĄ.
New Yorke esantis Aero 

Club of America sumanė j 
rengti <

piąsis Pittsburgo apielinkė- 
se. Žmonės jįjį matę persi- 
rėdžiusį vienuole ir bevaik- 

ičiojantį tarp darbininkų. Iš 
Chicagos pasiųsta detekty
vai nuodintoją susekti.

NETEKO PROTO ANT 
LAIVO.

iir keletą šimtų turtingiausių 
i Chicagos gyventojų laike 
j pietų, parengtų vardan nau- 

' ‘ 'į “ jojo Chicagose Arcivvskuporengti orlaiviu lenktynes,!d " „ , . , ' . .. • ,, / - i-i^-ipries kiek laiko, dabar siektinų dalyvai turės perlėkti i1. . lr< v ’ . r
skersai per visas Hiivienytas! 
Valstijas, nuo Atlantiko iki j 
Pacifiko jūrių. Vertė do-i 
vanų, kurios bus išdalintos 
geriausiai atsižymėjusiems 
šiose lenktynėse, kaip ma
noma, sieks $100,000.

PROTESTAS PRIEŠ 
ANGLIJĄ.

Šiomis dienomis Suv. Val
stijų prezidentas Wilsonas 
žada siųsti protestą Angli
jai ir josios talkininkėnis 
prieš Suv. Valstijų krasos 
trukdinimą ir užlaikymą. 
Mat, nors Anglija ir neskan
dina Suv. Valstijų, kaip tai 
daro Vokietija, vienok jinai 
daro daug nuostolio šiai ša
liai, įsimaišydama į preky
binius Amerikos reikalus ir 
taipogi dažnai užgriebiama 
Šuv. Valstijų krasą. Prieš 
tokį tarptautiškų teisių lau
žymą Wilsonas ir rengiasi 
protestuoti.

Berods, nebepirmas tai 
Amerikos protestas prieš 
talkininkų pasielgimą, vie
nok iki šiolei tie visi protes
tai neatnešė jokios naudos, 
nes nei Anglija nei jos tal
kininkes nenori išpildyti to, 
ko Wilsonas reikalavo savo 
notose.

KANDIDATAS Į 
PREZIDENTUS.

Republikonų partija turi 
keletą įžymesnių asmenų, 
kuriuos vienas ar kitas bū
rys politikierių nori pasta
tyti kandidatais į besiarti
nančius Suv. Valstijų prezi
dento rinkimus. Tarpe tų 
“kandidatų į kandidatus” 
žymiausią vietą užima buvęs 
prezidentas T. Roosevelt ir 
augščiausio teismo (Su
preme Court) teisėjas 
Hughes. Kaslink Hughes’o 
kaudidatuiros keista yra tai, 
kad jisai iki šiolei pats vie
šai nieko nekalba ir net ga
lutinai nepasisako, ar pri
ims kandidatūrą. Kaip ma
tyt, iki šiolei reguliariškieji 
republikonai daugiausia yra 
palinkę prie jojo. Nežinia 
nei, kokio programų jisai lai
kytųsi kaipo kandidatas. 
Pastaromis dienomis prade
da platintis daugiaus žinių, 
kad Hughes bene apsiima 
kandiduoti. Praeitą utar- 
ninką buvęs prezidentas 
T.aft, po pasikalbėjimui su 
Hughes, paleido gandą, kad 
teisėjas priimsiąs kandida
tūrą. Šioji žinia labai suju
dino republikonų politikie
rių minias. Pastebėtina tai, 
kad iki šiolei Suiv. Valstijo
se nebuvo atsitikimo, kad 
Supreme Teismo teisėjas 
butų kandidatavęs į prezi

dentus. Amerikoje yra lyg 
Tr .. . . i ir tradicija, kad to teismoKelionėn* nabagas i, .... . . v , .•’ ■ teisėjai visai salmtųsi nuo

politikos ir kandidatais į 
prezidentus nebūtų.

Atvykę į New Yorką gar- 
'aiviu “Philadelphia” pasa- 
ieriai pasakoja, kad, iš
laukus tam laivui iš Liver- 
'ool’io, Anglijoje, vienas 
nilžinas juodukas, važiavęs 
uom laivu, išėjo iš proto ir 
ulą laiką laikęs visą laivo 
<ui jisai buvo pergalėtas ir! 
nimfas, 
jasimirė.

VISOS VIDURINĖS AME
RIKOS UŽPUOLIMAS 
ANT SUV. VALSTIJŲ.

’ Sugrįžę su Suv. Valstijų 
skraiduoliu ‘‘Raleigh” į Pa
namą jurininkai pasakoja, 
kad visose Centrales Ameri
kos republikose pakilusi ne
apykanta prieš Suvienytas 
Valstijas dėlei Mexikos. Tų 
republikų gyventojai buk 
svarstą apie bendrą užpuo
limą ant Suvienytų Valsti
jų, jeigu jos įsiveržtų į Me- 
xiką.

NUODINTOJAS VIENUO
LĖS RŪBUOSE.

Iš Pittsburg, Pa., gauta 
Chicagoje žinia, kad garsus 
nuodintojas, Jean Crones, 
kurisai norėjo nunuodinti J.
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“PREPAREDNESS” 
NEW YORKO 
VALSTIJOJE.

New Yorko valstija šio
mis dienomis priėmė penkis 
taip vadinamus “prepared
ness” įstatus, kurių tikslu 
yra priruošti valstijų taip, 
kad jinai galėtų gintis, jeigu 
šią šalį užpultų kitos valsti
jos. “Preparedness” (pri
siruošimo) priešininkai siun 
tinėjo savo delegatus pas 
New Yorko valstijos guber
natorių prašyti, kad jisai at
mestų šių įstatų projektus. 
Vienok gubernatorius, iš
klausęs tų visų delegatų, pa
sirašė po legislaturijos nu- 
tarimais, ktirie tokiu bildu 
virto įstatais.
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Iš Lietuvos
IVAŠČENKOVAS, i

Samar. Gub.
Čia aš jau gyvenu 8 mėne

sius. Lietuvių darbininkų 
čia yra nemaža suvažiavu
sių, daugiausia iš Rygos, na, 
bet jie ne Rygos gyventojai, 
nes Rygon buvo atvažiavę 
tik dirbti. Iš lietuvių dar
bininkų gyveninio nieko ne
galima pranešti, nebent tiek, 
kad tarp lietuvių darbininkų 
nematyti jokio rupesnio 
šviesties ir lavinties.

Žmonių čia dabar kimšte 
prikimšta. Kitą kartą ateini 
iš dirbtuvės, negali kąsnelio 
juodos duonos nusipirkti.

Visas vietos gyventojų ir 
atkeliavusių iš toliau pasi
linksminimas—kortos ir va
dinamosios “kisluškos” gė
rimas.

Kovo 1 d. vienoje dirbtu
vėje atsitiko didelis sprogi
mas: sprogo granata. Daug 
sužeidė, o vienas iš didelės 
žaizdos tuojau mirė; kiti nu
gabenti Samaron ligoninė- 
sna.

rb. Skyrius

KOSTROMA.
Ūkio Kursai. Pabėgėliu Dar
bininku Kuopos. Lietuviu 
Vakaras. Batu Dirbtuvės.

Kovo menesio pradžioje 
Kostromos Skyriui Žemės 
Departamentas leido netoli 
miesto įsteigti, vasaros su
laukus, žemės ūkio prakti
kos kursus ir paskyrė tam 
reikalui 1000
jau nuimamojo, nuo miesto 
8 verstai, vieusėdėlį; jis ta
rėsi su gubernijos agrono
mu, kur.s pasižadėjo padėti 
darbui. Dabar skyrius rū
pinasi sujieškoti lietuvi ag
ronomų arba šiaip jau ūkio 
žinovų. Už darbų žadama 
gerai mokėti. Kas norėtu 
paimti ta vietų, prašoma ne
laukiant atsiliepti.

Belaukiant vasaros, jau 
pradėta rupinties iš lietuviu 
pabėgėliu sudaryti kuopos 
laukų darbams dirbti.

Velykoms taisomas lietu
vių vakaras.

Dar pažymėtina: Skyrius 
apsiėmė kas mėnuo paga
minti 100 porų batų karei
viams apauti, užtat dviem 
skyriaus darbininkam, batų 
siuvėjam, vyriausybė atidė
jo šaukimą karuomenėn.

ŽUVĘ KARĖJE LIETUVIAI.
Jokubauskas, Simno gm., Kalv. 

pav., žuvo nežinia kur.
Juškeviče Juoz., Bartn. gm., Vil- 

kav. p., žuvo nežinia kur.
Kalinskis Fr., Seinų p., 

žinia kur.
Kojava St., Kalvarijos 

nežinia kur.
Karkeviče Jonn., Seinų 

nežinia kur.
Korzunas Aleks., Suv. p., užmuš

tas.
Kamarauskas Fr., Kalvarijos pav.. 

užmuštas.
Katinskas Jon., iš Kibartų, 

žeistas.
Kilpa Ant., Vilkav. pav. žuvo 

žinia kur.
Kulakauskas Al., Suvalkų m., 

žeistas.
Kaleckas Ant., Suvalkų pav., 

muštas.
Lugauskas Juoz., Kalvarijos pav., 

žuvo nežinia kur.
Leonoviče Ant., Seinų m., sužei

stas. I ■ *’
Miliauskas Fr.,- Kalvarijos pav., 

žuvo nežinia kur,
Maslauskp-s Jon., Seinų miesto, 

žuvo nežinia kur.

žuvo ne-

m., žuvo

p., žuvo

Pasenkąs Kaz,. Suvalkų pav., žu-[Barkauskas J. A., Vilkmergės p.,I 2 
vo nežinia kur.

Rasulevičius Jon., Karki, g., Vil
kav. pav., žuvo nežinia kur.

Rutkauskas Vik., Mariainp.
žuvo nežinia kur.

Račkauskas Jurg., Kalvarijos 
žuvo nežinia kur.

Šimanskis Vikt., Marianipolės 
žuvo nežinia kur.

Lipkevičia Jon.,. Kalvarijos 
žuvo nežinia kur.

Sakalauskas Ign., Seinų pavieto,] 
žuvo nežinia kur.

Saladka Petras, Suvalkų pavieto, 
sužeistas.

Tutlis Just., Kalvarijos m., žuvo
nežinia kur.

Višniauskas Just., Seinų pavieto, 
žuvo nežinia kur.

Tiškevičius Juoz., Mariampolės p., 
žuvo nežinia kur.

Zalskis Pov., Kalvarijos pav., 
vo nežinia kur.

Zaikauskas Jon., Vilkaviškio
žuvo nežinia kur.

Žukauskas Ant., Suvalkų m., 
vo nežinia kur.

Asipaviče P., Seinų pav., žuvo
žinia kur.

^%?BELLS
flįUv Cy Memorial Bella a Specialty.

McBhaae Bell foundry C©~ timer©, McUrOM. įrką!!! I

Bm.,Petrunkeviče Ąnt., Kalvarijos m., j 
žuvo nežinia kur.

Paukeviče Vlad., Metelių g., Suv. ' 
pav., žuvo nežinia kur.

Podziauskas Ant., Suvalkų pav., 
žuvo nežinia kur.

Paceviče Vikt., Kalv. p. Simno g., 
žuvo nežinia kur.

Paulauskas F., Seinų p., žuvo ne
žinia kur. ,

Petrauskas Fr., Pajevonio gm., 
Vilk, pav., žuvo nežinia kur.

Podbielskis Vlad., Seinų pav., su
žeistas. .

Lapeška Fr., Seinų pav., užmuš
tas.

Šnngelskis Fr., Kalvarijos pav., 
žuvo nežinia kur.

Urbonas Vikt., Seinų m., žuvo ne
žinia kur.

Urbataviče Košt., Suvalkų pav., 
užmuštas.

Višniauskas Juoz., Suvalkų pav., 
užmuštas.

Vaškevičia Bol., Seinų pav., žuvo 
nežinia kur.

Višniauskas Just., Vilkaviškio p., 
žuvo nežinia kur.

Žaliauskas Pov., Suvalkų m., žp- 
vo nežinia kur.

Zineviče Bron., Seinų p., užmuš
tas.

Zaikauskas Mik., Suvalkų pav., 
užmuštas.

Meksa Vine., Vladisl. m., žuvo 
nežinia kur.

Bartaševiče Ad., Kalvarijos m., 
žuvo nežinia kur.

Bieleviče Ant., Seinų m., žuvo ne
žinia kur.

Bajarskis Jon., Suvalkų g., žuvo 
nežinia kur.

Brandas JuoJz., Barlin, gm., Vil
kav. p., žuvo nežinia kur.

Bučkis Ant., Vilkaviškio m., žu
vo nežinia kur.

Bučinskas Jurg., Vižainiu g. Suv.
p., žuvo nežinia kur.

Barauskas Jon., Vilkav. p., 
vo nežinia kur. '■

Babrauskas Petras, Suvalkų 
sužeistas.

Bielskis Step., Kalvarijos pav., 
sužeistas.

Dzeniseviče Jon., Suvalkų m., žu
vo nežinia kur.

Gataveckas Ant., Suvalkų m., 
žuvo nežinia kur.

Izblckis Petr., Suvalkų m., žuvo 
nežinia kur.

Kal’nskas Fr., Kalvarijos m., 
vo nežinia kur.

Kupceviče Jon., Liudvinavo
Kai. p., žuvo nežinia kur.

Klastauskas Andri, Kalvarijos 
žuvo nežinia kur.

Kuras Jon., Virbaliu m., žuvo ne- 
nežinia kur.

Kalasauskas Ant., Bartin. g., Vil
kav. }>., žuvo nežinia kur.

Kaupackis K., Alytaus m., žuvo 
nežinia kur.

Kvederaviče Juoz., Veisių g., Sei
nų p., sužeistas.

Krasnickis Jon., Simnas, Kalv. p., 
sužeistas.

Lukaševiče Vin., Suvalkij p., žu
vo nežinia kur.

Miliauskas Fr., Suvalkų m., žuvo 
nežinia kur.

Masilskis Jon., Seinų m., žuvo ne
žinia kur.

Lugauskas Juoz., Kalvarijos m., 
žuvo nežinia kur.

Maruškeviče Kaz., Simno gm., 
Kalv. p„ žuvo nežinia kur.

Murauskas Ant., Pilviškių
Mar. p., žuvo nežinia kur.

Marcinkeviče Ant., Mar. p., 
tan. g., žuvo nežinia kur.

Magdal/nskis Juoz., Kibartų 
žuvo nežinia kur.

Miliauskas Jon., Suvalkų g., 
vo nežinia kur.

Mažeika Al., Zaboriškių g., Suv. 
pav., sužeistas.

Mastauskas Juoz., Bartin. g., Vil
kav. pav., sužeistas.

Paupevičius V., Simno g., Kalv. 
p., žuvo nežinia kur.

Paulauskas F., Bartin. g., Vilk, 
p., žuvo nežinia ukr.

Petrukeviče Ant., Kalvarijos 
žuvo nežinia kur.

Packevičius Vlad., Metelių
Seinų p., žuvo nežinia kur.

Pazuokas Kaz., Mariainp. miesto, 
žuvo nežinia kur.

