
Žalgirio apvaikščio* 
j imas ant Town of 

Lake, Chicago. 
Pasirengiau parašyti keletą 

žodžių apie 500 metų sukaktu- 
vių nuo kovos ties Žalgiriais 
apvaikščiojimą, parodydamas 
teisybę prieš kokius ten pa- 
sklydusius iš toapvaikščiojimo 
melus, neteisybes. Nežinau 
kokiuo budu pateko man į 
rankas savaitraštis ‘ Lietuva” 
No. 29. Ėmiau skaityti ir ran- 

du ant 5 puslapio didelėmis 
raidėmis pabriežta: “Iš Chica- 
gos lietuvių gyvenimo”. Be- 
skaitant net man kottu pasi- 
darė, kad mųsų ponai socija- 
listai gavo vietą “Lietuvoje” 
su pliaukšti melagystes, kad jie 
negavo viršaus lietuvius tau- 
tiečius už nosies vedžioti 
ir paskui kaip įmanydami 
dergti lietuvius kunigus ir vi- 
sus kitus katalikus. Štai kas 
ten “Lietuvoje” rašoma: 

“Ant Town of Lake, kun. 

Skrypkos parapijoje, sukak- 

tuvių apvaikščiojimas kovos 

po Grruenwaldu,Columbia sve- 

tainėje, išėjo labai menkas, 
■galima sakyt, suįro. Jau pirm 
apvaikščiojimo, kilo nesutiki- 
mai su kun. Kraučunu ant 

Bridgeporto. Nuo Kraučuno 

■šalininkų atsiskyrė visos tau- 
tiškos draugijos, o taipgi ii 
iš Town of Lake 9 draugijos, 
kurios ir parengė atskirą ap- 
vaikščiojimą. Išrinktas Town 
of Lake apvaikščiojimo komi- 
tetas sutaisė apvaikščiojimo 
programą, maž daug tokį: tau- 

tiškąjį himną, turėjo dainuot 
Jaunimo Ratelis, paskui turė- 

jo kalbėt Keistutis Šliupas, 
deklemuot Beržinskiutė ir 1.1, 
o pagalios jau turėjo dainuot 

bažnytinis choras ir kalbėt 
kun. Skrypko. Kun. Skrypko, 
pamatęs, kad ne bažnytinis 
dainuos ir kad pats kunigas į- 
dėtas paskutinėj programo 
vietoj, o pirmutinėje K. Šliu- 

pas, užsimanė panaikinti pro- 
gramą ir sušaukęs savo tarnus 

liepė atspausdinti kitus pro- 
gramus, kuriuose išmetė K. 

Šliupą, bažnytinį-gi chorą įdė- 
jo pirmon vieton, o tuoj po jo 
save. Suėjus visiems į svetai- 

nę p. Jankauskas, komiteto 

narys, atidarydamas apvaikš- 
čiojimą, apreiškė, kad esą 2 

programai ir kad jis tikisiąs 
sujungti abudu į vieną, kad 

butų abi pusės sveikos, todėl* 

gi užklausė, ar kas svetainėje 
nori, kad abudu chorai sudai- 
nuotų “Lietuva Tėvynė mu- 
šu”. Svetainėje visi sušuko, 
kad nori. Tada pasijudino 
JaunimoRatelis eiti ant scenos, 
bet kun. Skrypko, pamatęs, 
kad eina vien Jaunimo Rate- 
lis, o bažnytinio choro nėra, 
paliepė 4 vyrams, kad neleistų 
jų į sceną; tie ir neleido. Jan- 
kauskas nenorėdamas, kad po- 
licija naudotus iš lietuviškų 
kišenių (nes gan greit galėjo 
kilt muštynės) davė, taip sa- 

kyt, lietuviškiems kryžei- 
viams viršų ir išėjęs paaiškino, 
kad vietoj dainų kalbės kun. 

Skrypko. Tuo tarpu visi kiti 

kalbėtojai ir deklematoriai at- 

sisakė. Kun. Skrypka toj sa- 

vo kalboje nurodinėjo, kad 

kryžeiviai lietuviams nenorėjo 
blogo, ale tik troško įkvėpti 
jiems stabmeldžiams, teisingą 
katalikišką Jėzaus Kristaus 

tikėjimą. Kun. Skrypkai pa- 
baigus kalbėti, nieko daugiaus 
ir nebuvo. 

