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t Politiškos Žinios

Nuo Balkanų pusiausalio.

August Bebel mire.

Balkanuose tikras stovis 
pasibaigus valstybėlių ka
rui nėra dar gerai išaiš
kintas. Daugiausia dabar 
diplomatams rupi Adriano- 
polio likimas, kadangi tur
kai atsisako iš ano pasi
traukti. Manoma, kad tan 
reikalan prisieis įsimaišyti 
Europos valstybėms, arba 
bulgarams pradėti karą su 
turkais.

Tečiau Adrianopolid rei
kale valstybės ligšiol dar 
nieko galutino nenuspren- 
džiusios. Bet dcVkas viso
mis pusėmis5 karštai apkal
bamas. Ir manoma, kad 
Turkija be prispirtinumo 
neapleisianti Adrianopolio. 
Konstantinopolyj tvirtai 
laikomasi reikalavimo, i- 
dant busimas Bulgarijos- 
Turkijos rubežius butų u- 
pė Marica. Gi valstybės 
reikalauja, idant Turkija 
nelaužytų Londone padary
to traktato.

Londono “Evening Stan
dard” praneša iš Sofijos:

Bulgarija pasiūlo Turki
jai suneutralizuoti Adria- 
nopolį ir panaikinti visai 
tenaitinę tvirtumą. Bulga
rija sutinkanti taippat į 
Adrianopolį priimti sultano 
dvasiškį atstovą ir anam 
pavesti garsų Šėlimo meče- 
tą. Turkija tokį pat pasiu- 
lijimą davinėjo bulgarams 
karo metu, Londono konfe
rencijoje, bet tuomet bulga
rai to pasiulijimo nepriė
mė ir savo tikslą atsiekė. 
Dabar gi, kaip tik viskas 
atbulai. Tokį pat pasiuliji- 
mą stato bulgarai, bet tur
kai ano nepriima.

Todėl tuo tarpu tikrai 
negalima pasakyti, kas gali 
atsitikt Balkanuose delei 
turkų atkaklybės.

CARAS FERDINANDAS 
DĖKOJA ARMIJAI.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas, pasibaigus karui, 
išleido į savo “numylėtą” 
armiją manifestą, kuriuo- 
mi pagyrė kareivių didvy- 
rybę ir pasišventimą buvu
siame kare ir padėkojo už 
jų nepaprastą prisirišimą 
prie savo tėvynės, kovojant 
su “pasalingais” talkinin
kais. Be to pažymėjo, kad 
užsienių išdavikų politika 
išlupus iš Bulgarijos perga
lėjimo vaisius; bet ateisiąs 
laikas, kuomet bulgarai 
skaudžiai atkeršysią už pa
darytas jiems nuoskaudas. 
Kovoti prieš penkis prieši
ninkus, iš visų pusių užpuo
lusius, buvę sunku, tatai 
Bulgarija buvus priversta 
laikinai nusileisti. Už da
bartinių didvyrių nuoskau
das atkeršysią jų vaikai, 
arba anūkai.

TURKIJA NENORI PA
SIDUOTI.

Nesenai Konstantinopo- 
lin sugrįžęs Yussuf Izze- 
din Effendi, kuris aplan
kęs Trakiją ir išnaujo tur
kų užimtą Adrianopolį. Jis 
“Daily News” korespon
dentui apreiškęs, kad Tur
kija neatiduosianti Bulga
rijai Adrianopolio. Jis sa
kosi, kad Europos valsty
bės turį Adrianopolį pripa
žinti turkams, nes jie ne
galį ten gyvenančių musul- 
manų palikti bulgarų ma
lonėje ir nemalonėje.

Visas kraštas nuo Kon
stantinopolio iki Adriano
polio pakeistas vienu bai
siu tyrumu. To mažo že
mės sklypo reikalais išžu
dyta tūkstančiai gyvento
jų. Visos sodybos sudegin
ta. Ko seniau turkai neat
likę, tai paskui bulgarai 
nubaigę.

PORTUGALIJA ANT 
UGNIAKALNIO.

Monarchistai negalėdami 
atvirai su ginklais pradėti 
kovos su dabartine respub
lika, ima vesti požeminį ka
rą, stengdamiesi savo įvai
riais pasikėsinimais sudis- 
kredituoti respublikos val
džią, kuri nepajėgianti ša
lyj palaikyti tvarkos. Tuo 
tikslu įvairiose vietose mo
narchistai išmėto antival- 
diškus atsišaukimus ir bom
bas.

Štai keli tos monarchis- 
tų kovos pavyzdžiai:

Vaikas ant gatvės atran
da pušies skują. Kad išga
vus iš anos grūdelius, vai
kas suduoda skujon akme
niu. Išsigirsta baisus 
trenksmas. Skujoje intai- 
sytas dinamitas eksplioduo- 
ja ir sėja aplinkui mirtį. 
Sudraskytą vaiką nugabe
na ligoninėn.

Vienoj šaltkalvėj darbi
ninkas atranda dailiai nu
lietą geležį su užkimšta 
skylute. Manydamas esant 
bombai, stengiasi kamštį 
ištraukti. Betraukiant gelž
galis plyšta ir darbininkas 
netenka rankos.

Santa Maria ligoninės 
darže darbininkas atranda 
kartoną. Atsargiai jį atida
ro ir randa viduj dinamitą. 
Kas gi butų tuokart, jei 
darbininkas suduotų karto- 
nan špatu?

Tokios plyštančios me
džiagos ir daiktai, sakoma, 
visur atrandami. Pačioj 
sostinėj Lizbonoj atranda
ma daug bombij įvairiais 
pavidalais. Kas gi per tiks
las tokių pasikėsinimų? Į 
tai nesurandama atsakymo. 
Tie visi žmonės, kurie ne
senai buvo sukėlę Lizbonoj
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New Yorke prasidėjus Suv. Valstijų miestų ugnegesių viršininkų 41-ma Ine

Rugpjūčio 13 d. Šveica
rijoje pasimirė August Fer
dinand Bebel, Vokietijos 
socialistų vadas. Turėjo 73 
metus amžiaus. Bebel bu
vo žymiausias šiais laikais 
socialistų vadas. Socialistų 
partijon jis įstojo 1862 me
tais ir iki pabaigai jai iš
tikimai tarnavo. Vokieti
jos parlamento nariu jis 
buvo nuo 1871 metų. Tuoj 
po išrinkimui jo parlamen
tan atstovu, jis buvo su
imtas ir teismo pasmerktas 
2 metam kalėjimo už val
stybės indavimą, o taippat 
9 mėnesiams už kaizerio į- 
žeidimą.

Vokietijos socialistai jį 
kainavo kaipo žymų parti
jos vedėją ir ištikro miru
siam visuomet pasisekdavo 
sukaupti jėgas ir partiją 
palaikyti čielybėje, nežiū
rint audrų, kokios partijo
je siautė ir valdžios pasikė
sinimų tą partiją visai iš- 
ginkluoti.' Tatai Bebel ir 
susilaukė iš savo to pasi
šventimo ir darbo gausių 
vaisių, nes mirdamas Vo
kietijos parlamente paliko 

. langiau šimto socialistų at- 
( stovų.

Bebel nebuvęs iškalbus, 
bet ką pasakęs, jo žo
džiams visuomet šventai ti
kėta ir socialistai būriais 
paskui jį ėję. Jis visuomet

riaušes, dalyvavę respubli
kos sutvėrime. Argi dabar 
norėtų savo inkunytus dar
bus sunaikinti?

Tikrai nesuprantami da
lykai. Nekuriems žmonėms 
vergija meilesnė už visuo
tiną laisvę.

čiau jo tasai, pasielgimas 
suprasta, muš|a greit tele
gramas ir ties antra stoti
mi keliaujantis kapitonas 
suimta. Žinomu tUojaus su
grąžintas senon vieton.

PASIŲSTA 100 ŽMOG
ŽUDŽIŲ.

Chinuose revoliucija pla
tinasi, tečiau apie mandžu- 
rų judėjimą nėra jokių ži
nių. Liglaikinis respubli
kos prezidentas Yuan-Shi- 
Kai vis dar manąs šalį ap
raminti, kadi* bjauriausio
mis priemoneinis. Jis visus 
revoliucioništų vadus pa
smerkęs miriop, todėl jų 
daugumas pasibijoję išsi
kraustė Jąpinijon. Tarpe 
pasmerktųjųfesąSį ir gar
sus dr. Sun^at-Sen. Kad 
savo tikslą atsiekus, Yuan- 
Shi-Kai paskui juos pasiun
tęs į Japoniją 100 žmogžu
džių, kuriems įsakyta ten 
visus nudėti. Tai iš tikrų 
šaltinių patyrusi Japonijos 
valdžia. Yan-Shi-Kai’ui 
daugiausia rupi nužudyti 
dr. Sun-Yat-Sen, kuris yra 
visa revoliucioništų siela. 
To akiveizdoj Japonijos 
valdžia visus pabėgusius 
ten revoliiTėfonistų vadus 
pavedus policijos globon. 
Žiūrima, idant jie nebūtų 
nugalabinami. *

Prastai einasi sti tokiuo 
prezidentu,kuris griebiasi 
tokių piktadariškų priemo
nių.

..SKANDALAS VOKIE
TIJOS ARMIJOJE.

Didelį sujudimą Vokie
tijoje pagimdė areštavimas 
3-čio lauko artilerijos pul
ko kapitono Stein už. šnipi
nėjimą Rusijos naudai.

Tasai atsitikimas būtinai 
privers Vokietiją pakeisti 
dabartinį armijos mobiliza- 
cijinį sistemą kitokiuo, ka
dangi Rusija be abejonės 
savo rankose jau turi visus 
mobilizacijos pienus ir ki
tas iš armijos judėjimo pa
slaptis. Panašus atsitiki
mas nesenai buvo Austrijo
je, kur susekta šnipinėji
me pulkininkas Riedi. Šis 
tuoj nusižudęs, bet kapito
nas Stein neturėjęs progos 
tai padaryti.

Andai Ščecine 3-čio lau
ko artilerijos pulko maneb- 
rų metu, kuriuose dalyvavo 
ir kapitonas Stein, pulki
ninkas jam prisiuntęs 
trumpą įsakymą tuoj aus 
pribūti pas jį.

Stein, regis, suprato, ką 
toksai įsakymas reiškia, 
kadangi užuot eiti pas pul
kininką, pasprūdo į arti- 
miąusią geležinkelio stotį, 
kad-pabėgus užsienin, Te-'

STRAIKAS ATŠAUKTA.
Lombardijoj ir kitur gi

mus dideliems darbininkų 
straikams, darbininkų va
dai sumanę straiką išpla
tinti visoj Italijoj ir todėl 
andai paskelbta toks gene- 
ralis visų Italijos darbinin
kų straikas. Tečiau tas 
straikas pilnai nepasisekė 
ir tuojaus liko atšauktas. 
Visgi kai kuriose įstaigose 
darbininkų reikalavima' 
dalimis išpildyta.

Šiame straike butą dide
lių riaušių. 3 asmenįs už
mušta, 160 sužeista ir 2.- 
478 darbininkai policijos ir 
kareivių areštuota.

Finansiniu atžvilgiu 
straikas labai daug lėša- 
vęs. Darbininkų ii' fabri
kantu nuostoliai anskaito- 
ma milijonais.

Po karui meilė. Nuo Bal
kanų Londonan pranešta 
sensacijinės žinios. Pasi
baigus karui imta kalbėti 
apie karaliūnų ir kuni- 
gaikštaičių vestuves — su
sigiminiavimą. Ir taip: 
Graikijos sosto inpėdinis 
vesiąs Rumunijos karalai
tę Elzbietą, gi Rumunijos 
inpėdinis Rusijos caro vy
riausią dukterį, o Serbijos 
inpėdinis kitą dar caro 
dukterį. Tik apie Bulgari
ją nieko nesakoma, nes 
šios šalies sosto inpėdinis 
Boris susirgęs nervų liga. 
Sakoma, kad mėginta jis 
nunuodinti. Na, po ašarų 
prasidės... linksmybės.

MEKSIKO REIKALAI.
Specialis Suvienytų Val

stijų pasiuntinys Lind to
mis dienomis perstatęs 
Meksiko prezidentui Huer
ta su savimi atsigabentus 
reikalavimus. Huerta į tuos 
reikalavimus tuo tarpu ne
atkreipęs domos ir pabrė
žęs, kad jis į tai trumpu 
laiku atsakysiąs. Pasitaręs 
su savo šalininkais taigi 
pereito panedėlio vakare 
ir davė Suv. Valstijoms 
atsakymą. Pranešė, idant 
Suvienytos Valstijos į Mek
siko vidurinius reikalus vi
sai nesimaišytų ir nieko 
nelaukiant jo valdžią pri
pažintų teisota; gi priešin
gai, jis pertrauksiąs su 
Suvienytomis Valstijomis 
diplomatinius susinešimus 
ir busią po viskam!

Tas reiškia, kad Huerta 
Suvienytoms Valstijoms 
pasiuntė ultimatumą. Gi 
Meksiko vidurinių reikalų 
ministeris Urrutia štai ką 
apreiškęs savo valdžios var
du:

“Jei prezidento Huerto 
atsakymas turi reikšti ka
rą, tai tegu taip ir bus. 
Karo pasekmes pasimsime 
ant savęs. Pirštinė mesta. 
Meksiko tautos garbė ir 
šlovė reikalavo tokio pa
sielgimo. Tas nutarta ka
bineto posėdy j. Meksikas 
privalo taip pasistatyti, i- 
dant svetimos valstybės 
nedrįstų maišyties į Mek
siko reikalus. Jei Suvie
nytos Valstijos užsilaikys 

labai aštriai pasistatydavęs 
prieš Bismarko darbus, a- 
ną pavadindamas plėšiku, 
kuris išplėšęs iš Francijos 
provincijas Alzaciją ir Lo
taringiją.

Bebel, sakoma, buvęs la
bai bėdinu, tik pastaraisiais 
metais šiek-tiek praturtęs. 
Kuomet pirmusyk jis iš
rinkta parlamentan atsto
vu, jis turėjęs pragyveni
mui uždarbiauti tekinimo 
amatu.

Pastaraisiais laikais te
čiau jis jau nebuvo aktiviu 
partijos nariu, todėl jo mir
tis neturės didelės intek- 
mūs į partijos veikimo bė
gį. Paskutiniu sykiu jis 
pasirodęs parlamente ap
svarstant karines Vokieti
jos išlaidas. Jis tas išlaidas 
su visais kitais socialistais 
parėmęs, pažymėdamas, jo- 
gei jis esąs ne tik socialis
tas, bet taippat ir tautinin
kas, kurio priedermė ap
saugoti savo tėvynę.

Apie jį visi laikraščiai 
nuolankiai rašo. Norints 
dalimis jo nuomones ir pa- 
sielgimus kritikuoja, bet 
podraug pabrėžia, kad jis 
buvęs nesutepto budo ir 
prieš dabartinį surėdymą 
kovojęs tikrai sulyg savo 
įsitikrinimų.

Bebelio kūnas sudegintas 
krematorijoje.

ramiai, Meksikas taippat 
nesišiaus.”

Taip tai statosi Huerta. 
Ir Suvienytoms Valstijoms 
nieko daugiau nelieka, kaip 
tik jį pripažinti prezidentu.

PRASTAS PADĖJIMAS.
Tarp Bulgarijos ir Tur

kijos padėjimas esąs be i- 
šėjimo. Bulgarija buvus 
pradėjus derybas su D. 
Porta, bet tos derybos nie
kais nuėjusios. Turkija nu- 
sprendžius neapleisti užim
to Adrianopolio ir Londono 
traktatą niekais laikanti.

Su tuomi vėl Bulgarija 
nenorinti sutikti. Ir mano
ma todėl, kad netrukus 
Balkanuose prasidėsiąs nau
jas karas. O šiais laikais 
Turkija esanti jau pasisma
ginusi.

Londonan pranešta, kad 
Turkijos armija užėmus jau 
Demotiką ir visas strategi
nes vietas ties upe Marica. 
Taippat rašoma, kad turkų 
armija neužilgo įsiveržsian- 
ti Bulgarijon, nes taip nus
prendęs Turkijos kabinetas.

Turkų armijos vyriau
siuoju vadu yra Enver-bei, 
kuris dabar turįs Adriano- 
polyj 250.000 kareivių. Ar
mija netrukus busianti pa
didinta iki 400.000.

Bet Londone manoma, 
kad turkai tokiuo savo pa
sielgimu skaudžiai apsivil- 
sią. Už Bulgariją mano už
sistoti arba Balkanų vaisi 
tybėlės, arba Europos vali 
stybės. 1
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RASEINIAI.
Birželio 24 d. Raseiniuo

se didelis gyvumas. Mat, 
šv. Jonas, didžiausi Rasei
niuose atlaidai, arklių tur
gus (jomarkas) ir ūkio pa
roda. Todėl žmonių mieste 
nuo pat ryto kimšte pri
kimšta. Suvažiuoja ne tik 
iš artimiausių apylinkių, 
bet atvyksta ir nuo 5, 6 
mylių ir dar nuo toliau. 
Vieni važiuoja į atlaidus, 
kiti į jomarką, treti į paro
dę. Tad h* mes nuvykome. 
Nuėjome visų-pirma į baž
nyčių — voty va. Po voty-, 
vai teko išgirsti gan keis
tų dalykų: vietoje “šv. Die
ve” užgiedojo “šw. Bože”. 
Išpradžių nenorėjau tikėti 
savo ausims, manydamas, 
gal taip tik man pasirodė 
Bet paskui - įstikinau, kad 
ištikrųjų lenkiškai gieda
ma. Niekaip negalėjau su
prasti, kam tai butų reika
linga Raseiniuose.

Šiųmetinė paroda, galima 
sakyti, buvo kiek menkes
nė, negu pernykštė, tik gy
vulių skyrius žymiai padi
dėjęs ir pagerėjęs, ypač 
arklių. Kokių gražių ark
lių suveda į Raseinius! Alau 
dar nekame neteko tokių 
matyti.. Ir kasmet arklių 
suveda vis geresnių ir ge
resnių. Dabar pamatyti Ra
seiniuose arklį pusantro ar
ba dviejų tūkstančių rub. 
vertės nieko nėra nuosta
baus, ir ne retenybė. Kas 
labiausiai nuostabu, kad 
tokius arklius laiko ne 
dvarininkai, bet valstiečiai, 
kurie turi kokį 10 arba 15 
dešimtinių žemės.

Arklių parodoje buvo 
daugiausia, taip vadinamos 
“belgų” veislės, paskui 
“ordenų”, “kleidesdalių”, 
vietinės veislės ir kitų. Gai
la tik, kad nematyti buvo 
arklių “žemaičių” veislės. 
Dabar pamatyti arklys že
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pirmą parodos dieną mitu- tyti, kad jis ūkio dalykuo-

maičių veislės — tiesiog re
tenybė.

Dovanos pirma buvo pa
skirtos už arklius: už ku
melę — sidabro medalis ir 
40 rub. pinigais, o už erži
lą — bronzos medalis ir 20 
rub. pinigais.

Kaip šiemet geresnių 
arklių buvo, palyginamai 
su pernykščiais metais, ga
lima matyti ir iš to, kad 
kumelė, kuri buvo pernai 
gavusi pirmąją dovaną (35 
rubliai ir sidabro medalis), 
šiemet begavo tik 10 rublių 
dovanų.

Raguočių šiemet taippat 
buvo geresnių, negu per
nai. Raguočiai buvo “švi- 
čių” veislės, “olandų”, “si- 
mentalių” ir vietinės veis
lės.

Kiti parodos skyriai buvo 
arba visai tušti, kaip, duo
kim, audimų, mezginių ir 
t. t. Mat mažos dovanos 
skiriamos, tad ir nenori nie
kas vežti j parodą, kad ir 
turėtų ko vežti.

Neprošalį butų paminė
jus kelis peiktinus parodos 
komiteto pasielgimus. Pa
vyzdžiui, pirmą parodos 
dieną., komisijai peržiurė
jus eržilus, liepta buvo su
vesti ekspertizai kumeles. 
Kada jau kumeles suvedė 
ant pleciaus prie komiteto 
kiosko, komisija išvaikščio
jo pietų valgyti. O žmonės, 
suvedę arklius, turėjo sto
vėti ir kepti saulėje kokią 
porą arba trejetą valandų, 
pakol komitetas papietavo.

Toliaus — visuomet pir
mą parodos dieną komisi
jos eina peržiurinėdamos 
eksponatus. Kurio eksper
tai nepripažįsta apdovano- 
tinu, tas tą pačią diena yra 
visuomet paliuosuojamas. 
Bet kaž-kodel šiemet visai 
kitaip atsitiko su arklių 
(mitulių) ekspertiza. Ark
inį komisija, peržiūrėdama

lius, vienus paliuosavo tuo- 
jaus, o kitus paliko kitai 
dienai, nors jiems jokios 
dovanos nepaskyrė. Tokiu 
budu buvo nemaža suviltų 
žmonių, kurie visai be jo
kio reikalo turėjo sugaišti 
dar vieną dieną. Teko gir
dėti žmonių rugojimų ir ne
pasitenkinimų. Tur-buti, 
musų dvarininkai mažai te
supranta, arba tiesiog su
prasti nenori, kaip yra 
brangi sodiečių vasaros die
na, ypač jaigu ji giedri.

Pažymėtinas dar vienas 
dalykas. Kad Raseinių pa
rodose visuomet viešpata
vo lenkii kalba, tai nenuo
stabu, nes parodos komite
te vieni dvarininkai visuo
met šeimininkauja. Bet 
šiemet parodos komitetas 
tiesiog pradėjo ignoruoti 
lietuvius. Visuomet būda
vo, dalijant dovanas, pa
antrinama ir lietuviškai, 
kokia dovana kam skiria
ma, o šiemet ir tat komite
tas pripažino nereikalingu 
daiktu. Toksai parodos ko
miteto pasielgimas yra sta
čiai nedovanotinas. Juk pa- 
rodon kaip tik daugiausiai 
atsilanko lietuviu, vietinių 
valstiečių. Tai kam gi juos 
ignoruoti. Juk negi sau tik 
komitetas parodas taiso.

Delko parodos komitetas 
susideda vien iš dvarininkų 
ir neįsileidžia savo tarpan 
nė vieno valstiečio, irgi ne
suprantama. Tarytumei, 
dvarininkai butų kaž-kokie 
nepaprasti specialistai ži- 
novai-ekspertai, o valstie
čiai nieko nesuprantą. Man 
rodos, kad ir valstiečių tar
pe atsirastų ne menkesnės 
vertės žinovų-ekspertų pa
rodos dalykuose. Tat jų ig
noruoti nedera. Juk gyve
nimas pats rodo, kad val
stiečiai dabar geriau prade
da ūkininkauti, negu dva
rininkai.

Jaigu valstietis, turėda
mas kur kas mažiau žemės, 
geriau ūkininkauja, kaip 
dvarininkas, tai iš to ma

se ne męnkiau išmano, kaip 
dvarininkas.

i r .

DAUGAILIAI.
(JCžerėnų ap.).

