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DIDELI POTVINIAI.
® Politiškos Žinios. ®

KARAS BALKANUOSE.
ADRIANOPOLIS PAIM

TAS.
Bulgarai su serbais pa

galiau turku tvirtovę Adria- 
nopolį ir tuo vardu miestą 
paėmė. Tos tvirtovės apguli
mas tesėsi penkis mėnesius. 
Sulyg apturėtu Bulgarijoje 
žinią, bulgarai su serbais ten 
turėję milžiniškus nuosto
lius, tečiau savo tikslą at
siekę.

Serbijos 137 pulkas ir 
Bulgarijos 187 visai sunai
kinta plyšus po kareivių ko
jomis minoms,' kurias buvo 
užtaisę turkai; kiti pulkai 
taippat apturėję milžiniškus 
nuostolius.

Ligonbųčiai pilni sužeis
tų kareivių.

Taippat Londonan gauta 
žinia, kad tuo pačiu laiku 
ir Čataldža iš turkų atimta, 
tik dar nėra žinoma, ar Ča
taldža miestas, ar linija. Jei 
butų pastaroji, tada bulga
rų armija tuoj galėtų užim
ti ir patį Konstantinopolį, 
o tada ir karas pasibaigtų. 
Pastaroji žinia nėra aiški.

Turkai padegė Adrianopolį.
Adrianopolio apgynėjas, 

Šukri-paša, savo kalaviją a- 
tidavė bulgarų kariuomenės 
vyriausiam vadui, Savovui, 
pirmiau padegęs iš visų pu
sių miestą, kaip tai seniau 
buvo grasinęs. Be to suplai- 
šines arsenalus ir visus ka
ro sandelius.

Buvo prasklydusios ži
nios, kad Šukri-paša nusi
žudęs, bet paskui pasirodė 
tas netiesa.

Bulgarų nuostoliai.
Kova Adrianopolio apy

linkėse, kuri prasidėjo per 
Velykas, pasibaigė ketvirtoj 
dienoj. Visas laikas, dieno
mis ir naktimis, kova virus. 
Paskui užatakuota durtu
vais paskutiniuose fortuo
se turkai ir šie turėjo susi
kimšti pačian miestan. Bul
garų nuostoliai žmonyse la
bai dideli, kadangi ir turkai 
pašėlusiai gynė kiekvieną 
žemės pėdą.

Paėmus Adrianopolį, bul
garai tuojaus visam svietui 
paskelbė, kad tik jie vieni 
tai padarę. Gi serbai už
protestavo, nes to laimėji
mo pusė ir jiems priguli, ka
dangi,be jų pagelbos bulga
rai Adrianopolio nebūtų ga
lėję paimti.

Miesto padėjimas.
Bulgarų armijos vyriau

sias vadas Savov Adriano
polio komendantu paskyrė 
savo generolą Ivanovą, ku
lis buvo komendantu apgu
lusios bulgarų ir serbų ar
miją. Naujas komendantas 
Adrianopolin įėjęs iškilmin
gai. Neužilgo ten keliausiąs

Bulgarijos caras Ferdinan
das.

Pačiame mieste esąs ap
verktinas padėjimas. Su
žeistųjų ir sergančių galybė. 
Be to dar buvo stoka valgių.

Po 550 metų.
Apie Adrianopolio reikš

mę ir jo visą svarbą buvo 
daug rašyta laikraščiuose. 
Tik reikia dar pažymėti, 
kad turkai tą miestą iš krik
ščionių buvo paėmę 1365 
metais ir jų rankose jis iš
buvo 550 metų. Dabar iš- 
naujo teko krikščionims.

Žinia apie Adrianopolio 
paėmimą pagimdė visame 
sviete didelį įspūdį. Visose 
slavių sostinėse viešpatau
jąs neapsakomas džiaugs
mas. Džiaugiąsis ir Peter
burgas.

Tik Berlyne ir Vienoj toji 
žinia liūdnai sutikta.

Abelnai manoma, kad da
bar Balkanuose karas jau 
pasibaigęs. i

Gi Kostantinopolyj gimus 
pasiauba ir didis turkų nu
siminimas.

Černogorai nusileido.
Apart paminėtos pereita

me “K-ko” numery j notos, 
Austrija Černogorijai pa
siuntė ultimatumą, idant 
notoje pažymėti reikalavi
mai tuojaus butų išpildyti, 
nes kitaip busią bloga.

Černogorija silpna ir jai 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik nusileisti galinges
niam. Tatai Černogorijos 
valdžia paskelbė, kad ji su
tinkanti kelioms dienoms 
pertraukti Skutari bombar
davimą, idant iš tenai išlei- 
džius visus gyventojus, ku
rie kare neimą, dalyvumo. 
Regis Černogorijai'taip pa
daryti patarusios Rusija, 
Serbija ir Franci j a, nes pa
starosios labiausiai bijosi 
europinio karo. Be to -čer- 
nogorijai pranešta, kad mi
nėtos viešpatystės taippat 
nusprendžiusios, idant Sku
tari pasiliktų Albanijai, ku
riai busiąs inteiktas savisto
vumas.

Tatai černogorai nusilei
do Austrijai: sutiko per
traukti Skutari apšaudymą, 
kol iš ten neišeisią gyvento
jai, kuriems Austrijos ir 
Italijos laivai į Adriatiko 
uostus atgabenę drabužius, 
valgius ir daktarus su vais
tais; toliau černogorai su
tiko, kad tardant apie ka
talikų vertimą stačiatikybei! 
imtų dalyvumą ir iš Austri
jos pušė^ vienas valdinin
kas.

Bet vienu žygiu Černogo
rijos valdžia paskelbė, kad 
ji pasiunčius visoms Euro
pos viešpatystėms protestą

Reginiai iš potvinio Dayton, Ohio.

prieš Austriją, kuri tais savo 
reikalavimais sulaužė neu- 
trališkumą didžiausiame lai- 
psnyj, įsimaišydama karau 
Balkanuose. Be to Černo
gorija nuo Skutari už jo
kius pinigus nenori atsisa
kyti.

Turkijos valdžia sušaukus 
visus savvo oficierius iš 
urliopo ir anuos tuojaus pa
siunčius į Čataldža, kur 
prasidėję išnaujo susirėmi-
mai su bulgarais.

PREZIDENTAS IR TARI- 
FOS KLAUSIMAS.

Suvienytų - Valstijų pre
zidentas -Wilson tuo-' tarpu 
daugiausiai- -laiko pašvenčia 
svarbiausiam reikalui, bū
tent tarifos klausimui.
Kongrėsmanūs Underwood 

kuris yra kongreso tarifinio 
komiteto pirmininku, kas
dien susieina su prezidentu 
Wilson ir abudu studi
juoja tarifos - įstatymams 
projektą, kuris neužilgo tu
rėsiąs but perstatytas kon
gresui.

Ištisas tarifos - projektas 
laikomas slaptybėje. Tik 
t i (>k tėra žinoma, kad pre
zidentas Wilson su žinovų 
pagelba daug projekto dalių 
pakeisiąs.

Pietinių valstijų senato
riai viešai apreiškė, kad jie 
visomis pastangomis savo 
valstijų pramonę ginsią nuo 
to projekto pasikėsinimų, 
nepaisant paties prezidento 
noro ir pažiūrų.

Tuo tarpu prezidentas 
apreiškia, kad tarifos pa
keitimas neužkenksiąs pra
monei šalies, juo labiau? at
skirų valstijų.

Tikima, kad kongresas 
visupirmu panaikįsiąs mui
tą nuo įvežamo cukraus.

MEKSIKE REVOLIUCI. 
JA PLATINASI.

Iš Sinalsa provincijos ra
šomą, kad tenaitinis guber
natorius paliuosavęs iš kalė
jimų visus kalinius irsusavo 
šalininkais paskelbęs revo-
liuciją priešai ^lluertą. Ekk £0 fęąncuzĮ? kareivių

vincijose Sonora, Coahuila 
ir Chihuahua revoliucija 
pasibaisėtinu budu platina
si: iš visur pranešama apie 
kruvinus susirėmimus. Į tas 
provincijas Huerta pasiun
tęs tris savo gėųerolųs. 0- 
bregon, Hopezą irOjedą. Jie 
visi turi po kelis tūkstan
čius valdiškos kariuomenės. 
Tečiau revoliucionistų skait
lius yra daug didesnis, ta
tai sunku huertistams at-

utį šalis,

siekti savo užmanyiĄps.

Ir dar nekuriu atžagarei
vių tvirtinamą^ 
girdi,. tuojaus ; ^rimsianti 
nužudžius prezidcntiįMade- 
rą.

.t
IŠ MEKSIKO 'A©>RŲ.
Į EI Paso, Te< išbuvęs 

kariuo- 
branėšė 
Įhną su 
ijuarez, 
Erb Vi n- 

liWrnato-

Meksiko . federalt’s y 
menes būrys, kuris | 
apie kruviną šusiįėi® 
re vol iucionista is ,t» 
kurio metu nušali^! 
cijos Chihuahua' 
rius Ai Gonzales. ?

Gubernatorių Wlfcę Hu- 
ertos kareiviai iiSb&vo ga
benę. Meksiko in£n, kur 
jis turėjęs but 
suokalbį pi'ieš'd

Ties miestu- Tbr< 
paleista ir liepta janį bėgti. 
Jam pasileidžius bėgti, ka
reiviai į jį šovę ir anf vietos 
pakloję. d

Gonzales buvęs " vienas 
smarkiausių revoliucionistų 
vadų. j

Miestas Cananea guli ties 
Suvienytų Valstijų siena ir 
užimtas revoliucįemątų. Ši
tą miestą Huerto kareiviai 
mano tuojaus paimtumei re-, 
voliucionistai gražuiAu ne
pasiduosią. 7 t 4

PRANCŪZAMS NEPA
LAIMA. ’

Paryžiun telegramas pra
nešta iš vakarinės: Samaros, 
kad tenai ties Aderax<arabų 
armija išnaikinus- frąhcuzų 
būrį- -Į f

L000 ginkluotų aratų ap-

ląmas uz 
iunę vai-

eon jis 

sų poručninku Martin ir 
po ištisios dienos kovai vi
sus franeuzus arabai išklo
ję.

Tik keli kareiviai suspėję, 
iš karo lauko pasprusti į 
Timbuktu ir ten pranešti a- 
pie savo nepalaimą.

Gerai tiems civilizato- 
riams!

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Černogorai su serbais lai

ko apgulę Skutari ir nuolat 
tvirtumą apšaudo. Tikima, 
Skutari tuojaus busiąs pa
imtas — sakoma, tomis die
nomis. . ;

Iš Londono rašo, jogei vi
sos Europos viešpatystės nu
sprendžiusios Austrijos rei
kalavimus paremti, idant 
černogorai netik liautųsi ap
šaudę. Skutari, bet dar tos 
tvirtumos ir miesto visai at
sižadėtų, nes Skutari pri
klausysiąs savistoviai Alba
nijai.

Pasklido gandas, kad Čer
nogorijos karalius Nikola 
noris pasitraukti nuo sosto 
delei nepasisekimo šiame 
kare, juo labiau, kad visi ka
ro vaisiai jam iš nagų išplė
šiami.

Ties Čataldža prasidėjus 
smarki kova bulgarų su 
turkais. Bulgarai stengiasi 
prasimušti Konstantinopo
lio linkon.

Ryme kovo 31 d. pasimirė 
amerikoninis milijonierius 
Pierpont Morgan. Lavonas 
bus pargabentas į Suvieny
tas Valstijas.

Mirė nuo abelno jėgų nu
silpnėjimo ir prieš mirsiant 
mažai kentėjęs sopulius.

Meksiko provincija Sono
ra randasi revoliucionistų 
rankose. Jie tą provinciją 
sumanę prijungti prie Su
vienytų Valstijų.

Bulgarai Adrianopolyj pa
ėmę turkų: 40 generolų, 2.- 
000 kitų oficierių ir 60.000 
kareivių.
? Turkija nusprendžius su 
talkininkais taįkįntįes,

Upių išsiliejimas valstijoje 
Ohio.

Pereitą savaitę, kuomet 
“Katalikas ėjo spaudon, 
mažai tegalėjome suspėti pa
duoti žinių apie baisiausius 
atsitikimus praūžus per ne- 
kurias valstijas uraganui pe
reitos savaitės pra
džioje, o paskui išsiliejus 
nekurioms upėms, kurių 
vanduo šimtus žmonių 
nužudė. Tatai dabar apie 
tuos nelaimingus atsitiki
mus paduodame visas smulk
menas.

Miestaš^ayton, Ohio, ko
vo 25 dieną vakare perstatė 
vieną beošianči upę. Day
ton viduriu eina upė Miami, 
didelė tai upė, kuri staiga 
išsiliejo ir panardino vilny
se patį vidumiestį. Abiem 
pusėm upės miestas buvo 
pasemtas po pusantros my
lios pločio. Nuo upės Mia
mi išsiliejimo žuvo mažiau
siai 300 gyventojų, bet dau
giausiai jų žuvo mieste Day
ton. Gyventojų nubudimas 
ir sielvartas — visuotinas. 
Didžiausias miesto viešbu
tis Algoquin buvo užlietas 
lig trečiam augštui, kiti vi- 
dumiestyj namai taippat lig 
trečiam. Mieste viskas liko 
sunaikinta.

Viena mokykla, kurioj 
buvo 400 mokinių, atsirado 
po vandeniu ir, sakoma, di
desnė pusė vaikų pražuvo.

Tiltas skersai upės mia- 
mi nuplautas. Daugumas 
žmonių ieškojo prieglaudos 
ant tilto, bet įšėlęs vanduo 
tiltą ir su žmonėmis nunešė 
savais keliais

Daugiausiai nukentėjo vals
tijos Ohio ir Indiana.

Valstijos Ohio ir Indiana 
daugiausiai nuo šito potvy
nio nukentėjo. Visoki komu
nikacija sunaikinta. Ligšiol 
tikrai negalima pasakyti a- 
pie nuostolių didumą, ka
dangi negaunama smulkme
niškų žinių.

Miestai užlieti ir visoki ko
munikacija geležinkeliais, 
ar tai tramvajais visiškai 
sunaikinta; vielos sutrau
kytos. Tik labai retai kur 
viena — kita viela likus 
nepalytėta ir su tų pagelba 
pranešama baisiausi daly
kai, kokie dar ant svieto ne
girdėti. Dayton turėjo žū
ti 200 gyventojų; Hamiltone 
25; Peru, Ind. lig 25, gi ki
tuose aplinkiniuose miestuo
se ir miesteliuose po kelis.

Rezervoaras perplėštas.
Dayton visas vidumiestis, 

taippat šiaurinė ir vakarinė 
miesto dalys anksčiau buvo 
paskandyta. Pavakarėj ir 
pietinė miesto dalis buvo 
atsiradus po vandeniu. Pa
šėlusia vanduo staugė mies
to gatvėmis, nešdamas žmo
nių ir gyvulių lavonus, ra
kandus ir namų sienas tie
siog upėn Miami, o anoji 
vėl viską upėn Ohio. Neku

rtose vietose gimė gaisrai, 
prie kurių jokiuo budu ne
buvo galima prieiti. Ko ne
sunaikino vanduo — tai ug
nis pabaigė.

Sakoma ir šv. Elzbietos li- 
gonbutis su ligoniais nu
plautas.

Gubernatorius Cox sten
gėsi išpradžių pataisyti su
sinėsimą su miestu geležin
keliais, bet jokiuo budu ne
buvo galima traukiniams 
prieiti.

Benamių yra tūkstančiai.
Sakoma, vanduo sunaiki

nęs ir senų kareivių namus 
šiaur-vakarinėj miesto Day
ton dalyj. Kadangi susinė
simas telefonu pertrauktas, 
tatai nieko tikro negalima 
pasakyti, kas su tuo namu 
atsitiko.

Išsiliejimas buvo nepapra
stai staigus, taip kad dau
gumas nesuspėjo išsigelbė
ti. Visus gyventojus užpuo
li netikėta mirtis.

Miesteliuose Miami irChil- 
licothe taippat upės išsilie
jusios ir padariusios daug 
nuostolių.
: Rezervoaras; “Torleton”, 
iš kurio miestas Dayton 
naudojosi vandeniu, sudras
kytas. Delei to gali gimti 
tarp likusių gyventojų epi
demijos, nes miestas neturi 
tyro vandens.

Daytone 70,000 gyventojų 
neteko pastogių. Jų daugu
mas pasislėpė ant mūrų sto
gų ir viršutinių namų augš- 
tų. Antron dienon po tam 
nelaimingam atsitikimui iš 
Xenia atvažiavę trįs trau
kiniai su valgiais, bet nebu
vo galima prie miesto pri
siartinti, nes lietus nuolat li
jo ir nekuriose vietose vau-' 
duo dar labiau pradėjo kil
ti. Buvo norėta dinamitu 
suardyti geležinkelio Union 
tiltą, bet tas nenusisekė.

Cincinnati, O., kovo 27 — 
Čionai apturėta žinia iš Pho- 
tenon, kad Hamilton sudras
kytas rezervoaras ir vanduo 
kliusterėjęs ant miesto

Glevese, 7-mis myliomis 
nuo Cleveland, geležinkelio 
pylimas suardytas ir mies
to dalis užlieta 15 pėdų ang- 
ščio.

Indiana valstijoje.
Indianapolis. Visoj In

diana valstijoj išsiliejo upės 
ir pražudė lig 40 asmenų, 
be to 200.000 gyventojų pa
liko be pastogės. Nuostoliai 
apskaitomi ant 20 milijonų.

Daugiausiai asmenų žuvo 
Peru. Kitur tik keli desėt- 
kai.

White River ir kiti upe
liai, plaukianti per miestą 
Indianapolis, pavirtę ir mil
žiniškas linguojančias upes, 
nešančias viską pakeliui, 
kas tik joms pakliuvo.

Aplink priešpiečius mies
te sustoję tramvajai. Neku- 
riuos tiltus vanduo užliejo

(Tąsa ant 7-to pusi.).
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ATSITIKIMAS.

Svirno Žvyne.

KOJYTES PRIDĖJO.
Milda.

pamatinio kapitalo 100 r.
M. Trupunys.

Rašė Petrukas uždavinį 
ir, nebaigęs darbo, išbėgo į 
sodną žaistų, palikdamas

Dam. Treigys.
ODESA.

Ž.” praneša, kad O- 
lietuvių draugijai 

grasąs didelis pa-
Miesto viršininkas

f Žinios Lietuvos

KIEK VILNIUJE MARI- 
- JAVITŲ.

“K. L.” rašo: Marijavitų 
kunigo prašyman, kad mies
tas duotų žemės marijavitų 
maldos namams pastatyti, 
miesto valdyba paklausė 
kun. Tulabos, kiek gi yra 
Vilniuje marijavitų. Tulaba 
atsakęs, jog Vilniaus mari
javitų gminoje esą arti 300 
žmonių. Tuo pačiu laiku ka
talikų konsistorius pranešęs 
miesto valdybai, jog ligšiol 
nė vienas katalikas neperė
jęs marijavitų tikėjimai!.

Kaip žinoma, permainant 
kam-nors savo tikėjimą, 
konsistorijai apie tai visuo-. 
met pranešama, bet katali
kų konsistorija ligšiol nėra 
gavusi iš marijavitų gminos 
nė vieno tokio pranešimo.

DEL KUN. GINTAUTO 
DZIEVALTOVSKIO.

“K. L.” praneša: Atsaky- 
man į vyskupijos valdytojo 
kun. Michalkevičiaus paaiš
kinimus del buv. ministerio 
Makarovo, kad vyskupijos 
vyresnybė iškeltų iš Eišiš
kių dekaną kun. Gintautą- 
Dzievaltovskį, dabar vidaus 
reikalų ministeris pareika
lavo iš kun. Michalkevičiaus 
negaišuojant išpildyti tą į- 
sakymą.

PIRKOSI DVARĄ.
Lietuvis d-ras Stonkus 

pirko Darbėnuose (Kauno 
gub.) iš baronienės Štempe- 
lienės dvarą, senovės Lau- 
žemės karžygių žemę. Dva
rą d-ras St. žadąs išparduo
ti valstiečiams.

RYGA.
Gubernatorius uždarė lie

tuvių visuom. dr-ją “Žais
lą”, kurio pirmininku ir in- 
kurėju buvo L. Jakavičius. 
Priežastis esą — kortavimas 
iš pinigų ir kitokia netvar
ka. •" •

SKUODAS.
Telš, apskr.

Vasario 9 dieną buvo čia 
sušaukta valsčiaus ingalio- 
tinių sueiga įvairiems rei
kalams svarstyti. Tarp kit
ko vietinis žem. viršininkas 
buvo padavęs sumanymą į- 
steigti Skuodė valsčiaus 
taup. skolinamąją kasą: val
sčius turėtų išpradžių rudėti 
tik 500 rublių, valdžia gi 
duotų 2000 rb., kuriuos, tik 
dešimčiai metų praėjus, rei
kėtų grąžinti. Ziemskis ne
maža vargo padėjo beaiškin
damas susirinkusiems tos į- 
staigos naudingumą, te
čiau iš 60 susirinkusiųjų 
vos 25 apšvietesnie- 
ji tepritarė tam sumanymui, 
kiti buvo griežtai priešingi,

girdi, reikėsią samdyti vi
sokie prievaizdos, kasieriai, 
o paskui gi ir ūkininkai nus
muksią, lengvai gaudami pa
skolą. Panašus sumanymas 
buvo pakeltas dar pyieš de
šimtį metų, kad tąsyk nuė
jo vėjais, galima buvo pasi
teisinti bent tuomet viešpa
taujančių žmonių tafnsumu, 
šiandien žmonės jau nesuly
ginamai šviesesni, kaip tuo
met.

desos 
“Kutai” 
vojus.
Sosnovas norįs ją visai už
daryti už tai, kad ji per
žengusi kaikuriuos savo į- 
statų punktus, būtent, kad 
jos nariais esą keli studentai, 
kurie negalį but draugijos 
nariais. “Rūta” gyvuoja jau 
7 metus ir vyresnybė jau 
senai žinojo, kad “Rūtos” 
narių tarpe yra studentų.

.. PANEVĖŽYS.
Nesenai apleido Panevėžį 

kun. Lumbis, kuris, vos me
tus su keliais mėnesiais pa
nevėžiečių tarpe išbuvęs, 
paliko tečiau žmonėse neiš
dildomą švietimo ir kultū
ros žymę. “Blaivybės” 
draugija neteko darbštaus 
pirmininko, kuris ir darbu 
ir pinigais išgelbėjo ją nuo 
žuvimo pavojaus. Pritraukė 
daugiau per tūkstantį narių, 
sutaisė daug vakarų ir pa
skaitų ir išmokėjo apie 400 
r. skolų.

Nustojo pirmininko^ ir 
“Darbo” draugija, kurioje 
jis buvo širdimi ir parama.

Neteko, galop, parapija 
gero kunigo, kuris, pamirš
damas save, ir bažnyčioje 
ir parapijoje visas buvo 
žmonėms atsidavęs.
. Mylėdamas žmones atlikęs 
bažnyčios darbą, lankydavo 
dažnai sodiečių pastoges ne
pasismaginti, bet tuo tikslu, 
kad juos kiek pamokius, 
jiems visose sielvartose pa
tartį davus.

Tiesa, būdamas lietuvis ir 
idėjos žmogus, kun. Lumbis 
turėjo ir nemaža priešų, y- 
pač “lenkų” tarpe. Jis ne
bijodavo, kur reikia tiesos 
žodį tarti.

Telaimina jį Dievas nau
joje vietoje.

RŪDIŠKĖS.
Trakų apsk..

Po musų parapiją vaikš
čioja, atvykę iš Rusijos, 
kaž-kokie agentai, kurie per
ša žmonėms pirkti pigių 
šiečkarnių, imdami iš jų po 
kelius rublius rankpinigių.

Uragano pėdsakiai Omaha, Neb., apylinkėse,

Bet gavę pinigus, agentai 
nesiunčia nei daiktų, nei pa
tįs nebesirodo.

VARĖNA.
Giraitės sodžiuje ūkinin

ko M. yra 1 metų" ir 6r mėn. 
vaikas. Jis, būdamas-metų, 
buvo tėvų inpratintas cukrų 
valgyt, vaikas buvo inpratęs 
taip, kad jokiu budu nenu- 
rimdavo, kol negaudavo -ką
snelio cukraus. Tėvas“ biida-- 
mas tuo., nepatenkintas,-pra-. 
dėjo davinėti vaikui pyp
kės pačiulpti. Vaikas tuojau 
pamėgo pypkę ir mete cu
krų; pamatęs,tėvą rūkant 
pypkę, jau imdavo rėkti. 
Paskui vaikas priprato prie 
pypkės, kad . be..’ jošl-ir 
gulti neidavo.- Tada tėvas 
nupirko vaikui pypkę, jis 
nuolat ruko riėpalėizdamas 
iš rankų. Bet. tas. vaikas,iš
džiuvo, kaip .šakalys, ir. iš
rodo labai nesveikas... „7..

Giraitės Macuk'aS:'

PUNSKAS. -
Suvalkij ,apski\-

Nepersenai buvo Punsko 
“Dzūko” vartotojų* draugi
jos metinis susirinkimas, 
kuriam buvo išduota 1912 
metų apyskaita; iš jos pasi
rodė, kad draugijai neblo
gai. Apyvartos padarė per 
metus apie 19 tūkstančių su 
viršun}, pelnyta išviso apie 
2495 rub. su kap., o grynojo 
pelno liko 1042 rub. su kap.

Bijūnėlis.

VILNIUS. < ’
Šiomis dienomis Savičiaus 

ligoninėje mirė viena lie
tuvė. Prieš mirtį prašė, kad 
prie jos kūno ir paskui, ly
dint į kapus, butų giedama 
lietuviškai..Susirinko. nema
žas lietuvaičių būrys ir gie-, 
dojo lietuviškai. Tečiau pas
kui, prieš ateisiant kunigui 
lydėti, įsiveržė būrys len
kių ir, apstojusios grabą, ė- 
mė giedoti lenkiškai, ne
duodamas lietuvaitėms dau
giau nė pradėti lietuviškai.

Netrukus atėjo šv. Jono 
bažnyčios vikaras. Viena 
lietuvaitė tuojau pribėgo 
prie jo ir, bučiuodama ran
kas, prašė, kad leistų giedo
ti lietuviškai. Kun. atsiliepė 
“Ach jaka ty zajadla litwin- 
ka”. Lietuvė atsakė, kad 
pati veliohė taip prašiusi. 
Kunigas ėmęs iškalbinėti, 
delko nekvietę lietuvio ku
nigo, jis esąs lenkas. Į tai 
lietuvės atsakė: delko gi lie
tuviai kunigai moka nulydė
ti numirėlį lenkiškai gie
dant? Kunigas liepęs bal
suoti rankų pakėlimu, kaip 
kas norėtų giedųti. Lietu
vaitėms rankas bekeliant, 
lenkės mušė jų rankas. Bal
sams persidalijus inaž-daug 
per pusę, kunigas parėjęs 
taip, kad iki Aušros. Vartų 
giedotų lenkiškai, nuo Aušros 
Vartų lietuviškai. Lietuvai

tės su tuomi nesutiko rem
damos velionės noru ir tuo, 
khd ir joms mieste butų ma
loniau*lietuviškai giedoti, 
negu llhkiMse. Inpykęs ku
nigas išvesti tą mer
gaitę, Kftri Vardu kitų kalbė
jo. Tųęmęįgyisos lietuvaitės 
prasišalinonNulydėjo gi ve
lionę lenkes,f lenkiškai gie
dodamas. Tai jau nebe pir
mas Vilntaje atsitikimas, 
kad lenkai paveržia iš 
lietuvių.kūną ii’ bent numi
rėlį sulenkina.

į" Ten buvusi.