Pagirių k., sužeistas.
Bfjistęris P., Panevėžio p., žuvo 

nežinia kur.
Blasonas J., Pan. pav.. Moldoeanų

m v., žuvo nežinia kur.
fiukėlis K., Panevėžio p., Noeianų 

p., y., Viatka k., žuvo nežinia kur.
Budonas F. J., Šiaulių p., Kurs. 

m’’l v., Ragonių k., žuvo než. kur.
Bekeviče M. M., Kauno pav., su

žeistas.
Čižas P., Panevėžio p., Gulbinų k., 

sužeistas.
Daugis M., Pan. p., Pabiržių v., 

žuvo nežinia kur.
Duleviče B., Pan. pav., Pravių k., 

žuvo nežinia kur.
Černiauskas A. O., Vilkmergės p., 

Taujienų v., Čebatoriko k., žu
vo nežinia kur.

Franceris J., Panevėžio p., Gulbi
nų k., sužeistas.

’[Gausis P. M., Panevėžio p. ir v., 
sužeistas.

Gausis P. M., Pan p., Biržų v., 
sužeistas.

Griškeviče A., Pan. p., Kurklių v., 
žuvo nežinia kur.

Geiša P., Pan. p., Gulbinų v., su
žeistas.

žu' Grigaliūnas M., Šiaulių pav., Jo
niškiu m., žuvo nežinia kur.

žu-

žu-

ne-

tiU-

110-

su-

už-

zu-

P-,

žu-

g-,

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio -padaitinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel. Yards 602

g ' Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- 
— kų. muzikų, geriausių dekliamucijų, monologų, dialogų ir. t.t., 
g gali turėti tai visa uždykų. Atsilankykite i musų krautuvę. Męs 
B turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
S kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant aut geriausių grafo- 
| fonų visai uždykų.

KAUNO GUBERNIJAe
Alšauskas Juoz., Kauno m., 

vo nežinia kur.
Andrutis August., Telš, p., Mosė-1 jaškevičiUs p. K., Pan. pav., No- 

džių v., sužeistas. eiunų vai., užmuštas.
Janužis Jon., Telšių p., sužeistas. Jankauskas J. K., Panevėžio p., 
Markeviče Step., Telšių p. Kre- Gulbinų v., sužeistas. .

ting, v., sužeistas. Jaškevičius A. M., Pan. p., Nau-
Miselis Juoz., Vilkui, p., Užpalių Į miesčiO vai., sužeistas.

v., žuvo nežinia kur. Jankauskas A. K., Šiaulių p., su-
Pilelis Fr., Telš, p., Salantų v.,kejstas

žuvo nežinia kur. Ijudis J. B., Kauno .pav., užmuš-
Timonas Aug., Kauno p., Surviliš- tas

kių v., sužeistas. [Kokurajus J., Pau. p., Naum. v.
Vasniauskas M., Panevėžio m., I jr j- sužeistas.

sužeistas. jKatilavičia B., Pan. p., Pasvaliu
Činskis Pil., Raseinių p., žuvo ne-| v sužeistas.

žinia kur. Kavaliauskas A. F., Kauno p.,
Čirikas Mik., Šiaulių p., sužeistas. Lianų k., žuvo nežino kur.
Damblinskas Juoz., Raseinių p., Kupstis A. E., Zarasij p., Antuza-

užmuštas. 1 vo V-; Mesk, k., žuvo než. kur.
Dzvilinskis Jon., Telšių pav., už- Lapinskas J„ Pan. p., Pomp, v.,

mustas. Smilgių k., žuvo nežinia kur.
Bajorauskas S,. Kauno p., Žeimių Leiša T. V.,“Zarasų p., Rraslavo 

v., žuvo nežinia kur. v., sužeistas.
Gudelis Jonas, sužeistas. Mieškauskas J. J., Pan. p., Noei-
Imbras Bron., Telšių p., sužeistas nu v., Derlių k., užmuštas.
Jesukas Ant., Kauno p., Josvainių Matkeviče B., Pan. m., žuvo neži- 

v., užmuštas. na kur.
Ivanauskas Fr., Raseinių p., Tau- Miliauskas A., Panevėžio m., ne- 

ragės v., žuvo nežinia kur. žinia kur žuvo.
Konomas Mik., Zaras, p.. Oknistos Markvenis P,. Pan. m., 

v., užmuštas. žinia kur.
Kutis Juoz., Kauno p., žuvo neži- Markūnas K., Pan. p., 

nia kur. k., nežinia kur žuvo.
Krlslukas Kaz,, Zaras, p., Pane- Mažukelis M., Vilk, p.,

vėžio v., sužeistas. v., Cebotarino k,

žuvo ne-

Gulbinų

P->

g->

An-

m.,

Žll-

m.

g-,

JONAS KULIS
Kėliau j antis ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 

Agentas.
Dabar važinėja po visas

Suvienytas Valstijas. Pas 
jįjį galite užsirašyti “Kata
liką” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

GARSINKITĖS L. L. 
“KATALIKE.”
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Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir sukatomis 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

iki ■iKATALIKO KRAUTUVE
S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

CHICAGO, ILL.
i
S 3249 So. Morgan St.,

■ 
i 
I 
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Dar Taip Nebuvo
PIKNIKAS GEGUŽIO MĖNESIO 

SU DAINOMIS.
Vengia Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas, nedčlioj, gegužio 
(May) 21 d. 1916 m. Leafy Grove, A nt. 
Blinstrupo Darže. Willow Springs, 111. 
Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 25c porai.

Program© dalyvauja visi Chicagos vy. 
rų ir mišrus chorai.

Pastaba: Imkite Archer-Cicero karus 
kol sustos, paskui imkite Joliet karus 
iki Leafy Grove.

METINIS DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių N. Kliubo, atsibus nedčlioj, 

birželio (June) 4 d. 1916 m. Geo. 
Cliernauekio darže, Lyons, Ill.

Užkviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti visuomenę, senus ir .įaunus. pra
leisti puiku laiką anVsvėžio oro.

Rengimo Komitetas.

Geo.

Parsiduoda:—mūrinis bizniavus na
mas,-tik pusė bloko nuo lietuviškos šv. 
Jurgio baž—'-'-ios. Turi būti parduotas 
i trumpų juil.ą, igs sa. ininkas nusipir
ko kitą didesni namų. Atsišaukit pas:

M, J, '.Tananevičia,
670 W. 18th Št., Kampas Union Avė.,

■ ’ ' '» ' Chicago, III.

ANTRAS DIDELIS
IŠKILMINGAS PIKNIKAS

Parengtas Dr-stčs G. L. Karaliaus 
Miudaugio No. 1, kuris atsibus nedė
liojo, gegužio (May; 21 d. 1916 m. 
Cheruaucko darže, Lyons, III. Pradžia 
9 vai. išryto. Įžanga 25e porai.

Paraduota:—bučernė ir grosernč tarp 
lietuvių, lenkti ir visokių kitokių -tau
tu; biznis išdirbtas per daugelį metų; 
pardavimo priežastis: savininkas turi 
du bizniu. Atsišaukti adresu:

M. H. Narvid,
732 W. 1‘Jtli St., Chicago. 111.

Reikblauju darbininko ant farniu į 
Minnesota valstiją; mokestis gerus: 
jeigu kas nori dirbti ant fatinų, tai at
sišaukit šituom adresu:

B. A. Kukta,
R. H. 1, Alniu.

Reikalinga:—mergina prie namų dar
bo, prie mažos familijos, gera mokestis, 
darbas ant visados. Atsišaukit pas:

M. J. Tananevičia,
670 W. 18th St., Kam}>as Union Avė..

Chicago, III.

-------------- -4-------------------------
CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.

įįiuoin pranešame, kad P. Bartkevi
čių, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas. Pas 
jį galite užsirašyti “Katalikų” ir už
simokėti pinigus. ,

S. P. Tananevičius,
“Kataliko” Leidėjas.

Telšių m., sužei-

Ras. p., Sartinkų

Šiauliij pav., su

Tau j ienų 
žuvo než. kur.

Kuneika VI., Šiaulių p., žuvo ne- Melnikas V., Zarasų p., žuvo ne
žinia kur . žinia kur.

Karpis And., Telšių p., Darbėnų Muleviče J. I., Pan. p., Girsudžių 
v. žuvo nežinia kur. I v., sužeistas.

Majutokas Petr. Kauno m., už- Eželis J. J., Pan. p., žuvo nežinia 
muštas.

Milius Ant., Raseinių p., užmuš
tas.

Makauskas Juoz., Kauno pav., žp- 
vo nežinia kur.

Mitaika Stan., Kauno p., Žeimių 
v., žuvo nežinia kur.

Mačiulis Ant., 
stas.

Nasvitis Vine., 
v., užmuštas.

Poluckis Jon.,
žeistas.

Rapšis Jonas, Ras. p., Mankunų 
v., žuvo nežinia kur.

Šlitskis Fr., Ras. p., Tauragės v., 
žuvo nežinia kur.

Savickas Fr., Rareinių pavieto, 
žuvo nežinia kur.

Stankeviče eVikt., Zarasų p., An
tai eptų v., žuvo nežinia kur.

Skardis Klem., Kauno p., sužei
stas. (

Vaičukas Jon., Ras. p., Kelinių v., 
žuvo nežinia kur.

Urbanaviče Ant., Šiaulių pav., Pa- 
dubisio v., žuvo nežinia kur.

Vaitkevlče Jon., Panevėžio m., 
žuvo nežinia kur.

Andrulis A., Pan. p., Girsuodžių 
, v., Uneišų kaimo, žuvo než. kur.
Angulis S. O., Vilkmerg. p., Kon

stantin. v., Ralt. k., ž. než. k.
Balčunas P., Pan. p.. Dvarikų k., 

. užmuštas.
Bieleckis A. K., Pan. m., sužeistas.
Bukauskas M., Pan. pav., Remy- 

galo's valst., sužeistas.
Bukauskas M., Panev. p.. Remy

galos v., sužeistas.

MAZOLA
p-l

P-,

nurodymai. Gan-

v.,

I

kur.
Nareviče A. K., Vilkmergės

Šėtos v., sužeistas.
Astrauskas V. S., Panevėžio

Pompėnų v., užmuštas
Astrauskas, Pan p., Ponpėnų 

žuvo nežinia kur.
Plačkis J., Pan. p., Nočiunų

Rūdininkų k., užmuštas.
Piradis J., Pan. p., Skrebiškių

Rergunų k., sužeistas.
Petraida J., Pan. p., Remygalos 

v., žuvo nežinai kur.
Poplys A. K., Vilk, p., Verpiu v., 

Gurna k., žuvo nežinia kur.
Petrauskas J. I., Zarasų p., Svė

dasų v., sužeistas.
Renrikis J., Pan. p., Voroncvo k., 

žuvo nežinia kur.
Rimkus P. A., Šiaulių p. ir v., žu

vo nežinia kur.
Smilga A., Pan. p., Skrobatiškių 

v., sužeistas.

PETER MILLER

! 
■

Męs pardavinėju
sių Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
me Pastovių Rtt-

yra išdirbėjo ir musų gvarantuo- 
ti. Musų kainos yra nebrangios. 
Mes perkamo senų Auksą ir Si
dabrų ištarpininmi.

Męs taisome Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzamenavo- 
ja Uždykų Specialistas.

Peter A. Miller
JUBILIERIS

2256 W. 22nd Si., Chicago, III.

A/TOTERĮS,kurios vartoja Mazolą,žino,kad 
’ J- nėra reikalo daugiaus turėti dumingą, kvepiančią 

virtuvę.
Pavyzdžiui, kepant kukulaičius, nėra jokio budo pasakyti, 

kad kepimas yra varomas, i s skiriant mažą burbuliavimą, kuomet 
kukulaitis ineina į aliejų. Ir jie iššaukia apetitą, kuomet išeina 
švieži, trupus ir durpiniai.

. . Mazola yra skaitoma lygi augalų kainų užsie-
rIIKImiIUclS niuiams aliejams prikimšimo tikslams. Jinai 
pasilieka saldi ir gera neapribuotam laikui visose aplinkybėse.

, , Kuomet Mazola yra vartojama sviesto ir cuk- 
ApKCpinimaS raU8 apkepinimui arba aptraukimui grietine, 
tai pilnos penkios minutos yra sutaupiuamos. Pajaus lukštas, ap
kepintas Mazola, jra gardus ir suvirškinamas.

Mazola atlaiko daug didesnę gilumų negu bile kiti 
Kepimas viramieji taukai. Niekuomet nereikalinga deginti 
jųjų. Jinai pasiekia virimo šilumos labai greitai. Tai reiškia dį- 
delį taupininių lėšose ir šeimininkės laike.
Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausias maistas, 

kurisai yra kepamas jame. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mazola 
virimui, aprėpimui ir prikimšimui.

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų kornų ir iš nieko dauginus.
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—25 praiziniai 

kite Mazolos iš savo guoserniuko šiandien ir nustebinkite 
savo šeimynų kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gari 
skanus, kuomet padaryti su Mazola.

Corn Products Refining Co
NEW YORK

2



No. 10 Lietuvių Laikraštis' “Katalikas

Korespdndeiiciios
PITTSBURG, PA. I McKees Rocks. Pa.

Darbai vietos f abrikose 
eina gerai. Mokesti ir-gi < 
nemenkas: leberis uždirna li
gi 3 dol. per dieną. Beto yra ' 
kalbama, kad buk šiek-tiek 
pakelta.

Čia dirbtuvės geležies ir 
plieno ir darbai pavojingi 
sunkus. Aplinkui minkštų
jų anglių kasyklos.

Taigi tose visose dirbtuvė
se dirba nemaža ir lietuvių. 
Kaip vietiniai pasakoja, tai 
čia esama apie 20,000 lietu
vių (Pitsburge ir apielinkė- 
se).

Lietuvių gyvenimas gana 
paprastas. Rodos pusėtinai 
girtuokliaujama, nes mat 
prie karštii darbų ir dulkių 
dirba. Atsiranda blaivių 
šeimynų ir blaivių pavienių, 
ypač jaunimo.

Lietuvių veikiama gana 
daug. Turima daug dr-jų. 
Yra apie dešimtis kliubų. 
kuriuose šventadieniais gir
tuokliaujama.

Yra lietuvių biznierių ir 
išleidžiamas vienas laikraš
tis “Dilgėlės.” Buvo ren
giamasi išleisti ir kitą, ir 
tam tvėrėsi bendrovė, bet iš
tiko nesusipratimų ir nesi
rado gana drąsių žmonių 

■tarpe užmanyto jų, todėl ir 
neišėjo.

Čionai smarkiai ruošiama
si prie 3-jų didelių suvažia
vimų : SLA., TMD. ir ALTS. 
Suvažiavimai įvyks birželio 
pirųiose dienose. K.

Streikieriai drūčiai laiko
si ir manoma streiką laimės.

Worcester, Mass.
Šv. Pranciškaus parapija 

išsirinko piečių, dėlei luida- 
vojimo naujos bažnyčios.

Indiana Harbor, Ind.
Vietos lietuviai šiemet pa

minėdami Lietuvių Dieną 
surinko $92.20 aukų nuken- 
viams. Aukos pasiųsta Tau- 
tejusiems del karo betil
tos Fondui.

New York, N. Y.
Prasidėjo dideli darbinin

kų streikai. Darbininkai rei
kalauja 8 valandų darbo 
dienos ir 25 procentų algos 
daugiau.

Brooklyn, N. Y.
Čia nesenai atsibuvo esiie- 

rantistų suvažiavimas. Da
lyvavo ir keli lietuviai. Po 
viskam padainuota kelios 
dainos esperanto kalba.

Mahanoy City, Pa.
Gegužio 1 d. “Birutės” 

'•boras turėjo iškilmingą ba
lių Barkauskų svetainėj.