Town of Lake draugijos iš- 
leido apvaikščiojimui apie 
$400 ir už tiek pinigų teužgir- 
do kun. Skrypko kasdieninį 
pamokslą, kuriame dar gi bu- 
vo išgirtas kryžeivių ordenas. 
Tai šitoks buvo apvaikščioji- 
mas ant Town of Lake. 

Ten buvęs.” 

Dabar norėčiau paklausti 
Town of Lake ir visos Chica- 

gos lietuvių visuomenės, ar 

tai tiesa, kas viršui “Lietuvos” 

parašyta? Rašoma, kad kilę 
nesutikimai su kun. Krauču- 

nu, dėlto kun. Skrypko šv. 

Kryžiaus parapiją nuo visuo- 

meniško apvaikščiojimo at- 

skyręs ir tai tasai apvaikščioji- 
mas nenusisekęs. Kodėl-gi 
taip jau jis nenusisekęs ? Ka 

dangi mųsų visokie šnipukai 
tame apvaikščiojime negavo 
viršaus, tat jie mielai ir rašo, 
kad nenusisekęs. 

Už Bridgeporto šv. Jurgio 
parapijos nesusitaikymą sy- 
kiu apvaikščiojimas daryti ne- 

galima kaltinti kun. Skrypko, 
kadangi ne jis rengė tą ap- 
vaikščiojimą, bet bažnytinių 
ir tautiškų draugijų Susivie 
nijimas (Susiv. Lietuviškų 
Draug.) ant Town of Lake. 
O iš kur užgimė tasai nesuti- 

kimas, norėčiau paklausti, ar 

netik iš tų pačių ponelių lais- 

vamanių, kurie rašo “Lietuvo- 

je” visokius melus, kuriems 

rupi lietuvių tauta saviems 
tikslams išnaudoti, bet anaip- 
tol ne jos likimu rupinties. 

Tasai apvaikščiojimas pir- 
miausiai pradėta rengti ant 

Bridgeporto pirm pusės metų. 
Iš mųsų draugijų Susivieniji- 
mo delegatai taippat tuos su- 

sirinkimus lankė, matydami ir 
girdėdami ten nekuriu lietu- 

vių karštus ginčus. Nesutiki- 
mams augant mūsiškiai dele- 

gatai pranešė tai draugijų Su- 

sivienijimui ir šis nutarė tą 
apvaikščiojimą laikyti sky- 
rium pas save, ant Town of 
Lake. 

Ant Town of Lake apvaikš- 
čiojimo parengimui nutarimas 

invyko Liepos 8 dieną vakare, 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj 
susirinkime. Susivienijimas 
Draugijų tame susirinkime tu- 

rėjo savo 18 delegatų. Susi- 
rinkime išrinkta iš 2 asmenų 
komitetas programo sutaisy- 
mui, 6 salei, 1 apvaikščioji- 
mui, 3 ženklų sutaisymui ir 1 

generališkas maršalkas. Ap 
vaikščijiman nutarta pakviesti 
kun. A. Skrypko ir Šv. Kry- 
žiaus parapijos choras. Kitus 

kalbėtojus surinkti pavesta 
programo komitetui. Kaip ant 

programo, taip ir ant gatvių 
nutarta pirmiau pažymėti ir 

pastatyti, kas senesnis, nežiū- 
rint nuomonės ir pakraipęs, į 
nežiūrint, ar tai draugija butų 
bažnytinė, ar tautiška ir pri- 
imta, kad programe kun. 

Skrypko, kaipo kalbėtojas, 
užimtų pirmą vietą. Be to vie- 
nas iš aprinkto komiteto sutai- 
syti programui pranešė ir dar 
net pasipriešino, kad jis už- 

kvietęs jauną “Jaunimo Rate- 

lį” (chorą) pirmon eilėn, per- 
tat busią negalima dabar jo 
perkelti antron vieton, kadan- 

gi taip jis nenorėsiąs dalyvau- 
ti. Mat to “Jaunimo Ratelio” 
norėta dalyvauti tik dėl savo 

vardo apskelbimo, bet ne dėl 
tautos labo. Tatai delegatai 
tai išgirdę pasakė, kad jei 
“Rateliui” nerupi lietuvių 
tauta, tegul sau neina, padai- 
nuos vienas bažnytinis choras 
ir to pakaks. 