JUBILIEJAUS IŠKILMĖ.
Vasario 21 dieną ir Vil

niuje, kaip ir visuose vals
tybės miestuose, buvo iškil- 
miai švenčiama. Tą dieną 
buvo paleisti visi valdžios 
įstaigtų valdininkai, visų 
mokyklų miokiiĄiai, o net 
ir daugelio fabrikų darbi-’ 
ninkai nebedirbo. Lukiskio 
pleciuje buvo didelė kariuo
menės paroda ir molebnas, 
per kurį šaudė iš armotų. 
Visas šv. Jurgio prospektas 
ir aplinkinės gatvės ir že
mės plotai buvo užvenkta 
kariuomenės ir nesukaito
mų žmohfų minių. Buvo net 
šiokis-tOkis nelaimės atsi
tikimas; Mat, žiūrėti kariuo
menės pagodos daugelis žin- 
geiduolių užlipo ant Lukiš
ki© cirko stogo. Ant vienos 
cirko arklidės stogo stovėjo 
ligi 4@ žmonių, daugiausiai 
žydų. Kol visi jie ramiai 
stovėjp<r- gerai, bet kaip 
tik pasibaigus iškilmei ėmė 
visi urmu lipti — stogas in- 
lužo ir bčVeik visi inkrito 
arklidėn. 5 nusilaužė sau tai 
rankas tai kojas, viena mo
teris labai susižeidė sau gal
vą — visus juos nugabeno 
ligomhčrf. 2 — mažiau nu
kentėjo. , ' I. ; < J

VILNIAUS UNIVERSI
TETO REIKALAIS.

Šiomis dienomis iš Vilniaus 
turėjo važiuoti Peterburgan 
delegacija prašyti leidimo 
Vilniaus ; universitetui in- 
kurti. Tečiau iš Peterburgo 
atėjo atsakymas, kad dele
gacija nebusianti priimta. 
Tokiuobųdu Vilniaus univer
siteto klausimas, gali sakyt, 
visiškai žlugo, bent negrei
tai, matomai, atgys.

O Vilniaus universitetas 
tečiau labai reikalingas. Sa
ko apie tai kad ir 1908 m. 
mokslo statistika. Iš 790 
mokinių, baigusių tais me
tais Vilniaus mokslo apy
gardos mokyklas, 560 išva
žiavo kituosna miestuosna į 
augštąsias mokyklas. O 
kiekvienais metais jų skai
čius vis einą didyn. Vilniaus, 
universitetas. nebūtų tuš
čias. .. <l:

NEMUNĖLIO RADVILIŠ- 
KIS.

Panev. apskr.
Biržų valsčiuje, kaip žino

ma, yra nuo senovės įvestas 
tarprrsavm draudimas nuo 
ugnies. Valstiečiui, sudegus 
jo trioboms, pašarui, grū
dams, .gyvuliams, valsčius 
suvežą jamirgrudus, ir šiau
dus, ir šieną, ir kulius trio- 
bai apdengti, suvežą sieno
jus, duoda pinigais pasista
tyti trioboms. Šiame labai 
naudingame draudime tečiau, 
keičiantis gyvenimui, butų 
reikalingus reformos. Tabo
kinės seniūnija — ant Kur
šo sienos jau visa išėjo 
į vienasėdijas. Atsitikus ug
nelei, sudega tik vienas^ kie
mas. Tuo tarpu kitose sę- 
nįuftijose, tebesant dide
liems sodžiams, užsidegus 
triobai, supleška visas so
džius arba keli kiemai ir pą- 

sidaro xdaug nuostolių; kai- 
kuriais metais labai apsun
kina ūkininkus padegėlių 
naštomis. • Teisingai todėl 
tabokiniečiai sako, kad 
jiems be reikalo daug reikią 
išduoti padegėliams ir vien 
tik. del nerangumo tų sodžių 
skirstyties vienasėdžiais, 
kaip tai šiemet kad buvo. 
Todėl tabokiniečiai, rodos, 
ir šlęideriškiečiai buvo mė
ginę per teismą pasiliuosuo- 
ti nuo padegėlių naštų iš 
kitų seniūnijų reikalaudami, 
kad draudimas butų tik tarp 
ūkininkų vienos seniūnijos. 
Tečiąu kiti valsčiai, kurių 
daugumą, su tuo nesutiko.

:p. Radviliškėnas.

AUGŠTOJI PANEMUNĖ.
‘ ; Su v. gub.

Vasario 17 (kovo 2)- d. 
buvo krikščionių darbininkų 
susirinkimas. Pirmiausia 
buvo perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas, ku
rį susirinkimas vienu balsu 
patvirtino. Į susirinkimą at
vyko 46 nariai iš 139, turin
čių balsą. Tarp kitko buvo 
pakeltas sumanymas, ar ne
būtų gerai, kad darbininkai 
prisidėtų, prie steigimo sko- 
linamosios-taupomosios ka
sos; apie jos naudingumą 
ir reikalingumą plačiai pa
pasakojo kun. Gergelis ir 
p. Antanaitis; taip-pat ne
maža kalbėjo apie tai išrink
tas “Blaivybės” draugijos 
p. J. Arlauskas. Gerai aps
varstę, darbininkai priėmė 
tą sumanymą vienu balsu ir

BIRŽAI.
V. Durnos atstovas M. Y- 

čas atidarė čia nepersenai 
lietuvių spaustuvę? Šiomis 
dienomis išėjo jau pirmi 
naujos spaustuvės leidiniai: 
Biržų reformatų Kalendo
rius 1913-tiems metams ir 
Tado Daugirdo scenos vei
kalėlių knygelė (Girkalnio 
užgavėnes, Tėtė, pakliuvo ir 
idealis gyventojas).

MĖSA PRUSUOSNA.
“S.-Z. T.” rašo, kad pas

taruoju laiku Raseinių ir 
Telšių apskr. pasienio mies
teliuose Prusą pirkliai ne
paprastai daug perką kiau
lienos, kuri tuojau siunčia
ma tam tikruose tvirtai už
darytuose bosuose Prusuos- 
na. Praleidžiama ji Prusuo- 
sna be jokių muitų. Vežama 
musų kiauliena pat Prūsų 
gilumon, kur iš jos dirbami 
konservai. Del to kialiena 
nepaprastai pastaromis die
nomis pabrango.

DARBININKŲ STATISTI
KA.

"į Vyresnysis Vilniaus fa
brikų inspektorius Luką- 
ševskis padavė Vilniaus 
gub. komitetui darbininkams 
drausti šitokią statistiką a- 
pie Lietuvos ir Gudų (6 
gubernijų) darbininkij skai
čių. Išviso tose gubernijose 
esą 58.000 darbininkų, kurie 
dirbą 1350 dirbtuvėse, bet 
iš jų draudimo įstatais te
galėsią būti apdrausti 49.- 
400 darbininkų iš 620 dirb
tuvių, t. y. tokių kuriose 
dirbą daugiau, kaip 20 dar
bininkų, Vilniaus guberni
joje ėsą tokių dirbtuvių iš
viso 132 su 9,100 darbinin
kų.

i Kodėl jis ne namie.
Svečias klausia tarnaitės:
, — Ar ponas namie?
, —- Ne, nėra namie.

— O kad aš mačiau jis ką

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

GERASIS SŪNELIS.

‘— Mano sūneli, tavo ake
lės raudonos, jau tur-but, 
šiandien verkei!.. — tarė 
rūpestingai motina pagrį
žusiam iš mokyklos šune
liui.

Verkiau, mamele, — 
atsakė vaikelis. '

— O gal už ką nubaudė 
mokytojas?

— O ne, nes mokinuosi 
gerai ir pavyzdingai elgiuo
si, — tarė lyg pasididžiuo
damas.

— Tai gal išėjo koki ne
sutikimai tarpe draugų?

— Nekados, su visais gy
venu kuogeriausiai.

— Taigi sakyk, sūneli, kas 
tau yra?

— Pasakysiu, mamele, 
jaigu tu nori, pasakysiu at
virai grynąx tiesą, nes nuo 
tavęs nieko neslepiu.

Taigi eidamas pro bažny
čią, inėjau, kaip paprastai 
kasdieną darydavau, pasi
melsti valandėlę prie Šven
čiausio Sakramento. Bu
vo apsiniaukę, tat ir tuščio
je bažnyčioje viešpatavo ty
la ir tamsa. Skausmas su
spaudė man širdį pamačius 
taip apleistą Viešpatį Jė
zų!.. Kaip neapsakomai Ji
sai myE Jžmones, kad turė
damas danguje pulkus anio- 
lų ir šventųjų, čia ant že
mės, Švenčiausiame Sakra
mente pasilieka vienas, vi
sų apleistas ir užmirštas!..

Čia tas pats žmonių Išga
nytojas išsižada dangiškos 
garbės ir grožybės, ir pasi
slėpęs altoriuje kantriai 
laukia atlankymo, pagarbi
nimo nuo tokio mažo vai
kelio, kaip aš!...

O mamele, kaip-gi geras, 
geras tas Jėzus!.. Nenoroms 
man gailios ašaros pradėjo 
riedėti per veidus. O gal 
jos buvo Jėzui mielos, nes 
skaito Jis musij širdyse, 
kaip kokioje kuingoj'e, taigi 
žinojo, kad aš Jo verkiau, 
Jo apleisto gailėjaus...

Viešpats Jėzus nesupyks 
už tai ant manęs, ar ne tie
sa, mamyte?

Sujaudinta motina mei
liai priglaudė vaikelio gal
velę prie savęs ir, pakėlus 
akis į dangų, garbino Vieš
patį už tokį gerą sūnų.

Vertė Vytas. 

Kur yra tigras?

stą matę. Kur yra piemenelis?

atvirą sąsiuvinį ir rašalinę, 
Tame-pat kambaryje žai

dė katytė. Išėjus Petrukui, 
jinai strikt ant skobnio ir 
ten kad ims šokinėti! Tik 
rašalinė virst ant šono, ir 
rašalas išsiliejo. Katytė be
šokinėdama įmerkė kojytes 
rašalan ir suteptomis kojy
tėmis keletą kartų' ant są
siuvinio užšoko. Pažaidus! 
lig valių, katytė išspruko iŠ. 
kambario.

Grįžta Petrukas, ir ką gi 
mato? Jo sąsiuvinis į sąsiu
vinį nebepanašus, visas juo
domis dėmėmis suteptas. 
Bėga Petrukas pas mamą 
skųsties, kas jo darbą taip 
sutepė? Mama, pamačiusi, 
nusišypsojo ir tarė:

— Tai katytė kojytes pri
dėjo — ir dar pridūrė —• 
delei tavo neatsargumo ka
tytė ir mano staltiesę sute
pė, bet aš šiuokart tavęs 
nebausta, katytė tave nu
baudė.

- Ir prisiėjo Petrukui kele
tą lapų kitame sąsiuvinyje 
antru kartu rašyti, nes bi
jojo mokytojui tokio sąsiu
vinio rodyti.

Svirno Žvyne.

Reikėjo man kningyne 
dalinėti žmonėms kningas 
pasiskaityti. Paduodamas 
kningą, aš visados sakau 
jos vardą, kad nepadavus 
prašiusiam kitokios knin- 
gos.

Yra tokia kningutė “Dan
guje susitiksime”.

Paduodamas tąją kningu- 
tę vienai senai moteriškei, 
aš ir sakau : “Danguj susi
tiksime”.

— Duok, Dieve,'! — atsa
ko moteriškė.

Žmonės, susirinkę kningų 
mainyti, visi su j ūko, o ma
nęs juokas neėmė, tik kaž
ką aš tada neišreiškiamą 
jaučiau. Panašiai jausda
vau, kai mane a. a. senelė 
už ką nors pagirdavo, norė
dama prie gero darbo pa
raginti.

Neturi draugų.
Motina klausia savo vai-* 

ko:
— Ar daug, vaikeli, turi 

draugų tarp vaikų, su km* 
riais mokiniesi?

— Nei vieno, mamyte, ne-* 
turiu; nes tų, ką mane mu
ša, aš nekenčiu; o tie, ku
riuos aš apveikiu ir apmu- 
šu, manes neapkenčia.

2
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Verkė visą naktį ir mirė.
Los Angeles, Cal. Neko- 

kis Chas. Nichols liko užda
rytas kalėjiman už tai, kad 
nesirūpino savo šeimyna. 
Išgirdęs, kad nei vienas jo 
draugų nesirūpina jo išva
davimu ir, kad reikės jam 
sėdėti belangėj iki teismo, 
pradėjo graudžiai verkti ir 
verkė be jokio per stojimo 
visą naktį. Anksti rytą rau
dojimas aptilo. Inėjęs jo 
kamaraitėn prižiūrėtojas, 
rado tik lavoną. Vyrui buvo 
tik 25 metai.

Apkaltinta.
Plymouth, Mass. Staiga 

mirusio admirolo J. Eatono 
pati liko apkaltinta už jo 
nunuodijimą. Ji įdėjusi ar
seniko į gėralą, kurį admi
rolas gėrė vakarienę val
gant.

sižadėjo turtų ir garbės ir 
atvažiavo pas buvusį jos 
tėvo vežėją.

Įčiepino nugarkaulį.
New Haven, Conn. Ketu

rių metų vaikui gydytojas 
išpjovė iš blauzdos keturių 
colių kaulo šmotą ir įstatė 
į išpjautą nugarkaulio vie
tą. Tikimasi, kad operacija 
bus pasekminga.

Atsargiai su ugnimi.
Freeport, Ill. Nekoki F. 

Neumann, norėdama, kad 
ugnis degtų geriau, pylė ke- 
rosino pečiun. Iš to kilo 
smarki ekspliozija, moteriš
kė apdegė ir į keliatą valan- 
bų po nelaimingo atsitikimo 
mirė.
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Ar ieškai pirkti namą ar lotą?
iMĮes jų turime!

SERGANTI VYRAI 
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYflAS.

Dokumentą kas iš po žemės.
Cleveland, Ohio. J. Mille- 

rio, veterano karo 1812 m., 
karstas bus atkastas. Jau
40 metų, kai jis guli po že
me. Karste po lavono galva 
esanti biblija, kurioj velio
nio buvę surašai visti drau
gų ir įvairios sutartįs. Da
bar nuo jo 90 metų dukters 
atimta 400 akrų žemės, nes 
neturėjo dokumentų priro
dyti, kad jos tėvas yra žemę 
pirkęs. Tai-gi ši moteris ti
kisi pageidaujamą sutartį 
rasti savo tėvo karste.

Didelis baltas sakalas nutū
pė ant laivo stiebo.

Seattle, Wash. Ant laivo 
Minnesota stiebo ties Aleu- 
tinėmis salomis nutupė di
delis baltas šiaurinis saka
las. Jam užsnudus, japonu- 
kas, tarnavęs ant laivo, ne
šinąs ragažinį maišiuką, už
slinko prie sakalo ir šmakš- 
telėjo nabagą maišau. Kapi
tonas atidavė paukštį Seat
tle parko’ komisijai. Nuo 
vieno sparno galo iki kito 
yra keturios pėdos.

— " u------------------

Generolas mirė.
Freeport, Ill. Generolas 

S. Atkins, pilietiškojo karo 
veteranas, mirė būdamas 
77 metų amžiaus. Ilgą lai
ką rėdė “Freeport Daily 
Journal”.

Raupai Washingtone.
Washington, D. C. Vienas 

tarnautojas ofise generolo- 
adjutanto apsirgo raupais. 
Tuoj visi tarnautojai buvo 
paleisti vienai dienai, kad 
įsičiepytų. Visa prezidento 
Wilsono šeimyna įsičiepino.

Studentas ant amžių užsi- 
migdino.

Cambridge, Mass. Wm. 
Hallowell, Harvardo uni
versiteto studentas, rastas 
negyvas miegamajam kam
baryj. Jis kentėjo nuo ne
migos ir ėmęs užmigdinan- 
čių vaistų. Mat, perdaug 
paėmęs, užsnūdo ant amžių.

Atsisakė dirbti.
Seattle, Wash. 54 žvejai, 

atvežti iš Bostono, atsisakė 
dirbti ant New England 
Fish kompanijos laivų, kuo
met jie dasižinojo, kad jie 
dirbs vietoj sustreikavusių 
darbi ninku. A t va ži a vu šie j i 
žvejai nuėjo unijos ofisan 
ir išsiėmė narystės korteles.

Orlaivių prie šiaurinio žem- 
' galio.

San Francisco, Cal. Ka
pitonas Amundsen, tyrinė
tojas pietinio žemgalio, per
ka du orlaiviu. Juosius pa
naudosiąs keliaudamas an
tru kartu prie žieminio žem
galio 1914 m.

Karo sekretorius važiuoja į 
Dayton, Ohio.

Kenova, W. V. Nežiūrint 
į sugadintus geležinkelius, 
karo sekretorius Garrison, 
specialiu traukiniu važiuo
ja į aptvinusias Ohio valsti
jos vietas. Traukinys eina 
su didžiu atsargumu.

Nuteisė milijonierių/
Jefferson City, Mo. Val

stijos teismas liepė milijo
nieriui Wm. Lemp užmokėti 
$100.000 savo pačiai ir kūdi
kiui, kuriuos jis buvo aplei
dęs.

Telefono ir telegrafo taisy
tojai važiuoja.

Duluth, Minn.' Išgirdę 
pranešimas, kad potvini ©val
stijose Ohio ir Indiana rei
kalingi telegrafo ir telefo
no taisytojai, išvažiavo iš 
čia 75 tokie amatninkai.

Revoliucija platinasi. Me
ksike revoliucija platinasi 
vis labiau ir daugiau aukų 
krinta susirėmimuose. Nie
ko negelbsti nei žadamosios 
Huerto malonės, nei susi- 
mylėjimai. Pirmiau revoliu- 
cionistai kariavo priešai Ma
derą gi dabar pasirįžę už jo 
nužudymą atkeršyti Huer- 
tai.

Grafytė išteka už vežėjo.
New York. Keliatas metų 

atgal Victor de Agostino 
buvo vežėju pas grafą Chio- 
di Turine, Italijoj. Kartą 
rytmetį, bevažinėdamas su 
ja, pasibaidė arklys ir ačiū 
apsukrumui vežėjo gerai 
pasibaigė. Nors vežėjas už 
tai buvo gausiai apdovano
tus, bet liko pavarytas, kuo
met patėmyta artimi ryšiai 
tarp grafytės ir vežėjo. Pa
varytas atvažiavo Ameri
kon ir gerai įsigyveno. Pa
rašė laiška grafytei; ši at

■ Žemės drebėjimas andai 
atjausta ant salos Martini- 
ca. Nuostoliai esą nežy
mus.

Mirė prezidentas. Pasi
mirė nuo inkstų ligos Hon
duras respublikos preziden
tas, Manuel Bonilla. Jo val- 
dvietę tuojaus užėmęs vice
prezidentas Bertrano.

Pakorė poručninką. An- 
glijos Indijoje andai karo 
teismo nusprendimu pakar
tas ligoninių korpuso po- 
ručninkas Clark, kuris už
mušęs vieną valdininką an
glą

. >. t-’ *

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicago j. Delko teip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “proper- 
tes” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis suJ musų rodą ir pagėlbą pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime............

Mes nieko nuo pirkėjo neslepiam, bet apžiūrėję perkamą 
namą, aiškiai, kaip ant delno, matom ar namas yra vertas tų pi
nigų, ar ne. ; .

Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą klausimą 
galima išrišt sekančiais budais.

1) Apžiurėjus namą, apskaityt kiek jis galėtų kaštuot nau
jas pastatyt. 2) Kiek jis raudos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
ir vietoj jis yra.

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jų gerumą, didumą, randą ir teip toliaus. Tada suprasi ar 
perkamas namas yra vertas pnigų. Bet palyginimui reikia turė
ti daug namų, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes ta geriausiai gali
me atlikt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namų ir lotų 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtų 
“properčiij” perleidom per savo rankas.

Mes-turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę ir mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

Mes neužsiimam spekuliacijom ir nepardavinųjam lotų po 
kokias ten giriais ir tam panašias vietas, bet tik tokiose vietose, 
kur tūkstančiai lietuvių apsigyvenę ir apsipirkę.

Jeigu nori pirkti namą ar lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk i musu banką, o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim 
visuose reikaluose.

Perkantiems per musų banką, namą ar lotą, mes paskolina-' 
me pinigus ant lengviausių išlygų. - ■

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitų ofisų, bet tuojaus ateikite i mūsų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimes padėti nupirkti.

J. M. Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St.5 ii • Chicago,

J. SALIKAS, Real Esi.te Dept. Msnašerid.”

Panamos Parodcs.
San Francisco, Cal. Cali

fornia rengiasi priimti viso 
svieto svečius 1915 metais.
Rengiasi iškelti vaišes išti
sais metais milijonams žmo
nių iš visų žemės kampų. 
Priežastis bus oficialis Pa
namos kanalo atidarymas. 
Tikslas bus supažindinti pa
saulį su Californios gamta 
ir jos turtais ir, apskritai, 
parodyti svarbą ir progre
są, padarytą ties Ramiuoju 
vandenynu. Paroda bus lai
koma dviejuose miestuose— 
San Francisco ir San Diego.

Projektas nustebinti svie
tą kilo 1909 m., kuomet pir- 
klybos komisijos prez. G. 
Davidson San Diego apgar
sino, kad atidengiant Pana
mos kanalą, pritiktų su
rengti visasvietinę parodą. 
Iš to apgarsinimo kilo su
manymas surengti . San 
Francisco Panama-Pacific 
tarptautinę parodą ir Pana
ma-California parodą San 
Diego. Tad dviejų didžių 
darbų ėmėsi viena valstija.

Vedėju visos parodos 
San Francisco yra Charles 
C. Moore. Jis mano, kad ši 
paroda pereis visas hadais 
surengtas parodas. Atsida
rys vas. 20 d. ir užsidarys 
gruodžio 4 d., 1915. Užims 
625 akrų žemės. Lėšuosian- 
ti $50.000.000. Californijos 
gyventojai sudėjo $7.000. 
000, Californios valstijos 
išdas suteikė $5.000.000, 
San Francisco gyventojai 
$5.000.000. Pilnai dalyvaus 
35 valstijos.

Rengti parodą patvirtino 
kongresas sausio 31 d., 191T. 
Tais pat metais, spalio 14 d. 
prezidentas Taft kastuvu
kastelėjo žemę vietoj, paro
dai paskirtoj. Vas. 2, 1912,

tas pat prezidentą ši Išsiun
tė visfims valstijoms Ya'rvie- 
tima ; dalyvauti parodoj. 
Svarbesniąją namų -staty
mas prasidės liepos, mėne
syj ir turės but užbaigtas 
vienais metais. Visų didžių 
ir mažų valstijų laivynai su
sirinks ant Hampton kelių 
ties Virginia, sausyje ar va
sary j 1915. Jų viršininkai 
biis prez. Wilsono priimt’ 
Washingtone. Su jais prezi 
(lentas sugrįš ant Hampton 
kelių ir gėrėsis didžiausiv 
tarptautinių laivynų paro 
davimu. Po to, visų tautų 
laivynai plauks Panamos 
kanalu į San Francisco ir 
paroda prasidės vas. 20 d.

Parodos vieta yra pajū
ryj, ties, taip vadinamu, 
Golden Gate ir tęsiasi pa
jūriu virš dviejų mylių. Bus 
pastatyta vienuolika rūmų, 
Bus parodyta pažanga, pa
daryta dailoj, pramonėj, 
žemdirbystėj, sodimŪkystėj 
ir t. t. ir įvairiose mokslo 
šakose. Pažymėtino^ svar
bos bus socialio mokslo. rū
mai. Juose bus pilnai išsta
tyta pažanga besistengi- 
muose pakelti sviete žmo
niškumą. ni ri

Ypatingiausia > parodos 
žymė bus suvienytų tautų 
kongreso posėdžiai. Juose 
dalyvaus garsiausieji [‘pa
saulio žmonės ir apkalbės 
gyvuosius visų tautų klau
simus. Dar 50 metų atgal 
buvo Wm. H. Sewardo pa
sakyta: “Ateities klapsimai 
bus išrišami ant krantų Ra
miojo vandenyno.”

San Diego, kuriame atsi
bus Panama-California pa
roda, stovi netoliese Meksi
kos rubežiaus. Šiai parodai

Sanskiriama $20.000.000.

911.

Diėgo su 75.000 -gyventojų 
sudėjo parodai $2.000.000. 
Ši paroda bus atidaryta 
sausio 1, 1915 m. ir tęsis iš
tisus metus, $5.000.000 bus 
išleista ištaisymui nuosta
baus Balboa parko, kurs a- 
pima 1.400 akrų žemės. Šia
me parke ir atsibus paroda, 

j Pajūrin statoma milžiniška 
i siena, kuriai busią išleista 

[>6.000.000. Taip-gi indomiai 
bus ištaisyti hispaniški 
sodnai. Jie užims 30 akrų. 
Čia kuopilniausiai dalyvaus 
Pietinės ir Šiaurinės Ame
rikos indionai. Kiekvie
na gentis bus perstatyta.

San Diego stovi tikrai 
gražioj vietoj. Už jos tęsia
si 1.000.000 akrų labai der
lingos, drėginamos žemės.

Jis atsargus.
Jis ir ji pirm apsivedimo 

kalbasi. Ji užsimena:
— Paskui, kaip mudu ap- 

sivėsiva, tai gyvenimas eis 
mudviem taip smagiai, kaip 
daina., j V

Jią jai su didžiu atsargu
mu atsako:

— Gerai, gerai, mano 
mieloji! Bet aš labai norė
čiau, ar negalėtų būti toji 
daina be žodžių?

Ir laikrodis pailso.
Žmogelis atėjęs pas laik

rodininką skundėsi:
— Tamsta sakei, kad tas 

laikrodis tris metus eis, ne
reikalaudamas jokio taisy
mo, o dabar jis vos 14 die
nų ėjo ir sustojo.

— Kad tamsta neapsisto
damas eitum L keturiolika 
dienų, taippat sustotum pa
silsėti, b čia dabar laikro
dis, daug mažesnis už tam
stą, tai ir jam malonu pasil
sėti.

— Tas tiesa ‘— atsakė

Jauni arba seni vyrai.
Idant būti sveiku ir linksmu, 

turyte issigydyt iš pasidydinan- 
čių gyslų, sunkaus traukančio že
miu skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niekiančios ar kruvi
nos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo, 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu 
turyte kokia nore liga, silpnumą 
apie kuri nesuprantat ateikit pas 
mus. Mes išegzaminavosime Jus 
apiejškindami vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu budu arba gydy
mu, kurie yra geriausi ir musu 
prekės būnamos žemiausios. Mes 
nepraktykavojame. Mes suteikia
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 
del to kad mes norime jog kož- 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuom musu 
gydymu.

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučet norinčiais dirbti, esate nu
ilsę, turyt skaudamą nugarą, gal
vos skausmą, pilvo, kojų arba a- 
belna skausmą; čia yra Jus iš
gydymas.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

mas, inkstai, pūsle arba prostatiš- 
kos ligos, nubegimas šlapume, ar
ba nubegimas puliu gautu nuo 
moterių, kaipo ir visos kitos pa
slaptines ligos yra greitai išgydo
mos šiuom musu specijališku bu
du.

Kraujo užnuodyjimas, Syfilis.
Ronos, votis, skaudanti burna, 

gerkle, skausmas kauluose, spuo
gai, pučkai, skuros nesveikumai, 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, ruma- 
tizmas arba kitos kokios nore li
gos randamos Jusu kraujuje gali 
but pasekmingai gydomos musu 
originališku budu.

Išbandymas Kraujo.
Ateikit po nr. 14 So. Clark Str., 

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite cista krauja ir galesite but 
tėvais sveiku ir čistu vaiku. Mes 
turime pasekmingėuse gydymą nuo 
užnuodyjimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, Prof. 
Ehrlieho Salvarsan, 914, arba ki
tas kokias giduolias kol nematy
sit musu kraujo išbandynima.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, . patzagystes, arba moteriškų 
ryšių 1 Ar sapnuojate ii- laike sap
no turite nubegimus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo-ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu
bėgamais sekios, poliucijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustan- 
tis, arba gal kenčet nuo patrotito vy
riškumo? Ar Jusu lytiški orga
nai yra maži, silpni ir nikštanti? 
Musu gydymas išgydo visas šias li
gas. Mes padarome vyrus tinkamus 
ženatvei kaipo ir galinčeis būti 
tėvais sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt j 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi. nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

pas mus, apturėsite musu vylti ir 
uvožone kaipo ir teisinga gydy
mą, nepapuldams jokiem kaštam 
kas link pasikalbėjimui ir pasiro- 
davimui. Mes suteikiam pilnai 
ištyroma egzaminacija. Mes išeg
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame spocijališ- 
kai padidynančius stiklus (mikros
kopus) del išegzaminavojimo Jusu 
skuros ir lytiškus organus. Mes 
vartojame X—Spindulius idant 
suprastume Jusu vydurinias li
gas.