Paskutiniu laiku daugai- 
liečiai taip* pradėjo smukti 
Amerikon ir kitosna toli- 
mosna šalysna uždarbiau
tų kad jau net žemės nebė
ra kam arti. Esti net tokių 
atsitikimų, kada, keliauda
mi iš tėvynės, ir ūkį su že
me parduoda. Amerika dar 
šiaip-taip, bet jau važiavi
mas Tolįmuosna Rytuosna 
tiesiog musų kraštelį čiul
pia, nelyginant uodas krau
ją. Darbo ieškotojai važiuo
ja tik vasarai, rudenį atgal 
grįžta. Kiek jie atsiveža už
sidirbę pinigų, galima spręs
ti kad ir iš to, jog per žie
mą pa girtuokliavę, pavasa
rį skolina kelionei iš ūki
ninkų, Lietuvoj gyvenan
čių. Galima dar paminėti, 
kad pas mus vasaros metu 
esti nemažu uždarbių prie 
plento, tečiau kasžin del ko 
musų žmonėms tas uždarbis 
nepatinka; gal dėlto, kad 
čia reikia akmenis skaldy
ti, o Sibire griovius kasti. 
Nesant musų krašte darbi
ninkų, žydas (padriadči- 
kas) parsikviečia iš tolimos 
Rusijos: Orio, Kazanės ir 
k. gub. rusų. Rusai, atva
žiavę musų kraštan, gauna 
po 2 rub. dienoje; jie tuo 
labai patenkinti, nes jie sa
ko, kad pas mus Lietuvoj 
esąs gyvenimas labai pigus, 
užtenka mėnesiui 10—12 
rub. Bet musų žmonės to 
nemato; jie dirba Sibire 
kad ir kas mėnuo gauna po 
25 rub., o gyvenimui iš- 
leidžia 15—-18 rub., bet by 
tik ne Lietuvoje.

Viensėdžiais skirstosi, t.
Jau keturi sodžiai išsi
skirstė, pasiruošusių taip
pat yra. Nežinia iš kur pas 
mus pasklydo gandas, kad 
vienasėdziais daliną “po
nai” (dvarininkai); kaip 
išdalįsią, tada ponai pri- 
spausią “mužikus”. Daug 
tamsių ūkininkų tokiems 
plepalams tiki ir bijo vien
sėdžių, lyg žydas kryžiaus.

Apšvietimas smagiai kį- 
la. Mažutėje Daugailių pa
rapijoje yra trįs pradeda
mosios mokyklos; be to, 
daugeliečių vaikai eina dar 
ir į kitų parapijų artimą
sias mokyklas. Dūlių kai
me taippat jau turės būti 
mokykla, tik, kol kas, nė
ra jai tinkamo buto. Tada 
bus net 4 pradedamosios 
mokyklos, kokių 300 ūki
ninkų vaikams. Nemaža 
daugeliečių yra vidurinėse 
ir kelintas augštosiose mo
kyklose. Gaila, kad Dau
gailiuose nėra pasaulinių 
lietuvių inteligentų, nes 
mokytoja, pačto valdinin
kas ir “moiiopolninkas” — 
rusai. Yra ir lietuvių pus
inteligenčių;' bet tie ponai 
geriau Mėgsta leisti laiką 
pas Alaųsiūką, lankydami 
jį net p6 kelintą kartų per 
dieną, užuot 'užsiėmus nau- 
dingesniii darbu. Bet vis 
dėlto daugailiečiai ir nekie- 
no neraginanti skaito Įmin
gąs ir laikraščius.

Tautinis daugailiečių su
sipratimas labai stiprus. 
Pirmiau dar būdavo kelia- 
tas lenkuojančių sodiečių, 
bet po šv. Jono bažnyčios 
Vilniuj skandalų ir jie ė- 
mė gėdyties lenkų vardo, 
o lietuviai galutinai pradė
jo skirti lenkus nuo lietu
vių. Yra Daugailių parapi
joj vienas kraštas “polš-
cos” gynėjas, kuris skaito 
“Kur. Litewski”9

Daugailių bažnyčioj kaį- 
daise dar buvo skaitoma 
lenkiškai evangelija, bet 
dabar nė žodžio nebėra len
kiškai. Pilkba j oreliai, sten
gėsi nepasiduoti, rinko pa
rašus, bet, kadangi jų susi
rašė vos 3—4, tai, nieko ne
pešę, turėjo nuleisti rankas 
ir dabar klauso evangelijų 
ir pamokslų lietuviškai (jie 
puikiai moka lietuviškai).

LIUDVINAVAS.
(Suv. gub.).

Kaip gražiai musų dai
nių yra apdainuota Šešupė 
su liūliuojančiu savo van
denėliu ir apžėlusiais kran
tais. Bet jos vanduo, kuris, 
rodos, taip ramiai plaukia, 
kiek jis karčių ašarų yra 
.išspaudęs visokiais nelai
mingais atsitikimais.

Pas mus, Liudvinave, lie
pos 13 d. (birželio 30 d.) 
buvo toks nelaimingas atsi
tikimas:

Seinų kunigų seminari- 
josklierikas,Juozas Šmalkš- 
tys, tą dieną pavakaryje i- 
šėjo su kitais maudyties 
Šešupėje ties vandeniniu 
malūnu. Plaukė jau išsi
maudę prie kranto ir Juo
zas, pagautas sūkurio van
dens, pradėjo skęsti. Jo 
brolis, kun. Antanas sten
gėsi, kiek galėdamas, gel
bėti, bet veltui, ir jaunas 
klierikas rado sau netikė
tą mirtį Šešupėje. Greit pa
sklydo gandas, kad prigėrė 
klierikas. Kas gyvas galįs 
bėgo prie upės ir vos po tri
jų valandų ieškojimo atra
do jo kūną.

Kas gali apsakyt tėvų, 
brolių giminių, ir visos pa
rapijos nuliūdimą, nes pri
gėrė klierikas, išbuvęs se
minarijoj jau penkerius 
metus. Laukėm jo primici
jų, o turėjom dalyvauti lai
dotuvėse.

A. a. Juazapo laidotuvės 
buvo labai iškilmingos; da
lyvavo 8 kunigai, 18 klieri
kų ir daugybė žmonių ne 
tik iš musų parapijos, bet 
ir iš aplinkinių.

Nabašninkas buvo gimęs 
gruodžio 11 d. 1889 m., bu
vo vaikinas gabus, dievo
tas, malonaus budo, užtat 
paliko didelį gailestį.

Ir vėl musų tėvynė nete
ko vieno iš savo jaunų dar
bininkų.

JURBARKAS.
Liepos 7 d. čia buvo lie

tuvių gegužynės. Taisė jas 
P. Čižas ir davė savo gar
laivį. Važiavome Nemunu 
augštyn. Apsistojom netoli 
Elenaravos, ties Paslauskio 
rūmais. Važiuojant garlai
viu, visą laiką skambina 
balalaikininkų orkestras IV 
skyriaus vietinės miesto 
mokyklos mokinio A. Šu- 
kaičio vedamas. Nuostabu, 
kad neskambino lietuviškų 
dainų, nors gegužynės bu
vo lietuvių. Taippat labai 
gražiai padainavo vietinio 
vargonininko, P. Pociaus 
vedamas choras daug gra
žių lietuvių dainelių. Sve
čių buvo visų tautų. Va
kare, 10 valandoje, grį
žome visi linksmi namo. 
Jurbarkiečiai tokių gražiiį 
gegužinių dar nebuvo tu
rėję. Buvo, tiesa, šią vasa
rą rusų gegužinės, bet vis 
ne tokios linksmos. Geisti
na butų, kad jurbarkiečiai 
nepatingėtų ir iškeltų dau
giau tokių gegužinių per 
vasarą.

P. Čižui esąme dėkingi už
šių gegužinių iškėlimą.

------- ------------- :--------------------------Musą bernaičiams ir mergaitėms.

DVI ROŽI.

Liūdna buvo šiandien 
mažoje trobelėje, liūdniau 
negu visados. Mažame, tam
siame kambarėlyje vos ma
tyti viename kampe ant lo
vos išblyškęs mirštančios 
moteriškės veidas ir girdė
ti graudus verksmas; ver
kia kas tai jaunu, silpnu 
balseliu. Vargšės našlaitės 
veido nematyti — jis pa
slėptas jau alpstančiuose 
motinos delnuose, bet jos 
visas drebantis nuo verks
mo kūnelis rodo, kaip labai 
skaudžiai suspausta jos 
širdelė.

— AI a ryte, pražydo jau 
tiedvi balti roži ant lango?
— paklausė ligonė dukre
lės.

— Ne dar, mieloji ma
myte, — atsakė vargšė, 
dirstelėjusi į langą, kur 
stovėjo puodai su žolynais.

— Kada jos pražydės, 
manes nebebus šiame pa
saulyje, atnešk tada vieną 
tų rožių man ant kapo.

Vargšė našlaitė, vos ga
lėdama ištarti žodį, priža
dėjo tai padaryti ir, alpda
ma nuo širdies skausmo, 
puolė bučiuoti paskutinį 
kartą ją laiminančias moti
nos rankas.

Pora dienų paskiau 
pro mažąją trobelę važiavo 
žibančioje karietoje jauna 
turtinga ponia. Ji pamatė 
pro langą puikias rožes ir 
panorėjo ingyti jas sau.

— Ar neparduotum, mer
gelę, šitų rožių man?—pa
klausė ponia ineidama tro
belėm

— Galiu parduoti tik vie
ną, poniute, — atsakė varg
šė, — kitą esu jau prižadė
jusi pastatyti mano mamy
tei ant kapo.

— Gerai, — tarė ponia,
— paimsiu nors vieną; štai 
10 rublių ir mano adresas, 
rytoj rytą atneši man rožę 
į namus.

Koks buvo mergelės nu
liūdimas, kuomet, pasiren
gusi nešti poniai žolyną, 
pamatė vieną rožę jau visai 
peržydėjusią, su nukritu
siais baltais lepeliais; kitą 
gi ji prižadėjo savo matu- 
šei nunešti.

— Ką turiu daryti? argi 
nešti tą rožę poniai? ne — 
to negali būti, ji tinka ma
no matušei! vely nunešiu 
pinigus poniai atgal, kad ir 
badu mirčiai

Sugrąžinus poniai pini
gus per jos tarnaitę, sugrį
žo našlaitė namon, nusky
nė rožę ir nuėjo su ja prie 
motinos kapo.

— Mieliausioji mano ma
myte, — kalbėjo našlaitė,— 
štai prižadėtoji tau rožė. 
Alelskis tu, mamyte, už ma
ne prie gerojo Dievo. Var
gas gyventi man dabar pa
saulyje; vakar suvalgiau 
jau paskutinę duonos rie
kutę, šeimininkas veja jau 
mane lauk ant šalčio, kad 
neturiu kuo užmokėti jam 
už butą. Melskis, mamyte, 
kad Dievas padėtų man 
pačiai užsidirbti duonos.

Sukalbėjus dar poterėlių 
ir išsiverkusi, mergelė grį
žo namon, kur jos laukė 
storas pakietas, ponios tar
naitės atneštas su pinigais 
ir tokio turinio laišku:

‘ ‘ Mano mieloj i, geroj i 
mergaite! Tik ką pasitaikė 
man būti kapinėse, netoli 
tavo mamytės kapo. Už 

krūmų aš viską girdėjau.. 
Štai čia 15 rublių tau pir
miems reikalams — užsi
mokėti namų šeimininkui, 
o rytoj gi pereisi gyventi 
pas mane, busi mano mie
loji dukrelė, kuri šventai 
išpildei ketvirtąjį Dievo į- 
sakymą ligi galo”.

ANT MOTINOS KAPO.

Saulutė nusileido, ir štai 
šalta naktis apsupo žemę. 
Žmonės po sunkių dienos 
darbų skubinosi poilsiu. 
Viskas aptyko. Tik karts 
nuo karto ištikimi sargai, 
šunįs, baisiai lodami, už
puldavo nežinomą praeivį...

Buvo jau pusiaunaktis. 
Ramumėlis ant žemės. 
Vieškeliu girdėjosi skubus 
žingsniai, kurie vien ir te- 
ardė nakties tylą. — Kas 
tai butų? Piktadarys? Gal 
vagis? O ne! Tai vaikas, 
kokių trylikos metų, kur, 
tai labai skubinasi. Apsi
taisęs labai vargingai. Di
deli sunkus batai, apiply
šusi sermėgaitė ir visa jo 
sunykusi išvaizda rodo jo 
apgailėtiną skurdą! Tai ap
leistas našlaitis, piemenė
lis!

Visi ilsisi, o jis taip vė
lai vienas bėga, skubinasi. 
Kokis gi reikalas jį veja? 
Kur jis bėga?

Štai baigiasi sodžius. 
Vaikas pagreitina savo 
žingsnius. Prieš jį kapiny
nas. Drebančiomis rankutė
mis atsidaro jis kapinių 
vartus — ineina. Daugybė 
kryžių, kryželių, stovylų 
puošia šią poilsio vietą, 
bet vargdienis jų nemato. 
Neramios jo akįs, jo širdis 
ieško ko tai kito.. Štai dar 
vienas kitas žmogus — ir 
vaikas sukniumba ant aug- 
što naujai supilto kapo.

— Tu ilsies, mylimoji 
mamute, o štai prie tavęs 
atsilanko tavo nelaiminga- 
sai sūnūs. O, kaip aš norė
čiau numirti kartu su ta
vim! Kokia man butų lai
mė kartu su tavim čia juo
doj žemelėj gulėti. Buvai 
vienintelė mano globėja, 
mano laimė ant žemės, o 
dabar, mano brangioji, my
limoji mamyte, tu man a- 
timta... Vienas džiaug
smas tai pasėdėti ant tavo 
šalto kapo, pasidalinti sa
vo vargais.. .

Ilgai, ilgai klūpojo vai
kas ant kapo, bet neverkė. 
Jis buvo kietas, kaip ak
muo. Per jo apdegusį vei
dą nuriedėjo net viena aša
ra.

Ilsėkies ramiai. Sudiev!
— sušnabždėjo pakildamas.
— Einu, bet vėl neužilgo 
ateisiu... Ateisiu tau pasi
skųsti, pas tave ant šio 
smėlių kapo susiraminti..., 
Sudiev! Sudiev!...

Subraškėjo vartai... Vai
kas kapinyną apleido. Bet 
dabar jis buvo linksmesnis, 
jo žingsniai lengvesni. Ėjo 
jis drąsiai vėl verkti, ken
tėti.

O ten augštai, augštai 
ant dangiško skliauto ma
lonus mėnulis, mielai šyp
sodamasis, lydėjo vargšą 
našlaitį.

“Š.”

Klaidingas žodis.
— Yra žodis, kurį net 

mokyčiausias žmogus klai
dingai rašo.

— Koks gi? '
— Žodis: “klaidingai”.
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Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

Iš Lietuvos

kad

yra

jam užėjo 
dešinėn ir 
peiliu už- 
žmogų. Tą

tobuliausias ir 
didžiausias

RODUNIA. 
(Lydos ap.). 
nekartą, laikraščių

pavogta.
Bankos

straiki- 
ix daug

puvimo 
svietiškas 

valstybinėse 
Paliesta eko-

Si

Piktadarys-pamišėlis pabė- 
go.

Mattea wan, N. Y. Rugpj. 
17 d 7:45 vai. iš ryto pabė
go iš kriminalių pamišėlių 
prieglaudos H. Thaw. Jis 
birželio 25 d., 1906 m užmu
šė White. Jo bylos nagrinė
jimai atsiliko po keliatą 
kartų. Užsibaigė tuomi, kad 
buvo pripažintas pamišusiu 
ir kaipo toks buvo uždary
tas į tam tikrą prieglaudą. 
Bylos kainavo jam $1.020.- 
000. Po keliatą kartų ban
dyta advokatų papirkti dak
tarai ir sargai. Bet vis ne
pasisekdavo. Keliatas advo
katų gavo už tai kalėjimo. 
Dabartės susekta, kad pa
bėgimas jam kainavęs $2.- 
000. Jam pabėgti prigelbė- 
jo penki asmenįs. Viskas iš
ėjo aikštėn ačiū tam, kad 
vienas prie dalybų buvo nu
skriaustas ir tasai viską iš
davė. Policija prigelbstant 
to nuskriaustojo, ieško anų 
keturių.

Susekta, kad Harry Thaw 
sėdęs su savo sėbrais jach- 
ton ir pasileidęs jurėn. Spė
jama, jis nešįsis Kanadon ir 
paskui plauksiąs Europon, 
kaip Jack Johnson. Kitose 
valstijose ir kitose valsty
bėse jis yra liuosas, nežiū
rint ir į tai, kad jis yra 
kriminalis pamišėlis.

Baisios kaitros.
Kansas City, Mo. Kan

sas, Missouri ir Oklahoma 
dar tebkepa po spirginan
čiais saulės spinduliais. 
Tokių kaitrų dar nebuvo 
buvę tų valstijų historijoj. 
Ištuštėjo šuliniai ir kūd
ros, nusekė upės. Ūkinin
kai pardavinėja gyvulius, 

. nes nėra kuomi juos girdy
ti. Jau apie trečią dalį gal
vijų parduota. Naminiai 
paukščiai taipgi parduoda
ma.

Oak Hill, Kan. sudegė 
du kviečių biragu. Uždegė 
saulės spinduliai atspindė
ję nuo aplinkinių pamėty
tų stiklų. Vagonas anglių, 
saulės spindulių inkaitytas, 
užsidegė ir sudegė. Miestų 
gyventojai miega parkuose 
ir ant šaligatvių. Ant lai
mės šiemet nėra uodų, kurių 
nepriviso del vandens sto
kos. Nekuriose Oklahomos 
vietose vanduo 
mas traukiniu.

pristato-

intartas.
New Yor-

Gubernatorius
Albany, N. Y.

ko valstijos gubernatorius 
Sulzer iki paskutinių dienų 
laikytas už prakilnų vyrą 
ir didį veikėją, pasiro
dė esąs politiškai ir doriš
kai supuvęs žmogus. Val- 
stijinės legislatures komi
tetas išparodė jo klastas, 
apgavystes ir eikvojimą 
viešų pinigų saviems tiks
lams ir panaudojimą savo o- 
fiso varyti klastas. Jis už
ėmė gubernatoriaus ofisą 
spalio 3 d., 1912 m. Yra 
demokratas. Rugpj. 13 d. 
jis liko išmestas iš guber
natoriaus ofiso. Byla pra
sidės rugs. 18 d.

Panašių gubernatorių in- 
tarimų butą ir daugiau. Se
kančiose valstijose butą: 
Kansas 1862 m., Florida 
1868 m., N. Carolina 1870 
m., Arkansas 1871 m., Neb
raska? 1871 m., Louisiana 
1872 m., Mississippi 1876 
m.
Subludo daktaras ir papjo

vė
Cincinnati,

ir baisią h istoriją papasa-

e pacientą.
nati, O. Nu įstabią

ko j o pati daktaro W. Dab
ney apie savo vyrą. Kelia- 
tas mėnesių atgal jis daręs 
operaciją Marietta ligoni
nėj. Netikėtai 
bludas ir ėmė 
kairėn raižyti 
chloroformuotą
išvydę pagelbininkai sulai
kė pabludusį daktarą. Bet 
ligonis jau buvo papjautas. 
Pati dar parsivedė jį na
mon ir vežėsi į Ontario. 
Bet nepasveiko. Po to bu
vo parvežtas į Cincinnati 
ir uždarytas pamišėlių prie
glaudom

Jis operacijas darė per 
15 metų. Paskutiniam savo 
pacientui jis turėjo daryti 
operaciją žande. Suraižė 
paciento veidą ir perpjovė 
gerklę. Nelaimingasis buvo 
turtingas ūkininkas.

Katalikų dr-jų federacijos 
suvažiavimas.

Milwaukee, Wis. Atsili
ko Amerikos katalikų dr- 
jų federacijos 12-tas meti
nis suvažiavimas. Dalyva
vo apie 200 dvasinių ir a- 
pie 8.000 pasaulinių. Buvo 
apkalbama daug dalykų. 
Ypač daug kalbėta apie ti
kybos dalykų išguldymą 
mokyklose. Arcivyskupas 
Ireland apreiškė, kad 
“Šių laikų piktas Ameri
koj paeina nuo tikybos 
puolimo, o kaipo to pasek
mė yra doriškas puvimas. 
Abiejų dalykų 
priežastis yra 
auklėjimas 
mokyklose”, 
nominiai klausimai. J. J. 
Denvey savo raporte daro- 
dinėjo, kad ekonominio 
pikto prašalinimui reikią 
aprubežiuoti pramoninin
kų įplaukas. Nekurie turį 
perdaug pinigų ir todėl 
gimdo ekonominius keblu
mus. Reikią nustatyti į- 
plaukų maximum. Jis galįs 
but $1.000.000.

Keturi pašauti riaušėse.
Salt Lake City. Keturi 

buvo pašauti sunkiai ir trįs 
lengviau riaušėse. Nei vie
nam, vienok, negrasia mir
tis. Riaušės kilo, kuomet 
I. W. W. kalbėtojas gatvė
je prabilo į minią: “Aš ne
su vienas tų, kurie laikosi 
taip vadinamų įstatymų ir 
tvarkos”. Tuo tarpu prieš 
jo veidą suplezdeno Vėlu
va. Tuo pat tarpu pasigir
do šūviai. Šūvi u s paleido I. 
W. W. nariai. Keturi jų 
buvo intarti už riaušių kė
limą ir suareštuoti. Paskui 
policija ėmė vaikyti susi
rinkusiuosius ir varyti kal
bėtoją nuo palapinės. Pasi
girdo balsai: “žodžio lais
vė!” Buvo pašaukti gaisri
ninkai. Sušmirkštė vanduo 
ir žmonės ėmė lakstyti į 
visas puses.

Priversti meluoti.
New York. Jau trečia sa

vaitė, kai guli ligoninėj 
nekoki W. Laimbeer, kuri 
vienintelė teišliko nelaimin
game atsitikime su auto
mobiliu, kuomet jos vyras 
ir šoferis galą gavo. Mote
ris būdama silpname padė
jime kasdien klausinėja, 
kaip jos vyrui einasi. Dak
taras, bijodamas pablogyti 
pacientės stovį, sako, kad 
jis pavojingai buvęs su
žeistas.

Straikininkų riaušės.
Calumet, Mich. Tarp va

rio straikininkų kilo riaifri

šės. Riaušės iškilo, kuomet 
policija kesinos| vieną su
areštuoti. Tuomet straiki- 
ninkai su buteliais, šukėmis 
ir revolveriais užpuolė ant 
policijos. Vienas 
ninkas . užmuštas 
sužeista.

Nuotakos dovana
Newcastle, Ind. 

kasieriaus ir turtingo far- 
merio namuose ištiko dide
lė vagystė. Jo dukters šliu- 
bo dienoj buvo pavogtas 
deimantinis kabutis, bran
giais žemčiūgais apsagsty
tas.

Į 20 minutų apsivedė.
Grand Rapids, Mieb. Po

ra jaunikių pribuvo čia 
traukiniu, kurs apsistojo 20 
minutoms. Jaunikiu nubėgo 
į teismo namus, kurie rado
si už septynių blokų nuo 
stoties. Čia teisėjas davė 
šliubą į tris minutas. Jauni
kiai apleidę tuoj teismo na
mus, atbėgo prie stoties ir 
suspėjo įsigauti į savo vie
tas traukiny j.

Keistas yra buvęs daly
kas su nuotaka. 1911 m. ji 
bandė pabėgti ir apsivesti 
su indionu. Motina sugriovė 
pieną. Po to mergina ap
reiškė, kad tekėsianti tik 
už indiono. Matyt, labai u- 
mai užmiršo apžadus.

Apvogė.
Boone, la. Vidurdienyj 

du plėšiku inėjo į Gelabert 
namus ir, radę vieną mer
giną, uždarė ją į maudyklės 
kambarį. Plėšikai per pus
valandį išvertė visus kam
pus ir pasiėmė visas bran
genybes. Merginos brolis 
sugrįžęs su savo pačia nuo 
pasivažinėjimo, rado savo 
seserį apalpusią. Vagių ne
sugauta.