Westville, Ill.
Pasimirė Mataušis Juo

zaitis, 46 metų amžiaus. Ve
lionis Amerikoj išgyveno 
aplink 32 metu. Paliko di
džiam nuliudime žmoną ir 
3 mažus vaikus.

Rockford, Iii.
“Lietuvos Sūnų Dr-ja 

nutarė pastatyti scenoje 
“Nihilistus.” Tam užkvietė 
prisidėti ir kitas dr-jas. Su
tiko šios: Liet. Ukėsų Kliu
bas, Liet. Mot. Progrcsyviš- 
ko Susiv. 5 kp. LSS., Soc. J. 
Ratelio, Dramos Giedorių 
dr-ja “Kanklės” ir Simano 
Daukanto dr-ja. Režisieriau- 
ti pakviestas A. Vitkauskas 
iš Chicagos, kuris nesenai 
atvyko iš Lietuvos ir jau 
d arbavosi Cl i ica go j.
Maryville, Ill.

Pas mus maža lietuvių: 
30 šeimynų ir apie 40 pavie
nių. Yra keletas 
SLA. ir Šv. Antano 
boto dar LSS. 106 kp.

Cicero, III.
Šv. Antano lietuvių para 

pijos mokykloje, įvesta 
gių gaminimo kursai.

Shenandoah, Pa.

vai

Castle Shanon, Pa.
Gegužio 2 d. automobilius 

suvažinėjo lietuvį mainierį 
Tumosą.

lio linijos traukinis pagavo 
Antaną 
m., ir 
Nuo to 
rė.

Valentinavičių, 34 
nupjovė jam koją, 
nelaimingasis ir mi

Šast St. Louis, Ill.
Čionai susitvėrė SLRKA 

179 kuopa.
■ F-------------------- -----  ' '

Philadelphia, Pa.
ALT. Sandaros kp. 

jo balių gegužio 6 d. 
lankė gražaus jaunimo.

ture
A t si

Boston, Mass.
ALT. Sandaros 7 kp. atsi

buvo balius gegužio 6 d. 
Vtsilankė gražaus jaunimo.

Waterbury, Conn.
Keli lietuviai sumanė 

organizuoti kooperativinę 
mėsos ir kitų valgomų pro
duktų krautuvę. Tuo tik
slu atlaikyta pora susirin
kimų. Visuomenė tam dar
bui užjaučia, nes tai gra
žus ir naudingas sumany
mas.

SU

dr-jų 
dr-ja

Painesdale, Mich.
Čionai darbai eina 

bet lietuviai nenusistovi. 
Meta darbus ir važiuoja, tai 
į Chicagą, Roekfordą ir De
troit, arba i kitus didesnius 
miestus. Kiti pavažinėjo su
grįžta.

gerai.

JŪSŲ GAZO KAINOS BUS SUMAŽINTOS 
tuojaus, jeigu miestas priims gazo kompani
jos pasiūlymą, kurisai dabar yra miesto tary
boje. Štai, trumpai suglaustas, yra tasai pa
siūlymas:

Gano Kompanijos Pa
siūlymas Miestui.

1. Leiskite mums dirbti ir pardavinėti 
“gazą šilumos vienute” vieton pase
nusia ir brangia ‘‘žvakės vienute.”

2. Męs iš savo pusės tuojaus Įvesime 
naują kainą tvarką, kuri bus žymiai 
žemesnė negu dabartinėj! tvarka. 
Žemesnis kainą sutvarkymas galima 
bus toliaus peržiūrėti, kuomet bus nu
statoma musą nuosavybės kaina, ir ją
ją prideramai Įgaliota valdžia gali 
peržiūrėti bile kokiu laiku.
Dabartinės gazo kainos turi būti pa
didintos, je'ę- mums nebus pavelyta 
dirbti ir pardavinėti gezą sulyg “ši
lumos vienutes.” Mes tai galime už
ganėdinančiai prirodyti blle kam.

priėmus šį pasiūlymą, -Jus turėsite žemesnes 
Pasikalbėkite su savo alderma- 

Joigu kuri nors dalis šio dalyko Jums

3.

4.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra- 

WI dėsi vartot musų su-.
S " įtaisytus plaukams vais
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dcrmafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardyta: “Puikus Plaukai”, 
ARGIL SPECIALTIES CO.,

Dept. 6
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa,

išrausta
WHITE ROCK

BALTIMORE, MD.
Balandžio 24 įvyko kata

likų su tautininkais bendras 
rinkimas aukų nukentėju
sioms nuo karės lietuviams 
Išėjo rinkti 375 rinkikai 
Aukos dalinosi tarpe tauti
ninkų ir katalikų sulig pri 
statyto skaičiaus rinkikų. 
Tautininkai pristatė 131, o 
katalikai 242 rink. Iš vise 
surinko aukų $1,328.65. Tau
tininkų fondui teko $441.62 
o likusieji katalikų. Balti- 
morės kardinolas paaukavo 
$100.00.

Verbų nedėlioję buvo pra
kalbos, kuriose kalbėtojais 
buvo Marylando valstijos 
advokatas Broening’is ir ad- 
vok. Disney. Abudu kalbė
jo užjaučiančiai lietu
viams, o Disney parašė net 
straipsnį į vietos laikraštį 
apie lietuvius. Rinkikas-

Westville, Ill.
Buvo rinkimai miesto val- 

lybos, ir išrinkta visi lietu
viai.

’chenectady, N. V.
Pranas Kazlauskas, lietu

Tis, išrado elcktrikine pielą

lorrisville. III.
Lietuvis išrinktas “Trust 

>e” Ledford, Ill...ant nepri 
’ulmingo tikieto.

Rochester, N, Y.
'ės 8 d. įvyko rubsiuvių Uni 
os Amalgamated Clothing 
/Yorkers of America šuva 
'davimas. Iš .Chicagos nu
važiavo 24 delegatai tarpe 
airių du lietuviai: A. Cha- 
pietis ir J. Bačiunas.

Gegu-

Margumynai.
Du Bois, Pa.

Balandžio 30 d. šv. Juoza
po lietuvių bažnyčioje atsi
buvo 40 valandų atlaidai.

Lawrence, Mass.
TMD. 26 kp. turėjo pra

kalbas. Kalbėjo AI. Šalčius. 
Calbėjo apie Amerikos lie- 
uvių gyvenimą ir aiškint 
>pie A. L. T. Sandarą.

LSS. 64-ta kp. parengt 
zakarą. Vaidino “Blinda.” 
3o Velykų rengiasi statyti 
‘Du broliu.”

Brooklyn. N. Y.
SLRKA. turėjo apskričio 

suvažiavimą 1 d. gegužio, 
Apreiškimo P. Šv. parapijos 
svetainėje.

Pottsville, Pa.
Čionai nesenai tapo nu

teistas mirtin lietuvis Miko
las Losius už nužudymą pa
lios. Balandžio 10 d. teismo 
ausprendis išpildytas.

Pittston, Pa.
Kun. J. Miliauskas ir p. 

L. Vasauskas suorganizavo 
bažnytinį chorą.

Brooklyn. N. Y.
Gegužio 30 d. ALRK. Mo

terų Sąjungos 24 kp. rengia 
šeimynišką vakarienę, Ka
ralienės Aniuolų parapijos 
svetainėj.

?ittsburg. Pa.
J. Kulis atrado čia vieną 

įaują lietuvį drutuolį Alek- 
?andrą Bartašių. Jis turi 
25 m. amžiaus ir sveria 208 
sv., augščio 6 pėdų ir 3 co
lių. Jau turėjo apie 70 ris- 
ynių, bet po svetimais var
iais ir tarpe svetimtaučių. 
Dabar jis draiveriauja.

Morgan, Pa.
Balandžio 23 d. vakare, li

ko peršautas Kazimieras 
Pliopis, 35 metų amžiaus ir 
tėvas penkių vaikų. Jis per
šautas į pečius. Daktarai 
sako gyvybė esanti pavoju
je. Tas viskas atsitiko esat d 
>irtam K. Pliopiui ir girtu 
tarpe.

Yew Haven, Conn.
Balandžio 26 d. Halle uni

versiteto Woosley salėje at
sibuvo amerikonų tarptau- 
tiškas koncertas. Koncertt 
dalyvavo grekai, švedai, ita
lai, airiai, rusinai, vokiečiai 
Buvo garsinta, kad bus lie
tuviai, bet pastarieji nepri- 
drengė ir nedalyvavo.

Gegužės 14 d. rengė ri\\ID 
14 kp. prakalbas. Žadėjo 
kalbėti St. Šimkus.

So. Boston, Mass.
Balandžio 30 d. Piliečių 

Kliubas parengė prakalbas. 
Kalbėjo Dr. Jakimavičius 
anglas J. Murphy, Ivaškevi
čius, Vitaitis, AI. Šalčius 
Žmonių prisirinko labai 
daug.

Kenosha, Wis.
Lietuvių Balso dr-ja ba

landžio 29 d. parengė vaka
rą. Suvaidino.. “Vienas iš 
mus turi apsivesti.” Po vai
dinimui dar buvo dainuota 
solo “Kur bakūžė samano
ta” ir deklamacijų. Publi
kos buvo daug.

Binghamton, N. Y.
Kovo 26 d. Lietuvių sve

tainėje kalbėjo J. O. Širvy 
das. Jis pasakojo apie lie
tuvių pašelpines draugijas. 
Surinkta nukent, nuo karės 
$12.50 aukų.

Cambridge, Mass.
Balandžio 15 d. buvo su

rengta “Tag Day.” Per šią 
dieną surinkta išviso $905.00.

Philadelphia, Pa.
Pietinėj daly j šio miesto 

lietuvių dr-jos išsistatė sve
tainę vertės apie 40,000 dol. 
Balandžio 24 <1. buvo atida
rymas. Balandžio 25 d. bu-| 
vo koncertas ir kalbėjo ang
lai: Hubert Horon, Clinton 
Rogers Woodruff. Iš lietuj 
vių kalbėjo Dr. Dambrau
skas, Stasiulevičius, Užu- 
meckis, Dr. Klimas ir Var- 
zevič. Vietos choras sudai
navo kėlės daineles. Po to 
buvo dar kitą dieną ir-gi ba
lius. Tai-gi atidengę nauja 
svetainę baliavojo 3 dienas

Miestui
gazo kainas tuojaus.
nu apie tai.. V ’ u
neaiški, tai parašykite imnns apie tai.

Tiktai užadrosnokito savo laiškų arba atvi
rutę Departamentui B. Peoples (las Light & 
(loke Company, ir dabokite atsakymą apgar
sinimuose, kurie dabar yra talpinami dide
liuose dienraščiuose.

The Peoples Gas Light A Coke Company
PeoplcH Gas Building Telefonas U abash (>000

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 11)15 by A. Krasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo.. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kuri9 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. lo
dei jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Ibi

» F. A. POSZKOS APTIEKA
3ĮO1 S. Morgan St, - CHICAGO. ILI

SPECIALIšKOS GYDUOLĖS.
vidurinių ir išlaukinių ligų, 
os skausmų ir kitokių no- 

. . .$1.00 
atimu ir 
ir $1.00 

...........50c 
nuospaudų, minkštų ar kietų.
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kraujo, sii|
.......... 50c

■ ausin

lengvų 
tokios 
miesto 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-
ir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto 

pačta vo miesto Lu- 
Nusipirkite musų ko- 

ir jums taip pa-

Reikalaukite nuo pardavė
ju popieriukių, kurios yra 
duodamos dykai su kiek
vienu 5c pakeliu NAVY. 
r’ THE AMERICAN 4

TOBACCO COMPANY *

the Awnc»rt ą

G.WGMĮi£AX!
■D BALTI MORE, MD.,^

Vžino
kinis yra tikras tabakas. Jis eina 
laukan visokiame ore ir jis nori tokio 
tabako, kuris galėtų jį užganėdinti ir 
palinksminti. Dėlto jisai ir susuka 
šviežią, priimnų cigaretę iš NAVY, il
gai supjaustyto tabako—ruko jį savo 
]»ypkčje —- kramto jį tarpe rūkymų.

GAIL & AX 

NAVY 
Long Cut Tobacco

“Geriausias Tabakas Geria isiuose Pakeliuose

Alos sendiname šiuos nunokusius 
Kentucky Burley lapus, pakol jie yra 
taip saldus, priimnųs ir kvepiantis, 
kad Jus galite pasidžiaugti jais visų 
dienų. Ales supjaustom jį ilgais pluoš
tais taip, kad Jus galėtumėte lengvai 
susukti į apvalą ir gerą cigaretę. Taip 
pat rūkyti jį pypkėje — ir del malo
naus ilgai užsilaikančio kramtymo.

Jokis kitas 
tabakas neturi
tokio nepaprastai 
gero skonio ir NA- 
VY keturiose po- 
pierėlėse pakeliai 
užlaiko visą šitą 
skonį ir priimnu- 
ma NAVY tabake, i

DYKAI'

^jyiiiiiurnrn-^

Kuomet jokie vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Eeumanrmo vai
stų ir rasi tikrų palengvinimų ir urnų 
palengvėjimų,

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite Šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache PowdersGERIAUSIOS FARMOS

Pirkite pas mus farinas didžiau
sioje Lietuvių Farmcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu bude, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžcme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemes pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farraą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame 
pilna 
nj’čių, 
keliu,
Scottville ’ės ir 
dington, Mich. 
lionijoje farmas, 
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga’' farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaut -ijtnvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras s<z,*^as:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.
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. PrisiunSiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Redakcijos 
Straipsniai

PERMAINA PARAPIJI
NĖSE MOKYKLOSE.
Angliškoje Chicagos spau

doje liko atspausdinta labai 
įdomi žinia, kurioje prane
šama apie vieną didžiausių 
permainų, kokias parapiji
nės mokyklos kuomet nors 
turėjo. Toji žinia dienraš
tyje “Chicago Daily News” 
gegužio 12 d. 
paduota:

sekančiai yra

(text books), 
svetimose (su- 

kalbose, 
parapijinėse 

Prade-

Rankvedžiai 
spausdinami 
prask neangliškoje) 
bus panaikinti
Chicagos mokyklose, 
dant sekančio spalio mėnesiu 
visos mokslo knygos, 
turės vartoti 115,000 mokinių 
240 mokyklų 2,500 mokytojų 
priežiūroje, bus spausdinta an
gliškai.

Šio nutarimo pasiekė diece
zijos mokslo taryba, arcivys 
kupo Mundeleino paskirta tuo- 
jaus po jojo įvedimui į šią die
ceziją ir susidedanti iš kun. 
James J. Jennings airiškos kil- 
nės, kun. George Heinsath vo
kiškos kilmės ir kun. Thomas 
Bona lenkiškos kilmės.

“Tvarkos tikslu yra visiš
kai suamerikoninti katalikiškų 
Chicagos mokyklų systemą,” 
apskelbė kun. Jennings. “Mes 
manonlC *’ mokinti savo jauni
mą, kad daugiaus nebūtų Ame
rikos airių, Amerikos vokiečių 
arba Amerikos lenkų musų mie
ste, bet tiktai tikri amerikonai. 
Kitais žodžiais, męs rengiamės 
išimti “ hyphen’ą” iš parapiji
nių Chicagos mokyklų”.

kurias

NEIŠISNEITASMįslių Pasakos stirniuką negimusį; susikū
ręs ugnį, iškepė ir suvalgė^ 
Pavalgęs, nujojo pas kara- 
lyčią. Tada jis, tarp kitų 
klausimų, uždavė įspėti jo 
mįslį: “Myls mylą mylėjo, 
tas vienas—du, tiedu du dvy
liką; iš linksmybės ugnis sto
jęs, nematantį nušovė, negi
musį Suvalgė.” Karalyčia 
gana spėja, bet niekaip neat
spėja! Tada karalius dalai- 
kė savo žodį. Ir jis apsive
dė su jo dukra. Tėvas žen
tui atidavė karalystę, ir jis 
gyveno laimingai.
’ L. P. Y. t. ii.

kų, girdisi daug nusiskundi
mo ir pasiguodimo, kad di
delė stoka darbininkų į lie
tuvių biznio ir pramonės 
įstaigas. . Tarp didesniųjų 
įstaigų yra daug vietų, ku
rios laukia gabių lietuvių ir 
lietuvaičių.