Po tam susirinkimui imta 

visų komitetų karštai darbno- 

ties, nes buvo trumpas laikas. 
Kuomet imta dirbti progra- 
mas, patėmyta klaidos, dirbta 

priešingai susirinkimo nutari- 
mams. Apie tai programo ko- 
mitetui padaryta pastaba, liep- 
ta pataisyti, tečiau vienas jų 
atsakė, kad jis išrinktas, bet 
ne kas kitas programą dirbti, 
tatai jis padarysiąs, kaip no- 

rėsiąs, uepaisant nutarimų. 
Tasai perspėjimas vienval pra- 
nešta kitiems 7 delegatams ir 
nutarta sutaisyti kitą progra- 
mą, o pirmutinį atmesti visai. 

diena pirmiau atspaudinta ir 
visur išmėtyta netikrieji pro- 

gramai. Tuose programuose 
kun. A. Skrypko pastatyta 
kalbėtojum, užuot pirmos vie- 

tos, paskutiniu, taippat ant 

paskutinės vietos palikta se- 

nas Šv. Kryžiaus parapijos 
choras, o ant pirmos “Jauni- 
mo Ratelis”. Be to, tame pro- 

grame nebuvo net pasakyta 
kas tą apvaikščiojimą rengia. 

Atspausdinus programą pa- 
gal delegatų nutarimo — pa- 
sirodė tarp žmonių dėl vieno 
ir to paties apvaikščiojimo du 
nevienodi programai. Visuo- 
menė suprato gešeftą ir pir- 
mutinį programą visai atme- 

tė, bet jo sutvertojai jo laikėsi 
net iki galui, nors iš to nebu- 
vo jokių pasekmių. 

“Lietuvoje” tenpat rašoma, 
kad tame apvaikščiojime daly- 
vavę net 9 draugijos. Aišku 
tat, kad “Lietuva” meluoja, 
ar meluoja jos raštininkas, 
kuris ten nebuvęs ir nieko ne- 

matęs niekus rašinėja ir lietu- 
vius šmeižia. 

Štai ėjimo programas ir 
skaitlius draugijų: 

1. D. L. K. Vytautas su ad- 

jutantu raiti. 
2. 4 lietuviai pėsti su meško- 
mis apsitaisę. 

3. 4 karžygiai raiti. 
4. 6 mergaitės neša paveiks- 
lą kovos ties Žalgiriais. 

5. Benas iš 11 muzikantų. 
6. Gvardija D.L.K. Vytauto. 
7. Vi ų draugysčių preziden- 
tai. 

8. Moterų Šv. Agotos dr-stė. 
9. D. L. K. Vytauto dr. 

10. Šv. Vincento Fer. dr. 
11. Šv. Stanislovo V. irK.dr. 
12. Šv. Kryžiaus dr. 
13. Kar. Gedimino dr. 
14. Tėvynės Mylėtojų dr. 
15. Garsus Vardas Lietuvių dr. 
16. Šv. Juozapo laim. mir. dr. 
17. Lietuvos Sūnų dr. No. 1. 

18. L. K. Daumanto dr. 

Pagal to programo toji visa 

paroda nuo Šv. Kryžiaus baž- 

nyčios numaršavo keliomis 

gatvėmis į Columbia svetainę, 
kur turėjo būt prakalbos ir 
dainos. Einant visiems salėn, 
pas dūri* atsistojo du poneliu, 
tautos išnaudotoju ir pradėjo 
visiems kaišioti savo tuos ne- 

tikrus programus, priešingus 
delegatų nutarimui. Susiėjus 
salėn ir susėdus, rengimo ap- 
vaikščiojimo komitetas pate 
mijęs pašalinių suokalbius, 
prisakė programo komitetui 

pradėti prakalbas pagal naujo 
programo. Kuomet vėl pate- 
myta, kad nėra parapijos cho- 

ro, liepta neleisti dainuoti nei 
“Jaunimo Rateliui”.Tada pro- 
gramo komitetas išėjo ant es- 

trados ir, neatidarius apvaikš- 
čiojimo, vienas anų pradėjo 

kalbėti. Kalbėjo ilgoką va- 

landą ir tik paskui atsiminė, 
kad reik atidaryti apvaikščio- 
jimas. Tada paklausė visuo- 

menės, kaip ji norinti, ar ap- 
vaikščiojimas atidaryti tautiš- 
ku himnu, ar kaip. Sutikta su 