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kelniško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit tikra gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais- nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršin, ir tašyk 
žinoma yra reikalingas stipresnis 
ir brangesnis gydymas del atga
vimo norinčio pagerinimo. Neap
simokėtu Jumi praktykavot su 
a, kuri yra daugiaus negu kas ki
tas šiam sviete-Gera Sveikata, ir 
pamislindams apie musu ilgus 
metus apgarsinimo Chicage, gy
dant pasekmingai tūkstančius pa
dėjimu panašiu Jusu ligai, ar ne- 
sijaučet jog 14 So. Clark St., yra 
atsakanti vieta Jumi atsilankyt?

Geriausi Medikališki Ofisai.
Mes turime didelius, puikiai iš

taisytus ofisus su visokiais instru
mentais, elektriškais aparatais, 
saintifiškais inrankiais ir gabiais 
specijalistais, pagėlbedami surasti 
Jusu tikra liga. Mes suprasime

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
mui ir tasik žinosite jog mes ga
lim gydyt Jus geriau negu koki 
kiti daktarai, del to jog mesi- 
peiškinam Jusu liga ir pasakome 
kaip galite but išgydytais ir ka- 
.a išgydyti idant liktumėt išgydy
tais.

Vydurines slaptingos Ligos.
Musu nauji X—Spinduliai del 

matymo vyru ligas be skausmo y- 
ra vartojami patyrimui kiek vie
no žmogaus, kurie turi Triperi, 
Puliavima, Užsiveržima, Pūsles ir 
Inkstu ligas. Mes matom ir tasik 
žinom tikra liga, kuri yra prie
žasčių Jusu vargam. Mes išegza- 
minavojame teip atsargei jog nė
ra jokios abejones kas link gydy
mui vyduriniu ligų.
Originališkas be skausmo Budas.

Musu gydymas yra kitoks ne
gu Jus esate kada bandę arba 
girdėję ir tai be skausmo. Mes 
turime savo originališkus budus 
ir Jus negalite gauti specijališka 
musu gydymą nuo kitu daktaru, 
nes mes turime ilgiausę ir 
pasekmingiausę praktyka gydy
me vyru, negu kokis kitas dakta
ras Amerikoj.

Pasirodavymas dykai.
Ateikit po nr. 14 So. Clark St., 

del šio X—Spinduliu egzaminavi
mo, dykai pasirodavymo ir leng
vai suprantančio išeiškinimo apie 
Jusu liga.

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nore kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstato 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit pamoki
nimus, nes yra Lietuviškai dru- 
kuoti. Jeigu atsilankisite in mu
su ofisus, viskas apie Jusu liga 
kaipo ir musu gydymą bus aiškei 
papasakota idant suprastumėt a- 
pie savo liga ir vartojima musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas muš, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietoi 
priežasčio pinigų Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galedams.

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su

sipažinimo. Mes norime parodyti 
ka teisingas specijalistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite apsi
vesti, būti stiprus ir sveikas teip 
jog galėtumėt aprūpinti šeimina 
savo ateikit del savo persitikrini
mo pamatyti kas galima bus pa
daryt.

Musu gvarancija.
Musu gerhujsė gvarancija yra 

jog nereikalaujate- ^ii-kėti nej 
vieno dolerio kol nebusite užga
nėdintais. Mes galime duoti isra- 
šita gvarancija gydymo, lega'iš- 
ka kožnoj Chicagos bankoj. Mes 
esame vienintieliai specijalistai 
Amerikoj galinti suteikt ligo
niams toki tikra užtvirtinimą kas 
link atsakančiui gydymui.

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

bėt su Jumi, bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti pačenf, atrašykite 
laiška išeiškindami visus savo 
symptomus, pasakant iš kokios 
ligos norėtumėt issigydyt. Apra
šykite mums visa istorija padėji
mo savo o mes tašyk nurašysime 
laiška Jumi su nurodymais ir jei
gu norėtumėt, mes prisiųstumo 
giduolias in namus. Nekėntek nej 
vienos dienos ilgiau. Mes norime 
idant iškirptumet ši apgarsinimu 
ir atsineštumet su savim in musu 
ofisus. Isitemykit gerai nr. 14 So. 
Clark Str., nes mes esame vienia- 
tieliai specialistai galinti suteikt 
toki teisinga, prieinamą proga 
del ligoniu. Ateikit arba rašykit.

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška in ėjimą į musų ofisus, ’ iršum 
Liuoso Inejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai numera ant duriu. Kis 
diena nuo 9 ryte iki 4 po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Ncdelioiirs i - 
gyentadieniaia nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adi.
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4 katalikas,

CHINIEČIŲ IŠSILIUO-
SAVIMAS..

laikų 
verges, 
papro-

Nuo neatmenamų 
chinietės buvo vyrų 
Netikę įstatymai ir 
čiai daug šimtmečių vargi
no chinietes. Reikia atmin
ti, kad ligšiol chinai, veik 
be atmainų, laikėsi Konfu
cijaus įstatymų. Konfuci
jaus laikais, ty. 25 šimtme
čiai atgal, buvo abejojama, 
ar moteris yra žmogiška e- 
sybė. Užklaustas galvočius 
apie tą dalyką, atsake po 
ilgo apmąstinėjimo:

“Moteris yra žmogiškos 
esybės, tik jos yra žemes
nės už vyrus ir nekuomet 
nesusilygins šu vyrais. Mo
terių auklėjimo tikslas yra 
nuolankumas, o ne tobulu
mas jų proto”.

Kojų suvaržymas yra 
prakeikimas chinų mote
rims. Bet jų protų ir pri
gimčių suvaržymas yra dar 
baisesnis. Per šimtmečius 
buvo Chinijoj' paprotys su
giedoti jauną mergaite, net 
kūdikį, inaž-daug su tokio 
pat amžiaus vaiku, kurio ji 
nemato iki vestuvių. Šiame 
atvejyje ir vaikinas yra ne
laimingas. Bet jam leista tu
rėti suguloves, vaikai kurių 
yra legališki. Todėl ir sako
ma, kad “vvras vra sužiedo- 
tas su pačia, bet myli sugu
lovę”, nes vyras ima sugu
lovę, kurią pamyli.

Kojų varžymas prasideda 
sukakus mergaitei penkerius 
metus. Prie to mergaitė 
kenčia baisias kančias. To
kiomis sudarkytomis kojo
mis nioterįs tegali vaikščio
ti kniupčiuojant. Jos nega
li toli eiti. Todėl jos veik 
nieko nežino toliau už savo 
apylinkės. Toks dalykų sto
vis priveda moteris prie nu
siminimo ir daugelis jų pa
pildo saužudystę. Chinijoj 
ant vieno vyro saužudystės 
atsieina 20 moterių.

Visa chinų tauta nuken
tėjo nuo tokio moterių pa
vergimo. Vyrai neteko tos 
linksmybės ir malonumo, 
kokį suteikia draugavimas 
su apšviesta ir išauklėta 
motere. Apšlubinta vergė, 
nepagimdys tvirto vyro, 
nei išauklės augštos dva
sios žmogų. Chinai pergyve
na dabar didį historišką 
peri jodą ir jiems reikalin
gi didvyriai. Bet jų jiems 
trūksta. O tai daugiausia 
vaisiai netikusio moterių 
padėjimo.

Chiniečių išsilmosavimas 
prasidėjo ten misionoriams 
pasirodžius. Misionoriai 
pradėjo smarkią kovą prieš 
kojų suvaržymą, mergaičių- 
kudikių žudymą ir netiku
sį apvezdinimo būdą. 1844 
metais buvo įsteigta pirma 
mokykla mergaitėms mies
te Ningpo. Ją įsteigė ir vedė 
anglė p. Aldersey. Pradėjo 
su trimis mergaitėmis. Į 
keliatą metų skaičius paki
lo iki 40. Buvo mokinama 
siuvinio, virimo, švarumo 
ir paskui skaitymo ir rašy
mo. Neužilgo po to buvo į- 
steigtos mokyklos kituose 
miestuose. Išpradžios moki
nes reikėjo aprėdyti, nes 
jos buvo našlaitės arba ras- 
tinukės. Nuo 1888 metų pra
sidėjo veiklesnis darbavimo
si mergaičių apšvietime. 
Truputį vėliau patįs chinai 
ėmėsi už darbo. Keliatas 
pasiturinčių vyrų mieste 
Shanghai įsteigė didelę 
mokslo įstaigą, kurioj mo-

ky to javo, apart chiniečių, 
50 kitataučių. Užbaigusios 
šią įstaigą pasižadėdavo 
nekuomet nebūti sugulovė
mis. Dabar ši mokykla išlei
džia moterims lai krašti. 1902 
metais chinų valdovė pa
vertė Pekine vieną žinyčią 
į mokyklą mergaitėms ir 
paskyrė $05.000 tokiems 
pat tikslams.

Platinanties apšvietimui-, 
prasidėjo kova prieš kojų 
suvaržymą. Kovai su tuo 
bjauriu papročiu 1871 m. 
susitvėrė draugija mieste 
Amoy. Respublikai užvieš
patavus tas paprotys liko 
panaikintas. Nors dar vis 
nemažai yra tokių, ką teb- 
darko mažų mergaičių ko
jas.

Miestuose Shanghai, Nan
king ir kituose pajūriniuose 
miestuose atsirado net ka
riaujančių sufragisčių. Nan- 
kinge jos privertė valdžią 
prižadėti joms balsavimo 
teisę. Bet kadangi respubli- 

dar 
teisė 
fak-

kos konstitucija nėra 
suformuluota, tai ta 
nėra dar išsipildžiusiu 
tu.

SVARBUS DALYKAS.
Kiekvienam yra aišku, 

kad skaistieji pasaulyj as- 
menįs užgema tokiais. Kaip 
mes nenorėtumėm susilygin
ti gražume su ponia Cava- 
lieri ir panašiomis, vistiek 
negalėsime, j'ei gamta mus 
neapdovanojo gražumu. Vie
nok pats žmogus gali išrė
dyti gražesnis arba bjaures
nis ir tai priguli uuo jo pa
ties noro.

Gražumas dabina žmogų 
ir ne retai jis tarnauja pro
ga j° gyvenime. Ypač mote
rims gražumas yra reika
lingas.

Kad užlaikyti savyje pri
gimtą gražumą ir tobulinti 
jį, reikia mokėti save kon
troliuoti.

Pirmiausiai paimsime 
maistą. Daugumas musų 
moterių, ypač pasiturinčių, 
kaip tik ryte atsikelia, tuoj 
ir tveriasi už maisto ir taip 
valgo visą dieną. Toksai ne-

aprubežiuotas valgio varto
jimas, be abejonės, padaro 
moterį tingia ir riebia.

Galima drąsiai tikrinti, 
kad Lietuvos moterių tarpe 
yra daug nutukusių ir vos 
pasirist galinčių tik todėl, 
kad jos neaprubežiuoja val
gių skaitlių dienoje trimis- 
keturiais sykiais, perdaug 
vartoja kiaušinienės svies
to, nekalbant jau apie tas, 
kurios nuo alaus išpurpsta.

Bet tik valgio , aprube- 
žiavimas yra reikalingas 
susilaikymui nuo nutukimo, 
nerangumo arba tinginys
tės. Reikia .sistematiškai 
užsiimti ir kūno lavinimu, 
arba, taip vadinama, gim
nastika. Jei moteris užsiims 
kokiuo nors fizišku darbu, 
kurs lavintų muskulus jos 
rankose, kojose ir visame 
kūne, tuomet ji gali būti už
tikrinta, kad nesusilauks 
tokio diktumo, išpliurimo, 
kurie gadintų jos gražumą. 

■ Kitos moteris yra labai 
menkos, kaip sakoma, oda 
ir kaulai. Jos nuolat rūpi
nasi likti gražiomis, kad 
nors kiek sudužę jus, ir tas 
rūpestis dar didžiau jas su
gadina ir gąišina jų laiką. 
Negraži moteris privalo 
mest šalin visus rūpesčius 
apie save su pasididžiavi
mu. —Nelengva tai atlikti, 
vienok sistėmatinis pratini- 
mos prie linksmumo, jauti- 
mos užganėdinta — patai
so moterį.

Kas čia pasakyta apie 
moterį, tas tiktų ir daugeliui 
vyrų, nemokančių sutvarky
ti savo kūną taip, kad jis 
nepamestų gražumo, tik 
jiems patartina dar, '.apart 
to, mažiau pykti, nerūkytų 
negirtauti ir nekuomet ne* 
manyti, kad jie jau užtekti
nai yra gražus.

kalėjime, bet valdžia nelei- 
džius. IJ

Audrok, ketiniuose An
glijos pakraščiuose bušavu- 
sios smarkios audros, kurios 
padariusios daug j eibių. 
Daug žuvininkų su valtimis 
nuskandvta.

Sergančioms moterims.
Sesute. —

AS esmių moterie. Žinau kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoli
mo arba attrukimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Naminį gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

vo skausmus ir indėk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.

Mrs A. S. Hon, 
South Bend, Ind. Box L. I.

Naujas ginklas.
žiaus poličija įgijus naujų 
.ginklų, naujų būdų suiminė
ti banditus; yra tai bombos,, 
kurios jusdamos iš savęs 
išleidžia tokių didelę smar
vę, kad žmogus netekęs su
minės ipHverštas kristi. Mė
ginimui įsu tomis bombomis 
buvę pasekmingi.

Pary-
CHQPIN Tel. YARDS 4154 

KLAUSK
CHOPIN 

10c.
CIGARU 
nrs padirbti isz 
gerausio tabako

Jos. Bartkowisk, Iszdirbejas.
4034 So. Paulina St, CHICAGO, ILL.

jjjapj
Ttafi

Papraszyk parodyti 
ta pecziu pas savo pa- 
rdayejar Jis yra pui
kiai pudary as. Turi 
ilgus palevuotus ka
minus, molynus t.urki- 
zinius. Taipgi k?«Ki
netini virszti, užleid
žiamas lentyni-, nb- 
rusava vagini. Daro
mi su 1.2 ar 3 dogtu- 
vais. Virėjos kninga 
veltui. Duodama įai- 
pgi prisriuntusiems 5c 
štampai

Naujas Perfection
Heating Plate

_ parode didį parankamą visiems 
naudotojams

M
" TO

L
a a

' Įr-gi projektas. Anglijos 
'ajmiralieijos lordas Chur- 
chhill sumanęs visoms dides
nėms -viešpatystėms pasiū
lyti -įy: pertraukti ginklavu 
męsi - vieneriems metams, 
kas suteiktų didelį viešpa
tystėms palengvinimą.

Aštuonios dešimts viso
kio didumo laivų nugrimzdę 
Hamburgo uoste uraganui 
šėlstant kovo 18 d. Keli de- 
sėtkai žmonių taippat pra
žuvo. - ;

Erelių užpultas. Iš Ry
mo rašoma, kad nekoksai 
Giovani Sanni klonyj Oa- 
sta likęs nutvertas dviejų e- 
relių ir iškeltas oran 30 pė- 
dij augščio. Regis ereliai 
pabūgę jo rėksmo, neš iš 
minėtos augštumos paleidę 
savo auką-vžemyn. Paskui 
Saimi rastas be žado ir nu
gabentus ligonbutin, 
jam žaizdos gydoma.

AR NORI
panti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu Ef’ 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu tafp, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adrese, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas L 
tau nusiusiu dykai. Adresuok: |

JUOZAS J. SZLIKAS, | 
® (MAGIKAS) fe K 

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL g

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, BUSSIA Į Botter- 

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00

$45.00 II kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00

Russia — April 5th
Del smulkesnuių žinių kreipkitės 

-prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytoji/.

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway, New York, N. Y.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Ill.

Šimet mes parduodame

The New Perfection Broiler 
The Nev/ Perfection Toaster 
The New Perfection Gridble 

kiekvienas ypatingai pritaikintas prie var
tojimo Naujo Perfection pečiaus.

Su tais prietaisiais Naujas Perfection stiklinės 
duris, plieno kakliu. Naujas Perfection yra taip-gi 
pilnas ir išmanus pečius kaip ir anglim kuriamami pe
čiai. Be abejonės jis yra svaresnis ir pigesnis.

Daugelis vartoja Nauja Perfection visą metą.

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana valsD korporacija)

SOc. 
60c. 
60c. 
20c. 
20c. 
20c. 
30c. 
15c. 
15c. 
15c. 
25c. 
15c.

. Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PUANTU

Sutaisė PETRAUSKU MIKAS
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ........................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) .........................................

b) JOJAU DIENA (žemesniam balsui) ................................... .
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? .............................................................
4. SIUNTĖ MANE ^MOTINĖLĖ ......................................................
5. VAI Aš PAKHtSčIAU ......................................... ............................
6. UŽ 6ILINGĖLĮ ............................................................................
7. DOVANOJO (dzūkiška) ................................................................ .
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .................................................................
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.......................................................
10. SAULELĖ RAUDONA ....................................................................
11. LIHGO (latviška) ..........................................................................
"Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

kur

Iš

Cr. Richter's galingos externa* 
ližkcs gyduoles privalėtu 

rastis lie’ivienoje 
šeimynoje

F. Al). Richter & Co.
American House

74-iO Washington St. New York

Iš

Telephone i arda 3547

Nao f ryto iki i«i 0 Iki 9 vairi 
; Model, ano į iki •• popiet: nuo < 
************>*****:

kontraktoritis
Pervežimo ir pakėlimo 

namu.
Visur užkalbinimus atlieka 

kuoveikiausiai,
824 West 35th Street 

Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

****«*******************:
* 1 Telefonas Yards 153a

DR. J. KULIS

Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2., 
Saulutė teka, 3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas. 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 0. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 

dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 190S m. Psl. 50........................... 15c.

Vaizdai iš potvinio Columbus, O8 . ”

*
# Lietuviu Gydytojas ir Chirurgai.
* 8186 So. Halsui 8 k, Chicago, IlllaaU.
2 PRIĖMIMO VALANDOS!

“Gyvenimo gabalėliai “susideda iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių. 
Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Jis užstoja už skriaudžiamuosius "mažutėlius” (“Piemenėlis”, “Antanukas”) 
jam gaila ir vargšo elgetas (“Senelis”) ir darbininko artojaus kurio visas 1- 
dėalas “tai didelis duonos kepalas” (“Vasaros rytas”). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeiti (“Skaitymas”) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarijon bet tam tikro pasaukimo . (“Vienturtis”.).

(“Draugija”)
Kiekvienam lietuviui veiytina perskaityti “Gyvenimo gabalėliui". Skaity

tojas atras daug genljališkų minčių apie vargdlenų padėjimų.
Piningus siųskite krasos ženkleliais.

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

ZISP.arlStr.
NEWYORK.Z

& -z-
MT

Už sufragistę užstoja. 
Londone gyvenančios anie- 
rikonės nusprendžiusios pa
siųsti amerikoniškon amba- 
sadon deputacijų su prašy
mu, idant ambasada užstotų 
vieną amerikonę sufragistę, 
kuri už riaušes nuteista ka
lėjimai! ir uždaryta. Tai y- 
ra mergina Zellie Emerson 
iš Chicago. Londonan nuke
liavus jos motina ir norėju
si su dukterimi pasimatyti

Savivalda Lenkijai.
Peterburgo., rašo, kad Rusi
jos valstybės taryba nus- 
prendžuisi trumpu laiku 
apkalbėti apie Lenkijos sa
vivaldą. Lenkai tai pažy
mėdami savo laikraščiuose 
priduria, girdi, rusai iš bai
mės ėmę lenkams laižyties! 
Na, pasigirimas nieko nelė- 
šuoja.

Vaistai nuo kokliušo. Tu
nise Pasteuro instituto di
rektorius, dr. Nicolle, išra
dęs vaistus nuo kokliušo. 
Susirgę kokliušų esti čiepi- 
jami-ir greitai pasveiksta.

t

z V'

%*

RtSCUI RG PARTY

LOXOL
ST d. H. OLSON

ARU ir karštuv 
r.deniu šildymo 

1 prietaisų'vedimas 
ir pataisymas.

fe --------------
4012 

Stete Street 
T el.Oakland 1441

F. Dalims
Drucziausias Lieluvys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karczAna 
ant kampo So. Halsted ir 
,Canalport Ave. po nr. 2015 
.Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
tutiu visokiu gerymu su ku
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS

Juoząpą Ridiką j
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. f

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

’AIN-EXPELLE1
Reg. U.S. Pat. Olf,

49% ALCOHOL?
EMRICHTER&Co.

JWATISM.

DR. RICHTER S
Pain Expeller

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekę j i mo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

h
i| Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 

J rną ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą.
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo Uždegimą plaučių. Išgydo galvos 

' skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

4
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ir pilnas visokią nevalybią, kuriosPavasarį kuomet kraujas yra nusilpęs
tršia kiekvieną kūno dalį

Severos Kraujo Valytojas
(Severa’s Blood Purifier)

yra patart na vartoti tokiuose atsitikimuose. Jis prašalina skaudulį, niežėjimą 
pučkas ir žaizdas. Sustiprina visą organizmą, išvaro nevalumus iš kraujo ir 
taip užbaigia nusilpnėjimą ir nukankinimą. Jis švelniai gražiai .priduoda 
stiprumą ir rekomenduojama, kaipo geriausias vaistas pavasarį.

Kraujo apvalymui 
vartokit Severos
Kraujo Valytojos.

• ' -■ Vū ;< /i.

Pavasarines Tyras sveikas krau
jas yra musų sveika
tos pamatu, s.

Poškos
netik išvidinis gydomos SEVEROS 
VALYTOJA, bet tuoj turi but išlauko 
Turite panaudoti gerą, tikrą ir efektiv- 
kuri prašalintą niežėjimą atsitikimuose 

niežėjime, egzemos, Ringworm

turi but 
KRAUJO 
gydoma, 
ną mostį,
kraujo netyrumo — 
Ivy užnuodijime, dedervinėj, Salt-Rheum, krapuo
se ir karštiniame niežėjime.

Severos Mestis Odos Ligoms
(Severas Skin Oinment)

yra tai ger'ausias vaistas, nes turi stiprią antisep
tinę pasveikinančias gydančias ypatybes. Gydo 
palengva ir neerzina. Kaina 50 centą.

Aptiekose, jei negalite gauti rašykit 
tiesiog mums.

Daugelis vartoja tą mostį, ir rašė laiškus, pilnus 
pagyrimo ir prašė garsinti dėl naudos kitą. Sitai 
skaitykit.

“W. F. Sepera Co.
Cedar Rapids, Iowa.

Gerbiamieji Ponai! — Pirkome SEVEROS 
ODOS MOSTIES, kuri man buvo rodyta, už 
kurią labai dėkoju,nes prašalino niežėjimą tuoj, 
pirma savaitę panaudosimo. Dėkų už tą mostį 
—pasilieku su godone

■ ' Adam Wolak
Box 8, Rockfall, Conn.” f

Kaina $1,00 
Aptiekose.

Jei negali gauti 
aptiekose 

atsiųskite tiesiog 
mums. Mes . 

užmokėją ekspre
są atsiusime 
gavę $1.00

***«

Rašykit i musų

“Gazeta Ro- 
dzinna”,

kuri yra lik ką 
atspausta ir ku
rią galite gauti 
aptiekose, arba 
tiesiog nuo mus.

w
PRr.PAWEO by

AN EXCELLENT AND 
SUABLE REMEDY

fitr Soils, Shin Diseaaes, Ulcers, 
^tpllons, flmples and Sores 
.arising /awn Impart Blood 

md Trarioas other Blood 
» Diseases, ,

CEDAR RAPIDS, 
low A.

. • Msicnevs os to j; įm~ i.e.
3Pui 03a. »x.oo

BloodPurified
'€§ ' /Atkrnirtb H FKK '' ; M Ą

Skaitykit vieną iš daug laišką, prisiunčiamą mums kasdien tą, kurie var
tojo tą vaistą. Skaitykit ką jie sako apie vaistą.

“W. F. Severą Co.
Cedar Rapids, Iowa

Gerbiamiej Ponai!
Paklausydamas jusą rodos, pirkau jusą vaista ir naudojau per tris savaites 

SEVEROS KRAUJO VALYTOJAS yra neišpasakytai geras vai:tas. Išgydė 
mano popučkas, kuri taip tankiai mane kankino. Galit apgarsyti mano laišką, 
idant kiti dasižinotą apie jusą ver ingus vaistus, kurie prigčlbsta žmogui su
grįžti į sveikatą.

Jčzef Krninski
Chicago Beach Hotel. Chicago, Ill.'

Ligoje visuomet atsidčkit ant Severos Vaistų.
i

Turime daug ki
tu vaistu ir par
duodami visoj A- 
merikoj aptieko
se. Reikalaukite 
Severos Vaistu ir 
neimkite kitu.

Jei aptiekorius 
neturi, tai mes 
gavę gavę $1.00 
pasiusim ant vi
sokio adreso.

Daug Skuros Ligų
galima butą užbėgti, palengvinti ir išgydyti, jei 
visuomet užlaikyti tikrą kūno švarumą dalią ser
gančią. Tame dalyke antiseptnis muilas išpildo 
savo uždoti. -

Jei turėsi progą išbandyti gydomą veikmę gero 
muilo, bandykit.

Severos Oddos Gydanti Muilą
(Severa’s Medicadet Skin Soap)

Yra geras tyras ir antiseptiška muilas tualetui, 
maudimuisi, plauką plovimui ir skutimuisi. Ge
riausias gydymui ir užbėgimui baisią ir biaurią 
papušką, niežėjimą dilginimą, pagadytos odos ir 
daug kitą odos Igą. Labai geras maudymui ku- _ 
dikio. Kaina 25 centai.

Idant parodyti jums ką tas muilas jau yra pada
ręs, ką nuolotai daro — paduodame vieną daugelio 
laišką, rašomą mums kasdien.

“W. F. Severą Co, 
Cedar Rapids, Iowa.

F. SEVERĄ
Cedar Rapids, Iowa

Ponai!
Turėjan papučkas ant viso kūno ir kaip 

man patarta n udojau SEVEROS ODĄ GY
DANTI MUILĄ, ir trumpai papučkos dingo vi
sai. Dėkoju už vaistingą odos muilą, nes skai
tau, kad yra geras visokiam atsitikime, kaip 
garsinate.

Jčzef Dombrosky L sterville, S. D.”

® Iš Lietuviškų Dirvų. »
Kenosha, Wis.