Gaila tiktai, kad musų 
jaunimas nemato tų visų 
progų. Paprastai stengia
masi eiti į “amerikoniškas” 
įstaigas dirbti, dažnai už 
menką mokestį. Tonais dir
va jau gerai išdirbta. Bet 
tenais ir darbo rankų yra 
perteklius. Tat dasigauti ko 
nors geresnio yra daug sun
kinus negu lietuviškoje dir
voje, kuri dar tiktai auga ir 
kurioje tat daugiaus progų 
pasilipti eikštėn. Ypatingai 
tos progos yra geros čia gi
musiam lietuvių jaunimui, 
kurisai kalba angliškai ir 
taip gi pažįsta savąją lietu
vių kalbą. Žinoma, reikalin
ga yra prisiruošti prie šio 
darbo. Reikalinga pasimo
kinti gerai lietuvių kalbos, 
rašybos. Dėlei stokos tokių 
darbininkų, lietuviškose 
įstaigose dažnai turi dirbti 
žmonės, kurie jokiu budu 
netinka panašiam darbui 
Geri ir tinkami darbininkai 
galėtų tikėtis turėti geras ir 
pastovias vietas, kurios daž
nai turi savyje didelę ateitį.

Reikia tiktai įžiūrėti tas 
progas ir jomis pasinaudoti.

Žmonės sudeda tuos pini- I 
gus, kuriais užsilaiko para- ■ 
pijinės, kaip ir kitos moky- < 
klos. Kiekviena parapija 
savais pinigais užlaiko sa
vas parapijines mokyklas. 
Žmonės deda tuos pinigus. 
Dėdami tuos pinigus, žmo
nės nori, kad jųjų vaikams 
butų suteikta proga išmok
ti savo tėvų kalbą, idant tė
vai su savo vaikais galėtų 
susikalbėti ir susiprasti. Ši
sai sumanymas turi savo 
tikslu neleisti vaikams iš
mokti savo tėvų kalbos. Įsi- 
vaisdinkime šeini vną, ku- 
rioje tėvai negali susikalbė
ti su savo vaikais. Koki 
santikiai turi būti tarp vai
kų ir tėvų? Kokią įtaką tok
ai dalykų stovis padarytų 
vaikų atsinešimą į tėvus? 

Ar šio nutarimo sumanyto
jai pamąstė kuomet nors a- 
)ie tai? Dabar čia gimusi’ 

gentkartė labai dažnai su 
panieka atsineša į savo tė
vus, kaipo ir “kvailus fo- 
reignerius”. Šisai sumany
mas tiktai duos dar geresnę 
dirvą šiai paniekai išsiplė
toti, išbujoti.

Antra vertus, parapija y- 
a tikėjimo ir vien tiktai ti

kėjimo įstaiga. Kokiai nors 
“amerikoninimo”, rusinimo, 
enkinimo, vokietinimo ar 
atokiai politikai neturi 
uiti jokios vietos. Parapi
ni] inės mokyklos yra įsteig
tos tam, kad vaikus mokin
ti ir auklėti katalikiškoje 
dvasioje. Lietuviai piktino
si, kuomet Lietuvoje Kata
ikli Bažnyčia buvo pavers
ta į lenkinimo įrankį. Ne- 
dtaip bus ir čia, kuomet 
žmonės sužinos, kad už jų- 
ų pinigus įsteigtose ir jųjų 
unigais palaikomose moky
klose norima visai neleisti 
ųjų vaikams mokintis savo 
tėvų kalbos.
Sąryšyje su šiuom sumany

mu mums įdomus vienas da- 
ykas. Musų kunigai, kurie 
stovi tų mokyklų vadovais 
<r globėjais, iki šiolei nei pu
se lupų neatsiliepė apie šį 
neišmintingą sumanymą. Ši
sai sumanymas gręsia dide- 
iu pavojum lietuviams, 

kaipo tokiems. Tikėjimui ji
sai nieko neprigelbsti. At- 
penč, jisai yra politiškos kil
mės. Tat musų kunigų, 
kaipo lietuvių, priedermė 
butų pakelti savo balsą 
prie ššį visą darbą ir ne
leisti parapijines mokyklas 
paversti į kenksmingą lietu
viams politikos įrankį.

Si

r;

TarpLaikraščių

Čia aiškiai pasakyta, kad 
Chicagos parapijinės ujo- į 
kyklos norima padaryti 
įrankiu “amerikonizavimo” 
politikos. Tasai ‘ ‘ ameriko- 
nizavilnas” yra tame, kad 
nemlokėti kitos kokios kal
bos, kaip tiktai anglišką. Jo
jo tikslu yra sudaryti aplin
kybes, prie kurių tėvas ir 
motina negalėtų susikalbėti 
su savo vaiku, jeigu tėvai, 
dėlei gyvenimo aplinkybių, 
neturėjo progos išmokti ang
liškai.

Visas šis sumanymas yra 
pastatytas ant begaliniai 
kvailo sanprotavimo, kad 
tiktai tie, kurie moka anglų 
kalbą ir nepažįsta kitų kal
bų, o ypatingai savo tėvų 
kalbos, gali būti gerais ir 
‘1 tikrais’’ amerikonais.

Visas šis sumanymas iš 
pat savo pamatų yra nea- 
merikoniškas, neteisingas, 
neišmintingas ir padidinąs 
tas ištvirkimo progas, ku
rios jau ir dabar yra mato
mos čia augusiųjų tarpe ir 
kuriomis taip dažnai skun
džiasi tėvai ir jaunųjų au
klėtojai.

Šiame sumanymo męs 
matome gabalėlį tos rusini
mo ar vokietinimo politikos, 
kurią lietuviai ir taipogi ki
tos tautos turėjo progą pa
tirti ir kuria bjaurisi ir pik
tinasi kiekvienas civilizuo
tas žmogus kaipo priespau
dos, vergijos ir persekioji
mų apsireiškimu.

ROCKEFELLERIO FON
DAS ŠELPS LIETUVĄ.

11V ienybė Lietuvninkų, ’ ’ 
numeryje 19, paduoda iš 
angliško laikraščio sekantį 
pranešimą:
New Yorko vakarinis dien

raštis iš gegužės 5 d. įdėjo 
sekančio turinio telegramą: 
“Bernas gegužės 5 d. (per 
Londoną). Dr. Gabriel (be
ne Gabrys—Red.), pirmi
ninkas lietuvių šelpimo ko
miteto, šiądien pasakė, kad 
vokiečių užimtoje Lietuvoje 
didžiausias vargas ir kad 
Amerikos Rockefellerio fon
das pažadėjo šelpti kas mė
nuo už 1 milioną provizija.”

Jei tas tiesa, tai Gabrio 
pasidarbavimas gelbės Lie
tuvos žmones nuo bado. Mu
sų aukos tai tik lašas jūrėse 
prieš tą pažadėtą auką. Ne
jaugi ir už šitą darbą 
niekinamas Gabrys?

bus

UŽMIRŠTOS PROGOS.
Prisižiūrint į Amerikos 

lietuvių jaunuomenę, akin 
puolė josios neatbojimas į 
daugelį progų, kurios laukia 
jųjų lietuviškoje dirvoje. 
Neatkreipiama jokios aty- 
dos į tas progas, kuriomis 
jaunuoliai ir jaunuolės ga
lėtų pasinaudoti labai gra
žiai, ir einama jieškoti “pi- 
ragų,” vieton kurių labai 
dažnai randama tiktai šyk
štus duonos gabalėlis.

Amerikoje lietuvių biznis, 
pramonė didinasi su kiek
vienais metais. Tokiu budu 
kasmet- vis platesnė ir pla
tesnė darosi dirva, reikalau
janti laikui bėgant vis di
desnio skaitlio lietuvių dar
bininkų. Patyrinėjus tru
putį tarp lietuvių pramonin-

F. J. BAGOČIUS 
“SUSIMYLĖJO.”

“Tėvynė,” No. 18, štai ką 
praneša:

Iš visai patikėtinų šaltinių gir
dėjome, jog p. F. J. Bagočius yra 
pasiryžęs palikti Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ramybėje. 
Pirmutinis žingsnis, kokį p. Bago- 
čius ketina padaryti linkui san
taikos, yra tame, kad jis atšauks 
So. Bostone jo išimtąjį carter] 
korporacijai “Lithuanian Alliance 
of America.”

Tai reiškia, kad Ef Dži Ba
gočius pasiryžo daugiau ne
kliudyti tautiškos organiza
cijos, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje. Vaje, vaje, 
tikrai stebuklai darosi an : 
šios ašarų pakalnės! Susi
mylėjo ant SLA. Tai bus 
vienas neužmirštinas darbas, 
kokį Ef Dži Bagočius “nu
veiks” savo gyvenime.

APIE VIENĄ KARALIŲ 
IR GRABIŲ KASIKĄ.
Kad vieną syk apsirengė 

karalius medinčiūm; jodams 
per girią rado žmogų girioj 
kasant grabcs, sako: “Pa
dėk Dieve!” “Dėkui ponu
li.” Klausė karalius: “Kad 
tu taip sunkiai dirbi, ar 
daug uždirbi?” Sako—tiek 
ir tiek. “Na, kad tu tiek už
dirbi, kur’ tu pinigus dedi?” 
Žmogus sako: Vieną dalį me 
tų į vandenį, antrą dalį— 
skolą moku, trečią paskoli
nu, o iš ketvirtos dalies pat
sai maitinuosi su šešiais vai
kais.” Tas karalius mislija, 
kad jis taip sunkiai dirba, 
kam jis taip sunkiai uždirb
tus pinigus dalį meta į van
denį, o kad skolą moka, tai 
kam jis skolijasi. Mislija, 
mislija, niekaip neišmislija, 
ką jis jam pasakė. Sako: 
“Pasakyk tu man tą mįslį, aš 
tau duosiu tris šimtus do
rialių,—aš esu karalius.” 
Davė karalius jam tris šim
tus dorialių, o grabinis jam 
pasakoja: ‘ ‘Vieną dalį—tu
riu pirkt druskos: nesūdyta 
negaliu valgyt; antrą dalį— 
turiu savo senus tėvus, tai lu 
riu juos maityt; trečią dalį 
—turiu vaikus, tai juos tu
riu maityt, augyt, tai jiem 
paskolinu, kaip aš busiu se‘ 
nas, tai aš nuo jų atsiimsiu 
skolą, jie manę užlaikys.” 
Sako jam karalius: “Pakol 
manęs nematysi šimtą sykių, 
tai šitą niekam nesakyk mįs
lį.” Atsiskyręs nujo’ sau. 
Parjojo namon, išdavė raš
tus į visą savo karalystę, 
kad stato karalius didelius 
dvarus, jei kas atmįs mįslį. 
Suvažiavo" visoki didžiūnai, 
ponai tos karalystės; kara
lius jiem užminė tą mįslį— 
nei vienas neatminė. Kitą 
syk liepė susirinkt dvarpo
niam ir prastiem žmonėm, 
išdavė raštą tą ir tą dieną su
sirinkt ant mįslio. Vaikščio
ja tas ponas, pas katrą tas 
grabinis kasa grabes. Atėjo 
pas tą grabinį ir bėdavoja 
tas ponas, kad karalius už
minė tokį mįslį, o nieks ne
gali atmint. O tas grabinis 
sako: “Tu dabar žiūrėk, aš 
jam pasakiau, o jis kiek da
bar žmonių kankina.” Sako 
}onas: “Na, ar tu žinai?” 
“Na, aš ir jam pasakiau.” 
“Na, aš tau duosiu šešis šim 
;us dorialių, pasakyk tu ir 
man.” “Pasakysiu.” Gavo 
nuo pono šešis šimtus doria- 
ių ir pasakė tam savo po

nui. Tas pons nuvažiavo 
oas karalių ir atminė. Tas 
karalius sako: “Na, tas špic- 
jukas da mane tik sykį ma
tė ir jau pasakė, o aš jam 
sakiau, pakol manęs nematy
si šimtą sykių, nesakyk.” 
Tas ponas laimėjo laižybas. 
Šaukė tą žmogų karalius pas 
save ir jam žadėjo už tai 
galvą kirst, o tas žmogus jau 
turėjo devynis šimtus dolia- 
rių, nuo karaliaus buvo ga
vęs tris šimtus ir nuo to po
no šešis šimtus dorialių. At
ėjo pas karalių ir atsinešė 
krcpšyj tuos devynis šimtus 
ant peties. Klausė karalius: 
“Delko tu pasakei, mane tik 
sykį matęs? Aš tau sakiau, 
pakol tu manęs nematysi 
šimtą sykių, nesakyt.” O 
tas žmogus metė tuos pini
gus į žemę ir sako: “Aš tave

ne šimtą sykių mačiau, ale 
devynis šimtus sykių ma
čiau, prašau pažiūrėt!” At
rišo tą krepšį, išpylė tuos 
pinigus: “Va, ant kiekvie
no pinigo yra jus galva, o 
čia yra devyni šimtai do
rialių ir tiek, sykių aš jus 
mačiau.” Karalius matė, 
kad vėl jo teisybė, jį da vėl 
apdovanojo, ir tokiu dalyku 
išliko žmogus nuo smerties.

APIE LAIMINGA 
JAUNIKAITĮ.

Kitoj gadynėj vienam ka
raliui buvo duktė labai inan- 
dri, jog nieks negalėjo jos 
perkalbėti. Karalius užsi- 
mislino išleisti ją už vyro, 
bet už tokio kaip ir jin man- 
draus, o jeigu katras neper- 
rokuos jos, nustos savo gal
vos. Ir noi vienas jaunikai
tis, norint, mandrus, kad ir 
daugybę mokėdavo mįslių, 
bet jos neperšnekėdavo ir 
nustodavo gyvasties: nukirs
davo galvą. Vienas jauni
kaitis, gyvendamas su savo 
močeka, užsimislino joti pas 
karalaitę: gal jo neperšne- 
kės. Močeka nenorėjo jo 
leisti, idant ne jos tikram 
vaikui kartais kad nebūtų 
laimės, bet jis per nevalią 
balnojos žirgą. Tada moče
ka susiinislino aną nunuody
ti. Kada tas-arklį atsivedė 
prie durių, pašaukė aną į 
vidų ir padėjo stiklinę arba
tos; jis, numanydamas, kad 
gal but negerai su ta arbata, 
sugirdė savo šuniukui,—tas 
ir nustipo tuoj. Atlėkė var
nu du ir pradėjo šuniuką 
lesti; palėkę, varnai ant dir
vų nustipo; tuos varnus ra
do vagįs, kurių buvo dvyli
ka, o jog praalkę buvo, už
ėmė, sukurė ugnį kepti, o ka
da suvalgė, ir tie visi išvirto. 
O jis, ant savo sartoko jo
dams, matydama, kas su ki
tais dedas, iš džiaugsmo, jog 
jis gyvas, šovė į kūlyną; už 
kūlyno buvo stirna, ir ta li
ko nušauta. Kada jis stirną 
išskriodė, atrado viduriuose

APIE GUDRŲ UODININ 
KĄ (GARBORIŲ).