himnu. Paskui paklausė, ar 

norite, kad “Jaunimo Ratelis” 

padainuotų himną. Užrėkta, 
kad Ratelio visai nereikia, jei 
nėra bažnytinio choro. Taip 
dalykams virtus, į kalbėtojus 
perstatyta vietinis klebonas, 
kun. A. Skrypko. Jam pradė- 
jus kalbėti istoriją apie kry- 
žiuočius, laisvamaniai pradėjo 
kaukti, cypti, plūsti kunigą, 
visaip blevizgoti. Kilus tokiai 

netvarkai, salės komitetas ir 
maršalkas salėn pakvietė poli- 
ciją. Rėksniai, matydami, kad 
čia nėra juokų, visi išsinešdino 

laukan, o kunigas tuokart 
laisvai galėjo kalbėti. Kun.A. 

Skrypko kalbėjo pusantros 
valandos ir visi jo kalba buvo 

užganėdinti Pamatęs komite- 

tas, kad kitiems kalbėtojams 
jau neliko kas tame reikale 

sakyti, uždarė tą apvaikščioji 
mą ir prasidėjo šokiai. 

Ką čia parašiau, tai para- 
šiau tiesą, nieko nei pridėda- 
mas, nei atimdamas. Juk nie- 
kas negali ir pagirti mųsų “in- 

teligentus”, lietuvių išnaudoto- 

jus. 
Dar “Lietuvoje” patėmyta, 

kad kun. A. Skrypko savo 

kalba nurodinėjęs, kad kry- 
žiuočiai lietuviams negeidę 
nieko blogo, bet tik troškę 
jiems inkvėpti katalikų tiky- 
bą ir Kristaus mokslą. Toksai 

rašymas — tai tikras melas ir 

šmeižimas, kadangi panašiai 
ne puse žodžio neišsitarta. 
Nieko nemačius ir negirdėjus 
melus rašinėti, tai tik reikia 

bepročio žmogaus. V erta 

mums, lietuviams tautiečiams, 
su tokiais melais kaip galint 
kovoti ir iš eavo tarpo praša- 
linti tokius žmones, kurie ne- 

kaltai teršia mus vardus. 

Lai gyvuoja tikyba, tauta ir 
meilė tarp mųsų! 

s* Anučauskis. 

VIETINES ŽINIOS. 
Dideli karščiai. 

Pereitoj nedėlioj mieste bu- 
vo didelis karštis. Termome- 
tras rodė 97 laipsnius. Toksai 
karštis buvo tik pirm devy- 
nių metų, būtent Liepos 27 d. 
1901 metais. Žmonės beveik 
nieko nenukentėjo, kadangi 
buvo šventa diena ir putė 
smarkus vėjas. Bet tą pačią 
dieną iškilę gaisrai net trijose 
vietose padarė ant $300.000 
nuostolių. 

Gen. Grant perkelta 
New Yorkan. 

Kariškojo ežerų departa- 
mento vadas, generolas Grant, 
andai perkeltas New Yorkan, 
kur paskirtas rytinio karo de- 

partamento vadu, kaipo gene- 
rolo Wood inpėdinis. Genero- 
las Grant Chicagoj išbuvo du 

metu. Jo inpėdiniu paskirta 
gen. Hodges. 

Visas arsenalas ežere. 

Andai, pasiremiant miesto 

instatymais, kuriais liepiama 
ežeran skandyti sukonfiskuo- 
tns ginklus, liepiant policijos 
viršininkui ant ežero išgaben- 
ta daugiau 3.000 visokių su- 

konfiskuotų ginklų ir 5 my- 
liomis nuo krašto visi tie gin- 
klai sumesta ežeran. Tarp 
ginklų butą pistalietų, revol- 

verių, durtuvų, pirštinių, net 

šaudyklių ir kardų. Tais gin- 
klais butų buvus galima ke- 
lios kompanijos Cbicagos plė- 
šikų ir visokių piktadarių ap- 
ginkluoti. Toksai ginklų 
skandinimas kas metai atsibu- 
na du — tris sykius, žiūrint 

sukonfiskuotų ginklų skait- 
liaus. Bet kaskartas tų gin- 
klų prirenkama vis daugiau. 
Ir nieko nereiškia policijos 
drausmė prieš nelegališką su 

savimi ginklų nešiojimą. 
Skaitlius gyventojų. 