Velykos kenošiškiečiųs už
klupo labai opiame ore. 
Tarsi, kad ir pati gamta 
apgailestauja lietuvių tau
tos teršiamojo vardo pasiel
gimu tūlų jos sūnų, kurie 
veltui nešioja tokios bran
gios tautos vardą ir jį ter- 

■ šia savo nelemtu pasielgi
mu. Šitai kokie kenošiečių 
nekuriu peiktini pasielgi
mai: 1) Tūlas, lietuvis gavo 
sėdėti šaltojoje devynias 
dienas ir naktis už vogimą 
dešrų ir kitų niekniekių iš 
I. Petkevičiaus grosernės, 
246 Pine st.; 2) Jonas Ge
niautis, karčeiuninkas, 317 
Milwaukee avė., vyras be 
rankos, susikumštavojo su 
savo motere i r bartenderis 
šoko jų skirti. Tuomi tarpu 
Geniautienė su pečiaus kriu
kiu taip užvežė savo vyrui, 
kad tas kraujuose išsimau
dė ir, matyti, kad jam iš to 
galvoje ’negerai pasidarė, 
kad nusivilkęs į policijos 
stotį meldė, idant jam kar
čemos laisnį atimtų ir nuo 
bartenderio jį paliuosuotų. 
O čionai nebus prošalį pri
minus, kad J. Geniautis ne
senai dar tą karčemą tėra 
pirkęs ar už $300.00. Tuoj 
bematant laisnį nukabino 
ir, uždarius karčemą, bar- 
tenderį tupdo į šaltąją, iš 
kurios ant parankos žydelis 

_ išima. O rytmetyje, Geniau- 
čiui pamigus, teismas bar- 
tenderį nubaudžia ir be 
skundėjo šešiais doleriais 

su centais, neva už neramu
mą. Geniautis pramiegojęs 
ir sužinojęs apie teisdario 
ištarmę, nori naują bylą 
užvesti. Ir vėl baudžia varg
dienį bartenderį net $28.00. 
Geniaučiui su motere duoda 
teisdaris pamokslą; iš to 
neprošalį butų ir kitiems 
pasimokyti, o ypačiai tiems, 
kurie bile kas, tuoj bėga 
prie žydų ir jų šventai klau
so. Gi už vėjus niekus krei
piasi į teismą. Kame kas 
yra matęs žydą meldantį 
lietuvio, kad Mauškį iš šal
tosios išliuosuotų bei su 
Sorke ir kaimynu sutaiky
tų? O ką mes pamatome ir 
išgirstame žydiškose karče
mose? Tarsi, kad nekurie 
lietuviai be žydo negali nei 
vieno žingsnio žengti. O 
juk ir sumaningų lietuvių 
Kenošiuje netrūksta, kaip 
tai karčemninkų, taip ir na
mų savininkų, kurie reika
le gal ne tiktai gerą žodį 
patarti, bet ir pageltos ran
ką paduoti. Tiktai, lietu
viai, susipraskim lietuviais 
esą ir prie savųjų kreipki
mės kiekviename reikale. 
3). Tūlas lietuvis, pratęs 
prie žydo baro alkūnėmis 
torą trinti, per Velykų 
šventę tenai uliavojo. O mo
teris namie su vaikais turė
jo laukti tėvelio pagrįžimo, 
jaigu ne naktovidu, tai ryt
metyje... Ot ir girtas vyras 
pašėlsta, girtam iš vieno 
du rodosi. Parėjės, davai 
kulti moterį, kam ji su vy

rais susidedanti. Ir tasai 
darbas jau ne pirmiena. 
Ant rytojaus skundai ir a- 
reštavimas vyro... Net šlyk
štu darosi ir girdėti apie to
kius. atsitikimėlius. O už tą 
reikia ir geriems lietuviams 
akis degti nuo svetimtau
čių. O gerų ir rimtų vyrų 
yra, galima sakyti, 95%, 
bet, kaipo patarlė sako, kad 
gera naujiena pėkščia eina, 
o bloga, raita joja, tai ir 
gerų darbų svetimtaučiai 
tiek nepastebi. Šitai ir lie
tuvių politiškas Kliubas lai
kė susirinkimą vakare, 8 d. 
kovo, o pirmutiniai balsa
vimai buvo diena. Nežinia, 
kokiu tikslu ir kam tas su
sirinkimas buvo laikytas 
jau po balsavimų? Gal sve
timtaučiams juokinti, kad 
lietuviai po balsavimų ren
kasi pasitarti, bet apie ką, 
kad jau visi kandidatai liko 
nubalsuoti? Kad tas susi
rinkimas butų buvęs laiky
tas prieš rinkimus, tai bent 
kokia-tokia paroda butų bu
vusi. O juk po pietų, šaukš
to neberasi!

Apart Geniaučio karče
mos,, dar miestas uždarė ir 
vieno lenko, kurs buvo par
davęs kokiam-tenai austri- 
jokui. Uždarė už tai, kad jo 
karčemon užėjo vaikinas su 
tūla mergina, kuri, buk, e- 
santi intariama iš morališ
ko atžvilgio, ir stiklą alaus 
ruimelyje išsitraukusi su 
vaikinu. Negana to, kad sa
ldiną uždarė, bet dar lai
snio savininką patraukė at
sakomybėn ant $1.000.00. Iš 
ko reiktų pasimokyti ii* lie
tuviams, kurie ,yra pratę 
del kitų imti laisnius, arba 

tokius sau pasiėmę, kitiems 
parduoda su visa karčema 
be tam tikro miesto leidimo. 
Pasitaikius tokiam atsitiki
mui, laisnio savininkas tu
ri atsakyti.

24 d. kovo Stanislovas 
Balčaitis, vienas iš prakil
niausiu % Kenošiaus vyru, 
“Brasaunėje” baisiai persi
pjovė kairę ranką ir dabar 
guli miesto ligonbutyje. Bai
mė ima, kad tiktai nebūtų 
nykštįs ir rodomasis pirš
tas, nes išgijus galėtu pri
traukti . ranką.

25 d. kovo persiskyrė su 
šia ašarų pakalne a. a. Ona 
Gudžiunienė po savęs Viš- 
niauskaitė, 27 metų am
žiaus, su vyru Pranciškų iš
gyvenusi 8 metus, jinai pa
liko vyrą didžiausiaiftė nu
liūdime su ketvertu failui: 
Antanina 7 metų,.Juozukas 
5 metų, Onytė 3 m. fr Anta
niukas 9 dienu. A. a; , velio-_ ■■■ is . . n\ne buvo pavyzdinei mote
ris, motina ir liefttvė. Jos 
tėvai, Jurgis VišniauskiB ir 
Monika iš Masaičių, tebegy
vena Tamošių kainte, iV||io- 
nos parapijoje, Katino pa
viete ir gubernijoje! O Bro
liai Racine, Wis. lĄiittraas 
vedęs ir BenediktasTyįeifHi- 
pis. Šermenys atsifcųvb|’su 
visomis bažnyčios | ape^o- 
mis ir "neapsakomąj grau
džiomis ašaromis labai di
džio skaitliaus lydėtojų ant 
šv. Jurgio kapinių iš šv. 
Petro bažnyčios, 28 d. kovo, 
1913 m. Lai jai buna lengva 
Amerikos šalta žemelė!

Pavasario vėjui papiltus 
ir kenošiečiai, tarsi, po sun
kaus miego, nebeišmano, 
kaip čia girtybę ^praplati- 

rilis, nors su draugijų ba
liais, kurie pasitaiko kas 
subatvakarį. Ir taip: 29 d. 
kovo šv. Petro dr-jos balius, 
5 d. balandžio Merginų Ne
kalto Prasidėjimo d-jos ba
lius ir 12 d. balandžio šv. 
Benedikto dr-jos irgi balius. 
O visi su svaiginančiais gė
rimais. Oi, kaip čionai rei
ktų gerbiamojo kun. A. 
Briškos paskaitų, kurios 
gal nors iš dalies kenošie- 
čiams atidarytų akis ir pa
rodytų, kad draugijos ne 
savo imasi amato, platinda- 
mos girtybę su pagelba ba
lių ir balių...

Kun. J. A. Gadeikis.

St. Bonaventure, N. Y.
Švento Bonaventūro mo

kykla randa si imany tina i dai
lioj lietoj. Iš visų pusių ap
supta" puošniomis giriomis 
ir gražiais kalneliais. Stovi 
ties upę Allegany ir arti 
mažo, bet labai seno mieste
lio Allegany.

Ši mokslo įstaiga yra glo
boj tėvų-prauciškonų. Įkur
ta 1859 metais pranciško
no Nicholas Devereaux ir, re
gis, jis buvo pirmu jos pre
zidentu. Vėliau šioj įstaigoj 
prezidentavo tėvas Diomede 
Falconio, kuris dabar yra 
kardinolu. Laikui bėgant, 
kuomet mokinių skaičius 
padidėjo, šios įstaigos tėvai 
išgavo iš valdžios davinėti 
laipsnius A. B. (Artium 
Baccalaureus) mokiniams už
baigusiems filosofijos kursą. 
Nuo to laiko mokinių skai
čius eina vis didyn. Šiandien 
čion yra apie 300 vaikinų.

Ši mokslo įstaiga yra ne 
.vien į kunigus einantiems,

ta v ų 

bet ir manantiems svietiš
kais palikti. Čion yra pil
nas komercijos kursas, ihu- 
zikos ir kiti.

Trįs metai atgal šią mo
kyklą užčiuopė lietuviai. 
Dabar esame aštuoniese. 4 
yra linos teologijos skyriuj, 
2 — paskutinios filosofijos 
skyriuj, 1 — ketvirtoj ir 1 
penktoj kolegijos klesoj. 
Taigi sparčiai kįlame. Man 
regis, kad ši mokslo įstai
ga galėtų ir turėtų stoti cen
tru lietuvių moksleivių, bent 
tų, ką į kunigus eina. Čion 
perdėtiniai ir profesoriai y- 
ra augšto mokslo ir išsila
vinimo. Dabar musų brolių 
yra daugiausia pas lenkus, 
Orchard Lake, Mich. Ten 
mes esame skaudžiami, kai
po lietuviai, ir sukamės tarp 
asmenų žemesnės kultūros, 
negu anglai, vokiečiai, fran- 
cuzai. Čion šioj mokslo įstai
goj būtume susidūrę su as
menimis augštos kultūros ir 
gero išauklėjimo. Pasidau
ginus lietuvių skaičiui, į- 
steigtum lietuvių kalbos kle- 
sas.

Norintieji ir manantieji 
stoti šion mokyklon išsira- 
šykit katalogą.

J. P. A.

Spring Valley, Hl.
Velykos pas mus buvo ne

linksmos ir negražios. Nuo 
pataukšto ryto didžiai lijo ir 
smarkus griaustinis trankė. 
Purvo ir vandens visur 
daug. Ypatingai šlapia šven
toriuj ir aplink mokyklą.

Nesenai elektriką užmušė 
vieną ’ lietuvį,' kitas žmogus 
liko sužeistas. Nežinau ar 
jis yra lietuvis ar kitatau
tis.

Dabar visi čion lietuviai 
yra sveiki. Taip-gi musų di
delė šeimyna sveika. Tik 
mama truputį sargaliuoja.

Viskas, ką sumaniau pa
rašyt.

Amelija Sešlauskiutė.

Philadelphia, Pa.
Retai bau kada pamatai 

“Kataliko” skiltyse, kores
pondenciją iš šio didžio 
miesto. Kad rodos nebūtų 
jame lietuvių arba kad jie 
neveikia. Bet atpenč. čion 
yra daug lietuvių ir visi 
darbuojasi, kaip imano. 
Pirmiausia paimkim mies
to dalį vadinamą Richmond. 
Čion yra susitvėrusi bendro
vė ir turi gražią ir didelę 
svetainę. Joj yra lošiami 
teatrai, rengiami baliai ir 
prakalbos, ten laiko dr-jos 
susirinkimus. Taip-gi joj y- 
ra knygynas, kuriu ateina 
įvairių laikraščių. Šioj mies
to dalyj yra moksleivių dr-. 
jėlė “Meteoras”. Nors var
das gal nevisai tikęs lietu
vių moksleivių dr-jėlei, bet 
ji yra veikli ir skrajoja, 
kaip meteoras. Buvo paren
gusi čielą eilę paskaitų iš 
įvairių mokslo šakų. Bet 
žmonių nesusirinkdavo daug 
pasiklausytų, nors įnėjimas 
buvo veltui. Šioj miesto da
lyj yra šv. Jurgio bažnyčia. 
Parapijonįs vis kivirčijasi 
su klebonu. Bet tiems ne
supratimams jau matosi 
galas. Prieš užgavėnes bu
vo M. Petrausko koncertas, 
ketinama vėl rengti gegužio 
mėnesyj.

Dabar keliūtas žodžių iš 
pietinės miesto dalies. Čion

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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(daug- 
lizdas, 
mokėti 
kurios

Patemijimai,
Pastaraisiais laikais Su

vienytų Valstijų nekurios 
vietos labai daug nukentėjo 
nuo uraganų baisaus siauti
mo. Žuvo šimtai žmoL 
nių, o nuostoliai apskaitomi 
desėtkais milijonų. Moksli
ninkai tvirtina, kad tas ant 
šalies nelaimes užtraukia 
miškų naikinimas. Žiūrėkis, 
miškai visuomet sulaiko di
džiausias ir smarkiausias 
vėtras, neleidžia joms įsi- 
siusti. Rasi, tas ir tiesa. 
Pastaraisiais laikais vėtros 
siautė ir viską naikino tose 
apylinkėse, kur visai nėra 
arba mažai yra miškų. Val
stijoje Nebraska miškai iš
naikinti, o todėl tenaitinis 
kraštas daugiausiai nuo vė
trų ir nukentėjęs.

*
“Draugas” iš Scranton, 

Pa. gavęs žinią, kad teisė
jas E. C. Newcomb galuti
nai atmetęs dešimties glo
bėjų protestą ir liepęs 
jiems atrašyti vyskupo Ho- 
bano naudai, taippat ati
duoti bažnyčios raktus kun. 
J. Kurui. Jaigu globėjai 
per 20 dienų nepaduosią a- 
peliacijos augščiausian teis- 

-man, tai netrukus lietuvių 
šv. Juozapo bažnyčia Scran- 
tone busianti atidaryta ir 
joje pradėsiąs laikyti pa
maldas kun. J. Kuras.

♦
. Valstijoje Utah, kur ran

dasi visas mormonų 
patystės šalininkų) 
užgirta įstatymai 
pensijas moterims,
yra priverstos uždarbiauti 
savo vaikų užlaikymui. Mo
terims, turinčioms vieną ne
pilnametį vaiką, mėnesyj 
mokama $10.00 ir po $5.00 
priedo už kiekvieną sekantį 
vaiką, jei anų turi daugiau. 
Tomis privilegijomis naudo
sis visos moterįs, kurias y- 
ra vyrai apleidę, arba kurios 
ij-ra likusios našlėmis.
' *

“Laisvė” pagiria Ameri
koj gyvenančių airių patrio
tiškumą, už jų veržimosi 
tautos laisvėn Iriandijoje 
(Airijoje). Bet “Laisvė” 
tomis pėdomis “dievotiems” 
(suprask: neišmanėliams) 
airiams pažymi, kad už vi
sus tuos laimėjimus Iriandi
joje jie turi but dėkingi 
Anglijoj smarkiai pakilu
sioms socialistų spėkoms!

O rasi turi but dėkingi ir 
“Laisvei”?

Kad tu kur'.... su tokiais 
plepalais.

*
Rusijos caras Romanovų 

“ sukaktuvėmis susimylėjęs ir 
ant visų pabėgusių nuo ka
reiviavimo. Jaigu tokie jau
ni vyrai iš užsienių sugrį
šiu Rusijon ne vėliau vasa
rio 21 d. 1914 m., jie busią 
paliuosuoti nuo teismo ir 
bausmės, bet savo laiką vis- 
tiek turėsią atitarnauti. Ne
turėsią tarnauti tik sulauku
sieji 40 metų amžiaus. Tai 
svarbiausias iš visos amnes
tijos palengvinimas norin
tiems grįsti tėvynėn.

*
Rusijoje po paskelbimui 

caro amnestijos iš kalėjimų 
paliuosuota; Peterburge —

2.300, Maskvoj — 1,700.. 
Varšavoj — 1,500, Nikola
jeve — 400, Charkove — 
700, Revelyj — 215, Dorpa
te — 120 žmonių. Ir kitose 
vietose paliuosuota daug 
žmonių. Bet grynai politiš
kųjų paliuosuota labai ma
žai. Po manifestui prasi
dėję nauji areštavimai. Tik 
akių muilinimas.

*
“Vien. Liet.” p. K. J. ra

šo, jog gana Amerikos lie
tuviams besirūpinus tiktai 
grabais, ty. gana besirašyti į 
S. L. A. už $150 pomirtinės 
apsaugos. “Žmogaus pareiga 
manyti, kaip palaikius gy
vastį po mirties, kaip aprū
pinus išauklėjimą tiems, ku
riuos paleidai ant svieto, o 
ne rengties gyvam besant 
vien-tik gražų grabą pasi- 
laidojimui”. *

Girardville, Pa. lietuvių 
parapijoje gimę sumišimai. 
Klebonas kun. Durickas 
prašalinęs iš, užimamos vie
tos vargonininką. Šis šau- 
kešįs parapijom; užtarymo. 
Norėta tam tikslui sušaukti 
susirinkimas, bet klebonas 
parsikvietęs konstabuliarus 
ir neleidęs daryti susirinki
mo. Sakoma, tuomi lietu
vius labiausiai sukiršinęs.

Tai tenka 
Vilt.”

sužinoti iš “D.

*
lenkų kunigi;
“Dwutygodnik

Vilniaus 
laikraštyj 
Dyecez.” kun. Kanutas Ma
tylio paduoda žiniąj, kiek 
Vilniaus vyskupijoje susira
šę lietuviais ir kiek lenkais. 
Pasak jo, iš pusantro mili
jono Vilniaus vyskupijos 
katalikų - užsirašę norį baž
nyčiose lietuvių kalbos 200.- 
012 katalikų, visi gi kiti no
rį lenkų giedojimų ir pamal
dų.

*
28-tasai S. L. R. K. A, 

seimas atsibus Brooklyne, 
N. Y., birželio 3, 4 ir 5 d., 
McCaddin salėje, Berry, st. 
Birželio 3 d., utarninke, iš
ryto, busią iškilmingos Mi
šios Karalienės Anioh; baž
nyčioje. Pasibaigus Mišioms 
prasidės seimas augščiau 
minėto  j salėj.

Šiemet “Saulės” laikraš
čiui sukanka 25 gyvavimo 
metai. To laikraščio 24 nu- 
mer. užtinkame redakto
riaus pakvietimą parašyti 
šį-tą jubiliejiniam “Saulės” 
numeriui, kuris išeisiąs lie
pos mėnesyj.

*
“Rygos Garsas” girdėjęs, 

kad į Vilniaus vyskupus e- 
sąs perstatytas kun. J. Pra
naitis, Taškento klebonas. 
Rvme kun. Pranaičio kandi
datūra likus priimta labai 
nuolankiai

Kūdikis, kurs žaizdamas 
iki nuilsimo parodo savo 
veiklumą ir pastovumą, bū
tinai bus gabus žmogus 
(Frebel).

Beprotystė tiesiog, turint 
maža laiko, mokyti berei
kalingų dalykų (Seneca).

Bažnyčia priklauso mies- 
tui> Paryžiaus arcivysku- 
pas, kardinolas Amiette, 
pareikalavo valdžios, idant 
statoma Montmatrėj (Pary
žiaus dalis) katedra butų 
perrašyta ant jo. Valdžia 
tečiau atsakius, kad katedra 
yra miesto nuosavybė, ne
žiūrint net to, kad visos 
Franci jos katalikai jos sta
tymui pinigus dėjo, Lig
šiol jau išleista $7.000.000 ir

; ~~ jgj!.......j -

Iš savaites savaitėn,
O™  I r IHW ■

Gaivalų pašėlimas.
Baisus daiktas yra karas; 

pasibaisėtinos jo pasekmės. 
Karas nupuldo pramonę, 
žemdirbystę ir pagimdo ba
dą ir marą.

Karas — tai žmonių iš
galvotas gaivalas ir jis ima 
veikti, ima siausti tik pa
tiems žmonėms to panorė
jus.

Bet imkime dabar gaiva
lus, išimtinai nuo gamtos 
prideramus, taigi uraganus 
ir banginius lietus, nuo ku
rių pasidaro potviniai.

Rodosi, visas Balkanuose 
karas tiek visako nesunaiki
no, nepavertė į niekus tiek 
žydinčių žmonių užsiėmimų, 
ką velykiniai uraganai, pot
viniai ir iš anų priežasties 
gimusieji gaisrai, neskai
tant. žuvusių žmonių, kurie 
savo skaitliumi neperaugš- 
tina karo aukų.

Tarytum, gaivalai tyčia 
butų užsispyrę pašėlauti. Iš
ilgai Suvienytas Valstijas 
žaibo greitumu prasinešė u- 
raganas ir paskui aną ban
ginis lietus plyšus debesims. 
Ko viesulas ir vanduo nepa
jėgė sunaikinti, tai viską 
pribaigė ugnis. Sūkuriai su
griovė namus, vanduo pa
gimdė gazo plyšimus ir iš 
to gimę gaisrai sunaikino 
daug žmonių sodybų, daug 
vargdienių namų, kaip tai 
Dayton, Ohio ir kitur.

Nuo uragano daugiausiai 
nukentėjo Nebraskos valsti
ja, nes tos valstijos sostinė 
Omaha išgriauta, o vietomis 
'ir su žeme sumaišyta.

Nuo potvinių ir gaisrų 
labiausiai nukentėjo valsti
jos Ohio ir Indiana.

Tai ligšiol negirdėta Su
vienytų Valstijų historijoje 
nelaimė.

Tų įšėlusių gaivalų baisių 
nelaimių, padarytų minėtose 
valstijose, tuo tarpu negali
ma nei aprobuoti, negalima 
su -visomis smulkmenomis ir 
aprašyti.

Palikta visur sielvartai ir 
ašaros.

Daugiausiai, be abejonės, 
nukentėjo vargdieniai — 
darbininkai. Jųtarpe, tikima, 
gali būti ir lietuvių. Katrie 
mirė, tegu jiems bus amžina 
atsilsis. Bet likusiems lietu
viams be pastogės, be man
to, likusiems skurde, išties
kime tokiems pagelbos ran
ką.

Reikia savo brolius gelbė
ti. Bet reikia tuojaus.
. Laikraščiams reikalingos 
žinios apie nukentėjusius 
lietuvius ir jų padėjimą. 
Katriems galima, praneški
te laikraščiams apie .visą 
dalykų stovį.

Lietuvių visuomenė duos- 
ninga. Nukentėjusius savo 
brolius visomis išgalėmis su
šelps.

Šių metų Velykos Ameri
kos visuomenei ilgai bus at
mintinos. Ir tai iš dviejų at
žvilgių: kad buvo ankstybos 
ir, kad tuo metu gamta pa
gimdė baisesnį kataklizmą 
už buvusius kur kitur žemės 
drebėjimus.

Gaivalai, ištikro, neapken
čia žmonių rankų darbų. Ga
lingiausios užtvankos, pui
kiausi bustai nuo viesulų 
ir vandens veržimosi trupa, 
subįra. O kas link paties 
žmogaus, tai jis tų gamtos 
gaivalų akiveizdoje yra ly
ginai smulkutis, bejėgis uo
das, žaidžiantis kur ant jū
rės krašto prieš gimsiant 
audrai.

Daug reikės žmonėms pa

kyri, atnaujinti ir tolimes
niems laikams apsisaugoti 
nuo panašių nelaimių.

£---- ----------
Visų vargų priežastis — 

k auksas.
“Brangumas visur auga, 

kad yra daug aukso”. Taip 
pasakė vienas mokslininkas 
francuzas. Toksai pasaky
mas išrodo stebėtinas ir ne
suprantamas, nes juk gerai, 
žinoma, kad auksas, tai tur
tas. O vienok tasai moksli
ninkas turi tiesą.

Pastaraisiais metais iškas
ta daug aukso. Pirm 25 me
tų kasyklos suteikdavo auk
so tik pusę milijardo fran
kų vertės (frankas — 20c.), 
gi pastaraisiais metais auk
so kas metai iškasama 2 ir 
puse milijardo frankų ver
tės. Toksai aukso perviršis 
ir yra priežastis, kad jis 
nuolat einąs pigyn. Tik ne
reikia to taip suprasti, kad 
auksinis 20 dolerių pinigas 
butų pigesnis už 20 dol. Ta
sai pinigas visuomet turės 
savo vex*tę, tik už jį bus gau
nama mažiau prekių.

Žinome, kad kuo geresni 
ant žemės užderėjimai, kuo 
daugiau javų, tuo tie javai 
buna pigesni. Tas pat yra ir 
su auksu, su pinigu. Kuo 
jo daugiau sviete yra, tuo 
labiau sviete mažinasi jo 
vertė, tuo, mažiau už aną 
gaunama prekių. Jei mes 
nukaktumėm ten, kur auk
sas kasamas, su nuosteba 
patirtumėm, kad tenai duo
nos kepalėlis lėšuoja dole
ris, alaus butelis $2.00. Ir 
tai ne todėl, kad tenai duona 
butų 10 .sykių skanesnė, ar 
maitingesnė kaip pas mus, 
bet todėl, kad tenai yra auk
so daug, o prekių maža.

Panašų apsireiškimą ma
tom visur. Kuo daugia u auk
so iš žemės išimama, tuo jo 
vertė, arba kitais žodžiais: 
tuo brangesnės buna viso
kios prekės. Žinoma, kad 
esama dar ir kitų dabarti
nio brangumo priežasčių, 
bet augščiau paminėtoji 
priežastis yra viena svar
biausių.

Kas daugiausiai turi nuo
stolių, jei aukso verte puo
la žemyn? “Daugiausiai tu
ri nuostolių aukso savinin
kai, ty. turčiai, kurie daug 
aukso turi”, atsako moksli
ninkas. Ir kurie gyvena iš 
savo rankų darbo daug ken
čia nuo brangumo, bet jie 
palengva įškovoja didesnius 
uždarbius, taip kad tų už
darbių jiems lig laikui pa
kanka kovoti su brangumu. 
Gi tuo tarpu turčius be at
sižiūrėjimo turi nuostolius, 
kadangi už savo auksą vis 
mažiau galįs pirkti prekių. 
Tai visi žinome, kad kas 
pirm 30 metų turėjo 100.000 
dolerių, buvo skaitomas di
deliu tnrčųim, kuomet šian
die dideliais turčiais skaito
mi tik turįnti milijonus.

Ar iš to- išeina, kad tur
čiai pagaliau visai turės žū
ti? Bet kur tau! Turčių ne
ims galas.h— Tarp turčiaus 
ir vargdienio yra tik tok
sai skirtumas, kad pirmasis 
turi daug, i o pastarasis — 
nieko. Turčius dar ir tuo 
skiriasi nuo vargdienio, kad 
jis moka geriau tvarkyti sa
vo įplaukas.

Darbininkas, amatninkas, 
arba, abelnai imant, netur
tingi žmonės nuolat mąsto 
tik apie tai, kaip čia galus 
su galais surišti. Turi mažai 
įplaukų, tatai mažai ir iš
leidžia, turi anų daugiau, 

išleidžia valgiams ir apsirė- 
dymui, tai sunaudoja kito
kiems nereikalingiems daik
tams. Turi išleisti ir gana. 
Taupumas nerupi.

Tuo tarpu turčius kitaip 
šeimininkauja. Turčius ne- 
kuomet visų savo įplaukų 
nesunaudoja. Anų dalį pa
deda šalin ir todėl jo turtai 
nuolat didinasi, iš ko turi ir 
didesnes įplaukas.

Yra šalįs, kuriose netur
tingi gyventojai panašiu bū
du turčiams elgiasi. Ten vai
kai apturi taupumo kningu- 
tes ir iš mažens mokosi tau
pyti centus. Vaikai paaugę 
ima taupyti dolerius ir lai
kui bėgant surenka nema
žus pinigus. Svarbiau už 
tuos surinktus pinigus te- 
čiau yra tas, kad tokie pas
kui savo vaikus ir-gi moko 
taupumo. Tokioj draugijoj 
ima prigyti ab einas turtin
gumas, o tada ir skirtumas 
išnyksta.

Didelis sumanymas.
Miesto New Yorko val

dyba su tramvajų kompani
jomis tame mieste pasira
šiusios po kontraktu, sulyg 
kurio bus pataisytas mieste 
didžiausias sistemas pože
minių ir viršutinių geležin
kelių, taippat paprastųjų 
tramvajų.

Tojo naujo miestinės ko
munikacijos sistemo New 
Yorke ir Brooklyne patai
symas atsieisiąs $325.000. 
000.

Tai bus, regimai, didžiau
sioji suma, koki kuomet 
nors išleista tokiam suma
nymui. Pastaraisiais laikais 
tą sumą peraugština tik Pa
namos kanalo iškasimas, ku
ris atsieisiąs bene $400.000. 
000.

Kontraktas skamba, kad 
požeminis geležinkelis bu
siąs tiesiamas pagal taip va
dinamo dvigubo sistemo. 
To darbo lėšas padengsiąs 
miestas podraugsutramvajų 
kompanijomis. Šios kompa
nijos tvarkysiančios visą 
geležinkelių sistemą, gi mie
stui busią mokami tam tik
ri nuo įplaukų nuošimčiai.

Tramvajų kompanijų pre
zidentas, T. P. Shonts, pa
klaustas, kiek pasažieriai 
turėsią mokėti už važinėji
mą, taip atsakęs:

“Kiekvienas pasažierius 
mokės 5c. už 20 mylių. Tas 
reiškia, kad pasažieriai tu
rės pigiausį, geriausį, atvan
giausi ir greičiaus; patarna
vimą ant šių geležinkelių, 
negu kur kitur”.

To dvejopo sistemo ilgu
mas turėsiąs 629 mylias ir 
sujungsiąs visas miesto da
lis podraug su Brooklynu.

Tasai visas pienas keturi 
metai taisyta ir aplink jį 
rūpestingai galvota. Tečiau 
šiemet visas reikalas pabai
gta ir kontraktas parašais 
patvirtinta.

Trumpoj ateityj busiąs 
pradėtas darbas ir tūkstan
čiai žmonių gaus užsiėmi
mus keliems, o gal ir kelioli
kai metų.