Bevydamas vaikus mirė.
Washington, D. C. Rey

nolds bevydamas vaikus, 
kurie metė akmenukus į bo- 
taniškame sodne namus, 
kur gėlės auginamos, krito 
ir mirė. Reynolds turėjo 55 
metus ir per 40 metų dirbo 
prie gėlių auginimo. Tarne 
jis labai buvo 'gabus.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
Grafton, W. Va. Garvežis 

užbėgo ant būrio žmonių, 
taisančių geležinkelį. Tris 
darbininkai užmušta.

Harrisson, Ark. Jaunas 
piktadaris liko pakartas. 
Prirodyta, kad jis žiauriai 
nužudė vieną mergaitę. Ne
prisipažino prie kaltės.

Buffalo, N. Y. Turtingas 
namų ir lotų pardavėjas su 
savo uošviu važiavo automo
biliu per geležinkelį. Tuo 
tarpu atšvilpė traukinis ir 
abu užmušė.

Minot, N. D. 59 nariai or
ganizacijos I. W. W. buvo 
policijos ir šiaip žmonių ap
supti ir išvaryti iš miesto.

New York. Pulkininkas 
Eugene, sugrįžęs nuo Pana
mos kanalo, sako, kad pir
mas garlaivis galėsiąs per 
jį perplaukti jau spalio mė
nesyj.

Columbus, Ohio. Nelai
mingame atsitikime su au
tomobiliu žuvo tris ir pavo
jingai sužeistas vaikutis 6 
metų.

New York. Žvmus dailės 
kritikas D. Preyer iškrito 
per langą nuo šešto augšto 
ir užsimušė ant vietos.

Cincinnati, Ohio. Susikū
lė du gatvekariu. Septyni 
sužeista, trįs pavojingai.

South Haven, Mich. Fo
tografas Chas. Traub liko 

tipka pateko; j dešinįjį petį.
Sexington2 Mp. Negro a- 

vonas su perpjauta gerkle 
buvo rastas Missouri upėj. 
Jis buvo nužudęš 13 meti) 
mergaitę. 1.000 išmonių ieš
kojo negro ip norėjo nulin- 
čiuoti. Matyt, pats negras 
padarė sau galą.;

Flat River, Mo. Užsibai
gė 5.000 kasėjų straikas. 
Gavo padidinti 15c. dienoj.

Jau 
skaitytojai yrą girdėję a- 
pie Rodunią, tad ir dabar 
kelis žodžius parašysiu. 
Kaip atvažiavo prie musų 
kun. Gailiušis, tai mes labai 
džiaugėmės tuo, nes klebo
nas lenkas, manom sau, 
nors kamendorių turėsime 
lietuvį. Bet .visai kitaip 
virto: kun. Gailiušis pasiro
dė savo darbais visai nelie
tuvis. Kas nori žinoti, koks 
musų lietuvių Rodunioje 
padėjimas, teperskaito 
“Kur. Lit.” No. 131 ir 133. 
Ko ten kun. Gailiušis ne
prirašęs. Jis ten rašo apie 
kaž-kokią ramybę, buk Ro
dunioje nekados nebusią 
ramybės. Čia žinomas daly
kas: jaigu mes išsižadėsime 
savo kalbos, tai butų ir ra
mu, bet tai, tua; būti, ne 
greitai įvyks, nes nekados 
mes savo kalbos, neišsižadė
sime. Dar kas liūdniausia, 
kad kun. Gailiušis parašė į 
“Kur. Lit.” netikrą protes
tą, po kuriuo neva pasira
šę 52 žm., iš kurių jis pats 
rinko parašus.. Kai-kurie 
žmonės dar įp.,dabar neži
no, kam kunigas rinko pa
rašus. Šitas protestas yra 
visai netikras, o korespon
dencijos iš Rodūnios yra vi
sos teisingos, išskyrus tik- j 
tai vieną menką daiktą a- 
pie rekolekcijas, kurios bu
vo ne visai parapijai, bet 
tiktai davatkoms; bet, ro
dos, ir davatkos vistiek 
žmones tos pačios parapi
jos.

ŽEM. KALVARIJA.
Kaip kitais metais, taip 

ir šiemet į didžiausius at
laidus (liepos 2—9 d.) bu
vo suvažiavę daugybė žmo
nių, gyvenančių ne tik už 
kelių, bet ir keliolikos my
lių. Žemaičiuose jau toks 
paprotys yra, jog kiekvie
nas ūkininkas, bernas, ar 
tarnaitė laiko, kuone kokia 
pareiga, jaigu tik galima, 
aplankyti tą šventą vietą. 
Todėl atėjus didžiųjų atlai
dų metui, visi traukte trau
kia tenai...

Šeštadienio pavakarėje, 
liepos 6 d., ant Sedos ke
lio Kalvarijos linkon (9 
verst.) eina vežimas kuone 
prie vežimo. Žinoma, suva
žiavus tokiai daugybei žmo
nių į mažą miestelį, išgeria 
visus šulinius ir išgirdo gy
vuliais visus tvenkinius; 
viena laimė, kad dar Var
duva ten-pat. prisiartinus 
nakčiai, nežiną}, žmogus, 
nei kur pasidėt}; troboje, 
ar ant trobos, daržinėje, ar 
ant kūtelės — visur pilna, 
belieka atsigulti ratuose, 
ar po ratų. Kalnus vaikš
čiojo būreliai, giedodami, 
vieni dar šiaip-taip, o kiti 
— net baisu kiaušy ties: by 
tik šaukia prisimerkę, kiek 
išneša kakarinė,

Šiemet pradėjta dailinti 
bažnyčios vidus, bet tik iki 
atlaidų nebuvo pabaigtas.

Visai Dykai
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menką sumą lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj, šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydamas nei vėluodamas, šis musų budil
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabudys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

“ Katalikas ”

iš visų lietuviškų 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
Šią didžiausią do
vaną, kokios nei 
vienas laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmėjams, “Katali
kas” pradėjo davi
nėti naujai užsisu
kamiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

J. M. TANANEVICZIA 
3249-53 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL

ALVYTO IR ŽALIOSIOS 
APYLINKĖS.

Musų apylinkėje paskly
do gandas kad buvusius 
Gauronskio dvarus perkąs 
valstiečių bankas ir daly
siąs atėjūnams rusams. Ne
senai čia buvo atvažiavę 
kaž-kokie ponai iš Varša- 
vos, važinėjosi po dvarus, 
o Žaliosios raštinėje prašė 
surinkti kuosnmlkiausių ži
nių apie šios apylinkės dva
rus ii’ atsiųsti jiems. Žmo
nės aimanuoja. Norinčių 
žemės pirkti žmonių, viso
kių bežemių ir mažažemių, 
vietoje yra daugiau, negu 
parduodamos žemės. Val
stiečiai žada prašyti, kame 
tik bus galima, kad žemę 
parduotų vietos žmonėms.

Alvyto apylinkėje vals
tiečių bankas jau yra su
pirkęs šiuos dvarus: Šuk- 
lių, Karalinės (Pieskinės), 
Rumokų, Vailiškių, Skar
dupių, Čižiūnų, Vanaginės, 
Alvyto, Unijos ir Versnu- 
pių. Kiekviename iš tų 
dvarų yra skaitoma į 1.000 
margų žemės. Bankas, kaip 
girdėti, prašąs už juos pu
sės milijono. Žemė visur 
kuogeriausia.

NETIKROS 500 RUBLI
NĖS.

Pabaltijos krašte pasta
ruoju laiku pasirodė labai 
gerai padarytų netikrų 500 
rublinių. Tokie dideli netik
ri pinigai yra labai pavo
jingas daiktas. Apgautieji 
vienu kartu gali netekti 
viso savo turto. Todėl pini- 
gyno ministeris indavė mi- 
nisterių tarybai sumanymą

KATALIKO” 
DOVANA

3249*53 So. Morgan St.
^Chicago, III

pakeisti dabartines 
rublines naujomis.

500

Rasėj o vargai. Anglas 
rašėjas William de Queux 
susilaukęs finansinių nes
magumų. Jo turtai perėję 
rankosna administratoriaus, 
kuris betaipiai norįs išgau
ti $1.500 rašėjo žmonai, per
siskyrusiai su vyru. Minėta 
suma yra nuskirta teismo. 
Pats rašėjas atsirandąs 
Brukselyj, gi jo turtai Lon
done. Administratoriui rašė* 
jas pranešęs, kad jis negalįs 
skolų atlyginti, nes neturįs 
ištekliaus kelionei į Londo
ną.

Šnipo turtai sukonfiskuo- 
ti. Vienoj valdiškai pas
kelbta, kad šnipo pulkinin
ko Riedi palikimas, vertės 
100.000 karonų, valdžios su- 
konfiskuotas.

Kodėl.
Mokytojas: - 

vanduo jūrės tiek daug sū
rūs?

Mokinys: — Nes 
daug silkių gyvena.

Kodel

anose

Gatvėje.
Policiantas: — Nusira

mink, tamsta, tuojaus! Ar 
tamsta nežinai, kad nakčia 
draudžiama gatvėje giedo
ti?

Girtuoklis: — Tai gal tu
riu giedojimui nusisamdyti 
salę ?

Išimtinai del jos.
— Kada tėvas pagaliau 

išleis mane už vyro?

— Po artimiausiam su- 
bankrutijimui, tas bus ski
riama išimtinai tau.

Liūdna.
J pkubas ( skaitydamas 

dienraštį): — Kas per lai
kai! Kas per laikai! Suly
ginant su pereitais net mir- 
tinurnas sumažėjo!

Pas gydytoją.
— Kokį ponas daktaras 

turi gydymo sistemą?
— Žiūrint to, kokį tamsta 

turėsi užmokėjimo sistemą.

Prie gatavo.
— Girdėjau ponia išteki ?
— O taip, už našlio, ku

ris jau turi gatavus vaikus.
— Tai kodėl?
— Nes aš esu sufragistė 

ir apart visuomeninio vei" 
kimo jokiais darbais narni 
neužsiimu.

Matomai, Austrija tių 
daug darbo, nes žiūrėdama i 
Serbiją, turi mąstyti ap 
Rusiją, svajoti apie Runų 
niją, mirkčioti į Chinus : 
linguoti į Japoniją, p< 
draug visomis rankomit 
laikydamos Vokietijos če 
bato.

Teisėjas: — Kokiuo budu 
ponia gali žinoti, kad ta: 
buvo penktą vasario, kuo
met ponia sutikai kaltina
mąjį.

Liudininke (susisarmati
jusį). Kadangi tuojaus-^ 
to sutikau savo sužadėt 
ir tai buvo diena, kur 
gavau pirmą bučkį.
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< KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. |

MOTERIS NORVEGIJO
JE.

Skaitant vietos visokią 
tšašėlią dienraščius — ra- 
o iš Ghristianijos vienas 
užsienio dienraščio kores
pondentas — kiekvienas 
vetimžemis ateivis, neži- 
lantis įsekmiai šalies, butą 
ustebintas smulkmeniškais 
r blaiviais pranešimais iš 
lorvegijos parlamento nu- 
prendimą apie neapribo- 
amą moterių balsavimo 
eisę, kuone vienbalsiai už
artą. Nebuvo parlamente 
okios frakcijos, kurių visi 
tanai butų buvę priešingi 
oms moterių teisėms. Prieš 
jias balsavo tik neskaitlin
gas iš visų frakcijų atsto- 
rų būrelis.
Įstatymo projektas buvo 

aikomas butinu, kokiuo tai į 
nitu daiktu, nors jis ture-i 
ęs padaryti žymią rinkimų: 
.rita etikoj per versmę.'
kuomet 1915 metų gale į- 
yks nauji rinkimai parla- 
nentan, išpuls 250.000 rin
kėją ant 230.000 rinkikų, 
kiekvienas Norvegijos pi- 
ietis be atžvilgio į lytį, bai
gęs 25 metus amžiaus, turi 
eisę rinkimuose imti daly
simą, nežiūrint, ar katras 
noka mokesnius, ar ne, bi- 
e tik negauna iš valdžios 
šdo pašelpos delei savo bė- 
linumo. Pabaigus 30 metų 
imžiaus lygiai vyrai kaip 
r moterįs turi pasivę rin
kimuose teisę ir gali būti 
kandidatais į atstovus.

Akiveizdoj įstatymo iš 
909 metų, kuris pripažino 
noterims sąlyginę balsavi- 
no teisę, šiais .laikais už- 
prtas rinkimų ’ įstatymas 
ra negirdėtai pažangus, 

iulyg įstatymo iš 1909 mė
li, tik 90.000 moterių tu- 
’ėjo balsavimo teises. Tasai 
statymas reikalavo, idant 
noteris, jei nėra tekėjusi, 
urėtų mieste mažiausiai 
*00 koronų, o sodžiuje 300 
koronų vertes mokesniais 
ipkrautos savasties. Tekė- 
usi moteris turėjo rinki- 
nuose teisę tik tuomet, jei 
ios vyras turėjo tokią pat 
ipkrautą mokesniais nuo- 
>avybę. Tuo tarpu vyriškiai 
š seno turi balsavimo tei
ses be atžvilgio už nuosavy- 
)es mokesnių.

Dabar moterių lygiatei- 
i^svarbiausiai išeina nau- 
lon darbininkėms, miestų 
r sodžių tarnaitėms, abel- 
lai, moterių proletarijato 
įaudon, taippat ana j a tei- 
;c naudosis turčių nieko ne
keikiančios dukterįs. Par- 
amentas, užgirdamas tą ra- 
[įkalį _ rinkimų įstatymą, 
Btėsi su galimomis at- 
B lomi s poli tikimame
B os perstatytojų sugru- 

.Bme. Po įsakmių studi- 
įBersitikrhio, kad radika- 
Blemokratinei parlamen- 

gBidžiumai negrasia pa- 
||Bs, kadangi moterįs, su- 
| Bpastarojo įstatymo ga- 
•®<>s balsavimo teises, pri- 
V daugiausiai prie radi- 
Bai-demokratinio būrio. 
/Beįžiūrėdami norveges 
Beries politikinių teisią 
B'ntorių pastebėsime, 
B ji turi prieigą į visas 
Blvietos ir profesijas, iš- 
Iniis armiją ir valstybės’ 
įhnhnstracijinę tarnybą.

■ ris be to negali būti 
ISBeriu, taippat dvasiš- 

Bžu to moterįs Norve- 
B yra valdininkėmis 
Be ir ant geležinkeliu,

Kam yra skaudėję dan
tįs arba kas jų neturi, tik 
tas žino tikrą jų vertę. 
Dantų reik ir valgiui su- 
gromuliuoti ir žodžiams aiš
kiai ištarti. Be dantų vidu- 
riai sunkiai valgį mala.

Pirmieji dantįs, taip va
dinamieji pieno dantįs, ka
dangi jie dygsta kūdikiui 
pieną tebežindant, papras
tai pradeda rastis nuo pu
sės metų. Pirmieji pasiro
do 8 priešakiniai: pirma at
siranda du apatiniuoju, po 
jų du viršutiniuoju, ir pas
kui, prie metų galo, šaliniai. 
Tie priešakiniai dantukai 
paprastai dygsta lengviai, 
taip kad motinos kartais ir 
nepastebi jų dygstant. Pir
masis dantukas beveik vi
suomet atsiranda netikėtai. 
Retuose tik atsitikimuose 
tų dantų pasirodymas iš
šaukia dantų smegenyse 
šiokį ar tokį skausmą, silp
ną miegą, lengvų krėtimą 
(šiurpulius), vaikas tuo
kart labiau seiliuojasi ir 
jaučia save neramiai. Antrų 
metų pradžioje pasirodo 
4 pirmieji gerukšniai (krū
miniai), po jų, antrųjų me
tų pusėje, — iltiniai ir pas
kui, vaikui antrus metus 
bebaigiant,, pasirodo antrie
ji ‘ gerukšniai. Visi tie dan
tįs dygsta kiek sunkiau, 
nekaip priešakiniai, vienok, 
vaikams sveikiems esant ir 
jie išdygsta be ypatingo 
skausmo. Visų pieninių 
dantų 20; jie tarnauja vai
kui iki šeštų metą galo. 
Atsitinka kartais, kad dan
tįs dygsta ne tokioje tvar-, 
koje, kaip kad buvo apra-. 
Syta, ir skaudedami. Buna 
ir j taip, kad. vaikai. gema 
jau su šdygūsiais dantimis. 
Bet tie dantįs dažniausia 
ne giliai smegenyse testovi, 
kliba, skauda ir kliudo žįs
ti; tokiame . atsitikime tie 
dantįs reikia ištraukti. 
Kartais, jie laikosi tvirtai; 
tuokart jie reikia palikti. 
Kartais dantįs pasirodo 
per anksti, pavyzdžiui, ant-

jame, trečiame mėnesyje, o 
kartais ir pervėlai — de
vintame ar dešimtame mė
nesyje. Vėlybi dantįs daž
niausia parodo, kad vaikas

teisėjomis ir advokatėmis, 
prisaikintomis teisėjomis, 
valsčių tarybą narėmis ir t. 
t. Nei vienoj tą vietą neuž
ginama joms apsivesti. 
Priešingai, pati valdžia sa
vo valdininkėms, ypač mo
kytojoms, gelbsti ištekėti.

Čionai yra kuone taisyk
lė, kad vyras ir žmona dar
buojasi kokioj nors profe
sijoj. Taippat nedaug yra 
moterių, ministerią, augš- 
tesnią valdininką, pirklią 
ir turčių dukterių, kurios 
neturėtų nors dalimis užsi
dirbti pragyvenimui. Kiek
vienas oficierius, arba val
dininkas, be atžvilgio į sa
vo raugą, gali laisvai apsi
vesti, duokim sau, su krau
tuvės paprasta pardavėja, 
nesitikėdamas sau iš to jo
kių blogų pasekmių. Delei 
to nėra sunkenybių paaug- 
štinimuose, taippat visuo
met gali turėti prieigą ir 
karaliaus rumuosna.

Norvegija nėra turtinga 
šalis, todėl visi čionai turi 
dirbti, lygiai vyrai kaip ir 
moterįs. Darbas suteikia 
prieigą į karaliaus rumus, 
o toji prieiga nėra skaito
ma kokiuo tai ypatingumu, 
bet paprasta kiekvieno 
Norvegijos piliečio teisė.

KOKIO PRIŽIŪRĖJIMO 
PRIVALO VAIKŲ DAN

TĮS?

ligotas ir silpnas. Vėlai 
dantims tedygstant, dažnai 
jie vaikams skauda,- vaikus 
krečio ir trūkčioja, jie turi 
vidurių suskiedimus, di- i 
džius karščius ir kitas sun
kias kančias.

Atsitinka taipjau, kad 
dantų išdygsta labai maža, 
pavyzdžiui, tik keturi dan
tįs per visą amžių; o būva 
ir taip, kad jų išdygsta 
perdaug, pavyzdžiui, dvi-i 
trįs kartos ypačioje ir tiek 
pat viršuje, o viso labo iki 
septynių dešimtų dantų. 
Bet tokie atsitikimai reti.

Šeštus, septintus metus 
einant dažniausia jau pra
deda dygti vaikams antrie
ji, jau nuolatiniai, dantįs. 
Tas dygimas eina tokioje 
pat tvarkoje, kaip ir pir
mųjų dantų dygimas. Bai
giant dygti, išdygsta dar 
aštuoni gerukšniai, taip 
kad dvylikos metų vaiko 
burnoje būva jau 28 nuola
tiniai dantįs. Nuo dvide
šimts iki dvidešimts penkių 
metų išdygsta dar keturi, 
taip vadinamieji galiniai 
arba “proto dantįs”, ir 
tokiu budu paaugusio žmo
gaus burnoje dantų pri- 
skaitoma 32. Kartais proto 
dantįs visiškai neišdygsta.

Negera žmogui be dan
tų arba su skaudančiais 
dantimis. Todėl nuo pat 
pirmojo pasirodymo reikia 
rupinties gerai jie užlaiky
ti. Vaikai gadina sau dan
tis daugiausia saldumynais, i 
Vietoj lepinus vaikus by-Į 
kokiais nekenkiančiais ska-; 
niniais: obuoliais, baranko- 
mis, agurkais ir tam pana
šiais daiktais, jiems kem
šama burnon saldainiai 
(cukerkos), cukrus ir tt.

Kenkia dar dantims la
bai karšti ir labai šalti val
giai ir gėrimai ir ypač ken
kia tuo po karšto šaltą ger
ti, arba antraip. Paaiškį- 
sim tai pavyzdžiu. Inpilkit 
verdančio vandens tvirton, 
pirma šaltai stove jusion 
stiklinei!, ir stiklinė būti
nai sprogs. Panašiai esti ir 
su dantimis. IŠpradžių, iš 
staigaus perėjimo nuo šil
to valgio ar gėrimo prie 
šalto, atsiranda juose ply
šiai, iš kurių paskui pasi
daro skylutės, kuriose ima 
puti, paskiau prasideda 
tikras dantų ėduonis, su 
smegenų suputimu, skau
duliais ir tam panašiais ap
sireiškimais.

Todėl nereikia po karš
tos putros, po karštos ty
rės gerti vanduo, bulvių, 
karštos arbatos gerti tuoj 
Šalto vandens, salto alaus 
ąrba valgyti šaltų agurkų, 
sušaldytų uogų ir. t.t..

Toliau, nereikią/ , užmirš
ti, kad pavalgius tarp dan
tų ir ant ;j,ų pači^. daž
nai pasilieka valgh) da
leles, kurios paskui pūva 
ir gadina dantįs. Kad visa 
tai išvengus, reikia pratin
ti vaikai, kiek galima anks
čiau, nors kartą dienoje, 
apsiprausus rytą metą, pa
imti burnon gurkšnį gryno 
vandens ir išvalyti dantis, 
tai yra trinti dantis sta-: 
čiąi pirštu ir perplauti bur
ną vandeniu. -

TEISYBĖ AKIS BADO.

Kitus kartus gyveno ka
ralius, arabų karalius, ku
ris vadinosi Nureddin Ali 
— ir buvo laimingas; Tur
tingas, galingas,, neturėjo 

jokią priešininkų, tečiau 
užlaikė puikius ^arklius sa
vo arklidėj ir patogiausias 
moteris sa v d hareme.

Bet Nureddin Ali buvo 
žmogumi. Neturėdamas jo
kių rūpesčių — pradėjo 
galvoti, kokiuo budu anas 
sutraukus ant savo gal
vos. .. Tečiau jaūi nieko ne- 
stokavo. Su atsidėjimu 
mąstė apie šią ir tą — ir 
pagaliau surado savo ne- 
pasiganėdinimui priežastį. 
Šitai jį ėmė erzinti tas, 
kad viskas visur veikiama 
sulyg jo valios ir panorė- 
jimo, *kad tarnai nuo augš- 
eiaūsio vąldininko iki že
miausiam vergui — visi 
kalba jam tik tai, ką jis 
nori ir ;kas jam suteikia 
smagumą.
» Pastebėjo, kad jie nevi- 
suomeĮ*Sako teisybę — ta
tai užsimanė turėti tarną, 
kuris jam sakytų tik tikrą 
teisybę ir tuo tikslu savo, 
rūmuose intaįsė “Kalban
čio teisybę” valdvietę.

Ton vieton atsirado daug 
kandidatą, nes vįpta buvo 
labai pelninga — bet jų 
nei vienas tečiau nekalbė
jo teisybės! .— Visi jam 
prisigerindavo, tocįel įsakė 
visiems nukirsti galvas.