Vieną sykį važiuoja kara
lius ir mato, kad uodininkas 
plauna savo tam tikrai pa
dirbtame prudelyj skutas. 
Buvo stipriai šalta. Kara
lius, matydamas, kad tas 
žmogus tai)) kraščiai tokiame 
šaltame vandenyj darbuojas 
jam net širdis šiurpuliais 
eina, kaip tas nenušąla ran
kų. Apsistojo ir pasiuntė 
savo vežėją, paklausti, delkc 
tas žmogelis darbuojas to
kiame šaltyj ii’ ar nenušąla 
rankų. Uodininkas liepė pa
sakyt karaliui: “Aš turir 
darbuotis, nes dešimts dirba 
ir ką uždirba ta dešimtis, 
trisdešimts du suvalgo.” 
Vežėjas atėjo ir pasakė ka
raliui, kad taip uodininkas 
atsakė. Karalius mąstydar 
mas, kaip tas išsiaiškina, 
nuvažiavo toliau. Ant galo, 
parvažiavo namon,, o vis te
begalvoja, niekaip nęgal jis 
išgalvoti. Paskui mato, kad 
nieko nepadarysiąs, liepė Iš
vadinti uodininką pas save. 
Tas atėjo. “Pasakyk, uodi- 
ninke,” tarė karalius; -“o 
kaip tas išsiaiškina: 10 dirba, 
o ką uždirba, 32 suvalgo?” 
“Tas taip išsiaiškina, švie
siausias karaliau,—aš turiu 
10 pirštų ir 32 dantis; ką tie 
10 pirštų uždirba, 32 dantį? 
suvalgo.” Tad karalius su
prato, ir už tokį jo gudrumą 
davė uodininkui daugybę 
raudonųjų.
’ L. P. Y. t. ii.

“Lietuvių Balsas,” sako, 
kad Bostono “Darbininkas” 
yra nogud.

* *
Kas nenori prigulėti prie 

‘‘keinėšininkų,” tai tas yra 
bedievis.

I • * *
Kun. Kemėšio bedievystės 

diplomai visai atpigo.
Ss *
Žvirblis” susirgoAlbino 

džiova.
# *

L. Graičunas, taiDr. A.
tikras Halsted Street nmeel- 
nikas. Visi ant jojo užsi
puola: soialistai, tautiečiai ir 
net klerikalai. O jisai tai 
vis atbulas: “Humbukas.”

* *
Vienas korespondentas iš 

Manchester, N. II. Pauliškai 
nietis, rašydamas korespon- 
deniją, tiktai sako padaręs 
“vieną klaidą.” Laimingas 
žmogus.

*
“Laisvė”

*
užsipuola ant 

Gabrio. O Gabrys iki šiolei 
nuveikė Lietuvai daugiau 
negu visas ‘‘Laisvės” šta
bas. * *

Ef Dži Bagočius de Bago- 
čevskiš pasiryžo daugiau ne
kenki SLA. Kaipo iš ex- 
-“Šakės” vyriausio “ rėdy
tojais ” daugiaus nei negali
ma tikėtis. * *

“Laisvė” vadina 
1‘šalaputriu.” O tas 
greičiau pritiktų 
“Laisvei.”*

Gabrį 
vardas 
pačiai

*
Tautiečiams su socialistais 

vienytis 
tiktai yra 
nesukepę, 
skriauda.

butu perdidelū 
mažumas, ir tie

Juk socialistų 
* *

Dėdės Jackaus kampelis 
tai tikri bimbos pamokslai.

» *

“Laisvė” pajuokia seniau
sius Amerikos lietuvius—pi
liečius. Ar “laisvininkai” 
yra piliečiais? Dutkus.
~—.TT*" _ ___ .... -T!
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BROLIAMS AMERIKIE
ČIAMS ŽODIS.

Lietuvių Ceiitraliuis Ko
mitetas šiaip atsiliepia i 
Amerikos lietuvius:

Trenkė Kovas į gimtąją, 
musu šalį. Išdraskė tėvų 
protėvių lizdelius, išmėtė lė
tus žmones po visus kraštus.

Raistų liūnai tapo mums 
guoliu, šlapdrabos, žvarbai 
ir žiemos speigai—antklode.

Nutrukome, imply šome. 
Skarmalai beliko ant musų 
kojų.

O badas viduriuose.
Lietuva patvino tokiomis 

nelaimėmis ir tiekuo jų, ko
kių ir kiekos per visų amžių 
amžius nebuvo patyrusi.

Visi besirgome viena ta 
baisiausia šių dienų liga— 
savo skriauda.

Ne, ne savo, tik savo bro
lių. Kur čia beatminsi savo 
priepuolį, kad šalia savęs 
matai dvigubai, trigubai di
desnę kitų nelaimę.

Tavo vaikai savo galvas 
paklojo kruviname karės 
lauke. Bet jo štai skurdas 
ir trukumai atėmė ir mažu
tėlius su moterimis.

Iškrikome po visas šalis, 
it vanago patrimti višteliai.

Ir ėmėm spiestis kuopon, 
didesniais, ar mažesniais bū
riais būreliais, nuogas, anot 
to, pikto gelbėti.

Darėme komitetus ir išti
sas šelpimo draugijas.

Kits kitam elgetavome, 
kits kitam pašalpos ir pagel- 
bos jieškojome.

Baldėme į vyriausybių du
ris.

Ir musų darbas nebuvo be 
vaisių. Kas atsidūrė prieši
ninko dar neužimtose vieto-, 
se, tas jau dabar apginama 
bent nuo alkio, šalčio ir tam-■ 
sos; tas suglobiama bent 
juoda duona, mokykla, ar 
darbu.

Nenugalėta skurdas ir 
mirtis, tai nors gi nebe taip 
baisu, kad jau galima imtis 
su jais, nepasiduodant iner- 
tingai, kaip pirma.

Kur čia beatminsi kitus 
dalykus, savo krypsnius, sa
vo simpatijas, ar antipati
jas.

Šiam sykiui pas mus tėra 
žustantieji ir gelbinticji 
juos.

Visa tai apkcpurėjo šios 
išimtinai pakilios valandos, 
kada Lietuvių Draugijos del 
karės nukentėjusioms šelpti, 
Lietuvių Draugijos Centre 
Komitetui drauge! su Mask
vos ir Petrapilio Draugijų 
Komitetais pakvietus, nuo 
Maskvos ir Odesos, nuo Vol
gos ir Baltijos pajūrių susi
rinkome arti šimto Lietuvių 
Labdarių Draugijų atstovų 
ir Žymiųjų Visuomenės Vei
kėjų Suvažiavime pasidalin
ti nuomonėmis ir įsitikini
mais. Tačiaus ne taip sun

kiai radome bendrą tai ga
dynei kalbą, kuri plaukia iš 
to pat bendro žmoniško šal
tinio—artimo meilės, jo už
uojautos.

Apie didelius to trijų die
nų suvažiavimo darbus Jus, 
broliai išeiviai, patirsite iš 
savo laikraščių. Lygiai ir 
tai, ką paskui veiks musų iš
rinktoji Tautos Taryba, ku
ri privalys būti, taip sakant, 
Tautos smegenimis ir jos są
žine.

Gi tuo tarpu suvažiavi
mas yra nutaręs, nieko ne
laukiant, paleisti į Jus šir
dingą pasveikinimą ir šį žo
dį.

Pasidžiaugęs Brolių Išei
vių dosnumu, ta neapsako
ma savo likusių Tėvynėje 
brolių užuojauta, tuo greitu 
jų gelbėjimu iš visokių viso
kiausių nelaimių, tuo pat sy
kiu paaimanavo ir del Jų 
nesantarvės šelpimo darbe, 
del vis dar nesutaikinto, ne
koordinuoto pašalpų rinki
mo ir jų dalijimo darbų.

Ir iš už jurų marių sukli
ko:

— Amerikos Lietuviai, ir 
Jus kuopon!

— Meldžiamieji, kuo veik
liausiai raskite jus bendrą 
kalbą gelbint Lietuvą nebe 
iš laikinų nelaimių, tik iš 
pat mirties nasrų! Ir dar 
baisesnio už mirtį—ištirpi
mo svetimų gaivalų juroje.

— Rusijos sienose mes ir 
patys bene apsieisime. Gi 
Jus, neutralių valstybių ■ pi
liečiai, šokite gelbėti tų, ku
rių mes nepasiekiame—Lie
tuvos sienose likusių, nepa
miršdami ir Prūsų Lietuvių 
belaisvių, vargstančių Rusi
joje.

— Dabar tas bus didesnis 
progresistas, didesnis krik
ščionis, kas greičiaus ir su- 
maningiaus išties Įįašelpos 
ranką po vokiečiu vargstan
tiems broliams.

Atminkite, jog nėra galo 
krašto jų nelaimėms! Jei 
vienoje tik Naumiesčio ap
skrityje žalos pridaryta už 
20,000,000 rublių ir sveikų, 
ar bent nedaug teapgriautų 
viensėdžių beliko tik 3%, 
tai kiek gi blogybės susida
rys visoje Lietuvoje?

— Broliai, šalin tam sy
kiui visi asmens dalykai, vi
sos partijų varžytinės! Jas 
ir siųskite jį Lietuvon!
visi bėkime, kas ką sugrie
bę, kur skęstamą ir pagal
bos šaukiama!

Sudarykite savo Komitetą 
ir siųskite jį Lietulvon!

Karti butų ironija skaity
ti ir išrodinėti, kieno paduo
tas duonos gabalas bus alka
nam sotesnis, o drapana šil
tesnė !

Neužmirškime kits kitą! 
Tai musų visų brandos egza
minas !

užkietėjimas, skilvio BI 
neraalimas, sustiru- E| 

iVVlI sios kepenis ir toki Br
- simptomai, kaip lie- p j

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser- |l| 
gančiu. Kodėl neimti gp
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(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti ? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ją sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvo Skaudėjimas. “;s,M-weosuįį^ak’inCd0; 
paraše mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistu ir būtinai reikalaukite, kad 
duotu Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekoa pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

Wo F. SEVERĄ COo, Cedar Rapids, Iowa

--- -- _ ...----------------------------------- ——- -----------

Geriausia Vieta 
Lietuviškiems Piknikams

National Grove Baržas
i J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuvių Draugijos, Khubai, Kuopos ir kitokios organi- 
į žarijos gali gauti šį puikų daržą savo piknikams ir išvažia- 
> vimams už prieinamą kainą. Randavojama, taipogi priva- 

tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide- 
! lis, gražus, daug žaliumynų ir prieina prie pat Desplaines 
j upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
J kainą, tai kreipkitės į

; J. M. Tananevičius,
j 3253 S. Morgan SL Telefoną, yards «87o Chicago, III.
j Arba tiesiog ant vietos:

National Grove 1
i , J. LESCHOWSKIS, Manager

1 30th & Desplaines Sts. Telefonas Biverside 5<> Riverside, III.

CHICAGO

Imk Namon Bonką Šiądien!
STRAUS BROS. CO, - Distillers » Chicago

Jūsų Namuose
Jus norite geriausio—niekas nėra 

pergerai Jūsų Draugams. Joki namai 
neturėtų būti be augštos rųšies degti

nes pasižmonėjimo tikslams ir sveikatos 
apsaugojimui. Gydytojai visur pataria

S-O-L-O Rye
Turtinga—Lengva—Maloni

Labai smagus akstinas—jgardiw ir skanus—idea
liška degtinė šeimynos vartojimui.

“Boston the

A ^’ED And BLENDE^

Platiinkite L. L. “Kataliką.’’

Pavasario Atidarymo Piknikas
NATIONAL GROVE Darže

RIVERSIDE, ILL. Kampas 29th & Desplaines Sts.

Nedelioje, gegužio 28,1916.
National grove yra aprūpintas Bowling alleys ir daugybe kitokių žaismių, 

kurios pagelbės smagiai laiką praleisti.
Imkite 22-nd street karus i vakarus iki linijos galui. Tenai paimkite užmiestinius Lagrange 

karus, kurie privež prie pat daržo.

“ROYAL LIFE INSURANCE COMPANIJA”
išteisinta

PERSEKIOJIMAS BE PASEKMIŲ
Ta kompanija yra absoliutiškai tikra ir ji galėjo išmokėti ir atsakytį kuomet 60 

dienų atgal paskirta “receivera’\be sekančio nagrinėjimo teisme. .. - -
Bet tiktai prašant astuoniems apkaltintojams akeijonieriams,-su pagelba šešių advo

katų stengėsi įnešti apskundiiną, kuris apeliuojant Į apeliaęijos teismą, pripažinta netikru ir 
be pamato ir ant kiekvieno punkto liko atmesta.

Apeliacijos teismas atšaukė žemesniojo teisino nuosprendi ir savo prisakymu atšau- '* 
kč “receivera.” Kaucija $5,000.00, kurią turėjo užstatyti skundėjai turi būti išmokėta 
kompanijai, kaipo dalis nuostolių, o apart to kompanija turi teisę skųsti “receivera” iki 
augštumo jojo kaucijos sumoje ",25,000.00.

Kompanija turi suvirs $6,000,000.00 apdraudos ir iki šiol išmokėjo 
virš 754 pomirtinių atsitikimų. Kompanija turi padėjus virš $100,000.00 
apdraudos departamente Illlinois Valstijoje, kaipo kauciją išmokėjimo ap
draudos.

* Tuo laiku, kuomet “receiver” valdė, jokia apdrauda neišmokėta.
PASARGA TIEMS, KURIE TURĖJO TUO LAIKINĮ MIRTIES ATSITIKIMĄ: 

Kompanija išmokės kiekvieną priklausančią dali čielybčje. Musų atstovai atsišaukia į Jus 
ir kiekvieną dalyką užganėdinančiai su Jumis sutaikins.

O advokatai tokiuose atsitikimuose nėra reikalingi surinkimui esančių pretenzijų: 
Kompanija nereikalaus advokatų tarpininkavimo, bet išmokės kiekvienam teisingai priklau
sančią dali be pašalinių pridėlių advokatams iš pusės paveldėtojų ir t.t.

Apmokėkite laiku savo apdraudos mokesčius, o kompanija išmokės Jums taipgi 
laiku.

VALDININKAI IR DIREKTORIAI
ALFRED CLOVER, President.

.1. W. Singleton. Secretary; F. H. Welsh. Ciee President; A. L. Linder, Vico President; L. Naro- 
wetz, Vice President; W. F. Schaare. M. D., Chief Medical . Director; C. Kewacki, J. A. Stefauski, M. D., 

Medical Directors. South Chicago District; Archibald Hoyne, M. D. Chairman Medieal.Board; C. A. Haines, 
M. D. Medical Director North West Side District; .L If. Blair. M. D., Medical Field Supervisor; J. IL 

White, M. Dd. Medical Director, District No. 8; Maximilian St. George, F. II. Hitz.elnan and J. B. Moon.

No. 1 ir No. 2. 
J. P. DEITCH.

3200 W. 26th St., 
Rockwell 2355.

SUPERINTENDENTAI 
No. 3 ir No. 4.

C. GUSOVSKY, 
1967 Milwaukee 
Humboldt 9379-

Ave.,

No. 8.

No. 5.
A. F. STARK.

3954 W. Madison 
Garfield 7310.

St.,

S. BERNSTEIN, 
Effingham, III.

A. WITT.
9101 Commercial Ave., 
South Chicago 15133.

ORA ANDREWS. 
Anheuser & Nell Bldg.. 
Peoria, Ill.