Chicago galutinai užbaigta 
mokyklų cenzus ir viešai ap- 
skelbta to cenzo rezultatas. 

Gyventojų miestas turįs 2.300.- 

000 pagal valdžios apskaity- 
mus, o 2.100.000 pagal moky- 
klų cenzo apskaitymus. Mato- 
ma tat didelis tuose apskaity- 
muose skirtumas, bet tiek to 

su juo. 
Mus labiausiai apeina tas, 

kiek mokyklų cenzus surado 

lietuvių vaikų. Lietuvių vai- 

kų užrašyta 9.052 visame mie- 

ste, bet užtai lenkų vaikų pa- 
duodama 94.432 ir rusų 54.- 

857! Gėda mums ir prisipa- 
žinti prie tokių skaitlinių. 
Gana aišku, kad lietuvių vai- 
kai užrašyti jei ne lenkais, tai 

rusais, nes kas tai matė, kad 
tiek rusų vaikų butų mieste, 
juo labiau todėl, kad Chicagoj 
rusų gyvena visai mažas skait- 
lius. 

Tame dalyke svetimtaučių 
negalima kaltinti. Kalti mus 
neapšviesti lietuviai, kurie lie- 
tuvio vardo bijosi, kaip žydas 
krikšto. Et, pasako “russian” 
arba “polish” ir be jokio “tru- 

belio” viskas užbaigta! Turi- 
me mieste 6 lietuviškas para- 
pijas, o vaikų tik suvirš 9 tū- 

kstančius! Gražus mus brolių 
tame atvejyj pasielgimas, jei 
pasiduoda lenkais arba ma- 

skoliais, jei nesupranta savo 

tautos reikalų! 

Grand Trunk geležinkelio linijos sistemas, kur šiandie straikuoja darbininkai, o kompanija ima straik- 

laužius. Apie straikerių sumišimus daugiausiai pranešama iš So. Bend, Ind., kur jie kenkia visokiam 

ant tos linijos judėjimui, degimą vagonus ir tt. Kompanijos savasties apsaugojimui pašaukta valstybės 

| milicija. j 

Neužmušk savo kūdikio netikusiu auginimu! 

tfu w» cw» r< 

Motinos pienas kūdikiui yra geriausias. 
Duok atšaldintą virintą vandenį. 
Duok čystą pieną iš čysto butelio. 
Duok tik šiuos daiktus, o kūdikis bus 

sveikas. 

Šis maistas kūdikį nunuodįs. 
Neduok: Mėsos, duonos, bulvių, vaisių, 

saldumynų, kavos, arbatos, alaus 
ir 1.1., ir išvengsi ligp. 

The Civic Federation Co-operating with the Chicago Health Dept> 

Ko tu šauki 
broli? 

^Na-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
taibogupas 

VINCĄ SKRABULI 
o ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir haranos cigarų parūkyti. 
1500 Adams St. Gary, Ind. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczins ant 

pagrabų, veseliją ir tt. 
166 W. 18th St. Chicago, III. 

“Kataliko” agentai. 
Kurie turi tiesą rinkti apgar- 
sinimus, prenumeratą nuo skai- 
tytojų, priiminėti orderius ant 

visokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie: 

Karolis Kazokas 
Yra mųsų agentu Chicagoje 

ir apielinkėje, jis turi tiesą 
rinkti prenumeratą už “Kata- 

liką”, užrašyti naujus prenu- 
meratorius, priiminėti apgar- 
sinimus, drukoriškus darbus 
ir tt. Jam atsilankius galite 
atlikti reikalą kaip pačioje re- 

dakcijoje. 

Fr Venckus, 
304 N. Chicago St 

Kenosha, Wis. 

John Naujokaitis, 
45 Planet St. 

Commercial Road E. 
London, England 

Jonas Vieraitis, 
107 S. Harding St. 

Worce8ter, Mass. 

J. G. Miliauckas 
Union Savings Bank 

Pittsburg, Pa. 

Kaz. Kučinskas, 
180 N. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa. 

M. K. Petrauckas, 
264 Pine St. 

Kenosha, Wis. 

Jonas Balčis. 
2239 W. 23rd PI. 

Chicago, III. 