Patyrė ant galo, kad ten 
už miesto mūrą vargingoj 
grintelėj gyvena senelis, 
žinomas savo išmintimi, ku
ris, nežiūrint savo proto, 
nieko gero gyvenimui ne- 
ūžpelnė ir gyveno tik tur
tingąją suteikiamomis jam 
išmaldomis. Vadinosi — 
Djafar. Karalius liepė jį 
pas save atvesti- ir paklau
sė ar jis nenorįs likties jo 
tarnu. < -. <

— O kokį aš turėčiau už
siėmimą? —■ paklausė iš
minčius. . .

— Tarnausi mano laimei.
— O ką tu, didis padiša

che, vadini laime?
. Mano laime bus teisy

bė! Jai tarnausi!
Djafar valandėlę pagal

vojo — pagaliau tarė:
— Jei manai, karaliau, 

kad teisybė tikrąi yra lai
me del tavęs — apsiimu 
būti tarnu.

Karalius tad jam pavedė 
“Kalbančio teisybę” vietą, 
— o Djafar kalbėdavo tei
sybę. Kelis sykius padiša
chas už tai rustinosi, ret
karčiais net inirto, bet to 
savo neužganėdinimo vie
šai neišreikšdavo. Save 
pergalėdavo, sukamuodavo 
rūstumą ir džiaugėsi teisy
be. Laikui bėgant Djafarą 
net tiek numylėjo, kad lie
pė jam karališką iškilmy- 
bių metu vaikščioti drauge 
su viršiausiais didikais. Ne- 
paleizdavo jo nuo savęs. 
Leido jam be jokio klausi
mo lankyti visą haremą, 
kas daugiau, nedraudė jam 
įeiti savo hareman. Djafar 
tuomi pasinaudodamas, 
tankiai užsimąstęs sėdėda
vo puikiuose haremo sod
nuose. .. ir \

.Vieną dieną Nureddin A- 
li staiga jo pakląusė:

j— Pasakyk ' man, seneli, 
ar: aš neturiu gražiausią 
moterių visame pasaulyj ?

— Tikrai — atsakė Dja
far — yra gražiausios.

- I— O kaip manai, Djafa- 
re, ar jos yti man ištiki
mos? ' J,c

T— Tai moterįs, kara
liau!. ..

— Ką tais žodžiais norė
tum pasakyt?

— Kad moterįs yra mote
rimis, o tavo " sodnas turi 
vartelius!

Apsiblausė arabų valdo
vas ir liepė nukirsti galvas 
visoms moterims. Nuo to

Geriausios su naujausiąis patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

Kiekvienas yra matęs ir kiekvienas mokąs rašyti yra rašęs fontanine plunk
sna. Nei vienas mokąs rašyti negali apsieiti be to parankiausio rašymui įrankio. 
Ištikrąjų, fontanine plunksna didžiai svarbus išradimas ir patogus įrankis. Bet 
vartoti fontaninę plunksną, vietoj paprasto plunksnakočio, yra ne vien patogiau, 
parankiau ir švariau, bet taip-gi, viską aprokavus, kur-kas PIGIAU ATSIEINA. 
Nes gerą plunksną įsitaisius, naudojies ja ilgus metus. Išvengi daug keblumu, 
nuolatinio dažymo, vartojant paprastą plunksnakotį.

Pas mūs randasi geriausios ir su paskučiausiais patobulinimais fontaninės 
plunksnos. Pas mus pirktos plunksnos tarnaus jums ilgus metus. Jos yra pada
rytos geriausioj firmoj ir visos yra gvarantuotos. Visiems užsisakantiems pas 
mus plunksnas, išsiunčiame kuogreičiausiai ir kuorupestingiausiai jas aptaisę.
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laiko nenorėjo nieko nei 
girdėti apie moteris.

Neknris laikas taip tęsė
si; — karaliuje kiekvienas 
patėmijo nepaprastą atmai
ną. Paliko susirūpinęs, ne- 
susivaldąs. Mažiausioji 
priežastis nuveždavo jį pa- 
šėliman ir netrukus visi bi
jojo prie jo ir prisiartinti. 
Net Djafarą, savo numylė
tinį priimdavo tankiai su 
keistu purškumu.

Kad štai vieną rytmetį 
į karaliaus rumus atsilan
kė Ibrahim, vergiu pirklys 
iš Bagdado. Tasai parodė 
karaliui mergaitę, kokios' 
antros žmogaus akis svie
te nėra mačius!... Labai 
liauni kaip nendre, veidas 
šviesus kaip mėnulis, akis 
turėjo kai baili stirna, lu
putes kaip du karoliai, dan- 
tįs, tarsi, iš žemčiūgo, kak
las gazelės — tai buvo ne- 
kuomet pirmiau nematytas 
gražybės stebuklas!...

Vadinosi Turaja. Kuo
met Nureddin Ali ją pama
tė, nebuvo jo džiaugsmui 
galo. Jam rodėsi, kad toji 
vergė-mergaitė sugrąžįs 
jam visą laimę, kokios jam 
truko nuo nekurio laiko.

Užmokėjo už ją paskirtą 
sumą aukso ir padarė ją 
savo vienatine žmona. Pa
darė karaliene...

Ir ištikro — sugrįžo jam 
visas senobinis humoras ir 
laimė; buvo linksmas, visa- 
kuom užganėdintas, o Tu
rą ją mylėjo visomis savo 
jausmų jėgomis. Sodno 
vartelius 'tečiau liepė už
mūryti ...

Po metą sugyvenimo jam 
graži Turaja pagimdė dai- 
lą suną, kuris buvo skais
tus kaip žvaigždelė padan
gėse — o laimingas padi
šachas vieną dieną paklau
sė Djafaro:

— Pasakyk man, seneli, 
ar Turaja yra man ištiki
ma?

Ir drebėjo abejodamas, 
ką; jam išminčius pasakys. 
Tas vienok ramiai atsakė:

— Taip, ištikima, kara
liau, kuomet kur yra buvus 
pasaulyj tokia moteris!

— Neišpasakytai nudžiu
go Mureddin Ali; surengė 
puiku pokyli ir visus savo
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tarnus apdovanojo puikio
mis dovanomis. Tiktai Dja
far nepriėmė jokiu dovaną, 
pasiteisindamas, kad jau 
jis ir taip savo pono gau
siai apdovanojamas.

Vieną dieną staiga rū
muose praplito baisi žinia... 
Turaja išnyko! Nureddin 
Ali šėlo iš nusiminimo.

— Djafar! — baubė — 
kur yra Turaja?

— Pabėgo su tavo jau
nesniu daržininku — atsa
kė ramiai senelis.

— Šunie! — putojo ka
ralius — tu žinojai, kad ji 
mane apgaudinėja ir man 
to nepasakei? Kada tavęs 
klausiau, man tarei, jogei 
ji yra ištikimiausioj! pa
saulyj! Ar tai taip tarnau
ji teisybei? Tuojaus nu
kirsti galvą tam niekšui!

Eunuchai nugriebė sene
lį. Prieš karališkus rumus 
padirbdinta pastolai.

Jau sužvangėjo budelio 
kalavijas ant išminčiaus 
galvos, kad staiga padiša
chas davė ženklą sulaikyti 
nuo kirtimo galvos; paste
bėjo kadangi, kad Djafar 
norįs dar ką pasakyti.

— Ką nori? — paklausė 
aštriai Nureddin Ali.

— Ne teisybei tarnavau
— kalbėjo rimtai senelis — 
ne teisybei, tik tavo lai
mei, karaliau, apie kurią 
tiek daug rūpinaisi. Ir tol 
buvo gerai, kol nepastebė
jau, kad esi tiktai žmogus* 
bet ne dievaitis, kokiuo vi
suomet man. norėjai persi- 
statyti. Nes tiktai vienas 
Dievas tegali klausyti vi
sos grynos teisybės ir jaus- 
ties laimingu! Žmonės yra 
žmonėmis, o ją laimė yra 
tai, kas jiems tokia išrodo.
— Vienam mažiau, kitam 
daugiau, vienam tai, ant
ram kas kitas. Sykį tau pa
sakiau teisybę apie tavo 
moteris ir atėmiau iš tavęs 
visą laimę ilgam laikui... 
Laimę, kuriaja buvai vilio
jamas, bet buvai ištikro lai
mingas. Antrusyk tau at
sakiau dviprasmiai, nes bu
vau persitikrinęs, kad tei
sybė nėra tau laime. Suk
lydau Dievo akiveizdoje — 
ne žmogaus akiveizdoje... 
Nenorėjau taippat tau iš
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piešti laimės viliojimo — 
nes tikrosios laimės nėra 
šiame pasaulyj! O dabar 
liepk atimti man gyvastį, 
karaliau.

Taip prakalbėjo senelis 
išminčiaus rimtumu — o 
budelio kalavijas antrusyk 
sublizgėjo ant jo žilos gal
vos. .. Bet padišachas rau
kos mostelėjimu sulaikė 
budelio kirtį. Pagaliau pa
dišachas sunkiai alsuoda
mas prabilo:

— Djafarai, dovanoju 
tau gyvastį ir aukso mai
šą. .. bet nedrįsk daugiau 
pasirodyti mano šalyj!

Padišachas sukrito ant 
kauro kaip nulaužta lotoso 
šakelė. Veidą uždengė ran
kom. .,

Senelis tuojaus apleido 
šalį.

Teisybė nuėjo su juo 
drauge ir niekas jos dau
giau nematė karaliaus rū
muose. .. Bet ir laimės 
taippat!... Nureddin visuo
met paliko nelaimingu.

Taip kalba arabą pada
vimas.

Likimo draugas.
Vienas kaltinamasis teis

mo nuteistas 10 metams ka
lėjimai!. Advokatas jam pa
taria neapeliuoti. Pasmerk
tasis gi aštriai protestuoja 
tvirtindamas, jogei neišlai
kysiąs taip ilgai kalėjime. 
Į ta j advokatas atsako:

— Mano nrangus, žmo
gus gali išlaikyti stebėtinai 
visko daug. Aš pats, pav., 
pareitoj savaitėj apvaikš
čiojau 25 metą moterystės 
jubileją.

Dviprasmingumas.
— Neišeisiu iš čionai pir

miau, kol ponios nepabu
čiuosiu.

— Išeik gi ponas nors sy-

Saliune.
Blaivus: — Žmogau, ko 

taip labai linguoji ir spjau
dai?

Girtuoklis: — Spjaudau 
tą bjaurybę degtinę, tris
dešimts jau metą kaip ją 
geriu ir jokiuo budu nega* 
liu priprasti.
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Sutrauka:
Narys-Labdarys $100.00 
10 sieksnių žem. 105.00
šiaip aukų 94.00

$299.00 
Su augščiau pagarsin- 
is $896.80

Nuo Režimų 
Viduriuose
kurie paeina nuo pal-iuo- 
savimo—imti

Nuo Žaizdų 
ir Susižeidimų

Nosies Kataras z

A pliekose, arba tiesioginio 
musu prisiimtus kiek 

kainuoja.

Severos Gyduole
nuo Viduriavimo
(Severas Diarrhoea Remedy) 

paprastoj c’ozo j ir su
silaikyt per vieną die
ną nuo lininio bile ko
kių valgių, išskyrus 
perririnto vandens — 
pasekme bus gera. 
Vieno bandymo už
teks persitikrinimui.

Kaina 25 ir 50c.

nuo užsidreskimo ir 
apsišutinimo nėra nie
ko gere.-nio kaip

Severos

šieninis drugys ir per
šalimas greitai pra
šalinami, jeigu jų-gy
dymui pavartotiSEVEROS
Mostis nuo Kataro 
(Sevjra’s Catarrh Balm)
Pamėginkit, o nes’i- 
gailesit. Kaina 25c.

Gydanti Mostis
(Severa’s Healing Ohtment) 

yra tai naudinga mos
tis šimtuose atsitiki
mų. Laikykit ją po 
ranka. Galite jos rei
kalauti bile laiku.

Kaina 25c.

New Haven, Conn.
Skaitydamas visokių pa

kraipų laikraščius, labai 
retai patėmiju žinučių iš 
New Haven. Todėl pasiry
žau pranešti nors keliata 
žodelių iš New Haven.

Pas mus darbai eina ne
blogiausia ; iš kitur pribu
vusiems nepersunkiausia 
darbas gauti. Dirbtuvių y- 
ra visokių. Uždarbiai nevie
nodi — paprastas darbinin
kas uždirba po $1.50 ir $1.- 
75 už 10 valandų dienos 
darbą, o amatninkai po $3.- 
00 ir kitur net po $5.00 die
noj.

Pas mus lietuvių randa
si apie 300 šeimynų. Iš to
kio skaitliaus turime ir vi
sokių draugijų. Seniausia y- 
ra šv. Pranciškaus dr-ja, ku
ri prieš keliata metų atsižy
mėjo . narių skaitlingumu 
ir išdas nešė apie $3.000. 
Taippat draugija atsižy
mėjo dideliu savo duosnu- 
mu; kas kada atsišaukė 
aukų, visuomet buvo su
šelptas; neatmetė nei jokio 
maldavimo. Taip ir šiemet 
perkant bažnyčią, atsišau
kus klebonui, iš draugys
tės išdo tapo paaukota 
$500.00 ir todėl dabar ge- 

' rokai susilpnėjo. Draugys
tės išdas nupuolė iki $1.000 
ir delei priežasčių narių 
skaičius sumažėjo.

Antra geriausiai stovinti 
dr-ja yra D. L. K. Vytau
to dr-ja. Ji 1 d. rugsėjo 
rengiasi apvaikščioti 10 
metų sukaktuves. Šion dr- 
jon galima priklausyt vi
sokių pažvalgų žmonėms; 
niekas nekliudo tavo sąži
nės. Šiais pastaraisiais me
tais smarkiai auga didyn 
ir su laiku gali būti viena iš 
didžiausių ir turtingiausių 
dr-jų New Haven.

Moteriij pas mus 
“Apšvietos”, neblogiausia 
stovinti draugija ir šv. Ra- 
žančiaus draugija.

Sus. L. Am. 142 kp. ir 
S. L. R. K. A. 116 kuopa; 
pastaroji didei susilpnėjus, 
bet tikimasi pakelti.

Taipgi turime du kliubu 
— “Lietuvių Kliubas” ir 
“Liet. Republ. Kliubas V. 
D. L. R. Keistučio”: Abu
du užlaiko svetaines ir par
davinėja gėrimus švento
mis dienomis, atidarydami 
apie 8 vai. iš ryto.

Klebonas, matydamas, 
kad šventadieniais mažai 
žmonių bažnyčioje ir many
damas, kad visi parapijo- 
nįs praleidžia laiką kliu- 
buose, per pamokslą šven
tadieniais perspėdamas 
reikalavo, kad kliubai butų 
atidaromi nors nuo 1 vai. 
po pietų. “Liet. Rep. KI. V. 
D. L. K. Keistučio ’ ’ paklausė 
klebono, kun. Grikio pata
rimo; pradėjo atidarinėt 
nuo 1 vai. po pietų. Bet 
laisvesni 
juokinėt 
no pusę, 
kupriais 
dais

nariai pradėjo iš
laikančius klebo- 
vadindami šventa- 
ir kitoniškais var-

pradėjo niekint savo 
kliubą, o glaustis prie “Liet. 
Kliubo”, kuris nepaiso kle
bono jokių perspėjimų. Na
riai L. R. K. V. D. L. K. 
Keistučio matydami, kad 
atidarymas . nuo 1 vai. po 
pietų neina ant gero jiems, 
bet ant blogo, praeitame 
susirinkime vėl nutarė 
darinėt nuo ryto.

Ištikro gėda New 
ven’o lietuviams, kad 
gėrimų neapsieina nė

sės dienos. Bet ką darysi; 
tas netik pas mus lietuvius, 
bot ir pas airius, kurie, 
kaip sakosi, yra geriausi 
katalikai. Teisybė, jie kliu- 
bų rytais neatidarinėja, 
bet užtai turi visokių slap
tų smuklių, kur šventadie
niais pardavinėja gėrimus. 
Ko iš lietuvių smuklinin
kų nei vienas nedaro..

Pagal klebono nurody
mus, buk tai jo pavapi j o- 
nįs praleidžią laiką kirti
mose rytmečiais švento
mis dienomis. Tas perma
lančiam ir netiesa atrodo; 
nes jaigu kas eis į bažny- 
nyčią, nieks už kalnieriaus 
neįvilks į kliubą, o kurie 
anksti eina į kliubą, tai 
jei bus kliubai uždaryti, 
ras kitoniškų slaptingų ur
vų, kur praleis laiką prie 
skambėjimo stiklų pas sve
timtaučius. Ir kolei žmo
nės nepakils doroj augštyn, 
kol nesupras, ką reiškia 
gėrimas ir kaip praleisti 
šventadienius, negelbės nei 
klebono perspėjimai, nei 
kliubų uždarymai.

Domininkui Tamulevi
čiui atsišaukus į L. R. K. 
V. D. L. K. Keistučio, idant 
sušelptų ji, nes randasi ne
laimingame padėjime, % ka
dangi jo moteris serga tre
ti metai, Kliubas nutarė pa
aukoti svetainę, kurioj bu
tų iškeltas pokilis (balius) 
ir pelnas eitų sušelpimui 
pavargusio. Atsirado ir 
muzikantai, kurie apsiėmė 
dovanai pagroti minėtam 
baliui, ir tuomi paduoti 
ranką savo pavargusiam 
draugui.. Taip ir atsibuvo 
balius 2 d. rugpjūčio. Pel
no atnešė $44.25. Žmonės 
atjauzdami nelaimingo var
gingą padėjimą susirinko 
skaitlingiausiai, dailiai ii’ 
ramiai linksminosi. Tik 
vieną iš muzikantų paėmė 
užvydėjimas, kad Tamule
vičius perdaug laimės ir, 
norint apsiėmęs buvo do
vanai groti, vienok, suma
nė pameškeriot po svetai
nę su skrybėle ir pasirinkt 
sau grašių. Kiek ten surin
ko nežinau, bet per daugu
mą žmonių, vistiek surinko 
keliatą dolerių. Po išsi
skirstymo, pareinant namo, 
muzikantas Makauskas pa
reikalavo, kad surinkti pi
nigai butų padalinti tarp 
visų. Antanavičius
priešinosi, sakydamas: “Aš 
surinkai!, tai man ir .pri
klauso”. dš to tarp jų pa- 
kįlo vaidai ir muštynė ant 
gatvės. Makauskas, kaipo 
tvirtesnis, apmušė A., o 
pastarasis susiieškojo poli- 
ciantą ir suareštydino M. 
Policiantas, iflatydamas a- 
biejų kaltę, abudu nuvedė 
policijos nuovadan; tapo pa
leisti po $150.00 paran
kos. Teismas atsibuvo 4 d. 
rugpj.., abudu nubausti už
simokėti po $6.00 ir kaštus.

Tas nieko įstabaus; lie
tuviai dar be teismų 
bai gali apsieiti. Bet 
yra priskaitomi prie 
Haven ’o prakilnesnių
vių. Abudu karšti parapijo
nai. P-nas M. su kitu nese
nai aukojo pinigus pirki
mui šv. Kazimiero stovylai 
į lietuvišką bažnyčią.

Rugpj. 6 ir 7 d. po pietų 
parapijos, moterių ir kle
bono, buvo parengta pasi
linksminimai, šokiai ię va
karienė parke. Įžanga 75c. 
Vieną vakarą periškadino 
lietus, antrą buvo žmoniją

Hartford, Conn.
Čia yra susitveręs bažny

tinis choras, vargonininko 
V. Kanclerio vedamas. 
Nors nesenai tesilavina 
dar, bet jau gražiai padai
nuoja. Šis choras buvo su
rengęs gražų pikninkų. 
Žmonių buvo apie 130 as
menų. Labai gražiai cho
ras sudainavo keliata dai
nelių. Buvo nutarta netu
rėti svaiginančių gėrimų. 
Bet vienas choristas atsi
gabeno 24 butelius alaus ir 
tokiu budu suteršė piknin
kų. Šelmį reiktų dabar nu
bausti. Jis tų gėralų turėjo 
kartu su soda ir šaltakoše. 
Išpuolė choro pirmininkui 
tuoj sustabdyti pardavinė
jimų alaus, arba pareika
lauti, kad jis visai iš par
ko išsineštų. Pikninkan at
silankė ir kunigas. Jis už- 
pundijo kiekvienam, ko kas 
paprašė.

Del nekuriu priežasčių 
choras silpsta. Nekurie at
simeta. Ypač merginos. 
Visuomet naujas darbas 
sunku pradėti.

Hudson, N. Y.
pataisyti 

tilpusių 
Joj per- 

lietuvai- 
užsipuola-

ma ant biznierių. Nesakau, 
kad nebūtų tarp lietuvai
čių tokių, kurios elgiasi, 
kaip neišpuola. Bet nėra 
taip, kaip perstatoma anoj 
korespondencijoj. Nedory
bė tuoj visiems matoma. O 
dora, tai po priedanga 
vaikščioja. Todėl ir išveiz, 
lyg nedorybės daugiau 
sviete, negu doros. Paskui 
apie saliunininkus. Jei ne
laikys jų lietuviai, tai lai
kys žydai. Ir jiems lietuvių 
pinigai eis. O tarp saliuni- 
ninkų yra gerų tautiečių. 
Jų salėse susirenkame ir 
apsvarstome savo ir tautos 
dalykus.

Kewanee, Ill.
Darbai pas mus sumažė

jo. Dirba tik po 4 dienas sa
vaitėje. Čia miestelis nedi
delis — yra apie 16.000 gy
ventojų. Tarp jų nemažai 
lietuvių. Kol lietuviai ne
turėjo savo bažnyčios, tai 
išvieno darbavosi, 
nekurie tolsta nuo 
ir glaudžiasi prie

Wishaw. Škotija.
“Rankpelnio” No. 13 bu

vo rašyta, kad per socialis
tų pasidarbavimą' susitvė
rė pašelpinė dr-ja. Bet ap
sirikta. Norėta pasisavyti 
kito darbas. Tą dr-ją sutvė
rė kun. Talmontas. Bet po 
kun. Talmonto išvažiavimo 
socialistai prisisavino. Lie
pos 22 d. per pikninką bu
vo su ženklais. Todėl kun. 
Vasiliauckas, matydamas, 
ją pakliuvus į socialistų 
rankas, sutvėrė kitą pašel- 
pinę dr-ją. Dabar naujoji 
dr-ja sparčiai auga.

Barba.

■■
nas Skalandžiunas gavo ci- 
vilės inžinierystės ir Myko
las Strikulis moksle baka- 
lauriato diplomų.

. Mokslo metas prasidės 
rugs. 16 d. Ši mokslo įstai
ga yra maž daug lietuviams 
žinoma ir todėl neaprašinė
siu jos čia.

Paskutiniame savo susi
rinkime moksleiviai nuta
rė pasiųsti garbiems sve
čiams iš Lietuvos — Dr. 
J. Basanavičiui ir p. M. Y- 
čui pasveikinimų ir padary
ti rinkliavų Tautos Na-_.

Surinkta apie $20.
Jul. K.

Petras Platakis
Po $2.00: Stasys, Ralys, 

Jonas Drazdauskas, Juo
zas Zubė, Kazys Gruzdys, 
Povilas Zaunys.

viso $10.00.
Po $1.00: Justinas Baltu

šis, Jonas Bakutis, Petras 
Mikolainis, Juozas Šimkus, 
Antanas Jasiulevičius, Ka
zys Kainauskas, 
Riškus, J onas
Kaz. Grazdys, L. 
K. Šeris, Petras 
Stasys Kažlauskas, Kristu
pas Klibas, jonas Endziu- 
liš, Ajitalias Urbaitis, Jur
gis Samblionis, Antanas 
Likša, Petrai Tilionis, An
tanas Paulauskis, Antanas 
Laurinčius, Juozas Norbu- 
tas, Vincas Kazlauskas, 
Petras Pivoriūnas, Elzbie
ta Klimavičienė, Kaz. Kli- 
mavičia/ Antanas Turkevi- 
čia, viso- $27.00.