Pavasario pradžia.
Pavasaris yra tai metlai- 

kis, kuomet žemė atsinauji
na. Pavasaryj žmonės pajau
čia dvasios pakilimą ir vei
kiau darbuojasi. Pavasaris 
yra poetų apdainuojamas 
ir visų žmonių garbinamas.

Nes pavasarį gamta iške
lia gražybės parodą ir žadi
na žmogaus širdyj jausmus 
prie kiltų daiktų. Pavasaris 
— tai kūdikystės ir jaunys
tės ženklas. Yra tai metlai- 
kis neapribotas vilties ir di
džio optimizmo.

yra sena 
įilna. Ji žino,

Gamta, vienok 
ir išminties

kad optimizmas yra geras 
daiktas, bet perdidiš opti
mizmas yra kenksmingas.

Jai tinka perstatyti žmo
gui abi gyvenimo pusi, jo 
šviesą ir tamsą, j d linksmy
bes ir nubudimus. Išpažinę, 
juk, tužbas, mes gėriau ap- 
kainuojame linksmybes.

Todėl ir matome gamtoj ir 
gyvenime lygsvarą tarp op
timizmo ir pesimizmo. Po 
audros'visuomet seka gied
ra. Kaudamiesi su gyveni
mo priešginybėmis, vis esa
me džiuginami vaisiais savo 
nenuilstančio triūso.

Šiemet pavasario pradžia 
Amerikoj buvo surišta su 
'didžiomis nepalaimomis. Ke
lias valstijas išteriojo viesu
lą, o dvi valstiji kenčia 
nuo potvinio. Prie to, be a- 
bejonės, nemažas lietuvių 
skaičius nukentėjo. Taigi 
šioj) šalyj pavasaris aušta 
tarp skausmų.

nu-
Nepuola dvasioje.

Is daugelio miestų, 
kentėjusių nuo uragano, 
siautusio kovo 23 d. viduri
nėse valstijose, Omaha liko 
skaudžiausiai nuplaktas. 
Nebraskos sostinė panešė 
didžiausius nuostolius. A- 
part užmuštų ir sugriautų 
namų, šimtai ligonių ir tūk
stančiai be duonos ir be dar
bo.

Omaha, vienok, nepuola 
dvasioje. Drąsiai sutiko ne
laimę. Audrai pasibaigus, 
miestelėnai griebėsi už dar
bo ir teikė pagelbą nuken- 
tėjusiems. Prezidentas Wil
son pasiūlė pagelbą. Oma- 
hos majoras Dahlman atsa
kė, kad pagelbos iš Washin
gton© kol kas nereikią. 
Miestas ir valstija pasirišo 
neprašyti išmaldos, nebent 
kruvinas reikalas prispirtų 
prie to.

Miestų sąj'ausmas Oma- 
hai yra didis. Gausiai pasi
piltų aukos, jei jos butų pa
geidaujamos. Bet išmalda 
pažemina žmogų. Kiekvie
nas jaučiąs savyj vertybę, 
drovisi priimti pašelpą ir 
didžiausioj nelaimėj. An
tai, Omahoj daug nukentė
jusių neina į prieglaudos 
namus, bet apsigyveno savo 
sugriuvusių namų skiepuo
se. Be abejonės miestelėnai 
tuoj imsis už darbo atstaty
ti savo miestą. Nes jie yra 
pilni gyvybės ir energijos. 
Omaha atidus ir pradės 
veiklesnį gyvenimą, lygiai, 
kaip Chicago po didžiojo 
gaisro, arba San Francisco 
po žemės drebėjimo. Taip 
bus ir su Omaha.

AR RANDASI NAUJOS 
LIGOS?

Ar randasi pasaulyj nau
jos ligos, ty. ar gema nau
jos ligos? Į tą klausimą, ma
nau, galima atsakyti ne! 
Vienok tai sunkus ir abejo
tinas atsakymas, nes mes la
bai mažai težinome apie se
novės žmonių ligas. Betiri- 
nėdami senovės žmonių kau
lus ir mumijas ir beskaity
dami senobinius raštus, 
mes patiriame, kad musų 
protėviai sirgo musų laikų 
ligomis ir dar tokiomis, ko
kios šiomis dienomis jau 
neapsireiškia, ty. mums ne
šinomis.

Šių dienų prikimšti žmo
nėmis miestai — pilni įvai
rių ligų, bet tos ligos nėra 
naujos. Ligos tankiausia 
gimsta iš nešvarumo, dulkių, 
bet musų protėviai gyveno 
labai daug nešvariau, negu 
šių dienų miestelėnai. Jie 
neturėjo tokio tvro vandens.
kai kad mes šiandie turime.
Jie tankiai pasinaudodavo 

tšHedąvųj ant žemės, kurtų 
žeme taip greit nesugerdayo, 
kai kad dabar nuteka ry= 
nomis; jiė turėdavo gyven
ti amžinoje smarvėje.

Mums tenka susekti, kad 
ligos, kurios šiandie prasi
platinusios musų tarpe, kaip 
tai džiova ir kitos, buvo už
krečiamos, mirtinos ir ži
nomos pirm poros ir net 
penkių tūkstančių metų. Jei 
mes duodame progą naujai 
ligai gimti, tai jau tik to
kiai, kaip proto liga, kuri 
įvairiais pavydalais apsi
reiškia delei musų nepride- 
rančio užsilaikymo. Vienok 
jei musų protėviai gyveno 
taip pasileidusiai, kaip dau
gelis musų, tai ir jie tiu’ėjo 
tomis pačiomis ligomis sirg
ti.

Kas link ligų nykimo, tu
rime pripažinti, kad jų dau
gumas nyksta. Buvo laikai, 
kad nekurios ligos Lietuvo
je kirto žmones kaip dalgis 
žolę. Musų senesni žmonės 
dar mėgsta pasakoti apie 
“marą” “pavietrę”, kuri 
buvus taip įsivyravus, kad 
žmones jai sutvėrė nemirš
tamą vardą savo pasakose. 
Pasakų apie “pavietrę”’ — 
labai daug. Ir jei joms tikė
ti, tai tik patįs tvirčiausieji 
organizmai galėjo atsispirti 
priešai jos aštrius nagus. 
Dabar “pavietrė” jau pra
nykus. Senovėje buvo daug 
girdima apie piktasiąs rau
ples, kurios baisiai buvo iš
siplatinusios. Gi šiandiena 
jau jos baigia nykti. Raupai 
taippat jau šiandie nėra to
kie baisus, kokiais jie kita
dos išrodė musų tėvams. Ne- 
kuriose svieto šalyse, kur 
igos tokios kaip paprastas 

drugys ir geltonasis drugys, 
kurios amžiais plėšė sau 
aukas, jau gerokai sunyko, 
nes liko atrastos jų priežas- 
;įs, ir, žinoma, pakelta prieš 
jas smarki kova. Baisi li
ga, vadinama Maltos karš
tinė, ima nykti nuo salos 
Malta, nes liko susekta, kad 
ji platinasi ožkos piene. Da
bar nei vienas kareivis, nei 
jurininkas negeria ožkos 
pieno ir neserga ta j a liga.

Ir taip ligos nyksta ir 
mes esame sveikesniais, ne
gu musų protėviai buvo. Štai 
Suvienytose Amer. Valst. 
jau senai patėmyta, kad mi
rimų skaitlius puola žemyn, 
ty. mažėja. Mes žinome, ko
kiame amžiuje musų sentė
viai mirdavo — net tokie, 
kurie būdavo turtingi ir 
mokyti. Mes žinome, kad 
karalių ir kitų didiki; — 
valdovų vaikai mirdavo to
kiame pat skaitliujė, kaip 
dabar vargingi; miesto gy
ventojų. Mes žinome bai
sias ligas Amerikoj šiaučiu- 
sias seniau, bet jau išnyku
sias šiandiena. Tik dar nese
nai karštligė buvo plačiai 
žinoma, o dabar ji mažėja ir 
retkarčiais apsireiškia tik 
vargdienių tarpe, taippat 
vargingesnėse šalyse.

Kalbėti apie geresnius lai
kus senovėje, jau tas reikė
tų mums pamiršti, nes juo 
daugiau mes tyrinėjame, tuo 
aiškiau matome, kad seno
vės “gorieji” laikai, kuriuo
se žmonės būdavę ir protin
gesni, ir linksmesni, ir tvir
tesni, buvo tikrai blogi lai
kai. Prastesni už šių dienų 
laikus ir mes gyvename 
daug geresnėse sąlygose, ne
gus musų tėvai gyveno. Vie
nok musų vaikų vaikai gal 
manys, kad mes gyvenom o 
gan blogose sąlygose, ypa
tingai jei jiems pasisek- 
panaikinti džiova ir kita: 
dabar smaugiančias žinone.
ligas. Milda
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Dideli potviniai.
kunas uždegė daug namų ir 
vieną žmogų užmušė.

Iš Champaign, Ill. pra
nešta, kad Illinois vidurys 
stovįs po vandeniu. Upė San
gamon baisiai pakilus. Ge
ležinkelių tiltams ėmęs gra
sinti pavojlis.

Iš Springfield pranešta, 
kad užtvanka ant Gregory 
farmos, išilgai upelį Apple 
Creek, perlaužta ir vanduo 
su didžiausiu ošimu pasilei
dęs į klonius.

Iš kitų miestų.
.« Terre Haute, Ind. šis 
miestas vos tik spėjo atsi
kvošėti po perėjusiam pa
dūkėliui uraganui, kad štai 
ant rytojaus jį vanduo už
liejo. 12 asmenų užmušta, 
keli šimtai sužeista, o nuo
stoliai apskaitomi milijo
nais. Išsiliejus upei Wa
bash, šimtai namų atsirado 
po vandeniu. Tūkstančiai 
žmonių neturi pastogės. 
Daugumas apleido miestą. 
Ir aplinkinius miestus toki 
pat nelaimė patiko.

Iš Pittsburgo rašo, kad 
valstijos Pennsylvania va
karuose ir šiauriuose nuola- 
tos lįja ir upėse vanduo 
dauginasi. Grasia pavojus 
netik Pittsburgui, bet ir ap
linkiniams miestams.

Upė Alleghany ties Oil 
City pakilus 16 pėdų aug- 
ščio. Miestas Sharon, Pa., 
užlietas. Fabrikai atsiradę 
po vandeniu ir 10.000 dar
bininkų netekę darbo. Kom
panijoms nuostoliai padary
ta milžiniški, neskaitant gy
ventojų lobio, kuriems ano 
niekas nesugrąžįs.

Omaha po, nelaimei.
Omaha mieste uragano 

pasekmės pasirodė pasibai
sėtinos. Aplink 3.500 bena
mių tik žiūrisi į savo namų 
griuvėsius ir sielvartauja.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.), 
ir tie atsirado pavojuje. 
Viešbučiai prisipildė žmo
nėmis, kurie negalėjo dasi- 
gauti į savo namus.

Užtvanka išilgai upę 
White River ties Morris 
gatve suardyta. Šimtai na
mų liko užlieta ir benamių 
skaitlius žymiai pasididino. 
Miestų apsiautė tamsybės 
ir šaltis padidėjo.

Tiltas ant Capitol avė. no
rėta sudraikyti dinamitu. 
Uždaryta visos mokyklos. 
Krautuvės taippat uždaryta. 
Visoks judėjimas sustojęs.

Kituose miestuose.
Visoj Indiana valstijoj ge

ležinkeliais susinešimai per
traukta. Daugumas miestų 
atsirado gaisrų ir tamsybių 
pavojuje, kadangi susineši- 
mas nebuvęs galimas.

Visoj valstijoj upeliuose 
vanduo žymiai pakilo. Ve
lyki) dienoje viskas dar buvo 
paprasta, bet praėjus 24 va
landoms, upeliai pavirto 
milžiniškomis upėmis.

Gyventojus ir jų turtų 
gelbsti laisvanoriai, polici- 
antai, ugnegesiai ir mili- 
ciantai. Kur tik augščiau 
randasi koks sausesnis na
mas, tenai gabenami visi, 
likusieji be pastogės, ir su
teikiama jiems ten šioki-to- 
ki prieglauda.

Išsiliejusios upės padarė 
nuostolių sekančiose vietose: 
Fort Wayne, Lafayette, 
Richmond, Marion, Terre 
Haute, Muncie, Rushville, 
Kokomo, Peru, Connersville, 
Petersburg, New Castle, 
Frankfort, Anderson, Typ- 
ton, Noblesville, Hartford 
City, Ellwood, Bloomington, 
Shelbyville, Logansport, 
Portland ir daug kitose vie
tose.

Iš daugumos vietų mal-
dauta pagelbos, bet ne visur 
buvo galima prieiti ir priva
žiuoti.

Net dideliame mieste In
dianapolis, kuris išimtinai 
ne taip smarkiai nukentė
jęs, padėjimas išpradžių bu
vo sunkus. Tai kas gi jau 
galima sakyti apie mažes
nius miestelius.

Visur nuostoliai apskaito
mi milijonais. Žuvusių dau
gybė, kurių tiki<isis skait
lius dar nesusekta. Tie visi 
dalykai bus kiek vėliau su
žinoti.
Negirdėtas lietus ir Illinoi- 

se.
Pietinėj ir vidurinėj da- 

lyj valstijos Illinois kovo 
25 ir 26 dienom taip smar
kiai lijo, kad tokio lietaus 
nei seniausi gyventojai ne
gali atminti. Daug miestų 
'žlieta vandeniu, kurių dali
jimas pirm to buvo nu
kentėję nuo uragano.

Paviete Williamson ura
ganas užmušęs 4 asmenis ir 
daugiau 20 sužeidęs.

Kasyklų miestelis Whi
teash visiškai sunaikintas.

Uraganas aplankęs mies
tą Kincaid, gulintį 12 mylių 
į vakarus nuo Taylorville, ir 
sunaikinęs dalimis naują 
elektraunę.

Corterville farmerio Pat
rick© du vaiku užmušta. 
Viena 60 metų moteris kas- 
žin-kur pražuvus. Makanda 
žuvusios 2 moterįs.

Geležinkeliais komunika
cija suparaližiuota.

Cairo, Ill. ir gi tuo pači r 
laiku aplankius elektrikinė 
vėtra su smarkum lietumi 
Paskui lietus persikeitęs 
dideliais ledais ir per pus
valandį viską blaškęs. Per-

Lewiston vandens rezervo- 
aras trumpai tegalėsiąs iš
laikyti ir turėsiąs plyšti, o 
tada busią dar didesnių ne
palaimų. Aplinkiniai gyven
tojai apimti kuodidžiausios 
baimės ir nežino net kur 
dėtis, kadangi kiekvienoj 
valandoj laukiama mirties.

Valdžia siunčia pagelbą.
Karo departamentui pa

liepus į nukentėjusias nuo 
uragano ir potvinių apylin
kes pasiųsta daug valgomų 
produktų, kurie Chicagoj 
nupirkta. Valdžia apart 
valgių nukentėjusiems nu
gabeno ųžklodalų ir šėtrų, 
kad benamiai turėtų kur 
prisiglausti.

Arčiau tų apylinkių sto
vinti federalė kariuomenė 
gavus iš Washington© įsa
kymą nešti pagelbą nuken
tėjusiems, jei to butų reika
laujama, ty. suteikti jiems 
šėtrų, valgių ir, reikalui 
prisiėjus, prižiūrėti tvarkos.

Valstijų Ohio ir Indiana 
visa milicija sumobilizuota. 
Nelaiminguose miestuose ji 
veda visą tvarką.

Cincinnati pavojuje.
Miestui Cincinnati gra

sius toksai pat pavojus, 
kaip ir miestui Dayton. Po- 
tvinis neišvengtinas, kadan
gi upė Miami vis labiau kį- 
la. Vanduo jau peršokęs 
per atvangom liniją ir labai 
greitai gali užlieti miestą. 
Gyventojai pasirengę bėgti 
į augštesnes vietas. Union 
Central geležinkelio stotį 
visi tarnautojai jau apleidę.

Ties Lawrenceburg, netoli 
nuo Cincinnati, dinamitu 
suardyta geležinkelio Bal
timore and Ohio pylimas, 
kuris buvo sulaikęs Miami 
upės vandenį. Tuo budu li
pei paliuosuota platesnis 
kelias. Dabar taja geležin
kelio Unija traukiniai nega
li važiuoti.

Praužus uraganui pradėjo 
snigti ir šaltis pašoko.

Iš griuvėsių išimta dau
giau šimto lavonų. Sakoma, 
kad griuvėsiuose turi rastis 
dar keli šimtai lavonų.

Pagelbinis skyrius grei
tai suorganizuotas,_ kuris 
pirmiausiai ėmė rupinties 
benamiais, o paskui ieškoti 
lavonų.

Viso suvisai sunaikinta 
642 namai. Aplink 1.500 na
mų sugadytų. 11 bažnyčių 
ir 8 mokyklas uraganas 
sumaišė su žeme. Materija- 
liai nuostoliai apskaitoma 
ant 7.000.000 dol.

Užmuštų lig kovo 26 d. 
suskaityta 141. 652 sužei
stieji aprūpinta vaistais. 
Benamių esama 3.500 žmo
nių.

Priemiestis Ralston su 
žeme sumaišytas.

Pagelba nukentėjusiems 
iš visų pusių siunčiama.

PASKUI VANDENĮ SE
KA UGNIS.

Dayton, Ohio. Ko ligšiol 
šiame mieste visko neišnai
kino baisus potvinis, viską 
užbaigė ugnis, gimus gais
rams pačiame didmiesty j, 
kur buvo sukoncentruota 
viso miesto pirklyba. Toji 
miesto dalis tik vietomis 
buvo užlieta ir, tikėtasi, kad 
ji bus išgelbėta, bet del di
desnės nelaimės gimė gai
srai ir viską išnaikino. Ka
dangi pagelba apsunkinta, 
tatai manoma, iš miesto pa
liko tik vieni griuvėsiai ir 
nudeguliai.

Nauja nelaimė grasia.
Telefono operatorius iš 

Lineman pranešęs, kad ties

Nuskendusių skaitlius.
Ligšiol patirta, kad nu

skendusių žmonių skaitlius 
esąs mažesnis, negu išpra
džių buvo skelbiama. Taigi 
nuskendo:

Ohio valstijoje:
Dayton .......... 200 -
Tiffin .............  50
Stratford .... 100 
Fremont ...... 11 
Hamilton ........ 20
Deleware ........ 23
Zanesville..........4
Lockport .......... 2
Columbus ........ 60
Pigua .............  50
Sidney .......... 100
Scattering .... 100

Bet Ohio gubernatorius 
Cox tvirtina, kad jo valsti
joj turėjo pražūti keli tūk
stančiai asmenų. Paskiau 
tikras žžuvusių skaitlius be 
abejonės paaiškės.

Indiana valstijoj: 
Indianapolis .. 20 
Brookville .... 16 
Peru ............... 25
Fort Wayne ....6 
New Castle .... 3

Kituose miestuose žuvę 
po kelis. Vis tai skaitlinės 
paimtos apičiupomis, nes 
dabar tikro skaitliaus nega
lima jokiuo budu sužinoti. 
Ir Peimsylvanijoje .potvi

nis.
Iš Pittsburgo rašo, kad 

Sharon, Pa. nuskendo 12 
žmonių, kuomet upė She- 
nango išsiliejo. Nuostoliai 
Sharone ir apylinkėse mil
žiniški.

Kitiems Pennsylvanij'os 
miestams taippat grasia pa
vojus, nesj. kįlančios upės 
Ohio, Alįęghany ir Monon- 
gahella. L

Prezidentas skatina šelpti.
Washington, ■ D. C. Pre

zidentas Wilson išleido at
siliepimą į Suvienytų Val
stijų gyventojus, prašyda
mas gelbėti r.nelaiminguo- 
sius gyventojus valstijose 
Ohio ir Indiana. Preziden
tas skatina visas aukas pi
nigais, drabužiais ir val
gius siųsti Raudonojo Kry
žiaus draugijai Washingto
ne, kuri apsiėmus nelaimin
guosius gelbėti.

Ohio gubernatorius pa
siuntęs prezidentui Wilso- 
nui telegramą, prašydamas, 
idant karo departamentas 
jo valstijon pasiųstų kuo- 
daugiausiai šėtrų, valgio ir 
karinius daktarus su vais
tais. Potvinių apylinkėse 
randasi daugiau 250.000 gy
ventojų be pastogės. .

Visų valstijų legislatures 
ir miestų tarybos skiria nu
kentėjusių naudai dideles 
pinigų sumas. Be to ir šiaip 
aukos iš privatinių įstaigų 
ir pavienių gausiai plaukia. 
Tik viename mieste Chica
go surinkta aukų daugiau 
pusketvirto šimto tūkstan
čių. Nukentėjusiems bus su
rinkta milijonai.

Naujos žmonių aukos.
Dayton, O. Užėjus potvy

niui, daug gyventojų buvo 
pasislėpę ant viršesnių na
mų augštų, bet gimus gais
rams ir tiems prisiėjo arba 
žūti liepsnose, arba nusi- 
skandyti. Tiems nelaimin
giems iš niekur nebuvo pa
gelbės. Kiti sudegė, o kiti 
įšokę į vandenį nuskendo. 
Prie degančių namų gaisri
ninkams nebuvo galima pri
eiti. \

Nekurias apylinkes jau 
pasiekę traukiniai su dra
bužiais ir valgiais.

Visur paskelbta karo sto
vis, kadangi atsirado daug 
plėšikų ir vagilių. Tokius 
miliciantai be jokio perspė
jimo šaudo.

Uragano aukos.
Omaha, Neb. Kovo 26 d. 

palaidota 52 žmonių lavo
nai, kurie krito uragano 
aukomis. Laidotuvės atsibu
vo be iškilmybių, kadangi 
visi baisiai perimti taja ne
laime. Daug žmonių pami
šo netekę saviškių. Viso su
naikinta 642 namai, neskai
tant sugadintų namų. Žuvu
sių žmonių skaitlius ir ma- 
terijaliai nuostoliai vis dar 
nėra žinoma, kadangi taip 
greitai sunku viskas suro- 
kuoti. Tik vienos geležinke
lių kompanijos nuo uragano 
ir -potvynio turinčios lig šim
to milijonų dolerių nuosto
lių.

PASKIAUSIOS ŽINIOS IŠ 
APSEMTŲ VIETŲ.

Pataisytas potvinio aukų 
surašąs.
Žuvo: Benamių; 

Dayton, Ohio. 250 75,000 
Columbus, Ohio! 87 .....
Delaware, Ohio? 28 ........
Hamilton, Ohio? 91 ........
Miamisburg, O. 50 .....
Tiffin, Ohio ;« 18 ........
Chilicothe,' Ohio 18 ........
Middletown, Oc- 14 ........
Fremont, Ohio '< 14 ........
Shelburn, Ind. ' 1 ........
Piqua, Ohio h 13 2,500
Venice, Ohio •' 32 ........
Celina, Ohio 9 ........
E. Mt. Carmel 1 ........
Zanesville, Ohio 7 10,000
Washington, Ind. 4 .....
Peru, Ind. 9 ........
Frankfort, Ind. 2 ........
Brookville, Ind. 16 .....
Rushville, Ind. 1 ........
Fort Wayne, Ind. 6 ........
Muncie, Ind. 1 ..... 
Terre Hautfe, Ind. 4 .....
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Potvynis Fort Wayne, Ind.

New Castle, Ind. 1 ........
Kituose miestuose 69 ....

Viso 736 87,500

Visose vietose, abelnai i- 
mant, nuostolių padaryta e- 
są ligi 400 milijonų dolerių.

Karo sekretorius tomis 
dienomis aplankęs Dayton, 
Ohio ir po apžiūrėjimui 
pažymėjęs:

“Vanduo nuslūgęs tiek, 
kad jau buvo galima visas 
miesto dalis sujungti susi
nėsimais. Visi randasi at
vangoje, turi maisto ir prie
glaudą. National Cash Re
gister Co. bustai pakeista 
prieglauda benamiams. Ka
riniai chirurgai pasekmin
gai darbuojasi. Suorgani
zuota žmonių būriai, kurie 
ims valyti gatves, prašalįs 
griuvėsius ir, abelnai imant, 
viską sutvarkys. Manau, 
netrukus mieste įvyks se
nobinė tvarka.

Upė Ohio išsilieja.
Dabar ėmė gręsti pavoju

mi upė Ohio. Valstijoje 
Kentucky minėta upė jau 
išvarius iš savo namų 15.000 
gyventojų ir užliejus 3.500 
namų. Toksai pat likimas 
grasias ir kitiems šalia upės 
gyvenantiems gyventojams. 
Miestas Cincinnati dalimis 
likęs užlietas.

Taippat Ohio upė grasia 
ir Illinois valstijos neku
rtoms miestams. Miestą Cai
ro, Ill. vanduo dalimis jau 
užliejęs. Į ten išanksto pa
siųsta milicija.

Day tone padėjimas.
Gubernatoriaus Cox’o se

kretorius G. F. Burba se
kančiai perstato Dayton, O- 
hio padėjimą:

40,000 asmenų reikia ap- 
renkti ir ištisią savaitę duo
ti jiems prieglaudą ir pa
valgydinti.

■20,000 asmenims reikia 
suteikti globą neapribuotam 
laikui. Reikės jiems duoti 
šiek tiek naminių rakandų 
ir po truputį pinigų.

15,000 namų reikės patai
syti.

2,000 namų taip sunaikin
ta, kad juos reikės visiškai 
'sugriauti.

Mieste ir visame paviete 
paskelbta karo stovis, ka
dangi gyventojai del tos ne
laimės labai sudemoralizuo- 
ti.

“PARAMA.”
Vakarų Europos Lietuvių 
Moksleivių Šelpimos Drau

gija.
(1911 — 1912 mokslo m.).

Duodami apyskaitą apie 
“Paramos” veikimą praė-
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niems žmonėms Lietuvoje ir 
Amerikoje. Norėta tuomi 
pakelti juo didesnį interesa- 
vimosi Draugijos reikalais, 
tikėtasi pritraukti žymesnį 
narių-rėmėjų skaitlių ir su
silaukti daugėliau aukų. 
Deja, į musų užkvietimus į- 
sirašyti nariais-rėmėjais ar
ba parinkti aukų, mažai kas 
teatsiliepė. Iš stambesniųjų , 
aukų turime pažymėti au- 
ką Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, kurisai, kaip 
pernai, taip ir šiemet, skir
stydamas “tautiškuosius 
centus, neužmiršo ir besi
mokinančios V. Europoje, 
lietuvių moksleivijos. Užtai 
tariame gerb. Susivieniji
mui savo širdingą ačių. Ne
galime pasilikti neišreiškę 
padėkos žodžių ir gerb. Jur- 
gelionienei, ačiū kurios rū
pesniui jau nuo kelių metų 
“ Parama” susilaukia nema
žos pašelpos iš amerikiečių. 
Taip-pat didžiai dėkingi e- 
same p-lei L. V. ir jos bro
liui J., kuriedu daug pasi
darbavo rinkdami Lietuvoje 
musų Draugijai aukų ir įra
šinėdami narius-rėmėjus. 
Pagalios, tariame ačiū auko
tojams bei nariams-rėmė- 
jams ir, apskritai, visiems 
tiems, kurie ar šiokiu ar ki
tokiu budu prisidėjo prie 
musų Draugijos palaikymo.

Kad padidinus “Par.” iž
dą, valdyba ėmėsi dar kito
kių priemonių, būtent: draii- .

'J”(gai praplatino Lietuvoje va- vien tik ant suteikimo drau-1® 1 J .... ......

jusiais gyvenimo metais, 
apskritai turime patėmyti, 
jog nepaisant į visas valdy
bos pastangas, medžiaginis 
Draugijos’stovis ne daug 
tepagerėjo. Mažai narių te
turėdama Draugija negali 
žymiai papildyti išdo narių 
mokesniais; gausiausi in- 
plaukų šaltiniai — tai au
kos. Šiemet esame jų gavę 
254 kr. 97 hel., taigi sulygi
nus su pernykščiais metais, 
mažiau negu trečią dalį. 
Reikalaujančių gi pagelbos 
buvo nemaža. Kartais Drau
gijos išdas atsidurdavo la
bai sunkiame padėjime, ir 
kad suteikus reikalingą pa
gelbą, Draugijai prisieidavo 
iš šalies skolinties pinigų. 
Tat nereikia stebėties, kad 
užbaigiame metus ne tik-ką 
nieko neturėdami išde, bet 
dar likdami skolingi 6 kr. 
49 hel. (pernai gi buvo likę 
ižde 174 kr. 84 hel.).