Vincentas Linka, 
Keliaujantis agentas Chica- 

je, ir apielinkėje, pas jį gali- 
ma užsirašyti ir atnaujinti už 

‘Kataliką”, teipogi pas jį ga- 
lima gauti pirkti visokias kny- 
gas. 

J. Pakarklie, 
1032 Washington St., 

Norwood, Mass. 

Jos Zemantauskas 
39 W. Porter St. 

Waterbury, Conn 

V. Staseviče, 
349 Hamilton St., 

Grand Rapids, Mich. 

Sabast. Walentinas, 
370 Humbold St. 

Brooklyn, N. Y. 

Jos. Dzika 
Box453 

Forest City, Pa. 

P. Mikalaųckas 
Keliaujantis agentas valstijo- 
je Massachusets ir New Ham- 
shires 320 Broadway 

So. Boston Mass. 
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$100 Typewriteris 
už 17c ant dienos! 

Perskaitykit antgalvį isnaujo, tada da- 
siprotCsite, ką tas reiškia. 

Oliver Typewriteris—geriausia mato- 
mo druko mašina $100—geriausias šių 
dienų typewriteris—b us j ų s ų už 17c 
a n t d i e n os! 

Typewriteris, kuris yra svarbiu daly; 
ku pramonystes istorijoje—b u s j ų s už 
17c ant dienos. 

Typewriteris, kuris parengtas su to- 
kiomis prietaisomis, kaip tai: Lygus Ėji- 
mas, Lygumas Linijų, Dvigubas ̂ Sustoji- 
mas, Didis Spartumas,Automatiškas Ta- 
bulatorius, ir visos kitos naujausio is- 

radimo prietaisos. 
Viskas 

17c ant die- 
nos bus jusu! 

\ Męs tik dabar tą 
pagarsiname, nore- 

darni atjausti žmonių nuomones. Tik vi- 
sai mažas įmokejimas ir paskui 17c ant 
dienos. Tai yra plianas riešuto lukšte. 

Iš pasekmes—tokios daugybes atsišau- 
kimų, męs patįs nusistebėjome. 

Reikalavimai ateina nuo visokių luo- 
mų ir užsiėmimų žmonių. 

Daugiausia apsisteliavimą gauname 
nuo gerai pasiturinčių žmonių, kuriuos 
patraukė toji nauja propozicija. Dabar 
Oliver Typewriteris dėlto ir yra populia- 
riškiausias. 

Taigi dabar ir yra gadyne visotino var- 

tojimo typewriterių. 

Ketvirtdalis milijyno žmonių daro 
pinigus su 

TĘg .a 

GLIVE1? 
Tj|peWri,fer 

Geriausia matomo druko malina 
Oliver Typewriteris daro pinigus iš- 

tarus tiktai žodį “eik!” Taip 
lengvai drukuoja, kad pradėjęs bęMjMj išmoksti. Uždirbi besimokindamas, 
gul mašina užsimoka už Save 17c o r el^ 
tas lieka jums. 

Kur nebebusi,^ten yra darbo ir uždar- 
bio su Oliver mašina. Pramones svietas 
stveriasi už Oliver mašinų. Sunku net 

išpildyti visus apsisteliavimus. Jos už- 
dirba daugiau, kaip kitos kokios darbi- 
ninkų kliasos. 

“OliverTypewriteris kožname name” 
Tai yra šios dienos šauksmas. Dabar 

šios mašinos yra reikalingos kiekvienam 
namui. Prastumas valdymo ir drūtumas 
mašinukių daro jas parankiomis kasdie- 
niniam drukaovojimui. Daugiausia jos 
užima jaunuomenę. 

Dabartinio mųsų pardavimo plianas 
pristatys Oliver mašiną į kožną Ameri- 
kos namą. 

Ar-gi jus uždarysite savo namo arba 
offiso duris nuo jo? 

Rašykite tuojaus klausdami informa- 
cijų ir naujo Oliver katalogo. Adresas: 

The Oliver Typewriter Co.. 
47-55 Dearborn St. Chicago,Ill 

Jusu Namuose 

Jus norit geriausią—nie- 
kas nėra geresniu dėl jus 
draugų. Kiekvienam na- 

me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl prie- 

mimo savo pažįs- 
tamų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

dytojas vėlina 
\ Solo Rye 

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE 

STRAUS BROS CO. 
InUrbtJal Cklesc* 

T. Padlackli, lietuTls •Rentas 