Po 50c.: Motiejus Bleiz
gys (ir sieksnį žemės, 31), 
P. Jasinskaitė, J. Podžių- 
nas, A. Grigaitis, A. Puč? 
korius, J. Šėrnauskas, J. 
Atkočiūnas, viso $3.50.

Smulkių aukų $2.80. 
viso $48.30.

Valparaiso, Ind.
Rugpj. 14 d. užsibaigė 

vasarinis mokslo bertainis 
Valparaiso universitete. Tą 
bertainį lietuvių butą apie 
50 asmenų, Šiemet du Ūe- 
tiBdu gav& lakato aukųi

Brooklyne surinkta $271. 
00.

Chicagoje, III. 3,. VIII. 
1913 m. Įstojo Į L. ^M. Dr- 
jų Nariu Labdariu 
nas Radziukynas,' 
kas-technologas,'1 
chem.-tech. mokyklų
voje, cinko fabsikos Sand- 
val, III’, direktorius,' gim. 
1880 metuose,’•Kurrienuose, 
Balkanų valse., Kalvarijos 
pav., Suv. gub. L. M. irD, 
D. Namams aukoju $100.00

Kazys Kasputis, gim. Ry
goje, Industrijos Departa
mento korespondentas, Chi
cago, Ill. $15.00.

viso $115.00.
Pirko sieksnius žemės ir pa- 

« dovanojo L. M. ir D.
D. Namams statyti:

Chicago, Ill., Roseland:
15 — Petras Šimaitis,

Kauno gub., Ras. pav., 
Nemakščių par., 27 me
tų $10.50.

16 — Gabrielius Beno- 
šius, Suv. gub., Seinų pav., 
Kapčiavos gm., Mensiškių 
sodž., 27 metų $10.50.

17 — Antanas Kavaliaus
kas, Kauno gub., Ukmer
gės pav., Minėnų sodž., 36 
metų $10.50.

18 — Mykolas Šlikas, 
Kauno gub., Pane v. pav., 
Ramigalos par. $10.50.

19 — Povilas Petronis, 
Kauno gub., Panev. pav., 
Gimbelių sodž. $10.50.

20 — Antanas Narkunas,
Kauno gub., Taurag. par., 
32 metų, $10.50.

21 — Stanislovas Čekins- 
kas, Kauno gub., Telšių 
pav., Žarėnų parap., $10.50.

22 — Petras Šatkauskis, 
Kauno gub., Telšių pav., 
Alsėdžių k., 30 m. $10.50

23 — Kazimieras Kab-
nietis, Kauno gub., Ežerė
lių pav., Panemunės par., 
25 metų, $10.50

24 — Kazimieras Paukš
tys, Kauno gub., Kauno 
pav., Stalioraičių sodž., 30 
metų, $10.50.

25 — Pranas Smilga, 
Kauno gub. Tel. pav., Alsė
džių kaimo, 30 m., $10.50.

— Motiejus Bleizgys, iš 
Leipalingio, Suvalkų guber
nijos, t $10.50.

27 — Antanas Puidokas,
iš Raseinių pay., Kauno 
gub., j $10.50.

28 — Andrius. Malkevi-
čia, iš Raseinių pav., Kau
no gub., $10.50,

29 — Broliai Strumilos,
iš Raseinių pav., Kauno 
gub., $10.50.

30 — Antanas Pocius,
muzikas, iš Raseinių pav., 
Kauno gub., $10.50.

31 .— Motiejus Bleiz
gys, t $10.50.

viso $178.50.
Visų Šventų parapijoje, 

Chicagoje, HL, surinkta

$5.00. sieksniu žemės ir paaukojo 
L. M. Dr-jai $21.00, šiaip 
aukų pridėjo $4, viso 25.00 

Pirko sieksnius žemės ir 
aukojo L. M. D. Draugijai:

38 — Jonas P. Bugdi- 
nas

39 
ka

40 
kas

41 
lis

Šiaip aukų sudėta:
Po $5.00: Pranas Gudas 

ir Vladislovas Daukša, šv. 
Kryžiaus parapijos vargo
nininkas 10.00

$4.00 aukojo: J. ŽoĮ- 
pys 4.00

Po $3.00 aukojo: Petras 
Mažutis, A. B. Žemaitis ir 
Pranas Banys, viso 9.00

Po $2.00 aukojo: Juozas 
Mačiulis, Jonas Raudonius, 
Juozas Daugiala ir Juozas 
Drukteikus, viso 8.00

Po $1.00 aukojo: Adolfas 
Radavičius, Pranas Šim
kus, Pranas Venckus, Jo
nas Bartkus, Juozas Polia- 
kas, Antanas Kuizinas, My
kolas Paukšta, Jonas Ilgi
nis, Vincas Petkevičia, An- 
|(inas Urbutis, Antanas Ja- 
Bimavičius, Juozas Karde- 
Bs, Jonas Milinavičius, Sta- 
B si o va s Milinavičius, F. K. 
■trzynickis, Augustas Bar- I 
■sius, Jonas Klimas, Jo
bs Šukevičia, Antanas 
«tkus, Pranas Stasiulis, 
■anislovas Kučinskas, 
■ozas Burinskis, Kazim. 
iBrsis, Antanas Pašilis, I- 
|»elė Aleksandravičiūte, 
!■ Norvaišas, P. Al. Šau-

10.50
J uozas Kušlei-

10.50
Jonas Mališaus-

10.50
Vincas Viščiu-

10.50

5
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RUGPJŪTIS m., 1913 m.
21. K. Joanos, Anastazijos
22. P. t Timotėjaus
23. S. Pilypo išp.
24. N. 15 po Sek. BaltramieJ. Ap.
25. P. Liudviko k.
26. U. Irenėjaus ir Zefirijauį
27. S. šv. Kaz. kūno Perkel.

sadoriams. Sakoma, kas ne
daryta, bet jokiuo budu 
negalėta susidurti su kon
ferencijos nariais. Todėl 
memorandumas be nieko ir 
palikęs, o jų džiaugtasi, 
kad jie tuo raštu ir grasi
nimais sujudįsią visą Eu
ropą. Keistas lenkų naivu
mas!

□
13 & Iš savaites savaiten.

it—.--i -=ir=—- ...........=ir ■■■■   "a-L-n

□ 
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IPatėmijimaif
❖ . . . . . ❖

“Draugas” atspauzdino 
pasmerktojo miriop Jono 
Sušinsko lašką ir tomis pė
domis nubarė kitų laikraš
čių redakcijas, kurios buk 
taippat gavusios tokius laiš
kus, bet apie tai nutylėju
sios. Bet iš kokių šaltinių 
“Draugas” sužinojo, kad ir 
kitos redakcijos “laiškus” 
gavusios? Jei butų buvę ga
vusios, be abejonės butų at- 
spauzdinusios, nors tas “lai
škas” neikiek neišrodo “in- 
domus” savo turiniu. Pas
merktasis miriop Sušins- 
kas nedaro viešos atgailos 
už savo blogus darbus, bet 
visą bėdą suverčia ant ki
tų, būtent, ant savo drau
gų ir smuklininkų, kurie jį 
išvedę iš doros kelio, o jis 
buvęs “labai doras” vai- 
kinėlis. Juk tai retas apsi
reiškimas, kad piktadaris 
taip drąsiai turėtų savo 
piktadarybes suversti ant 
kitų, nors gerai žino, kac 
jis pats viskam kaltas.

*
Peterburgo teismo rūmai, 

prokurorui pareikalavus, 
visai uždarė du Peterburgo 
socialistų darbininkų dien
raščiu: “Luč” ir “Pravda”. 
Abu tuodu dienraščiu bu
vo vedamu marksizmo pa
kraipoje. “Luč” ėjo nuo 
nuo rugsėjo 16 d. 1912 m., 
o “Pravda” nuo balandžio 
22 d. 1912 m. Per tą laiką 
“Pravda” buvo konfiskuo
ta 60 sykių, ty. kas kuone 
penktas numeris, pabaudos 
išmokėjo redakcija 7.700 
rub. Redaktoriai buvo nu
teisti tris sykius po tris 
mėnesius kalėjimo be pa
keitimo pinigine pabauda. 
“Luč” iš šimto numerių 
buvo konfiskuotų 33, už 5 
tik numerius reikėjo užmo
kėti 2.200 rub. pabaudos, 
išsilaikyti tuodu dienraš- 
eiu galėjo tik ačii; tam, kad 
gaudavo gausiai aukų iš 
larbininkų (“ V. ” ).

*
“Lietuvos” 33 numery j 

paskelbta L. M. D. atstovų 
maršrutas, kur tarp kitko 
paminėta, kokiomis dieno
mis atsibusiąs ir 4-tasai lai
kraštininkų suvažiavimas 
Shenandoah’e. Kas įgaliojo 
“Chicagos Maršruto Komi
tetą” skirti laikraštininkų 
suvažiavimui laiką — neži
noma ir todėl yra daugiau 
net kaip stebėtina. Juk Lie
tuvių Spaudos Draugija tu
ri savo vyresnybę ir tik ji 
viena tegali suvažiavimams 
skirti laiką.

*
Nemaža buvo rašoma, ir 

kalbama apie universitetą, 
kuris labai reikalingas Vil
niaus miestui. Visos ligšiol 

’darytos pastangos palikusios 
be vaisių. Biurokratai griež
tai atsakę, kad dar anksti 
tasai darbas. Universitetas 
esąs labiau reikalingas Kau
kaze, negu Lietuvoje.*

Vilniaus “Viltis” beto- 
bulindama lietuvių rašybą 
priėjo jau net prie to, kad 
žodį Vokietija ėmė rašyti 
žodžiu “Vokija”, gi Liepo
ją — Liepoja. Tokie vardų! 
keitimai, manome, nekokį 
gimdo skonį skaitytojuje. 1

Gera proga.
Kiekvienam žmogui pa

sitaiko labai dažnai gyveni
me gen| progų. Tik deja! 
jis lygiai dažnai jas prama-' 
to, arba praleidžia jas ne
siskubindamas pasinaudoti 
iš jų. Visaip žmogus pra
leidžia gerą, progą,. Šitai 
jaunas vyrukas nesirūpina 
sutaupyti pinigų, ingyti 
mokslo, išmokti amato. Po 
pusamžio pamato, praleidęs 
gerą progą ir ant visados 
pagadinęs savo gyvenimą. 
Štai vėl dauguma mus lie
tuvių . nesirūpina įsirašyti 
į geras pašelpines dr-jas, 
apsidrausti ant geros su
mos Susivienijime. Netikė
tai patinka vargšą nelaimė 
ir nabagas pasijunta skur
džiame padėjime, o jei ve
dęs, tai įstumia vargan ir 
savo šeimyną. Kitas žmo
gus nužiūri gerą vietą biz
niui; mato, kad tan biznin 
sudėti pinigai atneštų ge
rą pelną. Bet jis lukuriuo- 
ja, nesiryžta uždėti biznį.

Praeina kiek laiko — žiuri 
jau peisokas riogso toj vie
toj. Taigi yra didžios svar-' 
bos dalykas nepraleisti, pa
sinaudoti iš progos.

Apsirinka, padaro klai
das ir praleidžia progas pa
vieni asmenįs; lygiai tą pat 
padaro dr-stės ir tautos. 
Nevisi tautos nariai mato 
jai gerą progą ir grasian- 
čius jai pavojus. Bet tą ge
rai mato tautos vadovai. 
Geri, susipratę tėvynainiai 
ir nurodo tą viską savo tau
tiečiams. Ragina nepraleis
ti geros progos, taisyties 
sutikti grasiantį tautai pa
vojų. Nuo šimtmečių lietu- 
vių tauta turėjo ir po šiai 
dienai turi priešų. Lietuvos 
pakraščiai ištautėja, eina 
lenkinimo ir rusinimo dar
bas ir jos viduj; ekonomiš
kai lietuviai yra žymiai žy
dų pavergiami. Kaip pavie
nis asmuo turi ištempti sa
vo pajėgas, kad išvengus 
smūgio, taip ir visi tautos 
nariai privalo sujungti spė
kas, kad prašalinti abelną 
visiems pavojų.

Dabarties pasitaiko 
mums geriausia proga pri
sidėti prie tautos reikalų. 
Nepraleiskime tos progos. 
Tarp mus yra svečiai iš Lie
tuvos ir renka aukas pra
kilniausiam tikslui ir di
džiausiam reikalui. Tautos 
Namų Vilniuje reikalas y- 
ra degte degantis. Todėl da
barties kuoskaitlingiau at
silankykime į svečių pra
kalbas ir gausiai pilkime 
aukas.

sija pasiųsta, lydint 500 ka
zokų su trimis kanuolėmis. 
Komisija užėmė miestelį 
netikėtai ir sugrįžo Vladi- 
vostokan su pilnu praneši
mu. Pasirodė, kad ši vieta 
buvo apygarda, kur maldi
ninkai rinkdavosi. Bet pas
kui pakliuvo į rusų ir chi- 
nų pabėgusių kalinių ran
kas ir labai greitai išbujojo.

Įsteigėjas buvo milijonie- 
rius-asketas Inokenti Sibi- 
riakov, kurs paveldėjo $25.- 
000.000. Jisai papuolė mis
tiškų žmonių intekmėn ir, 
galop, atsisakė nuo savo 
turtų. Bekeliaudamas po A- 
ziją, jis atsidangino į Iman 
klonį. Čia rado maldingų 
žmonių ir davė jiems $5- 
000, už kuriuos pasistatė 
namus ir cerkvę. Jų buvę 
apie 23 asmenįs. Į ketvir
tus metus po to, užpuolė 
kaliniai, pabėgę 
ko, kurie visus 
nugalabijo. Šie 
uždėjo Imansko 
ką. Iš pradžios
vagių lindynė ir per du me
tu užpuldinėjo ant laivų, 
plaukiojančių upe Ussuri.

Respublika plėtojosi. Pri
būdavo banditų, girtuoklia
vo, mušėsi, žudė žmones. 
Galop atėjo chinai su savo 
pačiomis. Banditai nugala
bijo chinus ir jų pačias sau 
pasiėmė.

Respublika vis augo, su
taisė sau konstituciją, įsta
tymus ir miestelis kartu su 
apylinkėmis turėjo apie 5.- 
000 žmonių, kuomet Veliki j 
ją atrado. Kuomet rusų ko
misija, lydima kazokų, atė
jo miestelin, ji rado beka- 
riant už kojų žmogų, kurs 
bandė arklį pavogti. Kitas 
plikas chino lavonas tekšo- 
jo ant sniego. Jis buvo su
laužęs žuklavimo įstaty
mus. Įstatymai nepanašus 
nei į rusų, nei į chinų įsta
tymus.

iš Irkuts- 
23 žmones 
užpuolikai 

respubli- 
buvo tik

Suvienytų Valstijų ofici- 
ilis raportas už fiskalius 
1913 m. paliudija milžiniš
ką šios šalies gyventojų pa
žangumą girtuoklybėj, kor- 
tavime ir rūkyme. Tuo at
žvilgiu pereitais fiskaliais 
metais sumušta visi pirm 
buvusieji rekordai. Valdžia 
iš tos “tautinės” pramonės 
turėjus $344.424.453 pelno. 
Degtinės išgerta 143.220.- 
000 galionų, o alaus 65.246.- 
000 bačkučių. Prie to žaislo 
sunaudota 32Į^ milijonai j 
kaladžių kortų. Tai bilansas 
Suv. Valstijų šimto milijo
nų gyventojų. Nereikalauja
me užginti, jogei ir lietu
viai plačiai prisidėjo prie 

r to valdžios pelno padidini
mo.

Pereitą sykį šioj vietoj 
paminėjome, kad. lenkų de
legatai buvę pasiųsti Lon
donan su Memorandumu ir 
ten turėję aną inteikti am
basadorių konferencijai. 
Dabar tų pačių lenkų lai- 

| kraščiai skelbia, kad dele
gatams nepasisekę induoti 
savo memorandumą ąmba-1

Respublika caro Imperijoj.
Svarbiausiu dalyku Ru

sijos vidaus dalyki; minis- 
Iterio yra nutarti, kas dary- 
Iti su Imansko respublika, 
Ikurios darbai ir baisenybės 
Istebino Rusiją per pasta
ruosius šešis mėnesius, 
į Dvidešimts metų kai gy- 
ivuoja caro imperijoj Iman- 
Isko respublika. Ji turi sa
lvo konstituciją, įstatymus, 
[bausmes, spaudą ir polici
ją. Ji atrasta, vienok, tik 
pastaraisiais laikais. Res
publika randasi 300 mylių 
nuo Vladivostoko klonyj 
upės Iman, Primorskoj pro
vincijoj. Ją atrado keliau
ninkas Kazimieras Velikij: 
Nežinosi upe' Ussuri ieško
damas sabalių. Pribuvęs 
prie prieupio Iman, pasilei
do viršun tos upės. Ant 

Ižemlapio nieko nebuvo pa- 
Iženklinta toj vietoj. Bet ne
tikėtai jis išvydo šen ir ten 
ukius. Manė, kad tai kokia 
chinų sodyba. Bekeliauda
mas toliau, pamatė mieste
lį su apie tūkstančiu namų. 
Patiko keliatą vaikų. Jie 
išveizėjo mongoliško tipo, 
prakalboj vienok, darkyta 
rusų kalba. Paskui jį suti
ko apsiginklavęs vyras ir 
suareštavo. Visi namai ir 
cerkvė buvo rusų stilium, 
bet aiškiai matėsi chinų in- 
tekmė. Urnai pamatė ke
liauninkas esąs rusų-chi- 
niškoj sodyboj, kuri vadi
nosi “Imanskaja Respubli
ką” ir skaitėsi neprigul- 
minga nei nuo ..caro val
džios, nei nuo Pekino vai
zdžios. Ant priskretusias 
'karčemos plezdeno vėluva, 
kuri buvo panaši į rusų, bet 
su chinų smaku viduryj. 
Ant laimės keliauninkui pa
sisekė išsprukti.

Vladivostoke išpradžios 
netikėjo jo pasakojimams. 
Paskui, vienok, buvpkomi-]rių

Neišmintingumas su pini
gais.

Didžiuma lietuvių, pribu
vusių šion šalin, nėra per- 
leidinėję per savo rankas 
po daug pinigų tėvynėj. 
Gal tos priežasties delei 
taip daug neišmintingumų 
ir padaroma su pinigais.

Pirmiausiai labai negera, 
neatsargu laikyti daug pi
nigų namuose; ypač negera 
nešiotis su savim. Ar daug 
rastumėm lietuvių, kurie 
nebūtų praradę kiek pini
gų del savo neatsargumo. 
Vieniems namuose pavagia 
įlindę plėšikai, arba sunie
kė ję,.mųs patįs žmonės ap
žiūri komodas, skrynes, ki- 
šenius. Taipgi neretai va
žiuojant gatvekariais ap
sukrus vagiliai ištraukia 
mašną iš kišeniaus. Pasibai
sėtinai dažnai ir po daug 
pinigų žudo mūsiškiai to- 
kiuo budu. Kol žmogus pats 
neišmėgina nesmagumo ne
tekti keliatos dešimkių, tai 
jis maž kiek ir paiso. Taip 
neturi 
mokas 
mių.
gus visuomet reikia laikyti 
banke. Bankinės kningutės 
plėšikai nerušioja. Pavog- 
dydamas pinigus ne vien jų 
netenki, bet dar akstini ir 
padrąsini vagilius ir plati
ni tokiuo budu vagystę.

Kiti neišmintingai elgia
si su pinigais netaupydami 
jų. Aikvoja pinigus į visas 
puses. Perka perbrangius 
laikrodžius, rinkutes ant 
pirštų ir kitokius niekus. 
Ateina pedliorius ir pasi
duoda įloti pirkti kokį be
reikalingą niekniekį, arba 
tokiam užsisako . “pikčie-

būti. Imkime pa- 
iš kitų nelai- 

Atliekamus pini

o tas dingsta ir dingsta. 
Dar kiti vėl apsirinka pirk
dami lotą arba namus. Įsi
taisyti namus yra begalo 
geras daiktas. Bet ne vie
nam mūsiškių nusipirkus 
reikia gailinties, nes nusi
perka neapsižiurėjęs, netin
kamoj sau vietoj.

Netaupus žmogus yra tik
ras vergas. Ir vergas-liuos- 
noris. Daug yra žmonių, 
kurie visą amžių vergauja. 
Žmogus, kurs ką tik uždir
ba, tą praleidžia yra nuola
tinėj vergijoj. Ištrukti iš 
vergijos žabangų yra taupy
ti. Juo daugiau turėsi su
taupęs, juo laisvesnis busi. 
Toks taupytojas mato, kad 
jo sutaupyti pinigai pada
rys jį pilnai laisvu. Darbi
ninkams neretai reikia ei
ti straikan. Turėdami ge
rai sutaupę pinigų, jie veik 
tikri, kad jie išlaimės strai- 
ką. .Galų-gale juk badas su
ardo ir vienybę tarp strai- 
kininkų ir, iš dalies, skebus 
pagimdo. Todėl tegu kiek
vieno užduotim būva pasto
ti taupiu, naudoti pinigus 
išmintingai ir elgtis su jais 
atsargiai, kad nepavogdin- 
ti ir 
jant.

nepamesti besinešio

Apie madą.
Rodos, lig šio laiko 

nes jau turėjo atrasti dra
bužiams ir avalui tokią 
madą, kuri geriausia tiktų 
žmogaus išvaizdai, tiktų 
viso kūno smagumui ir liuo- 
numui. Ir daugiau, rodos, 
mada neturėtų mainyties.

zmo-

Žmogų, yienok, neuŽganč« 
dina vien patogumas in 
liuonumas. Jam reikia ii; 
įvairumo. Ieškoti ko norą 
naujo, nepaprasto yra įgim
ta žmogaus prigimty j. Ir 
tai gera žmogaus žymė. 
Todėl visame kame žmogus 
ieško įvairumo. Įvairina jis 
drabužius ir avalą. Mada 
todėl mainosi. Bet paįvai- 
ryti madą nereikia pamate 
ją keisti. Galima mainyti 
spalvas, audeklą ir kitas 
smulkmenas.

Bet taip nėra. Mada nuo
lat griaujama pamatuose. 
Žmogui nerupi pritaikyti 
drabužį tinkamiausiai jo iš
vaizdai, patogumui ir liuo- 
numui. Ypač nepastovi ir 
eina į kraštutinybes mada 
moterių aprėdaluose. Butų, 
vienok, klaidinga daleisti, 
kad mados nepastovume y- 
ra kalti drabužių ir avalų 
gamintojai. Modistės ir siu
vėjos gali tik paakstyti be
sirandantį neramumą.

Taigi mada pasilieka ne
protinga ir nežmoniška. 
Gaminant drabužį nežiūri
ma, kad padarius jį taip, 
kad. kunui butų liuonu, 
smagu, sveika, bet labai 
žiūrima, kad jis butų su- 
lyg mados.

Nekurie tokio apsireiški
mo priežasčių ieško giliau. 
Sako, kad drabužius sten
giamasi nors nesąžiningai 
padaryti simboliškais; no
rima išreikšti kokios nors 
ideos. Norima išvengti nuo
latinio savęs žinojimo ir pa
siekti į simbolizmą. Gal 
taip ir yra.