Vienok pamatinį savo ti
kslą — nešti juo didesniam 
draugų skaitliui pagelbą 
sunkioje gyvenimo valan
doje, valdyba stengėsi pil
dyti kiek galėdama. Tryli
kai narių šiemet, į 43 kar
tus, skolindama nuo 10 lig 
260 kr., išskolino išviso 1604 
kr. 80 hel. Dėlei pinigų sto
kos keletą kartų vis-tik 
prisiėjo atsakyti suteikti 
prašomųjų paskolų.

Rupesnis apie Draugijos 
narių gerovę neapsistojo 

gams piniginių pašei pų. 
Valdyba stengėsi ir kitokiu 
budu jiems padėti. Jei ne 
visuomet tikslas buvo pa
siektas, tai ne jos tame kal
tė, nes buvo daryta visa, kas 
galima. Dvejatas nariu krei
pėsi valdybon, prašydami 
.suteikti jiems Stipendijų. 
Vienok “Par”, išdas dar 
taip menkas, kad stipendijų 
davinėti Draugija kol-kas 
jokiu budu negali. Todėl 
rūpinomės išgauti prašomų
jų stipendijų moksleivių 
šelpimo draugijoje “Žib.”, 
bet delei pinigų stokos pra
šymas negalėjo būti išpil
dytas. Vienam draugui su
teikta rekomendacija į A- 
merikos “Aušros” Draugi
ją ir gal but, kad toji reko
mendacija bent iš dalies 
prisidėjo prie to, kad reika
laujančiam buvo suteikta 
gan žymi paskola.

Suprantama, kad Draugi
jos sustiprėjimas daug pri
guli nuo gerų musų visuo
menės norų, valdyba sten
gėsi, kiek galėdama, prapla
tinti “Par.” idea. Tuo tikslu 
atspauzdinta 300 egz. Drau
gijos įstatų ir išsiuntinėta 
nariams, lietuvių laikraščių 
redakcijoms ir šiaip pavie- 

saros liuoslaikiu dailininko 
p. Varno Rikkers paveikslų 
repn įdūkę i j as atvi rutėmis, 
nuo kurių pardavimo pelno 
dalį Į). Varnas suteikė musų 
Draugijos naudai. Pastaruo
ju laiku ir kitas musų daili
ninkas, p. Žmuidzinavičius, . 
taip-pat teikėsi pavesti, 
mums 300 savo nesenai iš
leistų atvirlaiškių. Tebūnie 
mums leista šioje vietoje 
tarti abiem dailininkam už 
tai savo gilią padėką.

“Par.” korespondencija 
šiemet buvo sulyginamai 
gan didelė: esame išsiuntę 
100 su viršum laiškų. Tiems, 
kurie kreipdavosi su pa
klausimais apie įvairias už
sienio mokyklas į esantį prie 
Draugijos Informacijų Biu
rą, ne tik atsakinėta laiš
kais, bet siuntinėta taipogi 
ištisi mokyklų, programai, 
lekcijų surašai ir t. t.

Tikrųjų narių Draugija 
turėjo 24 (Austrijoje, Vo
kietijoje, Šveicarijoje, Bel
gijoje, Prancūzijoje, Dani
joje ir Italijoje). Iš jų 5 
šiemet jau pabaigė mokslus 
(3 įsirašė nariais-rėmėjais). 
Iš baigusiųjų 3 jau grįžo 
Lietuvon, 2 delei tūlų

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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KATALIKAS.

L. Vailionis.

MATERIJOS KEITIMOSI 
ORGANIZMUOSE

(Paskaita.)

(Tąsa.).

ysim, kad iš niekur-nieko žvakė užges, 
bandydami orą, kuriame ji užgęso, patė- 
ivsim, kad jame visiškai nebėr degio; jo 
ietoje yra daug angliarūgšties. Atbulai, 
ei mes įkišim smilkstantį žiburį indan, 
uriame yra prileista degio, tai ne tik jis 
eužges, bet užsiliepsnos. Iš to matom, 
ad degimo palaikymui reikalingas degis, 
ad jį sunaudojus ugnis gęsta, ir kad, pa- 
alios, nuo degimo pasidaro angliarugštis. 
)abar, vietoje degančios žvakės, paimkim 
okį-nors augalą ir atkartokim tuos pa
ins bandymus. Pasirodys, kad augalas 
aip žūsta, jei mažai jam yra degio; nete- 
ęs jo augalas pradeda vysti, bet jaigu 
aes pasiskubinsim atmainyti jam orą, t. 
. duosim degio, tai augalas vėl atgys, kaip 
milkstantis žiburys. Indomu, kad oras, 
:uriame pradėjo augalas vysti, taippat 
iiažai turi degia ir labai daug angliarug- 
ties. Aišku, kad pirmasai ir antrasai apsi- 
eiškimas tas pats, randasi iš tų pačių 
iriežasčių; todėl galima pasakyti, kad au
galuose eina toks-pat procesas, koks žvakės 
legime. Šis procesas vadinasi augalų kvė- 
lavimu.

Degimas reikalauja dviejų daiktų: de
po ir auglio, arba tokio kūno, kurs turi 
;avyj dar nesudegintą anglį. Iškur tada 
mgalas semia vieną ir kitą? Degis ineina 
mgalan kartu' su oru, apie ką pirmiau 
lalbėjome. Anglį gi augmuo ima iš tų or
ganiškųjų kimų, kuriuos lapai pagamina, 
lave peno dalį, augmens akelės degina jį, 
lorėdamos gauti šilumą. Kadangi visos 
mgalo akelės kvėpuoja, t. y. degina orga- 
liškąją materiją, kurią vieni lapai išdir- 
linėja, tai aišku, kad jiems prisieina grei- 
;ai, skubiai ir vikriai dirbti, nes augalas 
reikalauja ne vien tik kuro, bet ir maisto.

Kalbėdami apie soldanellią, patėmi- 
jom dar vieną dalyką, būtent, kad jos žie- 
las augdamas sunaudoja sukrautą lapuose 
nedžiagą. Prisieina augalui pernešti me- 
Ižiagą iš lapų žiedan, kitaip sakant, atlik- 
i darbą; mes gi iš savo patyrimo žinom, 
tad, norint atlikti kokį-nors darbą, reikia 
urėti energiją, be jos negalima apsieiti, 
išeina, jog sol danei liai būtinai reikalinga 
mergija. Beveik kiekvieną žolyną galima 
įamatyti kokį-nors darbą atliekantį. Mi- 
nosa pudica. duokim sau, pajutus ką-nors 
lesiartinantį, urnai nuleidžia lapus; saulei 
iradėjus kaitriai šviesti, Pobinia pseudo- 
\cacia. gražiai baltai žydinti, taip nukrei- 
ria savo lapus, kad saulės spinduliai, kaip 
tikiu sliduoja; musų saulagrąžė atydžiai 
eka saulės pėdas. Visiems šitiems auga- 
ams reikalinga energija. Iškur gi jie ją 
ema? Mums konstruktiviškąjį procesą be- 
ekant, pasirodė, kad žali lapo grūdeliai 
rdydami angliarugštį, sunaudoja kinetiš- 
ąją saulės energiją; ji pasilieka, kaipo 
otencijališkoji, naujai sutvertuose kunuo- 
ę. Kada augalas degina, ar kitu kokiu bu
ll gadina, ardo tuos kimus, tai potenci- 
iliškoji energija atgal pavirsta į kinetiš- 
ąją ir gali būti išnaudota. Tokiu budu iš- 
Iiildo svarbiausis gamtos mokslų įstaty- 

is, ant kurio paremtas visas mokslo na- 
Is, būtent, kad materija ir energija visa- 

jje nei dalinasi, nei nyksta; jei kur-nors 
Vergija ir išnyko, tai, anot to įstatymo, ji 
iįtinai kur-kitur apsireikš. Taigisaulėduo- 
ą iš savęs spindulius su jais ir kinetiškąją 
iiergiją; jiems erdvėj išnykus, rodos už 
ieką nueis jų energija ; bet spinduliai per- 
egę milijonus mylių, puola ant medžio 
ĮlĮmį žadindami žalius grūdelius prie darbo, 
ie imasi darbo, tveria organiškąją mate- 
įją, kurioje sudeda saulės atsiųstą ener- 
ją; ji tolei ten pasilieka, pakol augalas 
‘pradeda naudoties ana materija; tada 
H energija, neva, atgįja ir apsireiškia 
įgalų darbe. Ištikrųjų, įdomus keitimosi!

Augalų kvėpavimą, kaipo visiškai prie- 
iigą materijos tvėrimui, tai yra konstruk- 
riškam procesui, reikia pavadinti ardan
ti, naikinančiu — d e si rūkti c išk u. Dar 
irtą metant akimi ant viso augalyno, ma
in, kad jis tveria atskirą, beveik žymo- 
is ribomis apvestą karaliją, kurioje vieš- 
tauja visagalingiausias noras gyventi.

Šalę augalų karalijos yra kita, taippat 
Įaitlinga įvairumais turtinga, kurioje 

vietą užima žmonija, — tai gy-

vija. Praėjusio šimtmečio gamtininkai-fi- 
lozofai mėgdavo vadinti gyvūnus augalų 
parazitais, tai yra tokiais tvėralais, ku
rie naudojasi svetimu triusu, patįs nieko 
už tai neduodami. Kiek tame yra tiesos, 
tesprendžia kiekvienas, prisimindamas 
šios dienos miškų bei girių likimą. Mes 
nuo savęs pridursiu!, kad dabar dar nėr 
tokio gyvūno, kurs nesinaudotų augalų 
triusu; vieni naudojasi juo stačiai, taip 
sakant, iš pirmosios rankos, kiti gi tarpiš- 
kai (pavyzdin lapė, vilkas, tigras ir kiti). 
Čia reikia paminėti, kad buna ir atbulai/ 
Štai kaikurie grybeliai ir bakterijos, kaip 
choleros, karbunkulų ir kitų ligų, kurios 
priskaitomos prie žemesniųjų augalų, ant 
tiek ištvirko, taip persimainė, kad nustojo 
augalų žymių; jos jau nebetveria organiš
kosios materijos, bet persinešė gyventi i 
visokius gyvūnus, ir ten naudojasi padirb
ta jau medžiaga.

Grįždami prie gyvūnų mes nerandam 
nei vieno jų tarpe, kurs galėtų semti iš oro 
angliarugštį ir dirbti iš jos organizuotą 
materiją. Paimkim žemiausiai stovintį gy
vūną, — Amocbą. Yra tai šmotelis nuogos, 
be plėvelės, pliazmos; viduj to šmotelio' 
branduolis su branduolėliu ir laikas nuo 
laiko pasirodo burbuoklė, kuri randasi, 
didinasi ir prisiartinus prie pliazmos kraš
to išnyksta; tūlam laikui praėjus, vėl tas 
pats atsikartoja ir taip nuolat. Amoeba 
šliaužioja po vandens dugną, kur jinai vi
sad gyvena, iškišdama pirmyn savo kūno 
šmotą, neva pirštą, neva koją; todėl ją ir 
pavadino pseudopodia. Kada anos pirštas 
išsikiša pirmyn, tai Amoebos pliazma pra
deda plaukti jo linkui. Netrukus perplau
kia visa, ir tokiu budu permaino vietą. 
Šliaužioja tas gyvunas-akelė ir ieško van
denyj augančių žolelių. Reikia patėmyti, 
kad Amoeba labai gašli: beveik nesiliau
ja ieškojus maisto. Radus ant kelio kokį- 
nors augalėlį, jinai apsupa jį savo kimu, 
pagalios visiškai aplieja. Tokiu budu anas 
žolynėlis atsiduria Amoebos viduj. Tada 
ji šiek-tiek nurimsta ir pasidaro apvali, 
nelyginant bandutė. Palaukus kelias mi
nutes, matom per mikroskopą, kaip aplink 
augalą pasidaro pūslė, augmuo tat sėdi 
jos viduj. Paskui iš kūno prasideda slin
kties kažin-kokis skystimas; juo tolyn,

KORESPONDENCIJOS. kolegijos murai lingavo.

(Pabaiga nuo 5 pusi.)’.

daugiau lietiniui negu ant1 
' nemaža

.pavapi jo-

Praėjo viskas laimingai. Po 
to pradėjo šalti ir snigti.

J. Poška.

Riehmondo. 
bažnyčia su 
nų. Jos reikalai stovi gerai. 
Yra mokykla^ kurioj sesers 
iš Chicagos mokina vaikiu
kus prigimtoj kalboj. Po 
bažnyčia yra svetaine. Joj 
rodomi kratantieji paveik
slai. Pinigai eina bažnyčios 
ir mokyklos naudai. Nese
nai liko užbaigta graži kle
bonija. Yra keliatas kliubų 
ir gerai stovinčių dr-jų. 
Dabar sumanyta statyti na
mą

Waterbury, Conn.
Kovo 17d. dėjosi sekantis 

nelaimingas atsitikimas. 
Motina p. Norkienė džiaus
tė drabužius, o jos mergaitė 
linksmai bovijosi ir bėginė
jo. Bebėginėdama nupuolė 
nuo 3-čių lubų. Atbėgęs 
daktaras rado dar truputį 
gyvą. Nugabeno ligoninėn. 
Kas-žin ar išliks nuo mir
ties. Mergaitė yra 5 metų 
amžiaus.

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vilkevičius

Lankosi po Pennsylvania valstija; 
galite pas -juos užsisakyti “KATALI
KĄ" ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

ATHOL, MASS.
K. Granickas, P. O. Box 153.

BALTIMORE, MD.
Just. Mandravickas 112 N. Greene St.

SO. BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.

P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

BRIGHTON, MASS.
Šimanskis, 98 Market St.

BROCKTON, MASS.
R. Meškinis, 35 Arthur St.
Jonas Ramanauskas, 135 James St.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, '120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Miiewski, 166 Grand St.
A. Pioehoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevieia, 120 Grand St.

P.
J.

F. S.

Riehmondo Bajoras.

Norwood, Mass.
“Katalikas” savo No. 7 

davė vietą p. Pakarkliui pa
siteisinti. Taigi aš ir-gi no- 
rėč apieJų žmogelį tarti ke- 
liatą žodžių. Jisai gyvenda
mas šiame miestelyj buvo 
ir karštas katalikas, ir lai
svamanis, ir socialistas, ir 
cicilikas. Vienu žodžiu mė
tosi, kaip šikšnosparnis 
laike paukščių su keturko
jais karo. Dar-gi kritikuoja 
dr-jas ir kitų veikimus. O 
per diskusijas tikras nesą
mones pasako. Štai kriti
kuodamas p. Vaiūiunąperpai- 
rapijos prakalbas pasakė: 
“Jei yra Dievas, tai paro
dyk man ant svetainės lu
bų”. Pakaks apie'jį.

Norwoodietis.

Staughton, Mass.
Nors šis miestukas nedi

dis, bet jame yra apie 700 
lietuvių. Iš pašelpinių dr-jų 
yra šv. Antano ir Gedemi- 
no. Iš laikraščių ateina trįs 
“Katalikas” ir keliatąs egz. 
“Laisvės” ir “Keleivio”.

STRAIKAS PASIBAIGĖ.
Rochester, N. Y.

Straikas, kurs tęsėsi virš 
astuonių savaičių, pasibai
gė. Išlygos sekančios: 1). 
Visi straikininkai turi but 
priimti darban; 2). Dirbs 
52 valandi savaitėje; 3).Ant 
štukų dirbantieji gaus tapa
ti mokestį; 4). Už “over ti
me” mokės pusantro sykio- 
daugiau; 5). Už šventos die
nos darbą dvigubai; 6). Už 
keturias Suvienytų Valsti
jų šventes darbininkams bus 
užmokėta; 7). Dirbtuvėj 
bus galima vesti agitaciją 
už uniją; 8). Pavarytas 
darbininkas be reikalo gali 
skųsties dirbtuvės užveiz- 
dai. Tokios tai išlygos. 700 
darbininkų dar nepriėmė 
darban. Gal kilti vėl ermy- 
deriai.

J. D, Bendoraitis.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevieia 877 Cambridge St.

CICERO, ILL.
A. K. Bočkus, 1318 So. 49 Court

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted
J. Braknis, 3239 So. Halsted
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevieia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.

Linka, 1834 Blair ave.
Miekevičia, 2342 S. Leavitt St.
Šokas, 3327 Auburn Ave 
Stulga, 4513 S. Wood St.

M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A, Vabalas, 1700 No. Ashland
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zaeharevičia, 2336 S. Oakley 
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

St.
St.

ROSELAND, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan At

p.

j.

SPRING VALLEY, ILL 
šiviekis, P. O. Box 912.

SCRANTON, PA.
Petrikys, 1514 Ross Avė.

SOUTH OMAHA, NEB.
A. B. Versoeki, 261 So. 33 St.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, 575 W. 6 St.

G.

K.

SWOYERS, PA.
K. Antanaitis, P. O. Box 19.

WILKES-BARRE, PA.
Adominas 34 Logan St.
Kučinskas, 180 Pringle St.

A. šeškevičia, 501 New Grant St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičių, 15 Millbury St.

WATERBURY, PA.
K. C. Kazemekas, 785 Bank St.
J. Vieraitis, 107 S. Harding St.

HEPHPRHSTB
Proga už

išsigydyt

juo clangiaij sunkio-si* kjii'tu. su tuo augR- Ncmcižui yra dii/btuvin ii*
1 c rlo/lo ‘litrlz'i'i no 1> ne inco, i čr, T-l-d-*1, • v . ... ' v t -.tlas pradeda nykti, pagalios visai išnyksta; 
augalui išnykus, neilgai ir pūslelė tebe- 
esti.

Vargiai bau reikia priminti, kad visi 
žmogaus viduriai, kalbam čia apie jį, kaip 
apie augščiausį gyvūną, susideda iš pana
šių į Amoeba akelių, — tai didžių didžiau- 
sis akelių susivienijimas; pasakyčiau pra
monininkų kalba, didelis trust,as, kuriame 
tokia tvarka: visi nariai, geresniam dar
bo atlikimui, pasidalino į kelias, arba net 
į keliolika partijų; kiekviena jų pasiėmė 
ant savęs kokią-nors darbo dalį, pasiėmus, 
ją tik ir gamina. Toks darbo pasidalini
mas turėjo ir turi dvi pasektai: sumažina 
akelės ypatybių skaitlių, padaro ją vienpu
siška; užtai, iš antros pusės, lavina ją 
priedermės pildyme, ir tokiu budu gerina 
ir greitina darbą. Nestebėtina tat, kad iŠ 
pilvo išpjauta akelė, daug kuo skiriasi 
nuo Amoebos; šioji pastaroji netaip' tobu
lai atlieka tą darbą, kurį dirba pilvo akelė, 
nors jis viens ir tas pats. Bet prisitaikini- 
mas prie tūlo darbo atlikimo taip toli nu
ėjo, kad gana sunku kai-kada atskirti vie
ną nuo kitos tų pačių vidurių akeles, nors 
užmazgų (emhri/onų) tyrinėjimas parodo, 
kad jos kilo iš vienos dalies. Prisižiūrėda
mi įvairaus išsivystimo gyvūnams, galim 
pamatyti, kaip darbas, kurį atlieka viena 
Amoebos akelė, dalinasi ir tobulinasi, kar
tu su akelių dauginimusi, kurios apsiima 
jį atlikti ;kartu galim patėmyti, kaip tos 
akelės nustoja savo vispusiškumo ir lieka 
priverstos vįgną darbo dalį atlikdinėti. 
Kaipo pavyzdį akelės mainymosi galim 
nurodyti, jog ji kietėja, lieka nemikli, ne- 
valki ir nebegali, kaip Amoeba, aprėpti 
kūno, kurs ją maitina. Todėl reikia, kad 
tas kūnas butų kaip nors suskystintas, sa
kysim, sutirpintas. Taigi vanduo čia taip- 
pat reikalingas, kaip ir augalams. Vieriok, 
reikia tuojaus pridurti, kad tie kūnai, ku
riais gyvūnai maitinasi, netirpsta vande
nyj, ,vl>;ič šaltame, o tos šilumos, kuri yra 
organizme, neužtenka; to mus mokina ir 
kasdieninis gyvenimas. Jaigu, nepaisant į 
tą dalyką, organizmas visgi suskystina sa
vo maistą, o priešingu budu jis negalėtų 
gyvuoti, tai turi būti kas-nors, kuo jis nau
dojasi tojiasiekimui.

Ilgą laiką žmonės nežinojo, kodėl sal
dus pienas rūgsta šilumoje; arba iškur

(Toliau fousL
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uždarbis jose neblogas. Ne
senai nepermerkamnjų švar
kų dirbtuvėj buvo straikas. 
Darbininkai reikalavo pri
pažinti uniją. Bet vietoj 
pripažinimo unijos, kompa
nija pakėlė mokesti ir dar
bininkai sugrįžo darban. 
Dabar atvažiavo iš Bosto
no organizatorius ir nori 
prirašyti prie unijos. Bet 
kompanija užpirko visas 
svetaines ir n-triri susirin
kimams vietos.

C. Vaičiūnas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

J. I. Waterbury, Conn. 
Antru kartu neaprašinėkit 
taip smulkmeniškai, bet pa
duokit daugiau žinių.

J. M. Kenosha, Wis. Ne
tilps. Po tokiu atšaukimu 
reikia vardas ir pavardė pa
dėti.

Alaus Bačkai, Pittsbur- 
ge. — Jei Tamsta rašai ti
krą tiesą apie Mokslo Drau
gijos narių pasielgimus, mel
džiamasis, neslėpk savo 
k ros pavardės.

ti-

Z.
K.
K.

avė

avė

P.

P.

V.

J.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Burneika, 1530 Arnold St.

CLEVELAND, OHIO.
Šukys, 2118 St. Clair Ave.

J.
DU BOIS, PA.

Kizelis, 158 W. Long Ave

FOREST CITY, PA.
Dzikas, P. O. Box 453

RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N. W.

1351 Hamilton ave.

GRAND
C. Kentraitis
V. Stasevičia,
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauskas, 415 Meade St.

KENSINGTON, ILL.
M. Vai ask as, 345 Kensington ave.

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, 238 Slocum Ave.

Westfield, Mass.
Iš laikraščiu sužinome, 

kad kituose r ?stuose lie
tuviai daug-maž darbuojasi 
ir veikia geron linkmėm 
Bet mus mieste nėra iš ko 
pasidžaugt. Gyvena čion 
daugiausia vilniškiai lietu
viai. Nuo 1903 m. gyvuoja 
pašelpinė dr-ja su 200 narių. 
Turi svetainę susirinkimams 
ir pasilinksminimo vaka
rams. Laikraščius mažai kas 
skaito. Laiką praleidžia rū
kyme, kortų lošime ir gir
tuokliavime. Kas liūdniau
sia tai, kad ir mergaitės ne
atsisako nuo Ištiki®. Lietu
vaitės čion gųhusįęjs nevar
toja lietuvių kalbos.

I. Vilkaitis.

St. Bedd-College. 
Peni’ mil

Šiais metais^velykinės va- 
kaeijos prasidėjo šioj mok
slo įstaigoj anksči&u, negu 
paprastai. Tai atsitiko iš 
priežasties šv. Patricko 
šventės, kuri pripuolė ko
vo 17 d., panedėlyj. Todėl 
likome paleisti subatoj, ko
vo 15 d. Tą pat dieną dau
gumas moksleivių išvažinė
jo-

Kovo 14 d. 9 vai. vakare 
pakilo didis vėjas su liętum 
ir smarkiu žaibav: Net

“PARAMA.’
Vakarų Europos Lietuvių 

Šelpimos Draugija.

(Pabaiga nuo 7-to pusi.).

linkybių dar pasiliko užsie
nyje. — Narių rėmėjų skait
lius siekia 21, bet idėja, iš 
jų 12 dar nėra užsimokėję 
nario mokesnio.

Baigdama šią atskaitą se
noji Valdyba kreipias} i 
Lietuvos visuomenę, prašy
dama padėti Draugijai jos 
darbe — nešti pagelbos be
simokinantiems užsienyje. 
To, ką Draugija gali nuveik
ti dabartiniais savo turtais, 
toli gražu dar neužtenka, 
kad pilnai aprūpinus me
džiaginį narių padėjimą. 
Draugija iki šiolai tegali da
vinėti paskolas tik trumpam 
laikui. Bet musų tarpe at
siranda draugi), kurie iš nie
kur negauna jokių lėšų; to
kiems reikalinga įsteigti 
prie Draugijos tam tikras 
ilgalaikinių paskolų bei sti
pendijų fondas. Tai yra 
musų siekis, prie kurio lai
kas pradėti žengti. Manome, 
kad Lietuvos visuomenė, 
at jausdama vargus besimo
kinančiųjų užsienyje, nepa
siliks kurčia musų šauks
mui ir neatsisakvs na p-a 1 iš-

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
“Tarka” P- O. Box

LONDON, ENGLAND.
J. Naujokaitis, 45 Planet St.
Commercial Road Bast.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 50 Charles, St.

LEWISTON, MD.
K. Vilaniškis P; O. Box 36
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MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorinas 

St. Laurent College,

p.

C.
J.

v.

NEW BRITAIN, CONN.
V. Miknevlčia, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. Vaitkevičia, 286 Wallace St.

NEWARK, N. J.
V. Ambrozavieia, 178 Ferry St.

NORWOOD, MASS.
Akstinas 568 Pleasant

' PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, (121 Multrie St. 

Povilaitis, 112į& Saginow St.

st.

v.

A.

PULLMAN, ILL.
Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.

ROCHESTEB, N. Y.
Kasparas, 27 Stoke St.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas, 1408 S. Main St

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?" 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

‘ A. OLSZEWSKI,

Patrūkimą
KYLĄ:

IKI B AL AND. 15-ta i
C-ras Flint, idis patrūkimo specialistas Cbi 

c a go j siūlo nuostabu $10 isz zydyma ik kovo 30 
Ta $10 proga yra lygiai d.?l visu, didžiu ir maz ų 
seniai ir neseniai patrul usioms—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 9J me
tu amžiaus, bet szi $10nroga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali i ėstis ilgai”.

10 IŠGYDYTU PATflUKELIU.
Bernard Van Mynen, S *. Holland, Ill.
F. Fran/hiiia, 862 Gault St., Chic »go, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Ho! Ise, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wiison-ave.
L. Schneider. 1021 Ncwport-ave.
H. H. Peuniuger, 16XLMiilard-ave.

JUS TAUPUTi PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidėliot.ma , .ntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejinias gali padidinti ju.su patrūkima iki 
milziniszko didumo ir » Ii vesti prie uz-maugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengvinu iszgydyti, negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 6 vakaro; 
panedeliais ir ketvertais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedalioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2ro Horo
Tarp Jackson*bd. Ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rušies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

t JOHN M. BRENZA
J LAWYER
4. Lietuvys Advokatas
X 4608 So. fishland five., Chicago, 111. !
*r PHONE DROVER 1919

T Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 
a sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. < 
4* Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir ’ 
T kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu ’ 

abstraktus ir padirbu visokias popieras ,
4* ir doKumentus pardavimo ir pirkimo • 
T namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ’ 
a rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- t 
4* szaukite pas tautieti. •

- - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - *
♦ ♦

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinč Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai 
Marconi bevieli ne stotis—Geras Valgia

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietuar informacijos kreipkitės

Branium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner ®. Co., 

140 N. Dearborn St., Chicago, 111.
Arba pas mus agentus kurio randa

si visur Suvienytose Valeli jose.

8
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KATALIKAS

p^EBO KORKO GALAIS C1GARETA1
LIETUVIAI.

Geriausios rūšies 
Cigaretai 

iš Turkiško maiš.n

Puikiausi 
visame 

Sviete.

TĖMYKIT r- k™ . — 11
Visas -pasaulis pripažino, kaipo vieną 

n ’ , iš geriausių kningų!

10 AL
Parsiduoda pas 

Kiekviena Vertelga.
“ L7S0 ® 
Ja ®

Apskelbiu savo 
tautiečiams kad aš 
atlieku visokius 
darbus kas lytisl 
muzikos, kaip va: 
mokinu Concertinų, 
bubnų Kanklių. Su- 
statau gaidas viso

kiems instrumentams. Taigi su viso
kiais muzikaliais reikalais kreipkitės 
pas savo tautietį.

T. K. Yawaiszas,
937 W. 32nd Pl. Chicago, Ill.
Phone Drover 1880.

(12-13-14-15-16)

Ben-Hur
Istoriška Apysaka Iš Jėzaus Kristaus Laikų.