No.
F. L. GIGLLESPIE.

3902 So. State St., 
Douglas 9047.

J. R. SHIPMAN.
Metropolis, III.

Dėl platesnių žinių rašykite į Superintendentą arba į

ALFRED CLOVER, Prezidentas
Vyriausias biuras 108 So. La Salle St.

±

t;

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško! k.lboi 

„ Lietuviško! kalboi
„ Aritmetikoi

lx Į.h r-,-Knygv<Myit«i 
„ Stenografijoi

Typewriting 
„ Pirklyboi teigiu
į, Abelnoi Higtorijoi
n Snv. Vali t. Hiatorijoa
,į Geografijoi
„ PilietyatSi
» Pclitiškoa Ekonomijoi
,, Dailarašystšs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

> DR. A. J. TANANEVICŽE
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -
% CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3248 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dienų — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais 
TELEPHONE CANAL 1576TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

CORK TIP CIGARETTES“^NEBO
Kodėl? • I

Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas >- šiaunus 
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename

% pakelyje. t
Geri del pinigų ‘arba 

>> puikių dovanų.
Rašykite prašydami dovanų-kataliogo^į

T Nebo Department >
95 First St., Jersey -Sity, N. J.'

, » Ace Eiąht-day Alarm
P. Lorillard Co. Inc™ Established 186,’ ’ Clock.275wholocouuon

Coffee Mill. 
140‘whole coupons.

Hahway Automatic 
Ligbter.75wtiolecoupona

Garsinkites “Katalikė.”
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f Papasakoj i mas
į APIE

į KOEERĄ
Lietuviškai Perpasakojo, S.KAIMIETIS

(Tąsa.)
— Baisius daiktus pasakojate, Jonuli! Na-gi pa

pasakokite, ką daryt, jeigu kas aut nelaimės jau suser
ga? Tiem, kurie miestuose gyvena, tai bepiga—tuojaus 
gali daktarą pašaukt ir vaistų mipirkt. bet męs, kaimie
čiai, ką galime tada veikt? Daktaras už trijų mylių, o 
kartais ir toliaus, dar-gi ir namie daktarą nelengva rast, 
nuolat pas ligonius važinėja, nuvažiavus prisieina po 
pusdienį ay daugiau laukti; o kaip jau sykį ateis kolera, 
tai kur'mums, vargšams, daktarą sugaudyt i i i

— Tiesą kalbate, Mateušėli! Kaime daktaras ra
miame laike didelė retenybė, o laike koleros ką ir kalbė
ti... Kam arti;ligonbutis, tai geriausiai tenai susirgusį 
žmogų patalpinti. Toli ligonį vežti labai neparanku; 
nuo kratymo r tąsymo taip suvargsta, kad kartais ant 
kelio arba tuojaus į ligonbutį atvežtas numiršta.

—. Geriausias dalykas, tai visai į kaimą ar į visą 
parapiją bei valsčių neįsileisti koleros. Štai, papasako
siu jums, kaip buvo viename kainu1, laike paskutinės ko
leros. Laimė, kad tame kaime gyveno keletas išmintin
gų ūkininkų. Tai-gi kaip tik jie išgirdo, kad netoli jų 
kolera, susirinko visi į vieną vietą ir tarėsi, ką daryt. 
Nutarė ir išrinko iš savo tarpo tris gudresnius ir mo
kančius skaityt vyrus, sumetė jiems ant kelio ir pasiun
tė į miestą pas mano poiią-daktarą klausti, ką daryt, kad 
koleros į kaimą neįleisti. Daktaras juos maloniai pri
ėmė, pagyrė už tai, davė visiems po tokią įmygelę, kur 
viskas aiškiai ir suprantamai buvo aprašyta, kaip gintis 
nuo koleros ir dar pats savo žodžiais viską išaiškino, kad 
kiekvienas iš atėjusių gerai suprato ir sugrįžę lengvai 
galėjo namiškiams papasakoti.

— Labai gerai, sakė daktaras, kad pas mane ateina
te ir nelaukiate, kad policija pradės apie jūsų sveikatą 
rūpintis, bet pats apie save rūpinatės. Ir tas labai ge
rai, kad vienybę prilaikote. Vienas žmogus kiekviena
me daikte bei darbe yra silpnas, o susitelkus—ir silpni 
stipresniais palieka. Jęigu pats apie save erupinsitės, 
tai. nesujsirgsite ir be laiko nenumirsite. Toliaus už
klausė: O kaip pas jus su vandeniu? Ar semiate iš upės, 
arias prūdo, ar iš šulinio? Jeigu sako vartojate1 vandenį 
iš‘upės, tai saugokite, kad ten nieks baltinių neskalbtų 
ir "kad j okis nešvarumas ten nepatektu, ypač išmatos 
nuo kolera sergančių žmonių, o jeigu, ant nelaimės but 
toil' vanduo užterštas, tai tokį vandenį gerkite, prausimai 
ir-Vargiams vartokite tik gerai pervirine, nes vanduo 
plalikdams gal iš kasžin kur koleros daigus atnešti. O 
jeigu vandeni semiate iš šulinio ar iš prūdo, tai atsar
giausiai saugokite, kad kur arti nebūtų kokių nešvaru
mu, kurie lytui lyjant, gali įsipjauti ar per žemę su drėg- 
miiiliu įsisunkti į vartojamą gėrimui ir valgymui van- 
denį. Nešvarų ar užterštą vandenį daug geriau aptverti 
aivlentoms užkalti, kad jokis gyvas sutvėrimas prie jo 
nepeprieitų, nes jis jau niekam netinka, tik gaisrui iški
lus vandenį gesinti. Kuo toliau šulinys nuo namų, nito 
šąŽdavynų ir prVdaržės, tuo geriau ir vanduo tokiame šu- 
Imvje gardesnis, o dar geriau, kur yra nersinė (šaltinis) 
ir fš žemės teka tyras vanduo.

Paskui klausė tų žmonių daktaras: Ar pas jus prie 
kiekvieno šulinio yra viedras prirakintas prie svirties ar 
viAdo, ar kiekvienas su savo viedru eina vandens? O 
jieę’sako, kad kiekvienas-eina vandens su savo viedru, 
kaip nuo amžių buvo. Tada daktaras sau už galvos 
nusitvėrė; aš pats tą viską mačiau, nes tuomsyk ten bu
vau. Sako; Žmonės, ką jus darote, žudote tyčia save! 
Jūsų griūčių aslos be grindų, o jeigu ir yra grindys, tai 
per. visą colį purvais ir visokiais nešvarumais apaugę! 
Ant aslos spjaudote, maži vaikai po aslą šliaužiodami 
šlapinasi ir dar blogiau padaro; viedrą su vandeniu sta
tote ant žemės, ant purvinos aslos, o paskui su tuo pačiu 
nešvarumais aplipusiu viedAi einate semt į upe, prūdą 
ar sulinį vandens. O jeigu dar ant nelaimės kolera kas 
serga grinčioje, nors taip, būti neprivalo, netyčia ant as
los Išsi vemia, su kojoms vėmalai išsinešioja po visą aslą 
ir kiemą, paskui ant tos koleruotųs aslos ar žemės pa
sistato viedras! Pagalvokite dabar, kaip lengvai tokiu 
buctu galima užteršti vandenį? Tai-gi prie kiekvieno 
šulįnio turi būti, prie svirties pritaisyta tam tikras 
vandeniui semti viedras. Sunku visus, ypač tamsius 
žmųnes, apie švarumo reikalingumo pertikrinti, tai-gi 
daug patogiau ir iš švaraus šulinio, prūdo ar upės, laike 
koleros viskam vandenį pervirintą vartoti.

(Toliaus bus.)
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Phone Varda 2063

KARAMELKŲ
Tikrų rusiškų karamelkų. Išdirba 
jas tiktai Russian Candy Compa
ny. Jeigu norite pavaišinti bran
giausia Jums ypatų, 
jai dėžutę Rusiškų 
Saldainiai, kurie yra 
pritraukimu Europos 
namuose.
PUSANTRO SVARŲ

DĖŽĖJE
tų puikių saldainių pasiuneiame 
Jums per pačt:., musų apmokėt.}, 
už 50c. Pinigus galite prisiųst 
stampomis arba susukite pusę do- 
llario i popiera ir koperte pri- 

. siųskite drauge su šiuom apgar
sinimu, paduodami savo adresų. 
Ra šykite tuojaus:

tai duokite 
Karamelkų. 
svarbiausiu 
aristokratų

Mes parduodamo ir mainomo 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, III.
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PAKVAITĘS? PAiLSĘS?
Jautiesi noris vemti, išeit? Ma- 
dėmes prieš savo akis? Imk 

WAH Pigulkų. Jis išvalys.
“tavo kūno vidurius ir tuom pada- 
B rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. 
įstampomis, pinigais arba Money

Orderiu į g

c Wm. A. Herrick, Ph, G. "
is 10558 Terrence Ave. Chicago, III.B

4503
1 
3

Telephones Yards | 5946 ■ 
Drover | 3582

M. I. MANKOWSKI 
APT1EKA

So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- 
žinogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- 

į . Jauzdamas kokį 
Musų aptiekoje yra geriausi 

__i LLLvLlo pareikalavimo,
. Mes gydytojų receptus išpil- 
Reikale nepamirškite musų ap- 

Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

mė, tai i
nas iš niusų turi atkreipti džiugiau atydos j save, 
negerumą, šaukis gydytojaus pageibos. T“ 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno 
ypatingai nelaiminguose atsiusimuose, 
dome labai atsargiai ir teisingai, 
tiekos.
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Russisn Candy Go.
1845-47 W. GROD AVE., Depi. Z. 

Chicago, III.

<

1ii

Te’efonas teisinguoju budu pagelbsti 
patarnavimą padaryti geresnįPrasideda 7 vai. kas vakaras. 

Bnbatouii ir nedėliotai 2 vai po 
po pietų.

Jei neri linksmai prakirti 
valandų liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

ChicagosStrytkarią į

Turi geriausią p«.»isekiw>. Kas 
trakt pUnas įmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus ui pigiausias kal- 
oaa.

Už 5e Ha pamatysi fraiMsj 
Teatrą, kaip vidunaiestyjo už 
50e.

NedMlomls 10c. balkonas, Ibe.
Kainos tiektomis alenomls tr 

■mbatomis be. balkonai lOe. S»-

metu? *Ar

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OF!S»sJt-nas 31 jr Si. H?.hted gal. 
(Gyvctlnas virš tpliiLs) CtCAGO, iii

. Yards 5194.

Prie išsinarinimo ir įsipįovimifl
Tuojau įtrink Dto ^ichter’ie

Nuo SO metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- 
nikų numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteli n lean visena aptiekoso arba 
stačiai nuo

F. A D. RXHT213 & CO. 
74-CO Washington Street, New York.

lie id u y 
Monroe 5622 Tel Eaym ir..ci 1027

ANTON A. T0CHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas

Room 207 Home Bank Bidg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė.
Res.1431 Holt St. Chicego, Iii.

R!
£
S
S
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iAKUSERKA
REGISTRUOTA

I MRS. ANTONINA SIIUSHO
ffi Turiu patyrimų moterių ligo
S se. Teisingai patarnauju prie 
i® gimdymo. Uždykų duodu rodą li
ra goję moterims ir merginoms.

JUS GALEIE IŠAUGU!
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo _____ -

užkrėsti Kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradėti- plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsaugant i jos. L’žsakykete 
iluostrota knygute jusu prisemta kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,--sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ii- išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
-s-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad- 

gyduoles CALVACUK’A sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Uft 10 centu arba k ra sos 
markoms prisiųstas sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvii nim dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą, kuponą, ir siuskete, šianden.
Čmion Laboratory, Box 544, Urion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu Tel apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutę Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiuskele sykiu kupolai su jusu antrašu.)

3136 W. 39-la gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

DIDELISSUVALKUOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis
28 per 22 coliu, 
spalvose (kolio- 
Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius,
paetas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalyku.

“Geriausis žemiapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Persistatc 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie ji visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL,

I ear DOB GALITE STATYTI PIGIAI
5.000.000 pėdų tfaujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- u 
rinių stulpų, gultų, durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilų, skal- N 
byklų, klozetų, Jprausynių; Viskas pilnam namų taisymui ir staty- IĮ 
mui už. pinigus jtaupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus ffi 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums. £

Teisingasai Budas Telefonuoti
ję Al) gavus geriausias pasekmes telefonuojant, 

. nepramurmėkite numerio operatorkai, ne
imkite neatydųs į jos pakartojimą, nekalbėkite 
į telefoną atsižvelgiant į jojo tolį iki Jūsų lupų. 
Teisinguoju budu yra paduoti operatorkai nu
merį aiškiai ir suprantamai, išklausyti numerio 
pakartojimą ir pasakyti tai. ir paskui tiesiog į 
telefoną su Jūsų lupomis arti prie triubos, visą 
savo atydą atiduodant telefoniniam pasikalbėji
mui.

Transportacija.

tu-

gatavas

v

krautu- 
Girl). 1

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation)

WESTERN WRECKING & LUMBER CO
3300 iki 3400 Wentworth Ave.

sy K^GSiiSliU

Beliepsnis Kepimas Tiesiog Pečiuje
TEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė prie
taisą su atskirtu pečium, kulisai gali būti vartojamas 
Beliepsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir 

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto- 
ją, uždarykit liepsną, ir turit “Pečių Beliepsniam Kepiniui.”

Jus j aniatysite, kad jie visi yra at- 
siilčtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Degčjai uždegami vie

nu bricžflko palytėjimu ir tuo
jaus reguliuojami. NEW PEIt- 
FECTION yra pastovių papro
čių aliejiniu pečium—užtekti
nai šilumos—visuomet 
kaip gazas.

“Dabar Aptarnauja 2,060,000 Nantu”
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležinėse, rakandų, departamentinėse ir abelnoso 

vėse, arba kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGINĄ (New Perfection

Pamatykite ši stebėtiną NEW 
PERFECT ION Pečių pas sa
vo krautuvninkų. L 
ri jiji dviejuose diduinuo- 
se kaip ir daugeli kitų * ■M
NEW PERFECTION Ke- s 
parnųjų Pečių.

I

Męs matėme, kad į Surface Linijų nuosa
vybę jau įdėt:) kapitalo, kurisai siekia suvirs 
$148,221,000, tačiaus patarnavimas visuomenei 
reiškia nuolatinį platinimą, pratęsimą, ir pridė
jimus prie dirbtuvių ir įrankių, ir tatai reiškia 
dangaus kaptalo, v

Miesto augimas nesustos, ir transportacijos 
priemonės turi eiti petis petin su visuomenės 
reikalavimais. Kitais žodžiais, turi būti nuo
latinė tarnyba—-gera tarnyba rytoje, kitą metą 
ir paskiaus.

Kompanijos turi būti pasiruošiusios netik
tai prie tarnybos pratinsimo ir nuolatumo, bet 
ir prie tarnybos pagerinimo, kad neatsilikus 
nuo progreso ir išsivystymo elektrinės transpor
tacijos pramonėje.

Visa ta reiškia nuolatinį reikalavimą naujo 
kapitalo, ir kuomet naujas kapitalas negali būti 
toliaus pi įtrauktas, tai progresas turi sustoti.

Transportacijos Kompanijos, aplamai kal
bant, neturi jokių kitų pinigo sudarymo būdų, 
kai}) tiktai jųjų kreditas. Šių Kompanijų gale 
išpildyti reikalavimus, kurie kįla iš normaliu 
augimo dideliame mieste, visiškai gui jųjų pa
sekmingame skolinti pinigus atdaroje rinkoje.