Apie alfabetą
Kaip alfabetas atsirado?
Niekas nežino visko, kaip 

ištikro atsirado alfabetas. 
Alfabetas išaugo ir išsito
bulino labai palengva, ly
giai kaip kad kūdikiai iš
auga į vyrus ir moteris. 
Visi geri daiktai sviete iš
siplėtojo palengva. Yra ge
rai suprantama ir žinoma, 
kad koks išminčius atsisė
dęs kartą neišgalvojo alfa
beto. Taigi žinoma, kad al
fabetas prasidėjo paveik
slais.

Lygiai kaip kūdikiai 
pirm negu gali skaityti rai
des, skaito paveikslus, taip 
ir žmonės rašydavo ir skai
tydavo paveikslais. Laikui 
bėgant, paveikslai prastino- 
si ir prastinos!, kol nedaėjo 
iki to, kad juos imta varto
ti, kaipo raides. Tiktai ži
noma, kad O kadaisia buvo 
akies paveikslas. Kas kartą 
paveikslas buvo prastina
mas, kol jis nestojo, galop, 
paprastu O. Taipgi tikrai 
žinoma, kad I buvo stovin
čio žmogaus paveikslas; ne
kurie tvirtina, kad A reiš
kė namus arba piramidą.

Nuo labai senų laiki; e- 
giptėnai vartojo dvejopą 
raštą — paveikslų, senąjį 
ir raidžių naujasnįjį. Pir
mąjį vartojo kunigai ir bu
vo šventas raštas, antrąjį 
vartojo šiaip žmonės. Per 
ilgus metus šių laikų mok
slo vyrai nemokėjo skaity
ti senąjį paveikslų raštą. 
Galop jie rado garsų Roset
ta akmenį. Ant jo tie pat 
dalykai buvo parašyti pa
veikslais, raidėmis ir dar 
kitomis raidėmis. Tokiu 
budu mokslo vyrai surado 
sau raktą ir su jo pagelba 
išmoko visus paveikslų raš
tus perskaitytu

Ar yra indomių dalykų 
alfabetu?

Pradžiamoksliams alfabe
tas yra sausas, nuobodus

giliau dalyką studijuojant, 
atrandame daug indomių 
dalykų jame. Jei paimsim 
kokios nors kalbos alfabe
tą ir imsim grupuoti raides, 
norėdami atrasti, kiek gru- 
pų mes iš jų galėtumėm 
padaryti, tai atrastumėm, 
nesvietiškai didį grupų 
skaičių. Vienas garsiausių 
pasaulio kalbininkų, prof. 
Max Mueler atrado, kad su 
24 raidėmis galima padary
ti 620.448.401.733.239.439,- 
360.000 grupų. Toks nume
ris tiesiog netelpa mus gal
von

Po kiek kalbos turi žo
džių?

Veik visų kalbų raidės 
randasi toj pat eilėj. Neži
nia, vienok, kodėl taip su
sidarė. Skaičius žodžių įvai
riose kalbose labai įvairuo
ja. Anglų ir vokiečių al
fabetai turi po 26 rai 
dės; francuzų 25, hispanų 
27; italų 20, rusų 36; grai
kų 24; latina ir hebraiška 
po 22; keltų 17; arabų 28; 
persų 31; turkų 28; sanskri
tiška 44; chinų daugiausia 
— 214, lietuvių 33 raides.

Žinoma, nei viena kalba 
neturi tobulo alfabeto. Ne- 
kurios raidės turi atsaky
ti keliems garsams. Anglų 
kalba, sulyg kalbininkų, tu
ri 42 garsu, o jos išreiški
mui teturi 26 raides. Apart 
to, nekurios raidės turi 
du garsu, pav., C būva K ir 
S.

fluodąį rankpinigius,įmoksiąs. Ištikto, yienok,

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI. .

Westvilles leberiui. Be 
reikalo imatės eiles rašytu 
Sudėti geras eiles reikia 
tam tikros dovanos. O ją 
turi labai retas. Rašinėkit 
žinučių; matysit ir Tams
tai bus smagiau ir skaity
tojams naudingiau.

XXX. New Haven, Conn. 
Ačių, kad pasižadate rašL 
nėtį. Lauksime, > >
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Suvienytos Valstijos šiandie
Pagal H. Thomson.

Washingtone yra ofisas, ] iš tų grudų siekia virš 
vadinamas “census office”.' 
Minėtasai ofisas kas dešim
ti metai paskiria žmones 
surašyti visus šalies gyven
tojus, vyrus, moteris ir vai
kus. Paskutinis gyventoji! 
suskaitymas atsibuvo 1910 
m. Skaitlinės parodė, kad 
žmonių šioj šalyj tais me
tais butą 91.972.266. Pride
dant gyventojus Alaskos ir. 
salų, Suvienytoms Valsti
joms prigulinčių, .tas skai
čius eina virš 101.000.<)00.
Pirmasis gyventojų suskai
tymas buvo 1790 m., ty. 120 
metų prieš paskutinįjį. 
Tuomet gyventojų butą a-; 
pie 4.000.000. Tai parodo? 
nuostabų augimų.

Didžiausį gyventojų skai
čių turi New Yorko valsti
ja; antrų vietų užima Penn
sylvania. Pirmoji valstija 
turi 9.113.614, antroji 7.-’ 
665.111. Skysčiau apgyven
ta yra Nevada, kuri turi 
tik 81.875 gyventojus. To 
priežastis randasi tame, 
kad tik maža valstijos da
lis tetinka apdirbinėjimui 
lietaus stokos delei.

Plotas Suvienytų Valsti
jų be kolionijų siekia 3.- 
000.000 ketv. angį, mylių. 
Ant tokio didžio ploto už
tinkame veik visokios rų
šies dirvos ir klimato. Ant 
oluotų įkalnių Maine’o ir 
New Hamshire’o skurdžiai 
uždera javai, o neužmato
mos erdvės Mississippi klo
nio ir pajūriai ir paupiai 
turi nuostabiai derlinga 
dirvų. Nekuriose vietose di
di žemės plotai tinka veik 
visokiems javams. Šiauri
nėse dalyse žiemos esti il
gos, o vasaros trumpos ir 
todėl tik nedaugelis grei
tai augančių javų tenu- 
noksta. Pietuose-gi Flori
doj, Louisianoj, Texas’e ir 
pietinėj Kalifornijoj vieši 
nuolatinė vasara. Tūlose ša
lies dalyse lįja, tarsi, be 
paliovos, kitose vėl dalyse 
lietus yra retas apsireiški
mas. Yra ir tikrų tyrynų. 
Kitur randame žemės užka
riautos nuo upių arba jū
rių. Pakraščiu žemutinės 
Mississippi randame vietų 
žemiau upės. Paupiu supil
tieji kriaušai sulaiko van
denį nuo jų užliejimo.

Iš javų, derančių šioj ša
lyj, yra komai. Čia užau
ga tris ketvirtdalės visa- 
svietinio užderėjimo. Kor- 
nai yra geras maistas žmo
nėms, taipgi arkliams, gal
vijams ir kiaulėms. Pui
kus yra reginys banguojan
čių komų lauke. Daug šie
no gaminama šioj šalyj, 
nors jo maža gebenama už
sienin. Įvairios žolės yra 
sėjamos tam tikslui, ypa
tingai dobilai, motiejukai, 
alfalfa ir nekurios žirnių ir 
pupų rųšįs. Šioj šalyj la
bai gerai dera medvilnė 
(bovelna). Jokioj šalyj ne
gali medvilnė taip gausiai 
užderėti, kaip Suvienytų 
Valstijų pietuose. Pusė to 
užderėjimo yra gabenama 
užsienin. Egipte ir Indijoj 
taipgi auga medvilnė, bet 
minėtose šalyse klimatas 
nėra tikęs geriausioms to 
augalo rųšims. Seniau med
vilnės grudai buvo metami 
laukan. Nesumanyta nieko 
gero iš jų padaryti. Dabar
ties iš tų grudų yra span-, 
džiamas aliejus, o liekanos 
suvartojamos kaipo mais
tas galvijams ir kaipo trų- , 
tos. Pūkuojama, kad vertė i

metus.
Valstijose 

uždera kviečiai. 
Viena ketvirtdalė to užde- 
rėjimo yra išgabenama Eu
ropon. Gražiai dera taipgi 
avižos ir bulvės. Apsčiai 
auginama tabokos. Daug 
tūkstančių vyrų, moterių; 
ir vaikų yra užimtų gami
nimu to daikto, be kurio 
žmonės butų švaresni, svei
kesni, turtingesni ir laimin
gesni. Toliau prieiname 
prie cukraus. Suvienytose 
Valstijose cukraus daugiau 
suvartojama, negu kokioj 
kitoj šalyj. Vienas moksli
ninkas sako, kad čion pa
reina po 70 svarų ant kiek
vieno vyro, moteries ir vai
ko. Cukrus gaminamas iš 
cukrinės lendrės, burokų ir 
truputį kliavo. Tie tai yra, 
svarbiausieji šios šalies ja- 
val-

Floridoj ir Kalifornijoj 
nuostabiai tarpsta vaisiai. 
Apsčiai auga apelsinai, ana
nasai ir kiti tropiškieji vai
siai. Kol kas vaisių nedaug 
tėra užsienin gabenama.

Ligšiol rytinės valstijos 
šios šalies politikiniame ir 
ekonominiame gyvenime lo
šė svarbiausių rolę. Visi 
prezidentai buvo gimę į 
rytus nuo Mississippi. Bet 
dabarties vakarinės valsti
jos kįla labai sparčiai ir gal 
neužilgo prezidentas bus iš
rinktas iš anapus Mississip
pi- _ _

PaTTSTg'oj Tafto preziden
tystės Suvienyti^ Valstijų 
valdžiai sukako 124 metai. 
Tame laikotarpyj buvo 26 
prezidentai, kurių 22 buvo 
išrinkti, kiti buvo vice-pre- 
zidentai,' užėmę prezidentų 
vietų delei mirties tų, ku
rie buvo išrinkti.

Iš visų prezidentų devyni 
buvo išrinkti du kartu. Trįs 
prezidentai buvo nužudyti 
Tėmytina, kad jie visi pa
eina iš nedaugelio valstijų.1 
Penki paėjo iš Virginijos,’ 
penki iš Ohio, penki iš New 
Yorko, trįs iš Tennessee; 
Illinois du, Louisiana vie-, 
nų; New Hampshire vienų, 
Pennsylvania vienų, 
na vienų.

Kuomet baltieji 
šion šalin, pastaroji
visai kitoniškai. Didesnioji 
jos dalis užaugusi buvo ne
įžengiamais miškais. Tik 
Mississippi klonio dalyj ne
buvo miškų. Tai buvo didi 
erdvė ir dabarties joj yra 
daugiau medžių, negu šim
tas metų atgal. Pirmieji a- 
tėjunai nesigailėjo miškų 
ir daug jų buvo išaikvota 
bereikalingai. Žmonės manė 
tada, kad jų ant visados 
užteks. Šiose dienose taip 
sparčiai miškai mažinasi, 
kad ant trijų nukirstų me
džių, vienas tepriauga. Su
prantama, kad jų greit ne
liks, jei nebus subrusta so- 
dyti medžius dideliame 
skaičiuj. Miškų mažinimas! 
eina šioj šalyj sparčiau, ne
gu kokioj kitoj.

Pažvelgsime dabar į gy
vulių veisimų šioj šalyj. 
Vakarinėse valstijose yra 
tūkstančiai akrų, pavestų 
ganykloms. Pulkai galvijų 
ganosi jose. Keliatas metų 
atgal tose valstijose buvo 
daug milijonų akrų valdiš
kos žemės, ant kurios mil
žiniški būriai galvijų bas
tėsi žiemų-vasarų. Gyvento
jų skaičiui augant daug tos 
žemės pareikėjo farmosas.

$100.000.000 į
Suvienytose 

gausiai o

India-

atėjo 
išrodė

Ganyklos sumažėjo. Galvi
jai jau negali išsimaitinti 
žiemų, ganyklose; turi but 
šeriami Todėl jautiena kas
met brangsta.

Ligšiol, vienok, Suvieny
tos Valstijos yra svarbiau
sia jautienos gamintoja 
pasaulyj. Tūkstančiai gyvų 
galvijų išsiunčiama Euro
pon. O šaldytos mėsos kas
met yra išvažiojama mili
jonų milijonai svarų po vi
sų pasaulį. Kiaulienos irgi, 
čion yra daugiau gamina
ma, negu kokioj kitoj šalyj.

Veik kiekvienoj valstijoj; 
yra veisiama avių del mė-. 
sos ir del vilnų. Vilnų ga-, 
minime Suvienytos Valsti-, 
jos užima trečių vietų. 
Australija pirmų, Argenti
na antrų, Rusija trečių. Nors 
daug vilnų yra gaminama 
šioj šalyj, bet jų neužtenka 
ir nemaža jų yra įgabena
ma iš kitur.

Paukščių auginimas ir 
vištų dedinimas yra ityn 
svarbi ūkės šaka šioj šalyj. 
Yra išrokuota, kad du šim
tu kiaušinių sunaudojama 
vieneriais metais del kiek
vieno vyro, moteries ir vai
ko. Labai mažai kiaušinių 
išgabenama užsienin. Taip
gi ir pienininkystės pro
duktai veik visi suvartoja
ma namie.

Šioj šalyj daug veisiama 
arklių ir mulų ir daug jų 
gabenama Europon, Afri-. 
kon ir Azijon. Mulas ėda 
mažiau, negu arklys ir esti 
stipru kadir ant palaikio 
pašaro maitinamas. Boerų 
karo metu pietinėj Afrikoj 
tūkstančiai Amerikos mulų 
traukė vežimus su provian
tais.

Dabar pažvelgsime į po
žeminius turtus šios šalies. 
Jie yra milžiniški. Pirmoj 
vietoj stovi geležis. Čion 
iškasama trečia dalis vis® 
svieto geležies. Trįs valsti
jos: Minnesota, Michigan ir 
Alabama suteikia daugiau
sia geležies. Labai daug va
rio iškasama. Veik puse to, 
kas iškasama visame svie-i 
te. Varis yra naudingas me
talas. Jo daug suvartojama 
vieloms ir elektros maši
noms. Nemažai taipgi jo 
sunaudojama laivų apden
gimui Vario daugiausia 
randama Montanoj, Michi- 
gane ir Arizonoj. Šioj šalyj 
yra iškasama penkta dalis 
visame sviete iškasamo 
aukso. Sidabro gavime po 
Meksiko užima pirmų vie
tų. Švino ir cinko apsčiai 
iškasama. Tarp iškasamų
jų mineralų pirmų vietų uži
ma anglis ir nafta. Šių iš
kasama pusė to, kas visa
me sviete. Suvienytose Val
stijose veik- visur randasi 
budavojamųjų akmenų, 
kaip tai, kalkakmens, gra
nito ir marmuro.

Ant galo pažvelgsime į 
Suvienytų Valstijų gyven
tojus. Pirmiesiems atėjū
nams čia buvo labai daug 
darbo. Žemė tuomet buvo 
visiems liuosa, ir labai ma
ža kas bernavo pas kitus. 
Nes lengva buvo ingyti loc- 
nų farmų. Po revoliucijos, 
ty. atsiskyrus nuo Angli
jos, visa neužimtoji žemė 
paliko valdžios nuosavybe. 
Tų žemę valdžia labai pi
giai parduodavo. O vėliaus 
pradėjo dalinėti veltui vi
siems, kurie tik sutikdavo 
apdirbinėti jų. Ta žemė nė
ra dar visai išdalyta.

Taip tai didi yra gamtiš
ki šios šalies turtai.

Iki Revoliucijos laikų 
Šiaurinėm Amerikon 
atkeliavę

tai, airiai, franeuzai ir vo
kiečiai. Po Revoliucijos la
bai maža teatėjo. Po 1830 
m. atėjūnų skaičius trupu
tį padidėjo, bet iki 1842 m. 
nebuvo labai žymus, Iki 
1860 m. visi atėjūnai buvo 
iš Anglijos, Airijos ir Vo
kietijos. Po civilio karo a- 
tėjunų skaičius didžiai pa
didėjo. Dabar jų ateina ar
ti milijono kasmet. Ne taip 
daug ateina dabar iš Angli
jos, Airijos, Vokietijos, 
Norvegijos ir Švecijos. Da
bar daugiausia duoda atei
vių Rusija, Austrija ir Ita
lija. Nekurie bėga dd. per
sekiojimų, kiti pagerinti 

i savo būvį, idar kiti, kad iš
vengti tarnavimų karino-1 
menėj. Nekurie atėjo ant 
visados, kiti susitaupę grįž
ta atgal. .Stropesnieji, tau
pesnieji, mokantieji pasi
naudoti laisve, gražiai pra
knista šioj šalyj. Veik vl- 
suose didesniuose miestuo
se randame gražiai pasitu
rinčių atėjūnų. Yra daug 
žymių daktarų, advokatų 
ir kitų profesionalistų, ku
rie yra sūnus tėvų, nemo
kančių angliškai.

Niekur nėra tiek turtuo
lių, kaip Suvienytose Val
stijose. Bet ir niekur nėra 
turtuoliai duosnesni, kaip 
šioj šalyj. Tos gausios au~ 
kos naudingoms viešoms į-t 
staigoms nustebina euro
piečius. Milžiniškos sumos 
paskirtos įsteigimui knin- 
gynų, muzejų, dailos gale
rijų ir įstaigų moksliškiems 
ir soeialiams tyrinėjimams. 
Tad pas amerikiečius yra! 
daug gerų pusių. Bet nėra 
ir jie be ydų. Nekuriais at
žvilgiais ši šalis stovi už
pakalyj kitų. Taip, čia 
silpnai stovi muzika, daila 
ir literatūra. Įstatymų pil
dyme, pagodojime teisių i 
kitų, amerikiečius viršija 
daugelis tautų. Politikoj 
ne visuomet esti švaru.

Amerikiečių tauta nėra 
dar susidariusi. Čia sute
kėjo žmonių įvairių rasių, 
įvairių religijų, papročių,1 
temperamentų ir visi gy-

dyje buvo svarstoma apie 
samdymo sųlygas. Virėjų 
draugijos’ delegatas prane
šė, kad virėjų padėjimas e- 
sųs labai blogas: jiems ten
ka daug ir sunkiai dirbti. 
Statistika rodo, kad Rusi
joje 20%' yirėjų dirba 10 
vai., 31% — 12 vai., 35%—> 
16 vai. ir 14%’ — 18 vai. 
per parų; kai-kuriems virė
jams per mėnesį duoda tik 

' vienų dienų poilsio.
Suvažiavimas nutarė į- 

steigti komisijų virėjų pa
dėjimui prižiūrėti.

Toliau buvo svarstomas 
Peterburgo kontorų tar
nautojų padėjimas. Bendė- 
ras išrodinėjo, kad jų padė
jimas galįs būti sulygintas 
su buvusių baudžiauninkų 
padėjimu: įstaigos savinin
kas kilnoja tarnautojų iš 
vieno miesto į kitų, nepasi
klausęs jo noro.

Šapirienė (iš 
išrodinėjo, kad 
žydai tarnautojai 
eksploatuojami. Iš 6.000 
tarnautojų nė vienas netu
rįs sutarties dokumento su 
savininku; tarnautojai esu 
samdomi tiktai sezonui, o 
jam praėjus, jie esu palei
džiami Dievo valiai. Šapi
rienė siūlo sumanymų nu-

Vilniaus) 
Vilniuje 

esu labai

mokesnį tarnautojams.
Samaros delegatas Bla-, 

goviešeenskis skundžias, 
kad paskutiniais laikais la
bai pabrangę butai; jis sa- 
ko, kad vienas trečdalis al-

uio išsivystys tauta.

butui apmokėti: norėdami 
gauti sau kambarį už pi
gesnių kainų, jiems reikia 
gyventi toli nuo miesto 
centro ir tuo Jmdu dieninis 
pietų poilsis kasdien išei- 
nųs kelionei į namus pietų 
valgyti. " .

Tarnautojams butais ap
rūpinti Caricino delegatas 
paduoda sumanymų steigti 
kooperativų draugijas na
mams statyti, kurie butų 
duodami nuomon tarnauto
jams.

Peterburgo delegatas A- 
leksandrovas nurodo, kad. 
savininkų butai (pensioną-;

prakalbose “girdėti buvo 
“politika” ir “marksistai”.

Ant rytojaus visi delega
tai vėl susirinko pabaigti 
šventadienių poilsio ir ki
tų sumanymų svarstyti, bet 
prie suvažiavimo buto du
rių pasirodė toks apskelbi
mas: “4-tas rusų prekybos 
ir pramonės įstaigų tarnau
tojų delegatų suvažiavimas 
vidaus reikalų ministerijos 
paliepimu uždarytas”. Vi
siems delegatams žydams 
buvo liepta išvažiuoti iš 
Maskvos pirmuoju trauki
niu. .

Tų pačių dienų policija 
darė kratų ir suėmė d 
važiavimo delegatus.

ŽELVĖS.

SU-'

ran-Želvių ypač apsčiai 
dasi palei Meksiko užlajos. 
Želvių gaudymu ir jų kiau
šinių ieškojimu gan stropiai 
užsiima vietos gyventojai. 
Želvės ir jų kiaušiniai yra 
išgabenami į įvairias šalis.

Želvės per sezonų deda 
trijose vietose. Rūpestingai 
kiaušinius užkavoja smėlyj. 
Apleizdamos lizdų, stengia
si nepadaryti jokių pėdsa
kų, kad neišduoti lizdo vie
tų kiaušinių naikytojams.

Želvės išlenda iš jūres

dienomis ir naktį 
noj. Nurėplina tolokai, 
bangos nekuomet neužlie
ja. Kiaušiniai yra vištų 
kiaušinių didumo. Saulei 
kaitinant juos smėlyj, iš jų 
išeina vaikai į penkiolikų 
dienų. Išritėję vaikai, lei
džiasi jurėn. Jei mažučius j 
pasukti nuo jūrės, tai jie I 
visvien atsisuka ir rėplina i 
vandenin.

Pirmų lizdų želvės suda
ro gegužio pilnatyj ir pir- I 
mame birželio pilnatyj. Du į 
kitu liepos ir rugpjūčio pil- į 
naciuose. Po to želvės ne- I 
pasirodo ant kranto. ž 

’ Kiekvienan lizdan želvS I 
padeda 125-175 kiaušinius. 
Todėl, jei nei vienas nėra 
sunaikintas, tai metinė žel- I 
vės padermė pasiekia iki 1 
500.

Jūrių gilumose yra labai I 
didelių želvių. Nekuriu rų- | 
šių sveria po 300 arba 
svarų.

Žaliosios želvės retai 
siekia virš 15 svarų, 
rųšies želvės ypač gaudo
mos ant užlajos krantų. Iš 
jų gaminama labai gardžios 
sriubos. O iš didžiųjų žel
vių gaunama labai gera mė
sa. Yra želvių su minkštais 
lukštais. Tos ypač geros 
valgiui.

400

pa-
Tos

Sukaktuvių paminėjimui
Šiemet sukanka * 15-ka 

metų, t>. kaip s “KATALI
KAS” išvydo šviesų, kaip 
pasirodė “KATALIKO” 
1-mas numeris. Penkiolika 
metų — tai ne viena diena. 
Per tų laikų daug ko ma
tyta ir daug ko naujo įvyk
ta. Per 15-kų metų “Ka- 
TALIKAS” daug kuo pri
sidėjo prie lietuvių apšvie
timo, daug kuo prisitarna
vo musų broliams išeiviams. 
“KATALIKAS” išpradžių 
buvo mažas laikraštis, gi 
šiandie, kaip matote, yra 
didžiausias už visus kitus 
savaitinius laikraščius. Su- 
lyg savo didumo ir pats jo. 
turinys įvairus, aw daugel 
žinių apysakų ir kitko.