Nauja Lietuviška j
Sulietuvino Jonas Montvila.

Psl. 472

---------------------------------------------------------------------------- ---------- --------------------------------

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams 
suteikiame sekančią kning? dovanoms 1 j

Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už “KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertes sekančią 

kningą:

SVEIKATA
= arba Tiesus ir Trumpas kelias i Sveikatą =

z sutaisė Dr. A. H. Graičunas.

❖
❖
❖
❖4.
❖
❖

❖
❖ 
❖

..... .......1"" •" 1 "" - 4* 
Aš atidariau naują lietuvišką J 

Aptieką. Aš užlaikau Severos gy- ❖ 
duokles, ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip - 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FHA^K, Aptiekcrius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

❖
❖
❖

*0. -J. Telefonas Drover 2773 Ž

POPERGS APDARAIS $1.25
AUDEKLO “ $1.50

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti knip užlaikyti sveikatų. 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studijoti hi

gieną ir pats save egzaminuoti.
SVEIKATA-veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiš

kių paveikslų, apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antį.'“*’ >«iauksotas, kulngos spau

da aiški. . —

M

Jus darbas turi didelę svarbą
JUSU metlaikio darbas daug jums reiškia.

Gerai įmiežę žemę, aparę,, apakeję ir gal su
volioję ją, sejote javus j rūpestingai išpurentą 
žemę, rūpinotės apie augančius javus ir temijote juosius pribręs
tam; todėl jus turite tikėtis gausaus u derėjimo. Gali tikėts 100 
procentų už savo darbą, jei vartoji naujausias mašinas. Visai apsi
riktum, jei pirktum mašiną, kurį neatliktų, kaip reikiant darbo. 
Kad būti užtikrintu pirk I H C šieno ir javų pjaunamąsias mašinas 
ir įrankius, visi kurių ingijo pilną užsilikėjimą per ilgus bandymo 
metus pjaujant šieną ir javus ir pjovimo sanlygas visose valstijose. 
Tos užsitikimos mašinos pažinamos vardu:

Champion , Deering
iMcCormick Milwaukee

Osborne ' Plano
Nėra patogesnio laiko ištirti ir nuspięti kokią mašiną jums ge- 

* riausiai but pirkti. Jūsų kaimynu nuomone yia svarbi ir turėtų 
prigelbėti nusprendime. Vises mašinos yra prastos ir paprasti far- 
meriai gali jas naudoti. Jos yra išnašios ir negali būti abejones 
apie jų lalėjimų pjauti, rišti ir nebarstyti grudus lauke ar tai butu 
javai tiršti ar reti, augšti ar žemi stati ar sugulą, ar susipynę. Šieno 
pjaunamos mašinos taipgi išnašios kaip ir javų. Joj perki I H C ma
šina tai apsisaugoji nuo suvėlavimą pjovime. Jei kas pasigadytų, 
tai paėjęs keliatą valandų, apmainysi sugedusią mašinos dalį ant 
naujos. Musų puikios organizacijos, kurios susideda iš apie 100 
abelnų agentūrų su didžia daugybe pataisų ir virš 30.000 vietiniu 
pardavėjų, kurie turi taipgi pataisus visų mušinų, 'kurias jie var
toja, padaro pilna garantija, kad jųsų javai ir šienas bus laiku nu
pjauti, be pavėlavimo ir be vargo.

Kad gauti geras tų mašintj pasekmes reikia vartoti tvirtus, švel
nius šniūrus tikėtinos kokybės. 1 H C šniūrai esąs septynių rūšių 
— Champion, Deering, McCormick, Milwaukee, Osborne, Plano, 
International vist keturių gatunkų — pure manila, manila, sisal ir 
Standard. Visi tie šniūrų ilgumas, stiprumas ir vienodumas yra 
gvarantuota.

Jūsų darbas yra svarbus. Žiūrėk, k :d viskas but kaip reikiant 
atlikta. Apžiūrėk I H O vietinį pardavėją. Pirkyt nuo jo I H O 
šieno ir javų pjaunamąsias mašinas, įrankius, šniūrus, kurios nau- 

dosit ukyj. Nuo jo gausi katalogus ir pilną paaiškinimą ar rašyk

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago USA

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
LIEUlVIhM-AKSllSKAS 

IR 
MSLlSUI-tlETUIlSlM

4.---A -t.-----
Chicago, III. 4,

LIETUVIŠKAI-ANGLI&AS
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai pafodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirk* 
o nesigailės!

Prancūziškos sknreles apdaruose,$1.00 
Audekliniuose apdaruose,____________ 75o

MICHAEL J. TANANEViCZ
670 W. 18th SI., Chicago, Kl. J

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- ai, 7g 
aiduos už........................................... ■.....................  ąlla fu
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuotl 0|j| fl E 
ant 20 realų, 15 akmenų, Elgin viduriai..........vI4,CU
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų te 
17sietų Elgin viduriai...............................  vIDafO

Prisiųsk savo adresą ir už 4o markę, gausi 
aauj| iliustruotą kataliogą UŽ DYK£..P. K. BBUCHAS
324) S. Morgan St. CHICASO, ILL.

ftlWn 4 SlfilnM 

ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029 
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 ■■

CHICAGO, ILLINOIS

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
,beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai

laikų laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laikų. 
Speciališkas pasiuiijimas. Mes nusiųsi
me šitų laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35., 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

14k. 
prie 
904.

EXCERSIOR WATCH CO., 
904 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
gerai, pigiai^ pagal kostumerio reikala
vimų.

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti ‘ ‘ Katalikų ’ parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
> 280 Pringle St.

Kingston, Pa.
**************************
i DR. O. C. HEINE |* *
*I

DENTIST AS
Kamp. 31mos ir Halstad gatvių 

Ofisas viršuj Aptiekos 
15 metų vienoje apygardoje.

* 
* 
M 

S*************************y

JOHN COCHINSKY |
LAWYER ■* |

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room IBIO 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo, ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl„ Chicago, Ill.
* Gyvenimo Tel. Canal 2552. M

LASH’S
Bitters
Yrą grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa^ 
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavimo
Visos* Lietuviu Knrczomooa

**************************
I i * * *

Šita kninga yra išversta visose kalbose. Tas 
reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Velyti- 
na visiems perskaityti Ben-Hur.

Siunčiant pinigus s dresuok te:

Jonas M. Tananevičia
3249-53 So. Morgan St., Chipago, III

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
Po priežiūra Valstijos rando 
y- $100.000.00 

sudėta Illinois Valstybes kasoje.
Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 

COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.
72 West Adams St., kampas Clark gat. 

NETURI NIEKUR FILIJU.

Andreas Vesalius plausto negyvėlį.
Pirmas anatomas, kuris suprato reikalą žmogaus kūną pjau 

styti, norint jo sudėjimą žinoti. į

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ? ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS? '
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAIVXKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APSKELBIMUS VAISTUS.
Jei taip tegul kiekvienas “KATALIKO” skaitytojas pri
sius $1.00 tai aplaikys SVEIKATĄ, o šioj kningoj atra- 
ste visą sau laimę — kaipo rankvedį žmogaus gyvenimui 

ir vyro ir moters, seno ir jauno.
Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. Chicago Ill.

BANK-CLOCK, Dept.“K”
63 Park Row, Room 1013 

NEW YORK

DOVANAI!

Įrašyk po numeri nuo 1 iki 9 kiekvie
nai! raian tokiu budu, kad sudedan- 
kiekvieną kraštą irautum iš viso 20 
Atsiųskit mums teisingą išrišima, o 
mes jums išsiųsim čekį ant SICO/ku 
ris tiks pirkimui 8 lotų. Lotų dydis 
yra 20.000 ketv. pėdų. Jie yra ties 
New Yorku. Tikroji jų kaina yra 
8189, ir jum jie prekiuos 889, mokant 
po $5 kas mėnesį. Gausit taipgi 
uždyką gražų bankinį laikrodį, prekė 
kurio yra 810. Lotoi yra gvarantuo- 
ti, kad yra augšti ir sausi ir geri bu- 
davonėms ir apdirbinSjimui. Dėl in
formacijų rašyk

DOVANAI!
ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir naudingą “PA- 
KETBUKĄ” su užrašų knygute, išsiųsiu dovanoi kiekvie
nam, kuris prisius man 10 gerų adresų savo pažystamų ir 10 
centą markėmis, apmokėjimui siuntimo lėšų.

Adresuokit šiteip:

G. W. GELEŽUNAS
170 Grand Street, BROOKLYN, N. V.

Vyrai Išgydomi Į 5 Dienas

NETEKUS DARBO,
neturėsi nei uždarbio; ar turi susi
taupęs pinigų pragyvenimui, kol su
griebsi kitą vietą?

Taupinimas padedant pinigus Chicago? Valstijinin Bankan suteikia 
jums progą turėti pinigus, kuomet lik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai apsaugotas kapitalu 
ir surplusu $3-500,000.

Galite depozituoti per laišką arba asmeniškai ateinant. 
Rašykite lietuviškai.

Insteigta 1879 m.

ST1TE BMK OF 0W W0
S.-E. Cor. LaSalle (Sž. Washington Sts., Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago, III
Telephone Yards 6685

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkiniui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.

n********** *

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, '.Two Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur,

FROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 

i************^************

* 
K **

Telephone Canal 1505

JURGIS 8ZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausių arlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
viuggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chictrgo, Ill.

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, JJžkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Ne'gales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pas’ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį‘patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai i&gydaū Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neižgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRŲ LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų j b Inkstu. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta ; pajiega. 
Nuovargį,Kraujo užnuodijl-

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktūs perkantiems, 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir EH ropiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atssknutiso visados gausit teisiną* pa
tarnavimą. Prleszai Ssr. Jurgio omu. 
911 W. 33rd St. Tel Yatd 5423

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

Išgydo, kad būtum sveikas

SpedališUs
Vyrų ir Moterų LigH

Kalbu Lietuviškai.

“Ant
baro

Užnuodi j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.

L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš- 

' kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANĄI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienu , jlefto. Aš tamstų išgydysiu visiškai, jęigu lanksta tik 
pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlyg&s yra labai lengvos. Ateik šiądien Ir pasiliuosuok nuo kandų. 

Dr Zl NS*183^SCHICAGO 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto Iki 4 po'pletų.

geriausia/ 
Žmonės supran- ’ 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų.

- Nusipirk bonką savo šeimynai. X

d Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai. 
k miniai švelnios 

prieprovos daro 
r degtinę

geru vaistu 
. šeimyną

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St

_ -I
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“Kataliko” spaudos Knygų Katalogas.
.APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš. 
amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

.APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15c 

.APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c. 
ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laiku apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimų šių dienų Rusijo
je ir buvusią, revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s. 
AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai 
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina .................................... 25c.
AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina......... 50c.

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dieni} atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 25c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina ............................... $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-.... 
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, '-vengdami persekiojimų, susirin- 

. ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata-
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ...................................... 65c.

. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 

" kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .................................... 75c.

, DEGTINĖ—NUODAI. Pagal N. N. Raš
tus, parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c.

. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ..................... 10c.

:. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musu poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .....  10c.

i. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini- 
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ......... 5c.

i. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina ................. 50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 
18 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdienių padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina .......................................................  15c.

. HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 
laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juoki} Mylėtojas. Šitoj 
kningoj aprašoma senovės ir šios gadynės 
juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsi
tikimai, linksmos patarlės ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimtyj 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei vįsa- 
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c.

. IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė 
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c. 
JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji- 
nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................5c.

. Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaus. Puikus 
vaidinimas su gaidomis. Parašė V. Juozas 
K—s. Chicago, Ill. Pusi. 105. Kaina .... 75c. 
Audekliniais apdarais ......................... $1.00
JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina ............................................ 25c.
KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz- ' , 
mas, parankiausias lietuviu pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose .................................................... 50c.
KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBES. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ................................ 10c.
KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ Iš PANŲ MI- 

..LIJONO. Brolii} jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c, 
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo 
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 
kankino ir žudė nekaltus žmones arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .......... 10c.
KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina...................................10c.
LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15o, 

LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie puse 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ka. bet dar ipvsi sau naudą ir apsipažį-

si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi.
296. Kaina ...............................................  50c.
Su apdarais .................................................. 75c.

30. LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicago, 111. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35c

31. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys
IV šimtmečio. Lietuvii} kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c.

32. MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c.
33. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas ap

rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir GlaPiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina........................... 50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

34. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F.
Hoffmaną parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina .................  30c.

35. MILUKUADA, arba nepaprasti dzūko
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina ......................... 5c.

36. NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose .................................... 65c.

37. NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai-
nių Amerikoje. Dalis. II. Parengė P. Bran
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ................................................... 50c.

38. NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis V. Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi.
155. Kaina drūtuose apdaruose............. 50c.

39. NAŠLAIČIAI, arba paveikslas iš praeities.
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ............................. 35c.

40. NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi ąt- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ............................ ’..................... 15c.

41. .PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
.... RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti,

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ....................  25c.

42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. fe. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na .........................................   50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

43. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina .................................................... 10c.

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina .......................................   10c.
Ta pati apdaryta ................   75c.

45. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vieną 
lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi.
38. Kaina ................................................... 20c.

46. PAJAUTA. LIZDEIKOS DUKTĖ, arba
Lietuva XIV metašimtyj. Sulietuvino Jo
nas Montvila. Pusi. 467. Kaina .............  $1.00

47. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujo
jo Įstatymų. Parašė vyskupas Motiejus 
Valančauskas. Trečias su pataisymu išda
vimas. Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose ..................... 50c.

48. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUM
PAS KELIAS Į SVEIKATĄ. Pamati
nės žinios iš anatomijos, fiziologijos ir

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas.
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra aleoholis. 6) 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) Kū
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. U) 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 13) 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata.
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18)' 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00.

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaiu dievotas, taio ir laisvama-

/

nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. J^aštp jir giliai apmąstęs su
pras, ar jos įusjęgįi, ar blogu keliu sku
binasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienasUšlAftytojas ant valandėlės 
pažvelgs į say$ b.uvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie aapžiiįa^tį. Viskas parodyta 
ant paveikslėjįų Jaįai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina ...................>..........      75c.
Ta pati apdaryta .................................... $1.00.

50. SNIEGAS. Dramą >4-se veikmėse. Vertė
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina ............ 40c.

51. TRĮS KELEIVIAI. - Krikščionis žydas ir
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ekas. Vertė P. B.aAntra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ...........  25c.
Ta pati apdaryta ........................................ 30c.

52. TABAKAS-NŪODAI ir kenksmas nuo
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina ......................  10c.

53. ' TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevieia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ................  35c.

54. UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš lietu
vių gyvenimo. Pagal lenkišką nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi-

. traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c.

55. UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz- 
daskutis. Labai užimantis ir juokingas ap-

- rašymas. Pusi. 27. Kaina.................... 10c.
56. UŽKERĖTAS JAČKUS. Vieno veiksmo juo

kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .......... 15c.

57. ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................. 10c.

58. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ-
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaug seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinusi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
paljkti Jungtinių. Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškoipis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popieros apdarais ...........  $1.25.
Gražiais audimo* apdarais ................... .. $1.25

59. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Apysaką apie žydą, kuris nu
pirko majuną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaužė^ Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. .64. Kaina......... 35c.

60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina ..................... 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

bai puiki apyysaka. Pusi. 32. Kaina.... 15c.
62. ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė S. Kaimietis-

Pusi. 19. Kainą .................... ’.................. 10c.
63. ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijė-

lė. Sulietuvino Vaidevutis. Pusi. 26. Kaina 10c.

BRE VIOEELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės mietą 2%x3% col. Peši. 140, storis col 

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
hjčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
r$t lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė 
‘t kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:■
1135 Juodi kieti, drū

ti audimo apdarai, iš-
rodo kaip skuriniai, gra
žus išspausti išmargini- 
mai, lapų kraštai raudo
ni.................................. 30c

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos ša

1138 Juodos prancūziš
kos skurelės kieti lygus 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapų kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai...................... 70c

1140 Baltos skuielės lė
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

MALDAKNYGĖS.
1100 Šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
b Ta pati su kabe ............................ ."................... $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............ $2.50

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75c 
b šagrino skuros apdarais su kabe..........................   $1.00
c Morokko skuros kietais apdarais............. . ............   $1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe.............................$2.00
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžjais ant šo-

uų. Labai daili knyga paaukavimui.......... .. .... $2.75
1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti ’ 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

a Prastais apdarais.......................................................... 75c
Prastais apdarais paauksuota......................................$1.00

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75 c

1112 Morokko švelnios 
skurelės su gržrais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.50

1111 
relės, gražiausia iš vi
sų už tą prekė.. $?.00 a

. t■I
š f

1113 Su baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1X0

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais -paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.7*

1120 .Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė ...... .... 60c

1136 Juodi, kieti, drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................. 35c

kelė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
sčiai auksinti, ant vi
durio kabutė......... $1.00

kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ščiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapų 
kraštai, rundini kampai 
prekė........................ 60c

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės -3x5. Spausdinta 1909.

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-nąe eįgąnttn ‘siujupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais............................... 50c

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais.... .........   60c

1130 Prancūziškos sku
relės su auksiniais išgro- 
žinimais.....................$1.00

1131 Puikiai išgrą
žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils........... $1.60

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos, maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma-
hanoyCity, Pa. 1908 s

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai.................... 50c
b) šagrino apdaru, paauksinta...................................... 75c

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų rąž
ulis litaromis...........$2.0(

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drūtuo
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie šventą Raš
tą........................... $3.00

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan st, Chicago, III.

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
j savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikau
sią dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuo] kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Helas grupas žmonių, trlobų, visą mieg
ai.}, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
įaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais.
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moterie, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, Aukry • 

žiavojimo vietos.
11. Kareiviai ir Šv. Peras prie kalno 

. Golgotos.
12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 

P. Marijos. -
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 

Žmogus ’ ’.
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų kro rimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies darias (Casttie 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa- 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir pokyjinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. % Moki indijonas narni, ije.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų . vada::, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
38. Motina girių, 68 pėdas apčmio. 

Yosemite Klonyj, Gal.
•9. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj.
10. Airija. Killarney, pilis Rose.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
12. šiaurinis miestas, Gibraltar.
13. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
•4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
15. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

blencą, ant Rheino upės.
16. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
17. btockholmas. Karališkas palocius.
18. Švedija. Ant kelio ) Odde.
19. Švedija. Lejouo pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

'nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dame, fnskada. Pa

ryžiuj, Franci jo j.
>4. Tullcrinų daržai, Paryžiuje, Fran

ci jo j.
>5. Paloeiai tautų ant upės Seinaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
i6. Venus do Milo Louvre, Paryžiuje, 

Franci joj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauki ir ežeras, t ille- 

france, Francijoj.
61. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

faruchc, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monto 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet

ro katedros.

JONAS ivi. T AN ANE VICE 
3249 53 S. Morgan St.

Chicago, UI.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., / 

■„ 918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vįce-prez.

.i 948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot,įRaštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzlswski, Fin. Sekr., 

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kas. 

2118 W. 20th St.
r- REŽISIERIUS TEATRŲ, 

Martinas Z. Kadzievskis, 
2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV, 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-th St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA, 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., .J 

Vaclovas Kasparaviče. ~ !
273r-Stanton Str., 

Silvestras'Piiečkis. Prot Raštininkas.
462 E. South Str., 

Antanas šeškevice. I Finansų RaštĮ
5dk New Grand Str.,

Petras. Aceviče. II. Finansų Rašt, 
60 Sheridan Str., 

Jurgis Rėkus, Iždininkas,
138 ,S. Meade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvlla. Maršalka.
192 Almond lane.

PAVASARINIS BALIUS.
Gvardija D. L. K. Vytauto 1-ma di

vizija raitelių ant Town of Lake ren
gia balių ned. balandžio 6 d. Beržins- 
kio svetainėj, 4600 So. Paulina St., 
Prasidės 4 v. po pietų. Norbuto muzi
ka. Įžanga porai 15c.

_VIs|ia. širdingai kviečia,
- Komitetas.

TEATRAS IB BALIUS.
D. L. K. Algirdo dr-ja rengia’ te

atrą ir balfy-balandžio 5 d. Lapins 
kio svetainėj, kertė 13 g. ir Lake g. 
Melrose Park. j

Kviečiame visus lietuvius Ir lietu
vaitės, Komitetas.

- (13-14)

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neatsako

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dkliunks Biznis gerai 

išdirbtas. Randa plirt. šokiai daromi 
kas subutą Ir hedėllą'Atneša' gerą pel
ną. Važiuoju ant tarmes, todėl pąr- 
duodu. <1
3428 Auburn a v®, Phlcago, UL

(12-13-14)/ I Ltfi
' i ' J _____ _____

hotelld sd saliund na- 
ruimų
Tarp

Parsiduoda' 
mas turi 15 : 
Geroj yietoj. 
giai. 
168 Main st, 

(12-13-14)'

Ir Bale windows, 
lietuviu. Nebran-

.* Kęnosha, Wls.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKE-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Axis Pagelbininkas, 

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
P. Aceviče, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, .

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

159t Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

Draugysčių Reikalai.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalaudauskas, pirmininkas.
3236 Illinois Court
J. Polekas, rašt.
4G08 S. Wood St.

J. Volskis, Knygvedis.
4524 So. Wood St.

St. Anuėiauskis. Iždininkas.
4617 So. Hermitage avė.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
» KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1 Box 172. 
Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

■ R. F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave. t
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

MATEUŠO APAŠTALO. 
Ben. Butkus, Pirm.

840 — 33rd. St
Stnis. Stoneviče, Vice-Prez, 

. . 858—- 33rd- St.
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,.

3245 S. Morgan St., 
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Situs, Išdininkas, 

''918 —— 33rd St-7
• Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.
SV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, 

462 E. South St.
kntanas Šeškevičius, Vice-prezidentas, 

501 New. Grand St.
Vincas Adominas, Prot. Sekr.,

34 Logen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m

96 Logan St.
Jonas Liaukus. Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St.
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 
WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

425 S. Grant St.
J. Staneika, Vice-pre#d.

57 Oak Lane.
9. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 S. South St.
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Adomynas, I Finansų, Sekt.,

34 Logan St,
J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

jimo Dr-štė (Spulka) No. 1.
Nauja 47 Serija prasidėjo Ketverge 

Vasario 6tą d., 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketyergas 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos-užsibaigia už 6% metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausis bū
das del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant legva išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, ant 
pirmo morgičiaus (Morgage) su 
žiurėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkjią: Prezidentas 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

Phones:—Yards 2716. — Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3251-3253 Illinois Court.

BALIUS! BALIUS!
Vyties Draugija nuo Bridgeporto pa

rengia pirmutinį savo metinį balių 
balandžio (April) 13 d. šv. Jurgio pa
rapijinėje salėje, kampas Auburn Avė. 
ir 32nd. Place, (ant Bridgeporoto)., 
prasidės 4 vai. po pietų. Salė bus a- 
tidaryta 3 vai. po pietų.

Kviečiama visa lietuviškoji jaunuo
menė minetan baliun atsilankyti, nes 
bus pulki muzika, busį galima. dailiai 
pasilinksminti. Kviečia Komitetas.

■ '(14-15) ~ r‘

PARSIDUODA
1 . Parsiduoda čeverykų dirbtuvė. Vie- 
ti' gera. Biznis išdirbtas. Randa pigi 
Parduoda pigiai. Skubinkitės. Važiuo
ju Lietuvon — todėl parduoda. t

i. Gikis,
3343 Auburn avė. Chicago, Hi.
s (14-15)

PARSIDUODA
Parsiduoda nauji namlnai rakandai 

(furniture). Važiuojam kitan miestan 
— todėl parduodam. Kreipkitės grei
tai. Gausit pigiai.

J. Potelunas,
3130 W. 22 St. Chicago, HL

yra 
yra

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Storone Lietuviškos Tea

trališkos Dr-tes švento Martino atsi
bus .Nedėlioj, 13 dieną Balandžio^ (A- 
pril) 1913 m. Freiheit Turner Svet., 
3417 21 So. Halsted St., Balius pra
sidės 5 v. vak. Inženga 25c. porai.

Nuoširdžiai užkviečiame visus Lie
tuvius ir Lietuvaites, kaip senus taip 
ir jaunus, kavalierius ir paneles, at
silankyti ir linksmai sau laiką praleis
ti. Muzykė bus viena iš puikiausių, 
katra kaip rėžš, tai rėžš, net pačios 
kojos kilnosis. #

Užkviečia visus, Komitetas.
(13-14-15)

GEBA PROGA!
PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’D 

(CICERO, HL.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDURMIESTELYJ. NA
MAS BANDAS! ANT 2 ŠEIMYNŲ- PAR
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE: ...
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

per-
Ba- 
at- 
6ta

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

TEATRAS IR BALIUS
Linksmas-Naujena Teatras ir 

liūs Dr-os “Lietuvos Ūkininkas” 
sibus Nedėlioj, Balandžio (April)
diena 1913 metų Salejė M. Meldažio 
2242-2244 W. 23 Place Chicago Ill.

Scenoje statoma komedija VDede 
Atvažiavo’*, bus Stepuko pasirodimas 
Moriollogai ip, Skrajojanti Krasa su 
išlaimėjimū. ,Tautiško Paveikslo, ver
tės $3.00 Atsidaris 4 vai. pradžia 5 
vai. vak. Įženga: 25c. 35c. ir 50c. Y- 
patai Komitetas

(14)

ANT BANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambariu, at
sišaukite tuojaus į

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 Sq. Morgan St.

So. Union

kiekvienas 
keletu ak-

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

37ta Serija prasidėjo Utarninke, Va
sario 4tą d., 1913 m. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. šemaičio svetainėje, 
St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po
eijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už- 6)4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta, Draugija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
rių ant pirmo morgičiaus- (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash

Mykolas J. Tananevicze, Kasier.
670 W. 18 St.

yra

18-
Na-

PIRMAS PAVASARINIS BALIUS
Parengtas Dr-tės Karaliaus Dovydo. 

Nedelioj, 6 Dieną Balandžio (April) 
1913 Bažnytinėj Svetainėj, šv. Jurgio 
Parap. 32 PI. ir Auburn. Balius prasi
dės 5 vai., po pietų. Tikietas 25c porai.

Mes viršminėta dr-tė širdingai už- 
prašom visus lietuvius ir lietuvaitės se
nus ir jaunus ant šio iškilmingo ba
liaus, nes bus skanių gėrymų ir už
kandžio, taipogi kvepeučių cigarų, prie 
to grajis puiki muzykė kuri nebuvo 
grajljus ant. lietuviško baliaus. Grajis 
visokius tautiškus šokius; deltogi 
meldžiame neužmiršti atsilankyti kos- 
kąįtlihgiausiaį/ o mes stengsimės at- 
siįaukusids sviečius užganėdinti kono- 
gėriauąiši.

Kviečia
(14)

Komitetas.

2200.

TĖMYKIT NARIAI.
Saldž. širdies V. Jėzaus laikys savo 

mėnesinį susirinkimą Ned. balandžio 
6 d. šv. Jurgio Svetainėj, 32 PI. ir 
Auburn avė, 12 vai. Visi pribukit. 
Daug svarbių reikalų. Nepribuvusieji 
bus nubausti. "

Antanas Mosteika, rašt.

DARBININKU VAKARAS.
Puikiausias vakaras Lietuvių Dar- 

biuinkų Dr-jos Amerikoje Nedelioj, 
Balandžio (April) 6, 1913 Wicker 
Park Svetainėje 2040 W. North Ave
nue Durys atsidarys 2 vai. p. p. Pro
gramas prasidės 3 vai. Nepamirškite 
Inžanga’25c porai.

Angliškai 
WILLIAM A. 

Lietuviškai
K. Gugis apie dr-jos reikalus

P. Galskis apie Darbininkų reikalus 
Bus dainos, deklemacijos, monologai. 
Visi kviečiami.

(14)

kalbės
CUNNEA
kalbės

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jonas Evaldas, Vice-prezid., 
3247 Emerald avė.

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 33rd — PI.

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1715 So Canal St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

4403 Honore St.
Szarka, Prot. Rašt.

4605 So. Paulina St.
Ciapas, Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
Jasulaitis, 

4514 
K. Trakšelis,

K.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas. 
Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.