Jos turi lenktyniuoti su kitomis piniginė
mis įstaigomis, ir jųjų pasiulyma, kad gavus 
reikalinguosius milionus išplatinimui ir pratę
simui, turi būti pritraukianti savo išlygomis ir 
saugumu.

Turi būti užtikrintas grįžtančioįo pelno ra
ta, kuri palaikys Kompanijų brangiuosius po
pierius (securities) jųjų kainoje, ir palaikys 
jųjų kreditą iki tokiam laipsniui, kad valdžių

%

J

k

išpildyti ateities ie.kalaviir.ns kaslink pratęsi
mą, tarnybos nuolatumo ir pagerinimų dirbtu
vėse ir įrankiuose.

r.e žt.ucu straipsny,jo bus nagrinėjami 
kai-kurie įdomus klausimai.

CHICAGO SURFACE LINES.

f Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną
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Ko.-io
PETRAPILIS.

“C h a m s k a m o w a.” 
Lietuvių laikraštis 
—n i e k a i.

1. Kartą užeinu pas savo : 
pažįstamus ir ten sutinku 
dvi paneli iš lietuvių ben
drabučio. Įsikalbame. 'Klau
siu:

— Tai tamstos, tur būti, 
einate į lietuvių kursus?

— Kokie tie lietuvių kur
sai, mes mokinamos lenkiš
kai,—atkirto jiedvi aštriai 
lenkiškai.

— Kame gyvenate? — 
klausiu.

— Bendrabutyje prie Fon- 
tankos.

— Juk ten lietuvių ben
drabutis,—sakau.

— Tai kas, kad lietuvių, 
bet męs visados kalbam len- ’ 
kiškai, net perdėtinė su mu
mis ir kalba lenkiškai ir la
bai mudvi gerbia. Musų ma
ma nekentė lietuvių, o mes, 
mat, imsime ir mokysimės 
jos—“nigdy na swiecie, ja- 
kiej, j akie j mowy, ale te j 
chamskiej—to nie.” Afęs 
mokomės rusiškai, vokiškai, 
o kai Į) lietuvių kalbos pa-* 
mokos, mes einam namo. 
Kaip pareinam, tai ateina 
vienas studentas mus moky
ti lenkiškai.

Praėjus Kiek laiko, męs 
vėl susitinkame toje pačioje 
vietoje. Viena panelė nauja 
suknele ir naujais batukais.

— Alatai, tamsta, vis ant 
lietuvių kalbate, o matot, 
kaip geri lietuviai, kaip gra
žiai jus aprėdė.

— Arba tai jie, tai komi
tetas duoda.

— Na, kad iT komitetas, 
bet vis lietuvių.

— Niech ich djabli, tyc 
litwinow, jie tik erzina. Tos 
panelės, kurios kartu gyve
na, taip pat niekina lenkus, 
o jos to nežino, kad lietuvis, 
nors jis butų mokyčiausias, 
bet “wszystko jedno chlop.”

Kaip tai kartais išeina 
keistai. Žinome, kad ben
drabučiuose netelpa visos 
mokinės, dėlto buvo nepriim
ta tokių, kurios mokytųsi ir 
lietuvių kalbos ir turi tikslą 
pasimokiusios grįžti tėvynėn 
ir darbuoties savo broliams 
lietuviams, tuo tarpu ben
drabučiuose turi užėmusios 
vietas tokios, kurios niekina 
savo brolius ir tuos pačius 
lietuvius, kurie jas šelpia ir 
moko.

2. (šitai kas man atsitiko 
prie šv. Stanislovo bažny
čios. Man tai didelė nau
jiena, nežinau, kaip kitiems.

Išėjęs iš bažnyčios nusi
pirkau “Lietuvių Balsą.” 
Alan jį bevartant, bežiūrint 
ir beskaitant, prieina prie 
manęs jaunas vaikinas, jau 
ir lietuviškai gerokai pa- 
nliršęs, ir klausia:

— Na, ką gera berašo tos 
lietuviškos gazetos.

— Ar tamsta neperki 
‘‘Lietuvių Balso,’’—klausiu 
aš jo.

— Ne, aš tokiais niekais 
neužsiimu. Kad man len
kiškas arba rusiškas laikraš 
tis, tai dar bent naudos bu 
tų, tik bėda, kad skaityti ne 
moku lenkiškai.

— Tamstai trūksta pr....
o ne naudos lietuviškame 
laikraštyje,—sakau aš:—ga1 
kada ir branginsime lietuvių 
kalbą ir norėsime kalbėti ir 
skaityti lietuviškai, bet ta
da gal nebebūti ko. Juk lie-

tuviškas laikraštis dar nese
nai atsirado. Męs turime ji 
branginti ir skaityti visi, 
kad vėl neišnyktu ir kad 
męs, svetimame krašte gy
vendami, neužmirštume sa
vo kalbos ir tėvynės, kurių 
meilę taip gražiai žadina 
“Lietuvių Balsas.”

Vaikinas nieko nebepasa
kė į tuos mano žodžius, tik 
susimąstęs nuėjo. (“L. B.”)

TĖVYNĖS 
MEILĖ.

Viename Danijos laikraš- 
yje, kaip kebelgramas iš 

Kopciibageno praneša, yra 
straipsnis apie tūlą vokie- 
Į, kurisai perėjo per didelius 
vargus, kad tiktai: pasiekus 
Vokietijos ir stojus ginti sa
vo tėvynę nuo priešų.

Kalbamasai vokietis gyve 
no Amerikoje ir būtinai no 
vėjo pasiekti Vokietijos, kai 
stojus kariumenču. Jisa 
prašė New Yorke pasporte 
bet jojo negavo. Tuome 
pasiryžo slapta perva 

! žinoti per jūres. Jojo žino 
na išsipirko laivakortę 
įsėdo vienan laivų, einanei 
iš New Yorko Į Daniją, kr 
rios rubežius susisiekia s 
Vokietija.

Patsai gi vokietis pasisli 
pė kufare, kurį jojo žmon 
vežėsi su savim. Kufara 
buvo mažas, taip kad žmc 
gus galėjo tilpti jame tikti 
gerokai susirietęs. Vokieti 
vienok to nepaisė ir tokiam 
padėjime keliavo per vaiidt 
nį 10 dienų. Valgydino jį. 
žmona iš to maisto, kurį pi 
ti gaudavo kaipo pasažieri

Vienok visos jaunojo vi 
kiečio pastangos nuėjo vi 
jais, kadangi prie pat kelk 
uės pabaigos jįjį susekė la 
vo įgula. Nabagas liko si 
areštuotas ir, priplaukus la 
vui prie kranto, pasodintas 
kalėjimą. Gi jojo pati m 
važiavo į Vokietiją.

EVESKIO
^MOKYKLA 
3106 So.Halsted St.,Chic$i 

čia gali išmokti angliškai
Reiltalavlt Aprašymo

y, aft -y /y, ,g> /r. jy, .tf,,-», y, >y, a». •»- At.dkjX, a*-•*. tf-4t -^-4T-4fs Af Af At, # at *M
* “ * « t « wttwiwtlS •irw sTy^s^S* piJNnPxWra '41 I't U'WTTWWWWNF 1

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antių Rankų Medžio
j, Durti, lentų, lentelių, rCtnų, švinnkalvių daigtų ir stogu popieros,
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

Į CARR BROS. WRECKING CO.
i 3003-3039 So. 1IAI.8TEII ST. CM1CAWO, 1L1

_____________ ___

IŠĖJO ANT STREIKO 
8,000 ANGLIAKASIŲ.

Panther Creek Valley apie- 
linkėse Pennsylvanijoj, su
streikavo 8,000 anglekasių. 
•Tie reikalavo iš Lehigh Coal 
nd Navigation kompanijos 

3 vai. darbo dienos.

Iš Chicago.
GEGUŽINIS VAKA

RĖLIS.
TAI I). 22-ros kuopos gegu

žinis vakarėlis atsibus suba- 
toje, gegužio 20 d., 8 vai. va
kare, “Aušros” svetainėje, 
3001 So. Halsted St.

Programas vakarėlyje bus 
įvairus, ypatingai nauji žai
dimai, eilės, dekliamacijos ir 
kitokį pamarginimai.

Į šį vakrėlį kviečiame vi
sus TAU), narius gyvenan
čius Chicagoje ir apielinkė- 
je. Taipogi prašome atsi
lankyti ir tuos, kurie nepri
guli prie TAU). Busite ma
loniai priimti, ir kiekvienas 
atsilankęs (taipgi ir pašali
niai) gaus uždyką TAU), iš
leistą knygą.

TMD. 22-ros Kuopos
Valdyba.

Dr. J. R. Blumenthal
E zainenuojame Akis 

(* *) UžDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Ncdėlio- 

111,0 9r’ L> iki 12 vai. 
dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kam»a» 47-tos gatvės Tai. Yards 4371

Bėgyje trisdešimties vie- 
praktikos p. David’o pri- 
padengė teisimo ir ape- 
darbą, drauge civiliškose

Balsuokite už 
JOS. B. DAVID.

Juozapas B. David gimė mieste 
jouisville, Kentucky, spalio 27 d. 
1863 m. Jisai atvyko į Chicagą 
L881 metais, pradėjo mokintis tei
nu 1883 metais buvusio teisėjo 
Philip Stein ofise, buvo prileistas 
prie baro kovo mėnesyje 1885 m. 
ir nuo to laiko uuolatai užsiėmė 
advokatavimu Chicagoje. Dabar 
jisai yra vyresniuoju nariu firmo
je David & Zillman, kuri susideda 
iš p. David ir Christian C. II. 
Zillman. 
no meto 
tyrimas 
liavimo
ir kriminaliose bylose, Valstybi
niuose ir Fcderaliuose Teismuose. 
•Tisai buvo advokatu eilėje įdomių 
bylų ir kaikuriose bylose, ku 
riosc buvo nuspręsti svarbus įsta
tų klausimai. (Tarp tokių yra 
Burlington Straiko byla, kitaip ži
noma kaipo “Q” Dinamitinės 
Konspiracijos Byla, 1888—1889 
m; People ex rel Boener v. Bar
ret, 202 111. 187; 63 L. R. A. 82— 
95 Am. St. Rep.—230, kame sto
jus trims prieš tris dėlei išdavimo 
“writ of habeas corpus,” .Su
preme Court’as vienbalsiai sutiko, 
kad “writ” turi būti išduotas, ir 
galop išdavė nuosprendį, kad 
Cook Pavieto Kriminalio Teismo 
sprendimas, įtrauktas dviemi ir 
puse metų po apkaltinančio ver
dikto, buvo bereikšmis, ir paleido 
nrašytoją; Anderson v. Schubert, 
158. 111., 75, kame Supreme 
Courtas pripažino, kad ypata, kil
sią Taikos Teisėjas apkaltino mie
sto taisyklių peržengime ir kuri 
maldavo apeliacijos, neturi mokė
ti “docket” mokesties; Chicagos 
Miestas v. Ilanreddy, 211 111., 
24, kame Teismas pripažino, kad 
miestas neturi teisės daryti jokio 

| viešo darbo, kurisai kaštuoja su
virs penkis šimtus doliarin, neleis
damas jojo paimti žemiausią pa
siūlymą davusiam; Larkin v. Su
vienytos Valstijos. 107 Fed. Rep. 
697, pirmutinė kriminale byla, ku
rį buvo su pagalba “writ of 
error” pavesta Circuit Court'ui 
of Appeals Septintam Apskričiui, 
ir kurioje apkaltinimo nuospren
dis buvo apmainytas; Suv. Valsti
jos v. Champion, 96 Fed. 1006, 
šaka garsių “Loterijos Bylų;” 
Champion v. Ames, 23 Sup. Ct. 
Rep. 321, “Loterijos Bylos,” kurio
se Suv. Valstijų Supreme Court’as 
nutarimų penkių balsų prieš ke
turis palaikė, kad loterijos tikin
tas yra prekybos daiktų; Fore
man v. McEwen, 209 111., 567, 
kame buvo nutarta, kokią algą 
turi gauti Cook Pavieto teisėjas, 
kurisai užėmė neišsibaigusią tar
nybą. Manning v. Mercantile Se
curities Co., 242 111.. 582, kame 
pasidalinęs teismas palaikė pirmu 
kartu Illinois valstijoje, kad kor
poracijos valdininkas negalėjo at
sisakyti perduoti korporacijos 
knygas receiver’ui todėl, kad to
kiose knygose gali būti prirody
mų jojo inkriminavimui. People 
ex. rel. v. Superior Court Cook 
Paviete. 234, 111., 186, 14 Am. &' 
Eng. Ann. Bylos, 753, nutarimas, 
kurisai žymiai ir griežtai permai
nė teises link “habeas corpus.”J 
O’Malley v. Illinois Publishing & ' 
Printing Company (dar nerapor- | 
tuota byla), kurioje Illinois Pir- ; 
mojo Distrikto Apeliacijos Tci-1 į 
smas palaikė nuosprendį “libel” ! 
byloje už $7,500 ir kurioje Illi-Į [j

nois Superior Teismas atsisakė iš
duoti “certiorari.”)

Ponas David tarnavo kaipo spe
cialia Prokuroras (State’s Attor
ney), paprašius buvusiam guber
natoriui Deneen, kuomet pastara- 
sai buvo Cook Pavieto Prokuro
ru, ir jisai buvo palaikytas kaipo 
specialis Chicagos Miesto advoka-

1 tas eilėje bylų teisimuose ir Ape- 
: liacijos Teismuose. Jisai sutaisė 
ir išgavo užtikrinimą dabartinio 

I Illinois valstijos vedimo įstato, 
. kuriuom uždraudžiama bešliubinis 
. sugyvenimas, ir jisai pagamino 
įstatų projektą, kurisai buvo už
tvirtintas į dabartinį įstatą apie 
parankos' leidimą Apeliacijos r 
Supreme Teismuose ypatoms, ap
kaltintoms teismuose. Pastarais 
dvejais metais jisai skaitė lekci
jas apie kriininalcs teises ir kri
minalius teisinius Loyola Univer
siteto teisių departamente.

Ponas David apsivedė 1888 mi
tais, turi keturis kūdikius ir gy
vena antrašu 4359 Grand Boule
vard. Jisai yra nariu Iroquois i 
Club, Illinois Athletic Club, Royal 
Arcanum, Royal League, National 
Union, T. O. B’nai Brith ir Cove
nant Club of Chicago. Per daug 
metų jisai buvo nariu American 
Bar Association, Illinois Bar Asso
ciation, Chicago Bar Association 
ir American Institute of Criminal 
Law & Criminology. Jisai tarna
vo Chicago Bar Association Pub
lic Service Komisijoje, buvo nariu 
nominavimo komisijoje, kuri no
minavo dabartinius tos draugijos 
narius.

I
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PLUNKSNOS . PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezoną, męs esamo numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co
Plunksnos ir Pūkai

€40 W. 14th St., 
Arti Hoisted

Atdara Nedaliomis

Chicago, HI, raU
i

Sviestas
yra Pigesnis

po 5c

“KATALIKO” GENERALE AGENTŪRA
Chicagos 18-tos gatvės apskričiui.

M. J. Tanauevi'-ius.
670 W. 18th St., Chicago. Ill.

Čia galite užsirašyti “Katali
ką,” užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t... ly
giai kaip pačioje “Kataliko” 
išleistu vėjo.