“KATALIKO” Redakci-’ 
ja sutikimai su Adminis-; 
tracija taigi ir nusprendė 
šias “KATALIKO” 15-kos' 
metų sukaktuves kuomi- 
noj-s pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintų “KATA
LIKO” numerį, kuriame 
turės tilpti visa “KATALI
KO” historija, taippat žy
mesniųjų atsitikimų tarp 
Amerikos lietuvių paminė
jimai. Tame numery j, išė
mus bėgančias žinias ir spe
cialius straipsnius, bus pla
čiau aprašyta lietuvių ko
lonijos Amerikoje, jų pra
eitis ir dabartis, būtent: 
parapijos, organizacijos, 
pašelpos draugijos, vertei- 
viai ir jų skaitlius, 
turtingas savo 
“KATALIKO”
Amerikos lietuviams 
graži dovana. Apie tai 
abejojame.

Bet kadangi vienai
dakcijai toksai “KATALI
KO” — žinyno numeris 
sunku sudėstyti trūkstant 
tinkamųjų žinių, 
džiai kreipiamės 
gerb. Skaitytojus 
kitus lietuvius 
mums tuoj aus
vo kolionijų žinučių su- 
lyg žemiau nurodytų klau
simų. Meldžiame rašyti 
kaip kas moka. Viskas bus 
kuodailiausiai sutvarkyta 
ir žadamam numeryj at- 
spaudinta.

Štai ko mes norime suži
noti iš kiekvienos lietuvių 
kolionijų Amerikoje:

1. Katrais metais atke
liavo ir apsigyveno pirmie
ji lietuviai.

2. Jų skaitlius ir žymes
niųjų pavardės.

3. Kokius darbus dirba. 
Skaitlius paprastų darbi
ninkų ir amatninkų.

4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

5. Kur buvo laikomi pir
mutiniai mitingai ir kur 
laikomi dabar, kaip tan
kiai.

6. Kas organizavo drau
giją > 1

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mit
riai).

9. Kaip draugijai sekėsi
Kiek narių draugija skaitė J 
jų įkurus ir kiek narių ■ 
skaito dabar. fl.

10. Kiek dabar draugijų || 
gyvuoja. Kada kuri drau- w 
gija liko suorganizuota. 
Kiek narių kiekvienoj drafl* Į 
gijoj.

11. Kokius draugijos ka- ’.į
pitalus valdo ir kokiems 
tikslams. • 1

12. Kada suorganizuota 
lietuvių parapija Kiek pa- 3 
rapijonų buvo išpradžių ir 
kiek dabar. Kas buvo 
mutiniu klebonu, kas jl|- 
yra dabar. Kaip tvarkorB 
parapijos reikalai.

13. Kiek draugijų prigfl
Ii prie parapijų.

14. Kada Įkurta para® 
jinė mokykla, kas mokw 
vaikus, ar daug vaikų 
kyklą lanko.

15. Kas, kada ir koM 
pirmutinę krautuvę uzdejW 
Ar daug yra dabar lietu v® 
krautuvių.

16. Kaip daug prasiplat® 
nes tarp lietuvių skait® 
mas. Kiek laikraščių at® 
na.

17. Abelnos pastabos aifl 
vietos lietuvius ir jų sa® 
kius su svetimtaučiais. ■-

Suteikiantiems mums® 
žinias iš kaln ? tariame a®X 
“KATAL.” RED. ir A*I

jų, nes jie esu nešvarus ir 
netinkami hygienes reika
lavimams. Tas pats delega
tas siūlo projektų, kad sa
vininkai vietoje pensiona
tų skirtų tarnautojams, 
tam-tyčia pihigų sau bu
tams samdyti. Toliau nuro
doma, kad jaigu dabartinės 
miestų valdybos nesirūpi
na numažinti kambariams 
kaimų, tai patiems tar
nautojams reikia stengties 
gauti teisėjų rinkti iš sa
vo tarpo atstovus į miestų 
valdybas.

Suvažiavimas nutarė: 1) 
kad samdymo įstatymai bu
tų visiems įstaigų tarnau
tojams vienodi, nežiūrint, 
lyties ir darbo skirtumo; 
2) kad algų kningelės butų 
išduodamos visiems tarnau
tojams tuo tik. stojus prie 
darbo; 3) kad iš projektuo
jamojo įstatymo butų iš
brauktas punktas apie tar
nautojų mėginamųjį laikų;
4) kad tarnavimo laikas 
butų pažymėtas sutartyje;
5) kad algos butų išduoda
mos pinigais 1 ir 16 die
noje kas mėnesį; 6) kad sa
vininkas, paliuosuodamas 
savo tarnautojų praneštų 
jam apie tai 6 mėnesiais 
anksčiau ir 7) kad samdy
mas ir paliuosavimas butų 
kontroliuojami prekybos ir 
pramonės tarnautojų orga
nizacijų.

Toliau svarstyti policija 
nebeleido, nes delegatų

PREKYBOS IR PRAMO
NĖS ĮSTAIGŲ TARNAU
TOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

MASKVOJE.

Birželio 28 d. iš visų Ru
sijos šalių buvo suvažiavę 
prekybos ir pramonės drau
gijų tarnautojų delegatai. 
Jų tarpe dalyvavo valsty
bės durnos atstovai Kerens- 
kis, Ščepkinas ir Malinaus
kas. Pirmas posėdis buvo- 
birželio 29 d., kuriame pir
mininku buvo išrinktas Ke- 
renskis. Policija pasipikti
nusi, jog susirinkime buvo 
girdėti “ social-demokra- 
tas”, “proletarų kova“” ir 
kiti panašus žodžiai, užda
rė posėdį.

Pirmininkas Kerenskis 
su raštininku buvo nuėję 
prie Maskvos ' miesto virši
ninko išaiškinti policijos į- 
sikišimų, Let šis pasakė, 
kad susirinkime delegatai 
neturį teises liesti politikos 
klausimų, ir išbraukė iš 
svarstymo programos kai- 
kuriuos klausimus apie žy
dų padėjimų ir apie strai- 
kų vaisius.

Birželio 30 d. susirinki
mas taippat neilgai tegalė
jo svarstyti klausimus, nes 
yris tavas, pamatęs, jog Ma
linauskas dalinėj a delega- 

“Pravdos” laikraštį,
posėdį. Kitam posė-

Tas 
turiniu 

numeris 
bus 
ne-

Re

nuošir- 
į visus 

ir šiaip 
pranešti 
iš sa-
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PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 
MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

PIRMOJI DALIS.
ANT ŽEMES.

su-
. su
tik

(Tasa).
rgams ir mirčiai, nepareikalaus atpirki- 
>, tuomet ji pagimdys Dievo Sūnų, ku- 
. nužengs ant žemės, išmokys žmones 
iviško mokslo, parodys, kaip reikia gy- 
nti ir, gabaus, numirdamas ant Išry
tus, ■ išgelbės žūvančių žmonijų...

Nuogam Adomui su nuoga Jieva ro
ję gyventi labai buvo smagu ir linksma, 
1 jiedu visko perpilnai turėdami, labai 
lyko. Dievas, tai matydamas,' truputį 
sipiktino ir, norėdamas tų jųjų išdyki- 
j, biskį suvaržy ti, užgynė a nuo vienos 
elies skinti ir valgyti vaisius.

Velnias baisiai ant Dievo buvo 
kęs, kad jam nepasisekė sau žemę 
erti ir beapgaudinėjant Dievų, vos
Iniui buožė neperplyšo, tai jis nuspren- 

tuo Dievo užgynimu pasinaudoti: pa
vertė į žaltį, apsivyniojo ant užginto 
Mžio šakos ir pri gundė Jievų nuskinti 
suvalgyti Dievo užgintų vaisių.
Dievas už tai labai/ užsirūstino ir iš- 

jo iš rojaus pirmuosius žmones — Ado- 
]. ir Jievų.

Kartu su Jieva'1 pikta dvasia, kaip žal- 
s iššliaužė, iš rojaus ant žemės. Paskui 
patį žaltį Dievo Sunaus Motina sutrem- 
kojomis į smulkias dulkes.
Iš molio ir kaulo buvo sutveria motina 

lonių, iš rojaus kvietkų-gėlių tapo su- 
erta Motina Dievo-žmogaus. Ji padavė 
vo maloningų ranką klystančioms ir žu- 
nčioms žmonių dūšioms.'..

Mirus Kaino motinai, jos vietų užėmė 
ievo Sunaus Motina ir priešais Ablio an
trų (altorių) pasirodė atpirkimo kry-

11.
ūktosios dvasios maištas. Angelų karė. 

Šviesybė pergalėjo tamsybę.
Kada dar Adomas su. Jieva linksmai 

» rojų vaikštinėjo, tada danguje atsibuvo 
ki svarbus atsitikimai, apie kuriuos ver- 
paminėti.
Tamsybės kunigaikštis — velnias — 

iškartų su didesniu užvydėjimu žiurėjo 
Dievo-Tėvo darbus, Dievo šviesų, Dievo 
ažybes ir Dievo gerumų. Siuto iš piktu- 
o velnias žiūrėdamas į Dievo sutvertų 
lomo žmonų — Jievų. Ilgai velnias mus

ių suko galvų, kaip čia pražudyti pir- 
ųjų moterį, o su ja drauge ir visų žmo- 
us giminę; Dievas apie tai patyręs, vel- 
ui pasakė:

— Ne vienų Jievų sutvėriau, per ku- 
į prasiplatįs žmonės, bet sutvėriau dar 
kitų moterį daug gražesnę ir puikesnę, 

iriai nusilenks ir kloniosis į kojas dan- 
žemė, visas sutvėrimas ir net pikta 

asla, nes ji pagimdys Dievų-žmogų — 
ano Sūnų, ir tada žalčiui savo kojomis 
triuškįs galvų.. .

Tai išgirdęs tamsybės kunigaikštis iš 
ktumo sudrebėjo ir pakėlė danguje dide- 
trukšmų. Velnias apimtas puikybės ir 

‘Idamas maištų sušuko:
Aš nusižeminsiu ir kloniuosiuos į 

: K silpnai bobai ir, laikysiu ją per Die- 
Olotinų, o ji dar man galvų sutrins!? 
|BTo nesulauks iš manęs niekas ir ne- 
|«! Aš stipresnis nakties tamsybėse už 
■ Dieve, dienos šviesybėse! Tai ką tik 
'■tversi — aš panaikinsiu. Aš turiu jė- 

Į|įš kelsiu maištų!...
;•■* sušaukė pikta dvasia visus juoduo- 
Kngėlus, stovinčius po Sutvertojo kai- 

|B‘ užkamandavojo į mūšį su Dievu.
■Tada iškilo baisi karė danguje. Iš vie
npusės sparnuotų kariuomenę vedė ark- 
®las Mykolas, o iš antros-gi — velnias 
Sipieris. Dangus pirmų kartų, tarsi nuo 
■ unijos, sudrebėjo iškilus pirmai karei 
^■evoliucijai. Smarkiai kariavo Šviesy- 
Įįi Tamsybe, dvi didžios galybės susiko- 
|Krp savęs, jų karvedžiai puolė ant vie- 
-.■ito su kalavijais, iš kurių mušanties

Kibirkštys, nuo ko visame danguje, 
■žaibai žaibavo, o nuo žvangėjimo dre- 

^pmė, net Adomas su Jieva, nuo- 
/ '■U(<so ž?lėse gulėdami, pradėjo gųs-
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Mušėsi ilgai. Pergalėjimas svyravo 
tai į vienų, tai į antrų pusę...

Arkangelas Mykolas, matydamas, kad 
priešo nebenuveiks, smarkiai sušuko:

— Visagalis Dieve! Pagelbėk, neper- 
galesiu neprietelio.

Dievas sau ramiai ant sosto sėdėda
mas ir į kruvinų mūšį žiūrėdamas atsakė:

— Kirsk kalaviju kryžiavai!
Kaip tik arkangelas Mykolas taip pa

darė, tuo paliko perkirsti Liucipieriaus 
sparnai ir nukrito, o jis pats nugarmėjo 
iš dangaus augštybių į pragarų su visa 
savo prakeikta kariuomene.

Augštybėse tarp spindulių aušros, 
žvaigždžių ir tekančios saulės, žibėjo su
tverto jas Dangaus ir žemės; drauge su juo 
alsavo pergalėtojai angelai ir gėrėjosi 
džiaugsmu bei ramybe, nes nuo tos dienos 
šviesybė visuomet viešpatavo ant tamsy
bės: diena buvo viršuj, o naktis — apa
čioj.. .

Taip, pagal Sutvertojo valių, tapo pa
daryta tada, taip yra šiandien, taip bus 
per amžius. Dievas su šventaisiais puikia
me danguje, o velniai su prakeiktaisiais — 
pragare...

III.
Apreiškimas.

Kada atėjo Dievo paskirtasis laikas, 
tada žmonės paskendo nuodėmėse, pradėjo 
dejuoti ir šauktis prie Dievo, melždami iš
ganymo, tada Dievas Mergaitę-lelijų nu
siuntė ant žemės, kad išpildyti savo pri
žadėjimų, padarytų rojuje, tai yra, atpirk
ti žmones iš pragaro gelmių, iš nasrų vel
nio.

Tada Dovydo giminėj pražydo baltoji 
lelija — Dievo numylėtoji Mergaitė, ku
riai angelas apreiškė apie pagimdymų At
pirkėjo, Dievo Sunaus bei Išganytojo. Ji 
tai išgirdus, su nusižeminimu, galvų žemyn 
nuleidus, pasakė:

—Štai aš tarnaitė Dievo, tegul sto
jasi pagal žodį tavo!...

Ir stojosi pagal žodį Viešpaties. Tegul 
bus pagarbintas šventas Jo vardas!...

Nekaltoji Marija, antroji Jieva, atėjo 
ant žemės panaikinti nuodėmę, papildytų 
pirmosios Jievos; atėjo išrauti su šakni
mis piktybę, įsikerojusių žmonijos širdyse 
ir pagimdyti Dievo Sūnų, Atpirkėjų varg
stančios giminės žmogaus Adomo; tas Iš
ganytojas prikels iš numirusių dūšias ir 
išnaujo parodys kelių į per puikybę pra
žudytąjį rojų, kurio per velnio-žal- 
čio pagundymų neteko musų pirmieji tė
vai — Adomas su Jieva.

IV.
Bakūžėlėje. Nakvynė pas kalvį. Jėzaus 

užgimimas. Stebuklas prie ėdelių.
Vaikštinėdama švenčiausioji Pana 

Marija po svietų, užėjo kartų pas pras
tuolį kalvį į suklypusių, po šiaudiniu sto
gu, bakūžėlę, kuri buvo pertverta: viena
me gale kalvis su savo žmona ir vaikais 
gyveno, kitame gale stovėjo gyvuliai, tarp 
kurių,pirmųjų vietų užėmė jautis ir asilas. 
Toje tai bakūžėlėje švenčiausioji Pana 
Marija prašėsi į nakvynę, nes jau keliose 
vietose prašant neleido, o jau baigė tem
ti.

Šunes, pam'atę šv. Panų Marijų atei
nant ištolo, nei ne amtelėjo, bet suklaupė 
ant kelių, nes pažino Panų Marijų iš dan
gaus. Jai įėjus į bakūžėlę, prastuolis kal
vis teisinosi, buk mažai vietos ir šalta jo 
grintelėje ir nenorėjo atsisakyti priimti, 
nes nežinojo kokia viešnia jo bakūžėlę ap
lankė, o ir vietos maža buvo, nes jis pats 
su žmona ir pusantro tuzino vaikų vos 
tik sutilpo nedidžioje grintelėje.

Dievo Motina prašėsi ir prašėsi į nak
vynę, sakė: “išsiteksim, kur aš dabar nak
tyje, tokiame šaltyje pasidėsiu...”

Galiaus suminkštėjo kieta kalvio šir
dis ir jis pasakė:
. — Kad taip labai nori, mano mieloji,

mane pernakvoti, tai eik į tvartų, ten 
pakaktinai šieno ir tarpe gyvulių ne- 
taip šalta, tai ten sau ramiai ir per- 

o grįčioj, matai pati, kad nėra

pas 
yra 
bus 
nakvosi, 
kur.

Padėkojo šv. Pana Marija kalviui 
už ’gerų širdį ir, nė vakarienės nevalgius, 
nes niekas nedavė, nepasiūlė, atsigulė ant 
šieno ✓ miegoti.

Vidurnaktyje, taip apie antrų valan
dų, neapsakoma šviesa aplink bakūžėlę 
staiga iš miego pabudino kalvį. Pažvelgė 
jis į kiemų ir pamatė neaugštai,' ties pa
čia bakūžėle puikiai žibančių žvaigždę. 
Daugybė angelų su auksiniais sparnais 
plesnodami ir sukdamiesi į ratų apie šiau
dinį bakūžėlės stogų, linksmai giedojo ir 
skelbė apie užgimimų Dievo Sunaus, iš ku- 

(Seka toliaus)
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Karo stovis! .Britanijos 
Kolumbijos mieste Nanai
mo paskelbta karo stovis, 
sukėlus sumišimus angle- 
kasiams straikininkams.

Revoliucija baigiasi? Ve- 
nezuelės respublikoj sukel
toji Castro revoliucija, sa
koma baigiasi, nes valdiš
koji armija jo kariuomenę 
keliose vietose sumušus. 
Mums rodosi, tai tik tuš
čias vietos valdžios pasigy
rimas ir džiaugsmas.

Sudegė miestelis. Aka
cijoj visiškai išdegė mies
telis Benfield. Daugiau 4.- 
000 žmonių paliko be pa
stogės.

Straikas pasibaigė. Ham
burgo ir kitų miestų dokuo
se darbininkų straikas pasi
baigęs. Tas paskelbta val
diškai. Straikas tuo tarpu 
nepasisekęs.

Nauja ekspedicija. Iš 
Francuos pasileido nauja 
ekspedicija į šiaurių žem
galį vadovaujant Juliui Pa
yers. Norima smulkmeniš
kai ištirti Prano Juozo že
mė.

Nelaimingas atsitikinfas. 
Iš Colon rašoma, kad Pa
namos perkase (kanale) an
dai buvęs nelaimingas at
sitikimas. Ties Portobello 
nuslinkus žemė užmušus 13 
darbininkų. Tarpe jų bu
vęs amerikietis, o visi kiti 
nigeriai darbininkai. Pana
mos perkasas tiek nevertas, 
kiek jis žmonių aukų pra
rijęs.

ČIA YRA KAS NAUJO IR GERO DĖL VYRU
Nenešiokit senos mados diržą.

Hygieniškas(Sveikatą duodantis) Juosmenys(support) 
yra geresnis negu raištis, suspensory arba diržas.

Baisi nelaimė. Ant upės 
Damodar, netoli Burdman, 
trukus užtvanka ir šalę tos 
upės visi kloniai keliomis 
myliomis likę užlieti. Nu
gramzdinta miesteliai ir so
džiai. 30.000 gyventojų ta
me potvinyj turėjo žūti.

Sumišimai. Irlandijos 
mieste Londonderry andai 
butą smarkių ‘muštynių o- 
rangistų su riacionalistais. 
Muštynių metu pašauta vie
nas policiantas ir apmuš
tas vienas, grafijos inspek
torius.

Civilizatorius smaugia- 
Somaliu šalyj, Afrikoj, 
vietos gyventojai dervišai 
užpuolę anglų "kareivių bū
rį ir anų dalį išskerdę. Lon
donan pranešta, kad kritę 
anglų 60 kareivių ir 2 ofi- 
cieriu. Gi maištas dervišų 
platinasi pasibaisėtinai.

Naujas išradimas. Iš Lon
dono pareina žinia, kad an
glas Dunne išradęs naujų 
“beuodegio” aeroplano ti
pų, kuris esųs labai pra
ktiškas. Prancūzas Felix 
ta nauja mašina pasekmin
gai nulėkęs iš Anglijos 
Franci j on.

Sugražino varpą. Franci- 
cijos valdžia Rusijai sugrų- 
žinus historinį varpų anuo
met paimtų iš vienos Se
vastopolio cerkvės, kuris 
pastaraisiais laikais buvęs 
laikomas Paryžiaus kate
droj Notre Dame.

Sufragistės baudžiamos. 
Londono teismai be pasi
gailėjimo baudžia sufra- 
gistes. Nesenai jų 17-ka už 
riaušes ir kitokius “darbe
lius” pasmerkta kalėjiman. 
Nusprendžiusios badauti, 
nes tik tame jos mato sau 
išėjimų.

Nusinuodino. Rusijos tre
čiosios komed^jines durnos 
pirmininkas ’ Chomiakov 
Peterburge ’nusinuodijęs. 
Sakoma išgėręs nuodų ii 
mirtinai sergųs? Tikroji t< 
ant gyvasties pasikėsinimo 
priežastis nėra žinoma.

Ekspedicijai sekasi. Da
nijos keliauninkui kapito
nui Koch pasisekę pereiti 
skersai visų Grenlandiją, 
nuo rytinių pakraščių į 
zakarihius. Su juo keliau
ja daug žymių; mokslinin
kų. Šita ekspedicija pasi- 
leidžius kloniui biržely j 1912 m. I

3 fenigai už žvirblį. Vo
kietijos derlingame Nieder- 
hein apskrityj žvirbliai daug 
padaro nuostolių javuose. 
To apskričio vyresnybė už 
žvirblių galabinimų pas
kyrusi dovanas. Už kiek
vienų nugalabintų žvirblį 
mokama 3 fenigai.

Naujas išmislas. Vokie- 
tys ornitologas Schuster 
viename moksliškame lai
kraštyj rašo, kad Franci
jos karo ministerija suma
niusi karo metų aeropla
nų naikinimui panaudoti 
tam tikslui išlavintus ere
lius.

Puikus užderėjimas. No- 
vočerkasko apylinkėse, Do
no krašte, Rusijoje, šiemet 
užderėsimai pasirodę tokie 
puikus, kokių nebuvę 60 
metų atgal. Kviečių busiu 
100 pūdų iš dešimtinės (pu
santro margo) .-

Straikas. Nikolajevo lai
vų statymo fabrike, Rusi
joj, sustraikavę 2.800 darbi
ninkų, reikalaudami mokes- 
ties padidinimo. Po kelių 
dienų visiems darbininkams 
užmokėta prigulinčios al
gos ir fabrikas uždaryta.

Rusijos valstybės skolos. 
Rusijos specialė kreditinių 
reikalų kanceliarija aps
kaitė, kad Rusija lig 1 d. 
sausio 1913 m. turinti sko
lų 8.841.912.000 rublių ir 20 
kap. Rusijos skolos siekia 
net 1817 metų. Bet užtaigi 
Romanov yra turtingas! 
Mužikai tegu vargsta!

Gyvi išvirę. Suomijos so
stinėje Gelsingforse viena
me fabrike 3 darbininkai 
valę garinį katilų pasibai
gus darbui. Staiga iš kū
rintojo neatsargumo kati- 
lan paleista verdantis van
duo ir visi trįs darbinin
kai išvirę. O tie darbinin
kai — tai buvę 14 — 15 
metų vaikai. Ištraukta tik 
kauliukai.