S.
L. Bonevičia,

1849 
į Labanauskas,

4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tanancviče, Pirmininkas,

31:49 S. Morgan St.
. J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS šV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

S. Stanė'vičia, Pirmininkas, 
858 W. 33 St.

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt., 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin, i\ašt., 
Jonas Zylvitis, Išdininkds.

841 W. 33 St /

s. t,/.A

temkk.it
dr-ja laikė savo mėnesinį 
ir kalbėtasi apie dr-jos 
Tarp kitko nutarta su-

šv. Roko 
susirinkimą 
pagerinimą, 
mažinti įstojimo mokestį ant trijų mė
nesių. Kiekvienas gali įsirašyti dr-jon 
už $1. Susirinkimai esti kas pirmą ne- 
deldienį viešo kningyno salėje 2242 
W. 23rd pl. Chicago, Ill. švento Roko 
dr-ja gyvuoja nuo 1902 m. Pinigiškai 
stovi gerai. Pabaigė mpketi skolinimo 
ir statymo Simano Daukanto dr-jai 
$2.000 1912 m. ir priklauso prie Sa- 
juugo Lietuviškų dr-jų Chicagoj. Taip
gi pristojo prie Sąjungos lietuviškų 
dr-ų Aut West Side del užlaikymo vie
šo kningyno po. 2242 W. 23rd. PI.

’Steponas Bručas, rašt.

PAIEŠKOJIMAI
Reikalingaą siuvėjas kelnių ir_ ki

šenių dirbėjas. Gera mokestis. Pas
tovus darbas.

1028 Blue Island avė.
(12-13-14)

Reikalingi 5 geri kriaučiai prieuio? 
terių rūbų siuvimo ir 2 mergini prie 
pamušalų . pa&tigimo ir geras. preSų- 
rius» Atsįšajikit kuogreičiaus.

A. Metriks, ' ; .
-; 3161 Wentbwortiį Avė.

> REIKALINGA
Tuoj reikalinga gera moteris, kurt 

galėtų prižiūrėti mano vaikučius.. Ma
no

FARMOS! FARMOS!
Turiu pardavimui 25.000 akrų der

lingos žemės. Parduodu po kiek kas 
nori tiek akrų del visokio didumo 
farmų. Tos žemės yra tarpais plikos, 
kur gali tuoj eiti ir arti ir turiu su 
jaunais miškais, iš kurių gali staty- 
ties krajavus uaiuus ir apsitverti tvo
ras. Kaina nuo $8 iki $20 už akrą. 
Parduodu ant išmokeseio. Tik reikia 
inmokėti po $1.00 ant kiekvieno akro. 
Klek akrų imi tiek dolerių turi inmo
kėti. o kitą sumą ihokėti kaip fio- 
ri. Gali mokėti kaipo randą pamėnesi- 
ni po kelis dolerius arba pamečiui, 
kaipo jums gali išeiti geriau. Mes vi
saip apsiimame su išmokėjimu. Gali 
gyvendamas mieste ir ten uždarbiau
damas arba gyvendamas ant tos žemes 
lengvai išsimokėti ir atsitikus nelaimei 
arba bedarbes laike. Mes pinigų palau
kiame kol atsitaisys laikai. Turiu ant 
pardavimo gyvenamų farmų su trobo
mis ir sodnais iraremtis laukais vi
sokio didumo farmų taip-pat ant iš
mokėjimo parduodu. Tos ž.-mės ir far- 
mos raudasi Michigan valstijoj ties e- 
žeru Michigan arti dviejų turgaunų 
miestų į kurias atplaukia kas diena 
daugybė laivų. Aš turiu parduoti tas 
žemės greta stovinčiuose -apskričiuose, 
Lake ir Masou apskričiuose. Mason ap- 
skrityj. kaipo derlingiausiam visoj val
stijoj, turiu čion parduoti daugiausiai 
išdirbtų farmų. šiame musų krašte jau 
yra nuo niaues pirkusių 132 lietuvių 
farmas ir gerai gyvena. Lietuvių skai
čius čion vis didinas ir žemė vis eina 
brangin.

Mielas broli lietuvi, jei nori sau ir 
savo šeimynai geresnio gyvenimo svėi- 
kesnio ir linksmesnio ir kur tau ir 
tavo vaikams nereikės dirbti po bosų 
dvokiančioj dirbtuvėj, tai pirk farmą. 
Čion dirbsi pats del savęs pigiau ir 
geriau pragyvensi ir greičiau praturtė
si. Pirk tarp savo brolių lietuvių far
mą. Mano fanuos randasi arti mo
kyklos vaikams ir lietuviai turės trum 
pu laiku statyti savo bažnyčią ir bus 
šia kraštas tikra antra Lietuva. No
rint pirkti farmą atvažiuokit pas ma
nų. Aš esu lietuvis-ir ten pat gyvenu 
1e esu farmerls. Kiekvienam atvažia- 
yusiam aprūdysiu tas žemės iš kurių 
galėsi sau pirkti pasiskyriant kiiogrei- 
čiausią plotą. Kiekvienam pirkusiam 
žėniės duosiu kougsSlausius pamokyni- 
muš ir patarimus!^ 1 
Amerikoj iš ko galį™ 
ną padaryti, nes aš e 
tės .mokslu Amerikos 
nęs. Norintieji plato

S.

S.

J.

K.

“SAULE

Išeina kas utarnlnkas Ir petnųčla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

Pranešu visuomenei, kad aš osu *

O. 
S. 
K.
P.

S.
J.
J.

M.
J.
S.

.25

.25

.25

.25

P. Resevlčla
T. Tribil wwmm
J. Balnotas

AUKOS
TVnkrm YubsluviU Btralklrilnkams 

Cambridge, Mass, gautos per K. Pe
trauskų.

************************
Telephone Yards 687 j

DR. G. M. GLASER,

I.
D.

25

.25

.25

t

G. Vaičiūnas ■■ —
A. Vaišvil » 
J. Gasijonis 
L., Kazlak . 
J. Sundukas 
A. ’ Malumas 
T. ■ Beiko > 
S. Ūmautas
L. Dovidavičiutė
A. Rudis...........
P. . Kavolius .,. 
P. i Iškąrąvičiutė 
į.- ' Buividas . 
Ona Narkienė
M. Gničinskas
J. Kavolius 
P. Kavolius
A. Klevas .
K. Leruski 

j Relezevski
Baleiza 
Kaplis . 
Viliumas 

Gribauski 
D. Daunis . 

Sparais 
Tamenas 
Dausėla . 
Buliliauskl 
Pocius .. 
Nauvakas 
Lnuckus . 

Kazlauskas
B. Vaičiakauskas 

Galkauckas 
Dubiras 

Ūsas ... 
Rogams 
Kairis . 
čiaponis

Pliaukanis 
Parfinavičia 
Pelebaitis . 
škarkunas

Spauda ir Lėšomis‘KATALIKO riiMAią
3244 8c.Morgan St CHICAGO ILLINOIS

Specialistas kuris 
isz«ydo ko kiti negali.

Usakfydyti Ir bnb sveiku. Rodą ir iss- 
evuuaaiaavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ass pritaikysiu mano maža namo- 
kęsui, pašai jusu iszgaleįima. Netruk- - 
dyki bet atsilankyk szeadien,

Ass kalbu Hėtavlszkul.
Western Medical Institute

$.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.30 
.25 
.25

.25

............    25
25

E. Tigma ...................... .. . ...............25
Smulkesnių aukų........... ..............$1.85

Iš viso $21.15

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUŠIUS.
Siuva, visokius rubus. Atlieka dai- 

liai,gerai, pigiai, pagal kostmnerio rei-
kalavimą. Visokių- materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
“Kataliką”.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avi., 

Kingston, Pa.
* g * * K- JMAV. W. A»X. UAJXXKJJUAV, * 
$3149 So. Morgan St., Chicago ,H1. $ 
$ Pranešu visuomenei, kad aš osu $
* seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 
$ sus ligonius stengtsiuosi užganė- $ 
$ dinti sąžiniškai ir esu visuomet $
* ant pareikalavimo dieną "arba nak- * 
$ tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 
$ moterų, ir vyrų. Taipgi darau $
* visokias operacijas. *
$*************************

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Av».

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo Ilgas. 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.

STANLEY’S BUFFETAS IR PIKI RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, -- SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut. 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAL

Daktaras Wissig SPECIALISTAS 
Iš

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip

yra senos ir.pavojingos.
Išgydė tūkstančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas. Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus, 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius s’aptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodi jam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

—Duoda rodą DY’KAl—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagalba naujausių ir bran

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki $ po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervVų Storo). 1

oa st. (viršum ce- 
Phone Canal 3263 Hq

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja. •
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

DU-KART NEDELINIS LAIKSASTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS * 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f metams $2.50v v epušei matų $1.25
KHPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-L U HULU J [jojir Škotijoj 15 Š.Pru3uosel5m

W. D. Boczkauskas & Co.
Mahanoy City, Pa520-522 W. South Ali

PRAKTIŠKAS

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema |
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

’Ir ruginę degtinę, o cglarai tai not 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 1 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su- j 
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

RANKVEDELIS
PASIMOKINIMUI 

SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 
ANGLIŠKAI

ip ūkininkauti 
geriausiai pel-,

1 sų ukininkys- 
iškiai susipaži; 
lių žinių apie 

fartnas ir musų žeįneai rašykit o tuoj 
gaupit mapą ir kn plačiai apra
šančią apie musų 

Anton K 
Peacock, Lake! 
(12-13-14-15)

(14)

flJBULBIS;

Galima gauti “Kataliko” Kningyne.Chicago, Ill

Tikietas 
Blake.

žmona apsirgo. >
Tuoj kreipkitės.

Juozas Normontas 
2140 W. 23rd Ph 

(14-15)

BSZ

A

gydysiu Jus E J NUO PASLAP- w Ue TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am n 
g a n e d i nima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus na 
pigiau Ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius isska- 
BECidus. Asą 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats

31-MAS GRAŽUS BALIUS.
šiuomf pranešame tamstai, kad Jau

nu A. L. Pasil. Kliubo 31-mas Gražus 
Balius atsibus Nedelioje, Balandžio 6, 
’13. Unity Club Svetainėje 3140 India
na Avė., pusė bloko į pietus nuo 31- 
mos. Pradžia 6 vai. vak. 
25c. Ypatai. Orchestra Prof.

(13-14)

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO
Duugija “žirgvaikio” atidarys Nau

ją 13-tą Seriją Seredoje, baland. 16 d. 
1913, m.

šitą draugija jau gyvuoja. 3 metų, ir 
turi kapitalo $12.000. Taigi draugai 
ir draugės, jeigu norit įgyti savo loc- 
uą nuosavybę su mažu kapitalu, kreip
kitės į vięšminėtą dr-ją, nes ji pasko
lina pinigus ant lengvų išlygų, tuomi 
pagelbsti įgyt jumi patinkančią nuo
savybę.

Mitingai atsibuna kiekvienos Sere- 
dos vakarą, 8tą vai. L. Ažuko Salėj, 
3301 Auburn Av., kamp. 83 gatv.

Paieškąu tetos Rozalijos Vąlickiu- 
tės, paeina iš Kauno gub., Kvesų s. 
Pagal vyra vadinasi I’atereni Lukoszvee 
ui, kurs paeina iš Suvalkų g. Gyveno 
Kaune, paskui Baltimore/ Md.’ Žadėjo 
važiuot Brazilijon. Atsišaukti adr:

P. J. Velickaą,-
147 E. Main St., Amsterdam,-N. 3^

Paieškau kun. Vincento' TaškdnO;' 
paeina iš Kauno g. Aleksandrayp jgj- 
Dukštų p. žusinų K. Turiu- svatbQ 
reikalą. Adr. : -T7 - Ąį

Alfons Gasparavįčė.,..
Box 17 a Newton,

Kas nori uždirbti $25 ir $5p savai
tėje nemeedamas dabartinio darbo, 
rašyk indėdamas ,2c marka pas Ba- 
!eslaw Jasudes. 
1574 Milwaukee

(14-5-6-7-81

is, 
nty, Micb.

KAZIMIERAS VALAITIS
' ; Mirė kovo 17 A 1913 m. Chi-

; cagoj; palaidotas rupestingu- 
: i mu šv. Jurgio 'draugystės lie-' 
t- i tuviškose šv. Kazimiero kapi- 
į-j pėse. Tapo atlankytas kn. 
2: Kučo. Velionis paėjo iš Kauno, 
vi giib., Butkiškių^par., Paųpslo- 

sod. Lai bųpa jam lengva
> f št žemelė! Norįųt gaut plates

nių apie velionį žinių, kreiptis 
adresu:

i Kazimieras LNaugžemls, 
3102 Auburn At., Chicago, Ill. D«. RBNFBR, SpeoialirtM.

TULAr.UcIAJOv^ n«UL »r. ikindAo*

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedelis pasimo- 
kymui skajtvti, rašyti ir kalbėti angliškai. Puslapių 63.. 
Kaina. ............................     25c*

11



.2

P. Galskis.

NAUJI RAŠTAI.

BANK;? ■

Jonas M. Tananevičia, sav

Ghioaqo. m
pa-

$3.00 metams

$100.000.00
ADVERTISEMENT.

Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Bankų persitikrinti.

Jei nori skolinti pinigų ant slatymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk į mus Bankų, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Ta maža išlaidą yra geriausia? turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Or-
Or-

Tikroji draugija ir dirbti
nė. Parašė J. Laukis. Kai
na 10c., 1912 m. Spauda J. 
Ilgaudo, Chicago, Ill. Pp. 
42.

Vidunas. Amžina ugnis.
Dramatiška trilogija.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

‘ ‘ Keleivio ’ ’ Kalendorius 
1913 metams. So. Boston, 
Mass. Spauda “Keleivio”. 
Pp. 95. Kaina 25c.

Juokų kningele, su 
veiksi ėliais. Parengė
Sveikutis, 1913 m. Rygoje. 
Pp. 32.

tananeviczio bankos namas

VIETINES ŽINIOS. Ml
Shicagos rubsiuviai su darb

daviais susitaikė.
Firmos Hart Schaffner 

r Marx kontraktas su dar
bininkais užsibaigė balan- 
Ižio 1 d. Prasidėjus dery
boms, pasirodė, kad san- 
ikiai tarp darbininkų ir 
larbdavių yra intempti. 
Buvo darbininkų nubalsuo- 
;a straikuoti. Bet pėtnyčioj, 
<ovo 28 d., pasisekė susitai
kinti. Išlygos sekančios:

1) . Firma, samdydama 
larbininkus, duos pirmybę 
mijos nariams; pavarant iš 
larbo už nestropumą darbe 
mistams bus leista pasitei
sinti.

2) . Kiti dalykai bus abie
jų pusių apsvarstyti ir ne
susitaikant, dalykai bus pa
pešti taikos komisijai (Ar
bitration Board).

3) . Kol derybos užsibaigs, 
larbininkai dirbs ant senųjų 
išlygų.

Sušelpkime nelaimingus 
Dayton lietuvius.

Kaip praneša laikraščiai, 
potviniai padarė baisias ne
laimes Ohio ir Indiana val
stijose. Ypatingai esąs nu
kentėjęs Dayton, Ohio. Te
nai, pratrukus tvenkiniui, 
vanduo užliejo didesnę mie
sto dalį, kur pražuvę (pa
sak laikraščių spėjimą), 
net keli šimtai žmonių. Ki
ti, netekę turtų ir pastogės, 
kenčia badą ir šaltį. Todėl 
jiems reikalinga greita ir 
būtina pagelba. Svetimtau
čiai tą reikalą tuojaus at
jautė ir dabar deda gausias 
aukas nelaimingųjų šelpi
mui., Aukoja ne vien turtin
gi, bet vargdieniai žmonės, 
pagal savo išgalę.

Kadangi tenai yra ir mu
su t&utiečių lietuvių, tai ki
tų kolionijų lietuviai turė
ti} taippat atjausti, jei ne 
kitus, tai nors savo tautos 
žmones. Jei ten yra lietu
vių, tai, be abejonės, ir jie 
yra patekę ton nelaimėn. 
Reikėtų kuogreičiausiai iš
tirti tai. Jei pasirodytų, kad 
tenai yra ištikro nukentėju
sių lietuvi}, tai butų kiek
vieno doro lietuvio pareiga 
sušelpti juos pagal savo iš
galę. To reikalauja patsai 
musų žmoniškumas ir krikš
čioniškoji tikyba.

Reikalinga butų, kad lie
tuviai atkreiptų domą į tą 
reikalą. Juk jie dažnai mėto 
pinigus tokiems reikalams, 
kurie neverti šelpimo. Bet 
sušelpti nelaimėje yra pri
valumas kiekvieno doro 
žmogaus. Kas to nenori da
ryti, pas tą krikščionybė se
nai mirusi.

Kun. J. J. Kazokas. 

Laikraščio “Birutės” reika
luose.

“Kataliko” No. ’ 13 tilpo 
visai teisinga pastaba, kad 
Amerikos lietuviai butų 
prielankesni “Birutei”, jei 
ji pereitų iš privatinių ran
kų į kokios Prūsų lietuvių 
draugijos rankas. Tuomet 
žmones šelptų tą laikraš
ti ne vien prenumerata, bet 
ir aukomis. Aš visai suta
riu su ta nuomone. Bet čia 
yra klausimas, ar bus gali
ma tas sumanymas įvykdin- 
ti? Ar apsiims kokia Prūsų 
lietuvių draugija to laikraš
čio išleidinėjimą ant savo 
pečių? Juk dabartinės Prū
sų lietuvių draugijos yra 
lar visai jaunos ir silpnos, 

ą pati “Santara” tebėr

dar silpnutė. Prie to nerei
kia užsimiršt, kad daugelis 
tų draugijų narių tiktai vos 
pradeda iš vokietystės mie
go blaivinties. Daugumui 
jų narių dar tebėra kaizeris 
jų “viešpatim” ir beveik 
pusdieviu. Daugumas dai’ 
nemoka kaip reikiant lietu
viškai skaityti. Tokiems, 
vos atbust pradėjusiems lie
tuviams, paėmus “Birutę” į 
savo rankas, galėtų visai 
lengvai tasai laikraštis nu
krypti nuo savo tikslo ir 
pradėti agitaciją už “Deu
tsches Vaterland”, kaip tai 
daro Prūsų lietuvių leidžia
moji “Apžvalga”. Dabar p. 
Vanagaitis veda “Birutę” 
atsakančiai. Aš nežinau, ar 
kas kitas pataikintų ją ge- 
riaųs vesti. Jei ko joj trūks
ta, tas bus vėliaus pagerin
ta. Nes, kaip matome, tas 
laikraštis nuolatos tobuli
nasi.

Bet ar “Birutė” pereis į 
kokios draugijos rankas, ar 
ji pasiliks p. Vanagaičio 
nuosavybėje, ji kovoj'a už 
prūsų lietuvių tautiškuosius 
reikalus. Todėl yra musų 
būtina priedermė nesivilki- 
nant sušelpt tą laikraštį. 
Nenorėdami arba negalėda
mi aukomis to laikraščio 
paremti, remkime jį prenu
merata. Prenumerata laik
raščiui yra reikalingesnė, 
negu auka. Jei “Birutė” 
gaus užtektiną ėmėjų skai
čių, ji galės ir be aukų ne 
tik gyvuoti, bet ir pasidi
dinti. Ėmėjų skaičiui au
gant, laikraštis galės išei
dinėti du arba tris kartus 
savaitėje. Tas sukeltų var
žytines su vokiečių, leidžia-, 
momis “Lietuviškomis Cei- 
tungomis” ir tada Prūsų ki
limas turėtų stoti kitosna 
vėžėsna.

Taigi kol kas tik didinki
me “Birutės” ėmėjų skai
čių. Pačioj Chicagoj smar
kiai paagitavus galėtume 
“Birutei” gaut mažiausiai 
500 naujų ėmėjų. Žmonės 
užsisakys laikraštį, jei tie, 
ką dalyką supranta, prira- 
gys juos prie to. Todėl kiek
vienas geras lietuvis-tautie- 
tis turėtų prigelbėti “Biru
tės” atstovui atrasti savo 
apylinkėje gyvenančius lie
tuvius ir prikalbinti, kad jie 
užsisakytų “Birutę”. Jei 
mes taip paremsime, tai ne
užilgo “Birutė” galės eiti 
be musų pagelbos.

Tą reikalą turi atjausti 
ir kitos lietuvių kolionijos. 
Chicagiečiai rūpinasi savo 
priderystę išpildyti, tą pat 
turėtų padaryti ir kitų 
miestų lietuviai. Kol kas 
kitų miestų lietuviai tyli. 
Ką veikia tautinės dr-jos, 
S. L. A. ir T. M. D. kuopos 
miestuose bei miesteliuose 
netoliese Chicagos? Ką vei
kia Detroit, Mich., St. Lou
is, Mo., Springfield, West
ville, Spring Valley? Visų 
tų miestų susipratusieji 
lietuviai turėtų surengti 
tam reikalui prakalbas. Te
gul pasikviestų “Birutės” 
atstovą, kurs ir perstatys 
lietuvi!} Mažosios Lietuvos 
stovį.

Kurie norėtų kokiuo nors 
budu pašelpti “Birutę”, te
gul tuoj kreipiasi laišku 
prie jos atstovo.

Adresas:
Mr. J. A. Chmieliauskas, 

C-0 Dr. A. K. Rutkauskas, 
...........  2338 So. Leavitt St.

Chicago, Hl.
Chicagos Lietuvis.

Apsigynimo ir gydymo džio
vos paroda.

Didelė gydymo ir apsi- 
ginimo nuo džiovos paroda, 
bus surengta po priežiūra 
Chicago Tuberculosis insti
tuto West Park No. 2, 14th 
Place. ir Union St.’ (dabar 
žinomas kaipo Stanford 
Park). Prasidės šūbatbj, 
balandžio 12 d. ir užžsibaigs 
subatoj', bal. 26 d. :. - . :

Ši paroda susidės iš pa
veikslų ir piešinių, parodan
čių žmonėms šaltinius, , iš 
kurių kįla ta baisi liga-džio- 
va; nurodys, kaip ji gali bū
ti gydoma namie, kas turi 
but daroma miesto ir žmo
nių, kad apsisaugoti nuo 
jos. Bus laikomos paskaitos 
su paveikslais ir krutantieji 
paveikslai nuodugniam iš
aiškinimui tos ligos.

Ši paroda įvyksta ačiū 
$5.000 aukai. Tą sumą sudė
jo labdaringi žmonės, ku
riems rupi pagerinti žmo
nių būvį ir apskritai pada
ryti miestą sveikesniu. Pa
aiškinantieji parašai bus 
visose kalbose.

Paroda bus atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. iš ryto 
ir užsidarys 10 vai. vakare, 
neišskiriant nei nedėlių. 
Inėjimas veltui. Įvairiose 
kalbose bus duodamos vel
tui kningeles. Jose, bus pa
sakyta, kur reikia kreipties, 
jei manai turįs tą ligą ir 
kaip užsilaikyti, jei nori pa
sveikti. -

Šią parodą reikia kuo- 
skaitlingiausiai aplankyti 
ir kuoplačiausiai paskleisti 
žinią apie ją.

Šv. Jurgio šv. vakaras.
Ned., kovo 30 d. šv. Jur

gio svetainėj buvo vakaras 
šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno naudai. Lošta “Tik
tai’niekam nesakyk”. Žy
das buvo gerai nuduotas, 
bet lošėjas pertyliai kalbė
jo. Sorė ir ubagas buvo pu
sėtinai nuduoti. Po lošimo 
p-lė Klimavičiūtė dainavo 
p. Pociui akompanuojant. 
Dainavo puikiai, trissyk 
buvo žmonių iššaukta ant 
scenos. Po to p. Pocius 
skambino ant piano. Paskui 
p. Žukas sakė monoliogą 
“Apie tabako nenaudą”. La
bai prijuokino žmones. Po 
jo kun. F. B. Serafinas apie 
15 minutų kalbėjo apie vai
kų auklėjimą. Ragino leisti 
vaikus į parapijines mokyk
las. Vėl dainavo p-lė Klima
vičiūtė. Šiuo kartu angliš
kai. Galop buvo loto ties 
95 g. išlošimas. Giliukis 
krito svetimtaučiui, augiui.

, Vakaras ant West Side.
Ned., 30 d. kovo Melda- 

žio svetainėj atsibuvo vaka
ras, kurį buvo parengusi 
Teat, dr-ja “Rūta” I. Lošta 
vieno veiksmo komedija 
“Klojime”. Po lošimo buvo 
dainos ir Stepuko vodevi
lius. Žmoniii buvo daug. Ga
lop, griežiant p. Sarpaliaus 
orkestrai lietuviškus šokius, 
jaunimas guviai ir linksmai 
skrajojo svetainėj.

So. Chicagoj vakaras.
Ned., kovo 30 d. Aršan- 

skio svetainėj T. M. D. 33 
kuopa turėjo susirinkimą ir 
vakarą. Susirinkime nutar
ta, kad ateityj, rengiant va
karą, pridėdinėti atsilan
kantiems T. M. D. išleistas 
kningeles. Susirinkimui pa
sibaigus, prasidėjo vakaras. 
Pirmiausiai truputį kalbė
jo p. Pušis apie T. M. D. 
Paskui lošta “Žydas ir Dzū
kas”. Po lošimo buvo šokiai. 
Žmonių pusėtinai buvo pri
sirinkę. Vakaro pelnas eis

rengimui nemokamų paskai-

MIESTO VALDININKŲ 
RINKIMAI.

Šį utarninką, bal. 1 d., at
sibuvo Chicagos nekuriu 
valdininkų rinkimai. Žino
ma, laimėjo daugiausiai de
mokratai. Iš 37 aldermanų 
išrinkta: 22 demokratai, 11 
republikonų ir 4 progresis- 
tai. <

Aldermanai rinkimuose 
laimėjo:

4 wardoj J. F. Ryan, dem.
5 wardoj P. J. Carr, dem.
11 wardoj E. F.Cullerton, 

dem.
20 wardoj E. Abrahams, 

dem.
29 wardoj F. B. Janovsky, 

dem.
16 wvardoj St. Kunz, dem.

■ Vadinasi, visose lietuviais 
apgyventose wardose lai
mėjo demokratai.

Miesto klerku išrinkta F. 
D. Connery, dem.; miesto 
išdininku M. J. Flynn, dem.; 
teisėju į augštesnį teismą J. 

, M. O’Connor, dem. Chicago 
gyventojai nubalsavo Cicero 
prijungti prie miesto, bet 
Cicero gyventojai didžiuma 
balsų prijungimą atmetė.

Tahahevicz Savings
$

Moksleivis, mėnesinis lai
kraštis, Amerikos Lietuvių 
Rymo-Kat. Moksleivių Sus
ino organas. No. 2, 3 ir 4, už 
gruodį, sausį lia^ vasarį. 1913 
m. Pp. 40. Kainh 20c. Adre
sas: P. Lapelis, red. 
chard Lake Collegium, 
chard Lake, Mich. Nelaikykit pin gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 

pasidėkit į šitų Bankų, tai žinosi kad gauni už ju?s procentų 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

Nesiguodimas.
Nekurie yra labai kan

trus. Nekuomet neišgirsi 
juos nusiskundžiant, nors 
gali aiškiai matyti, kad jie 
nesijaučia gerai. Tai ypa
tingai teisinga su moterims, 
kurios kantriai kenčia daug 
skausmų ir nesmagybių. Jos 
silpsta, jų veidas bala, net 
gelsta. Mažiausias darbelis 
suvargina jas. Joms reikia 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine, nes jis išvalys 
kūną nuo visokių atmatų, 
pravalys užkietėjimą, skau
smus vidurių, pilvo ligas. 
Akyliai tėmyk rezultatus ir 
patėmysi, kaip urnai naujas 
gyvenimas ateina pas ligonį. 
Sąžiningai gali, patarti žmo
nėms vartoti netekus apeti
to, pajautus nesmagumą po 
valgio, katarui esant pilve, 
diegliui arba mėšlungiui u- 
žėjus. Aptiekose Jos. Triner, 
1333-1339 So. Ashland Avė., 
Chicago, Ill. Triner’s Lini
ment nuo reumatizmo ir 
neuralgijinių skausmų, su- 
stingėjimo, išn 
sutinimo.

Tinimo ir

Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius

Mokame 5 procentą ant Depozitu

Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni 
In E-uropa 32.50 ir augščiau per vandeni.

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