S. P. Tanancviuius, 
“Kataliko” Leidėjas

ant svaro.
Bankes’ geriausias Meier Svie
stas yra puikiausiu kokį už pi
nigus galima pirkti. Spcciališ- 
kai šiai savaitei, 
svaras po ................
Bankes’ puiki Kava, — nėra 
geresnės,—svaras 
tiktai po ....................

Bankes’ Kavos Krautuves.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagcy? 
1373 Milwaukee h ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 waukee a Ve 
2612 W. North a* e-

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė • 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė. 
’413 N.'Clark st.

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
.1836 Blue Island avn 
’1217 S llalst.ed St
1832 S Halt'tod st 
1816 W 12th st
1102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S 11 alsieji st 
1729 ■» Ashland aveDOVANU!

Nepamigsi 
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

JUO GERESNI APYNIAI 
JUO GERESNIS ALAUS SKONIS

ANlIEUSEli BUSUIl turi daugel tūkstančių 
svaru Saazcr Apyniu savo milžiniškuose san
dėliuose dauginus negu bile kokia kita bra- 
varnė Europoje ar Amerikoje. Pirm karės musų 

Prezidentas, atlikdamas savo kasmetinę kelionę apy
nių pirkimui, nupirko 775,000 svarų (1550 pundų) 
Čekijos geriausių Saazcr Apynių. Prie šio pridėk 
500,000 svarų, kuriuos mes turėjome, ir pamatysi, 
kad męs galime gvarantuoti musų rėmėjų nailo
nams, kad BUDWEISER ir toliaus, kaip ir iki šio
lei, turės tą patį išimtiną Saazcr Apynių skoni, ku
risai pagelbėjo pardavinėti jįjį milionais bonkų dau
ginus negu bile koki kitą alų.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS, U.S.A.
Atsilankantieji į St. Louis j ra nuoširdžiai užkviečiami apžiūrėti 

musų dirbtuvę—užima 142 akelius.

Skaitykite L. D. ’Kataliką”
! ■ . . • • • ■ ■ »• • ■ ■ — ■ . I > ■

Pasiimk šitą Laikrodėli DOVANŲ!
Nesuklysi

Jis 
visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką
r- i ... „ <

Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame Iiiške arba Money Or

deriu sekančiu-adresu: > , , : i

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, III. |
' >
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

T V,

No, 10

Iš Chicago
(Tąsa nuo pusi. 7.)

TMD. VAKARAS.
Gegužio 13 d. atsibuvo Tė

vynės Mylėtojų Draugijos 
28 kuopos tikrai smagus šei
myniškas vakarėlis. Apie 
70 ypatų gražaus jaunimo 
per visų vakarų užimančiai 
žaidė Įvairiai užvardintomis 
žaismėmis. Ypač pažymėti
na ,kad šiuom kartui skait
lingai atsilankė gražiosios 
lyties, tat ir vakarėlis buvo 
gan. gyvas. Rengėjai jauni
mą pavaišino užkandžiais. 
Buvo “suklijotas” ir prog- 
ramėlis. Tris ypatos padek- 
liamavo eiles “Vilkas ir Ka
tinas.” A. Stankauskas iš
tarė gražių linkėjimų šitai 
kuopai. P. Zalatoris primi
nė apie karę, ir tuoj likosi I Basanavičių per rankas ad- 
sumesta aukų. Juozas. Sa-jV0^a^° Aukštuole, dabar 
vanoris davė $6.00, po 50c:((p vcpancio Stockholme, 
V. Lenkauskas, J. Bicžis ir‘Švedijoje. J'as aukas isda- 
A. Linkus; N. Gataveckaitė 1 uis komitetai, besidarbuo- 
45c. Po 25c: A. Stankau- jauti Vilniuje.
skas, S. Vaičiūnas, K. Mic- 
keliunas, Cinikas, Narsutis, 
S. Povilonis, S. Rokas ir A. 
Tamoliunas. Smulkių aukų 
$1.75. Viso surinkta aukos 
$11.70. Reikia dar pridėti, 
kad ši kuopa visuomet turi 
onienyje Lietuvą paskendu
sią kares liepsnose, ir kiek
viename susirinkime yra 
renkama aukos.

Programe buvo ir juokų 
šmoteliu. V. Lenkauskas 
papasakojo apie arbatos vi
rimą. St. Kriukas padeklia- 
ihavo. Visi matyt, buvo už
siganėdinę šia pramoga. 
Prie šio skuopos prisirašė 4 
nauji nariai ir keli prižadė-

. jo. Eskulapas. koncertas, kurį parengė

GRAŽŪS WEST SIDE 
LIETUVIŲ DARBAS.
West Sidės draugijos tik

rai gali būti pavyzdžiu ki
toms lietuvių kolionijoms. 
Štai į trumpą laiką išvien, 
neatsižvelgiant į jokios par
tijos, dirbdami labui savo 
broliu, nuskraustu karės 
Lietuvoje, surinkta nemen
ka aukų, ir gegužio 15 d. 
1916 m. liko išsiųsta $1,000 
rubliu lietuviams pabėgė
liams Rusijoje ir 2,000 mar
kų arba $615.00 lietuviams, 
gyvenantiems Didžioje Lie
tuvoje, dabartiniu laiku 
esančioje po vokiečių val
džia. Pirmoji auka nusių
sta per rusų konsuli i Lie
tuvių Draugijos komitetui, 
'Petrograde- antroji—D r. J.

Smagu yra pažymėti, kad 
vietiniai lietuviai noriai au
kauja savo atliekamus cen
telius, ir draugijų komite
tas, kuris nesigaili triūso 
aukų rinkimui, surinkęs au
kas, tuoj, nieko nelaukda
mas, be jokio tarpininkavi
mo, siunčia tiems, kurie iš
troškę laukia, nes yra sako
ma. “kas tuoj duoda, tas 
dvigubai duoda.”

Eskulapas.

LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 
KONCERTAS.

Praeitą nedėldienĮ šv. Jur-1 
gio Parapijos svetainėje ant 
Bridgeport© atsibuvo didelis

American Progressive Fed
eration of Musicians, kuri 
susideda iš lietuvių muzikan
tų. Koncerto programas bu
vo platus ir Įdomus. Žy
miausią programo dalį atli
ko lietuvių benas, kuri vedė 
senas ir gerai žinomas Chi
eagoje lietuvis muzikantas 
K. J. Filipovich. Tarp kitų 
veikalų atlikta Traviatta, 
Poetą ir Ūkininkas, Grand 
Frantasie, Peerless Concert 
Polka (solo duetas dviem 
kornetam) ir t.t. P-lė Okon 
patiekė gražaus dainavimo, 
pianu palydėta. Pono Filli- 
povichio sūnūs pagriežė ant 
smuiko. Programe taipogi 
buvo keturių vaikų atlikta 
kvartetas.

Muzikalis programas bu
vo atliktas pastebėtinai pa
sekmingai ir susirinkusia- 
jai publikai labai patiko.

Apart muzikėlio progra
mo, buvo dar ir prakalbų. 
Kalbėjo p. M. A. Martus, 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
ir p. P. A. Mažeika. Ponas 
Martus kalbėjo apie nuken
tėjusius dabartinėje karėje 
ir apie savo asmeniškus pri
tyrimus toje suirutėje, ku
rią Lietuvoje sukėlė karė, ir 
apie tai, ką pabėgėliams lie
tuviams reikėjo iškęsti savo 
kelionėse iš Lietuvos Į Ru
siją.

Pastebėtina, kad visas 
grynas pelno iš šio koncerto 
eina naudai nukentėjusiu 
karėje lietuvių. Šio koncerto 
parengimui daugiausia pasi
darbavo p. Fillipovich, ku
risai, berods, ir yra šio kon
certų sumanytoju.

Ateinantį. nedėldienĮ ant
ras koncertas bus toje pačio
je vietoje. ŠĮ kartą bus sty
gų orkestrą vieton beno, ku
risai dalyvavo praeito nedėl- 
dienio koncerte, ir aplamai 
visas programas bus kito
niškas. Grynas pelnas iš 
šio koncerto eis nukeritėju- 

‘siems. Dalyvas.

DRAUGIJŲ VALDY
BOMS SVARBU.

Ponas M. A. Martus, ku
lisai nesenai grįžo iš Euro
pos, kame jisai susitiko su 
visomis dabartinės, karės 
baisenybėmis ir žmonių var
gais, ir kurisai dabar vieši 
Chieagoje, organizuodamas 

Teikimą pagelbės nukentėju
sioms dėlei karės lietuviams, 
musų prašo pranešti, kad 
šios, savaitės pėtnyčiojc yra 
šaukiamas visu Chicagos 
draugijų, kuopų, kliubų ir 
šiai]) organizacijų valdybų 
susirinkimas, i kuri pribūti 
yra kviečiami draugijų ir 
t.t. pirmininkai, raštininkai, 
Odininkai ir kiti valdiiinkai. 
Ponas -Martus sako, kad yra 
'abai svarbių reikalų ir to
dėl širdingiausiai, meldžia 
visų draugiją viršininkus 
būtinai atvykti į ši susirin
kimą.

Męs p. Marių pažįstame 
kaipo rimtą žmogų ir kar
štą. tėvynainį, kurisai šiuomi 
sunkiu lietuviams momentu • 
nori ir patsam yra pilnai 
pasišventęs, kad kai]) galint 
gerinus sutvarkius nukentė
jusių lietuvių šelpimą, ii* 
todėl tikime, kad jisai, šauk 
damas šį susirinkimą, išfik- 
ruju turi labai svarbiu daly-
“ i Į- ''

tikslu buvo parodyta, kad 
Suv. Valstijos supranta rei
kalingumą priruošti savo at- 
sginimo priemones, jei už- 
jultų koksai nors išlaukinis 
priešas. Tokia pat paroda 
dabar norima surengti ir 
Chieagoje.

DABAR JI JAUČIASI 
GERAI.

Poni Elzbieta Jakab gana 
sirgo; viduriai silpni, virški
nimas labai menkas; laukan 
išeidavo sykį į 4—5 dienas, 
be to dar hemoroidai vargi
no. . Nežinodama ką jau be
daryti, ji užsisakė Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno 
Eliksyro ir dabar ji sako: 
‘‘taigi rašau pas jumis duo
dama žinoti, kad aš jaučiuo
si gerai, tai yra puikui vai
stas. Aš tuojaus pradėjau 
jaustis geriau, kaip tik pra
dėjau vartoti jį. Elzbieta 
Jakab, Box 58, Alicia, 
Mich.” Didžiuma musų li
gų paeina nuo neatsakančio 
vidurių veikimo. Kaip tik 
apsireiškia koksai neregulia- 
rams, galvos skaudėjimas, 
kvaitulys, nesmagumas, ar- 
zumas, užeina nenorėjimas 
valgyti. Nelauk ilgiaus, kol 
kuris šitų ženklu pasirodys, 
bet imk Trinerio Vyno Elik
syrą. Jis sutaisys tave vėl, 
pagerins virškinamųjų orga
nų veikimą, prašalins klin
ties priežastį ir pasijausi 
esąs vėl kaip tik ką užgimęs 
žmogus. Gaunamas aptie- 
kose. Kaina $1.00. Jos. Tri
met, .. išdirbėjus, 1333—1339 
So. Ashland Ave.,- Chicago.

Trinerio Linąnentą giria 
kiekvienas, kuris turi laime 
turėti jį po, ranka kuomet

kų, ir todėl iš savo pusės pa- 
tartume musu draugijų vir
šininkams būtinai atsilanky
ti.

Susirinkimas atsibus šioj 
pėtnyčioj, gegužio 19 d. 8 
va!, vakare, T. Radavičiaus 
svetainėje, 936 W. 33rd St.

NAUJAS KLIUBAS 
SUSITVERĖ.

Šiomis dienomis galutinai 
susitvėrė Chieagoje naujas 
Kliubas vardu: “Lietuvių 
Palangos Kliubas” (Lithua
nian Palanga Club). Kliu- 
bo čarterio nariais ir valdi
ninkais pirmiems metams 
yra: F. A. Golubickis, pirm., 
J. A. Chmieliauskas—rašt., 
S. P. Tananevičius—ižd., J. 
M. Janulis ir B. M. Butkus 
—nariais. Kliubas jau išga
vęs čarterį.

VAKARĖLIS DELE
GATAMS.

Praeitą subatvakarį “Mil
dos” svetainėje išrinktieji 
SLA. 36-tos. kuopos delega
tai turėjo parengę vakarėlį, 
kuriu susrnko gerokas bū
relis žmonių. Kabėtas! apie 
SLA. ir apamai musų v:suo- 
menės ir Lietuvos reikalus. 
Daly va v. > ir p. ?vl artus. Nu
kentėjusioms dėlei karės 
Lietuvoje sumesta netoli 
pusšimtis doliarių aukų.

MILŽINIŠKA PARODA 
CHICAGOJE.

Birželio 10 d. Chieagoje 
rengiama viena didžiausiu 
parodą, kokios šiame mieste 
nebūvi. Neseniai panaši pa 
rodą buvo New Yorke, kame 
joje dalyvavo mįlžiniškiau- 
sios minios. Šios parodos 

tik prireikia. Jis yra nesu
lyginamas nuo pamaitinimo, 
sumušimo/ sutinimo ir viso
kiu vietinių skausmu. Kaina 
25c ir 50c; k rasa 35c ir 60c.

REIKALAUJAMA vai
kino, kurisai pažintų gerai 
lietuvių kalbą, rašybą ir ga
lėtų skaityti korektas. At
sišaukti tuojaus (tiktai per 
laišką):

S. P. Tananevičius. 1 
3249 So. Morgan St.,

Chicago, Ill.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

RAČIŪNO JUDOMIEJI 
PAVEIKSLAI IŠ KARĖS 

LAUKO.
Ketvergo vak. gegužio 

(May) 18 d. 1916 m., Bažny
tinėje Salėje, Kenosha, Wis.

Subatos ir nedėlios vaka
rais gegužio (May) 20 ir 21 
d. 1916 m. Strummil Bros, 
salėje, 107th ir Indiana avė., 
Kensington, Ill.

Su pagarba,
A. T. Rachunas.

K. J. FILUPOVICH.
Generalis Agentas Cliicagai.

Visoje Chieagoje užrašinėja “ Katali
ku,’’ iiriima prenumeratos pinigus ir 
ttiipogi'apgarsinimus j “ Kat aliku.'’.'.Ji
sai mūšy įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juorii pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko” reikaluose. i ,

S. P. Tananevičius.
. , ■ - . Kataliko” Leidėjas

BUtERNĖ IR GROSERNĖ PIGIAI.
Parsiduoda:—buėernė ir grosernė lie

tuviu apielinkčje, biznis gerai išdirbtas 
ir pelningas; biznis vertas $2,7(H), par
siduoda tiktai už $1.900. 1,'ardavimo 
priežastis: ^savininkas eina į kitų, biz
nį. Puiki proga. Atsišaukite adresu: 
3329 So. Ilalstod st.. Chicago. Ill, 

Telefonas Drover 4(166.

TANANEVICZ SAVINGS BANKM

y
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

IŠMAINO ruskus pinigus ant ameriko
niškų ir amerikoniškus ant rus- 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir 
visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankinės Skryneles (Box
es) saugiausiai įrengtoje Bankoje, 
prie kurios ne vagis, ne ugnis ne
gali prieiti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ug
nies namus, rakandus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius 
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

su-

5249-55 SO. MORGAN ST
ONAS M. TANANEVICZ, Sav

CHICAGO, ILLINOIS

BASUOS VALANDOS: Utarniitais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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