Mirė žymus misionorius. 
Afrikos provincijoj Sudane 
nesenai pasimirė žymus ka
talikiškas misionorius, kun. 
Ohrwalder, paeinųs iš Au
strijos; pirm 58 metų jig" 
papuolęs garsaus Hahdi, 
mahometanų arabų maišto 
organizatoriaus, nelaisvėn 
r buvo pasmerktas jni 
iop. Ant laimės prieš nu 

hidymų nakčia padangėse 
apsireiškus kometa, gi prie
taringi mahometanai tame 
apsireiškime pamatę dan 
jaus grasinimų ir jam mir
tį dovanoję. Paskiau jis 
puvo laikomas /kalėjime 
bet jam pasisekę iš ano lai- 
ajįngai

Kožnas vyras pavidnas nešiot šitą išradimą, 
kuris apsaugoja, palengvina, sudrutina priva- 
tiškas dalis kūno ir atima tą pailsimo jautimą.

Jeigu esi drūtas, sveikas o sunkiai 
dirbantis, pavidnas nešiot šį Juos
menį (support) dėl savo smagumo 
kaipo ir apsaugojimo. Nerviški, 
nuilsę ir nuvargę vyrai, šis Juosme- 
nys (support) yra sveikatos sugrą- 
žintojas. Jis yra apsergėtojum silp
numo ir buna padidinimu energijos. 
Prekė šio Juosmenio (support) yra 
tik vienas doleris ($1.00) ir kožnas 
vyras pavidnas jį nešiot dėl išban
dymo, nes jis yra gvarantuotas už
ganėdinti Jus arba sugrąžinti pini
gus.

Jeigu turite skaudėjimą galvoj, 
silpnas strėnas, viduriu ligas arba 
abelną nestnagumą visur, pavidnas 
tuojaus ateit į musu Aptieką jį nusi
pirkt. SILPNAS vyras jaučiasi geriau 
tuojaus po uždėjimui jo ir pats dė
kingas busi už apgarsinimą pasako
jant apie šį musu naują išradimą. 
Iškirpk adresą iš šio laikraščio ir 
įsitėmyk gatvės numerį, 456 South 
State St., arba 14 South Clark St.

Sėklasaičių ištįsimai (Varicocele), 
Vandeninė Pūslė (Hydrocele), Ky
la, Sutinimai arba išaugimai, yra 
urnai palengvinti nešiodamas šį Juos
menį (support). Nėra periškados 
kokį gydymą vartojai arba su ko
kiu daktaru gydoties, šis Juosmcnys 
(support) atneš Jums daug gero.

Kaštas tik vienas doleris (1.00) yra 
teip mažas, jog pavidiyis atsilankyti 
į bile katrą iš tų dviejų Aptiekų dėl 
tikrai pritaikomo Jums Juosmenio 
(support). Nekentėk nei vienos die
nos. Ateik tuojaus. Krautuvės 
atdaros yra visą dieną, vakarais ir 
Nedėliomis. Kožnas silpnas vy
ras gali šį Juosmenį (support) ne
šiot dėl išbandymo. Išbandyk jį 
pats sau. Nešiok keletą dienų ir 
jeigu nebusi pilnai užganėdintas, at
nešk atgal, o mes sugrąžinsim Jums 
pinigus.

Mes žinom kaip geras šis Juosme- 
nis (support) yra ir užtad norim 
idant kožnas vienas turėtų progą iš
bandyti jį pats sail, nereikalauda
mi nuo Jus nevat tos mažos prekės 
vieno dolerio ($1.00) kol nebusite 
užganėdintais.

Mes esame išskiriami agentai šių 
Juosmenų (supports), kuriuos ga
lima yra nusipirkt tiktai Gvarantuo- 
tose Aptiekose (The Guarantee 
Drugstores) 456 South State St., ir 
14 South Clark St. Neužmirški
te numerį kaipo ir gatvę. Įeidamas 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekorių, 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą 
Juosmenį vartot ir nešiot idant gali
ma but atgauti kuonogreičiausiai 
palengvinimą.

Speciališkas Išbandymo Pasiūlymas.
Kaina šio Juosmenio (support) yra tik vienas do

leris ($1.00) arba šeši už 5.00 dolerius, bet idant 
perstatyt šį Juosmenį (support) ir duoti progų su
sipažint su musų Lietuviška Aptieka, nužeminsime 
prekę parduodami už 50 centų su šiuom pirmu dėl iš
bandymo orderiu. Mes norim idant kožnas vyras ži
notų kaip gera musų Aptieka yra duodami užganėdi
nančią progą su išbandymu šio Juosmenio (support). 
Tuojaus po perskaitymui šio apgarsinimo iškirpk ir 
atsinešk jį su savim į musų Gvarantuotas Aptiekas.

The Guarantee Drugstores
456 South State Street arba 14 South Clark Street 

CHICAGO

"X - ———ę
! DU-KAKT NEDELINIS LAI^žAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnyčla.
—:--------------PRENUMERATA KAŠTUOJA-------------------

AMERIKOJ f ”e^at$u2i? ošEpušei
KTITJOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-Jj U LlAJL UJ ljoj ir gkotijoj 15 §- prusUoSe 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., • , Mahanoy City, Pa.
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SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

Jauni arba seni Vyrai.
Idant būti sveiku ir linksmu, 

turite pasiliuosuoti nuo pasidi
dinančių gyslų, sunkaus trau
kiančio skausmo vyriškume, 
Hydroceles, Kylos, Hemorrhoi- 
dų, Raudonosios gyslos (nie- 
žiančios arba kruvinos), Žarnų 
užsikimšimo, Pilvo, Žarnų ir iš 
Kepenų ligų. Mano budai gy
dymo yra geriausi ir prekes že
miausios, dėl to, jog aš noriu 
idant kožnas vyras norintis sau
sveiku pasilikti, naudotųsi Aš gvarantuoju 
šiuom mano gydymu. gera gydymą.

Originališkas be skausmo
Budas.

Išgydysiu Jus
D >■ .. A •* ■ A ■ ■ *

m NUO PASLAP- 
■ TINQU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekiičri am u 
gandą inima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus us 
pigiau f r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
Bzczius. Asą 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

ft

MOKMHES NEKUOMET NERfl VELUI
Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningj

DANGUS
Pagal K. Flammarion, parašė

P. BRANDUMAS.

AS ASABISKAI 
JUS GYDAU.

Visos ligos Vyrų.
Jeigu turite kokią nors ligą, 

silpnumą arba bėdą apie kurią 
nesuprantat, ateikit pas mane. 
Aš išegzaminavosiu Jus išaiškin- , 
damas viską apie Jūsų ligą ir i 
pasakysiu kokiu budu galite but 
palengvinti. Aš nepraktikavo- : 
j u. Aš suteikiu gydymą, kuris 
veikia greitai, paslaptingai ir be : 
jokio skausmo.

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučiat norinčiais dirbt, esate 
nuilsę, turit skaudamą nugarą, 
galvos skausmą, pilvo, kojų ar
ba abelną skausmą: Čia yra 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

nusišlapinimas, inkstai, pūslė, 
arba prostatiškos ligos, nubėgi- 
mas šlapume, pūliai arba nuo
latinis nubėgimas gautas nuo 
moterų kaipo ir visos kitos pas
laptingos ligos buna greitai pa- 
liuosuotos mano speciališkais 
budais.
Pilnas šlapumo Analizavimas.

Atsinešk bonkutę savo ryt
metinio šlapumo dėl kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.
Kraujo Užnuodijimas, Syfilis.

Ronos, votis, skaudanti bur
na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų kraujuje 
gali but pasekmingai gydomos 
mano originališkais budais.

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, 606 Prof. Ehrlicho 
Salvarsan, 914 arba kitas ko
kias nors gyduoles, kol nematy
si mano naują išbandymą krau
jo. Ateik po nr. 456 South 
State St., dėl pažiūrėjimo ant 
savo kraujo. Gali but taip gy
dytu, jog turėsi čystą kraują ir 
galėsi but tėvu sveikų ir čystų 
vaikų. Aš turiu pasekmingą 
gydymų nuo užnuodijimo krau
jo, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
456 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

nystes prasižengimų, prastų 
papročių, patžagystės, arba mo
teriškų ryšių ? Ar sapnuojat ir 
laike sapno turit nubėgimus, ku
rie naikina Jūsų stiprumą kai
po ir vyriškumą? Aš sulaikau 
nepaprastą nubėgimą sėklos, 
suteikdamas greitai veikiantį ir 
tikrai išgydomą gydymą. Ar 
atmintis Jūsų yra prasta, mie
gat blogai, turit sapnus su nubė- 
gimais sėklos, poliurijas ar gal 
vyriškumas Jūsų naikinasi? Ar 
turite plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esat greitai uždustan- 
tys, o gal mažum kenčiat nuo 
prapuolusio vyriškumo? Ar 
lytiški organai Jūsų yra maži, 
silpni ir nykstanti? Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš prirengiu vyrus prie 
ženatvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gydymo ir vartosit j) teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.

X Spindulių Egzaminacija.
Mano nauji X—Spinduliai dėl 

matymo vyrų ligas, yra vartoja
mi be jokio skausmo patyrimui 
kiekvieno žmogaus, kurie turi 
Triperį, Puliavimą, Užsiverži- 
mą, Prostatiškas Ligas, ir Ink
stų ligas. Aš matau ir tąsyk 
žinau tikrą ligą, kuri yra prie- 
žasčia Jūsų vargam. Aš išeg- 
zaminavoju teip atsargiai, jog 
nėra jokios abejonės kas link 
gydymui vidurinių ligų.

DAKTARAS D. D. RICHARDSON
456 SOUTH STATE STREET 

CHICAGO
456 South State St., yra privatiškas inėjimas į mano ofisus 

viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore yra 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėmyk numerį 456 ant 
durių. - Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nuo 6:30 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesiai nuo 
darbo, nereikalaujat name eiti dėl permainymo drabužių. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais buo 10 ryto iki 12 tiktai.
- - <AdvtJ.

Mano gydymas yra kitoks ne
gu pats esi kada girdėjęs arba 
bandęs. Mano gydymas yra vi
siškai be skausmo. Aš turiu 
savo locnus originališkus budus 
ir Jus negalite gaut mano speci- 
ališką gydymą nuo kito dakta
ro. Aš turiu ilgą ir pasekmin
gą praktiką gydyme vyrų.

Geriausi Medikališki Ofisai.

Aš turiu didelius, puikiai iš
taisytus ofisus su visokiais in
strumentais, elektriškais apara
tais, saintifiškais inrankiais ir 
gabiais pamačninkais, pagelbė
dami surasti Jūsų tikrų ligą. Aš 
suprasiu Jūsų padėjimą po iše^- 
zaminavimui ir tąsyk pats ži
nosi, jog aš galiu gydyt Jus ge
riau negu koks kitas daktaras, 
nes aš aiškiai Jumi papasakosiu 
viską apie Jūsų ligą.

Susipažinkim.
Ateikit į mano ofisus dėl susi

pažinimo. Aš noriu parodyt 
ką teisingas specialistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite but svei
ku ir stipru, teip* jog galėsite ap
rūpint šeimyną savo, ateikit dėl 
persitikrinimo ką aš galiu pa
daryt.

Lietuviškas Specialistas.
Aš gydau daugiau Lietuvių li

gonių, negu koks kitas dak
taras, dėl to jog mano 
Lietuviškai kalbantis San
draugas, Specialistas persta
ta aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit į mano ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ma
ne, gaht but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjimo krau
jo. Mano gydymas veikia 
teip greitai, jog nereikalaujat 
trotyti laiką nuo darbo. Vis
kas yra slaptoj užlaikyta. Ga
lite man tikėti. Kaštai gydy
mo yra teip maži ir mokėjimas 
lengvas, žinodamas jog gydaisi 
pas teisingą daktarą, kuris vi
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Neatidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, vie
toj priežasties pinigų. Sveika
ta Jūsų yra brangesnė negu pi
nigai. " Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate be darbo, galite mo
kėt už gydymą po kiek galėda
mas ant išmokėjimo.

Mano gvarancija.
Mano geriausia gvarancija 

yra, jog nereikalauji mokėti 
anei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvaranciją gydymo le- 
gališką kožnoj Chicagos Bankoj. 
Aš esmių vienintelis specialis
tas Amerikoj, galintis suteikt to
kį tikrą užtvirtinimą ligoniams 
savo, I ...................... ......
mo.

kas link atsakančio gydy-
Ateik arba Rašyk.
noriu pasimatyt ir pasi-Aš i

kalbėt su Jumi, bet jeigu nėra 
galiniu pačiam atsilankyti, at
rašyk laišką išaiškindamas vi
sus savo symptomus ir pasakant 
iš kokios ligos nori but išgydy
tu. Aprašyk man visą istoriją 
padėjimo savo, o aš tąsyk nura
šysiu laišką su patarimu.

Nekentėk nei vienos Dienos.
Iškirpk šį adresą iš šio laik

raščio ir atsinešk jj į mano ofi
sus. Įsitėmyk ateidamas gatvę 
SOUTH STATE ST., nr. 456, nes 
aš esmių vienintelis specialistas 
galintys suteikti ligoniams savo 
tokį prieinamą terminą.

Specialistas karts 
iszgydo ko kiti negali.

Iswlffydytl Ir būti sveiku. Bodą ir Is*. 
.. vojimas dykai, ar gydysiąs! ar 

ne. Ass pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu tagalejima. Netruk, 
dyki bet atsilankyk: szendien.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave,, 2 Inb. rimai Bn- 
kos, prie 18tos gtiCves, Chicago, Ill.

OR. RBNFBR, Specialistas.
▼•L 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dlea

DAKTARAS ir CHIRUEGAS 

Ignotas Stankus: 
Tikras lietuvya daktaras 
baigąs mokslą steitavlška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis, 
Ind. Ir specljališkal moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus Įrengė savo locną SANATORIUM 
(namini UgonbutĮ) ir užlaiko visokius Ilgo, 
nigs d@l gydymo ir darymo operaciją.

© Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos Ir 

pečią. Gėlimą eąnarią, kaulą Ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurlą, slinkimą 
plauką, Išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką 
ligą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

«, Jeigu, sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaue atsišauk pas 

daktarą Stanką ypatiškal abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa-' 
dėkavonią už Išgydymą nuo visokią ligą. Dr.; 
Ign. Stankus siunčia gyduoles Į kitus miestus; 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet; 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS ;

1210 S. Broad st., «
Philadelphia, Pa.

Yra tuo vardu kninga, kurioje aprašoma 
pasaulio slaptybės, visi beribės erdvės kūnai, ko
kius mes nuo žemės matome ir kokių nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų. 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos judė
jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 
planetų padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiekvienam 
žmogui. Be to toje kningoje aiškiai ir suprantamai 
pasakyta, kokia ateitis ir likimas laukia musų Že
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj' kalboj DANGUS išleista pir
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą

Kaina poperos apdarais 50c
*• audeklo *• 75c

Užsisakant tą indomią kningą DANGUS, rei
kia drauge prisiųsti ir pinigus Money Orderiu arba 
registruotu laišku.
Tuoj rašykite sekančiu adresu:

I
 DOMAI TŲ, KURIE RAŠO!

Šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti. Mažiausiai, tai jau 
laišką prisieina parašyti tėvams arba giminėms į Lietuvą. Su raštu 
kiekvienas susiduri. Apsukresnieji ir daugiau minčių turintieji ima 
rašyti į laikraščius. Tai labai geras apsireiškimas. Bet rašantiems 
straipsnius bei korespondencijas į laikraščius, išpuola susipažinti su 
lietuviu kalbos rašyba. Tai nėra sunkus darbas.. O kiekvieno gero 
tautiečio, mylinčio ’savo tėvynę, yra šventa pareiga apsipažinti su 
savo prigimta kalba.. “Kataliko’’ išleistuvė, matydama, kad lietu
viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, kad juo 
toliau, juo daugiau tokią rasis, partraukė daugybę geriausios rąšies 
vadovėlių pramokti lietuvių kalbai. Tie, kurie su pamatais lietuvių 
kalbos dar nėra apsipažinę, karštai patariame tuoj nusipirkti vadovė- 
,'i po vardu:Trumpa Lietuvių Kalbos I Gramatika.

Sutaisė Mokytojas Juozapas Damijonaitis. Antroji laida.
116 Pusi. Kaina 35c.

šis lietuvių kalbos vadovėlis yra parūpintas mus gabiausio auk- 
iėtojaus, gerai suprantančio mokinimo ir mokinimosi budus. Šis va
dovėlis yra labiausiai tarp lietuvių prasiplatinęs ir laikomas dalyko 
žinovų už parankiausią susipažinti su pamatais lietuvių rašybos, 
šis vadovėlis yra skiriamas mokyklų mokiniams, bet labai tinka 
kiekvienam. Jame visi dalykai kuoaiškiausiai išdėstyti, taip kad ir 
pirmą kartą žmogus paėmęs gramatikos mokyties be vargo supras 
čia aiškinamus dalykus. Čia gerai išguldytos kalbos dalįs, daiktavar
džių, įvardžių, būdvardžių, skaitvardžių linksniavimai ir veiksma
žodžių asmeniavimai; aiškiai išdėstyta apie prieveiksmius, prielinks
nius, jnuges ir jausmažodžius. Išmokęs šį vadovėlį, rašysi lietuviškai 
taisyklingai ir suderysi sakinius sulig lietuvių kalbos reikalavimų.

Gilesniam susipažinimui su lietuvių kalba būtinai reikalinga nu
sipirkti

Lietuvių Kalbos Sintakse.
Rygiškių Jonas. Pirmoji dalis. 104 pusi.

KAINA 65c.
šis veikalas yra iš po plunksnos mus gerbiausio kalbininko. Čia 

nuodugniai išguldyta lietuvių kalbos taisyklos. Nors čia nagrinėja
ma giliai ir nuodugniai lietuvių kalba, vienok, visiems suprantamai. 
Čia išdėtos visokios lietuvių kalbos smulkmenos ir jos išaiškintos. 
Visokios taisyklos čia paraiškytos skaitlingais sakiniais-pavyzdžiais 
iš gyvos kalbos lietuvių pasakų ir geriausiųjų raštininkų. Tokių 
gražių pavyzdžių čia gausiai pridėta. Yra labai patogu ir lengva 
mokyties, turint po ranka daugybes pavyzdingų sakinių. Be to va
dovėlio negalima tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. O iš jo be 
didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir suderyti lietuviškus sa
kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ingyti šį 
vadovėlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rašysi, bet 
ir kas kito parašyta lengviau suprasi.

šitas dvi kningi galima nusipirkti “Kataliko“ kningyne.

J. M. Tananevičia, 
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL 

Perkupčiains duodame gerą nuošimtį.

Wonnman & Sbm
Uranium Steamship 

Company
Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriansi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Campaneilo — Gegužio 24th 1913
Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar Informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

140 N. Dearborn St., Chicago, III.
M. REICH and Co.,

422 S. 5th St., Philadelphia, Pa.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valeli jose.

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

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

Raityk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS,- SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIES2AI MIESTO SALK

Kada busi mieste, užeik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGAR AL

m I ■ *lf■ ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SEHO^US
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrą 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 gerkles ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų.

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, radijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagelba 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 S po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). Phone Canal 3263

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIU PASALPINE DRAUGIJA
ĮSTEIGTA* 1886 M.

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir 
turi keturis pomirtinės apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėties prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo: našlėms ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. • SL.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

Tnojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informaciją pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sek r. 
307 W. 30-th St. New York, N. Y.

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. SIU NAKCIALY (dzūkiška) ....................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ......................................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ................................. .
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ......................................................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................................................
5. VAI Aš PAKIBSčIAU .............................................................
6. Už ŠILINGĖLĮ .........................................................................
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.

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

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. K0ZH0X pard.

tnr$ Ir valku liga*- Taipgi : 3 
paslaptingas Ir kraujo Ilgia. < j 

Ofisas atdaras nuo 0 iki 11 rytais I >1 
ir nuo S iki 9 rak. < >

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

Ant
baro

geriausia

tanti vertę geros

Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už

Reikalauk S-O-

866 Milwaukee Ava 
kampu Center Are. 

Pasekmingai gydo vyru,

Humoras-Saly r A
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

* JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapiu 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 

kia sveikatų ir 
esant r 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuųlatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

TI17MOKAS IR SATYRA, 
kurių beskaitydaiųi, atras tiek daug užimančių Juokų, kad su ta knin
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti Juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų Juokingi pasielgimai. Daug prirašyta burno
to ir iš vaikų gyvenimo.

Kninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tų kningą HUMORAS IB SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuoj aus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tok} adresų:

J. M. Tananevičia,
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL

paliovos ‘ ‘ pardavinėti“ dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sntei- 
eikatų ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir ausiėjimuo-

Žmonžs supran

rugines degtines

Teisingai padaryta degtinė iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
miniai švelnios

prieprovos daro 
SOLO degtine ’

geru vaistu
šeimynų

orderiuoia SOLO

ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.
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' KATALIKAS

Atsakančia i~Laixomas~ Pifžss 
SpeciaiiškaLengva Paduškaite 
yra pritaikoma kitaip negu koks dir
žas, kurį pats esi matęs arba nešio
jęs.

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaitė yra mechaniš
kai padorus diržas, bet geriausia 
nauda Jus apturėsit nuo musų ga
bumo su atsakančiu pritaikinimu Jū
sų ypatingai formai kylos. Kož- 
na kyla yra lengvai palaikoma ir 
dėl to kiekvienas musų pirkėjas 
(kostumeris) yra teip pilnai užga
nėdintas.

“Kataliko” Agentai.
»-----

“KATALIKO" keliąjanti agentai: "
P. Vaitiekūnas
J. blgrys ii ų

.. ■ K. Vitkevičius
Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 

galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujjnti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

ATHOL, MASb.
K. Graniekas, P. O. Box 153.

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

Atsakančiai Laikomas Diržas 
yra smagus nešiot ir nėra periška- 
doj kokiam nors užsiėmime. Gali
ma atsargiai dirbt bile kokį sunkų 
darbą nešiodamas šį Atsakančiai 
Laikomą Diržą.

Moterys ir vaikai buna pritaikomi 
musų privatiškuose kambariuose su 
gabiais pritaikintojais pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidna matyt ir pabandyt 
musų “Special Compo” mažos for
mos Atsakančiai Laikomą Diržą, del 
to, jog plieninis arba geležinis raiš
tis nedasilipsto prie švelnos skuros 
ir nesuteršta audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi
ringų kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei- 
kalautumct, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote
rų-

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
sveikatos gamintojas ir smagumo su
teikiantis. tuojaus po užsidėjimui.

Prekė šio Atsakančiai Laikomo 
Diržo yra labai žema. Paprastas 
diržas parduodamas yra už $2.00 tik
tai. Nekurie pirkėjai reikalauja 
labai puikaus diržo ir jeigu norėtu
mėt kuonogeriausio, nekaštuos vir
šaus $6.00 dolerių.

Gvarantuotos Aptiekos yra atda
ros visada, vakarais ir Nedėliomis. 
Musų gabus Lietuviškai kalban
tis diržo pritaikintojas yra krautu
vei nuo 9 ryto iki 8 vakare. At
eikit dėl savo persitikrinimo pama
tyt kaip šis Atsakančiai Laikomas 
Diržas tinka. Pamykit jog nerei
kalaujate mokėt už šį 
busite užganėdintais.

SO. BOSTON, MASS-
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
J. P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

BRIGHTON, MASS.
F. S. 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. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochoeki, 67 Grand St.
3. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevieia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL. 
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 8. Halsted St.
J. Ugaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavičia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Miekevieia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ava
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

Kožnas vyras yra 
užprašomas dėl 
persitikrinimo šio 
Atsakančiai Laiko
mo Diržo, dėl to jog 
prekė yra teip že
ma jog galima nu
mest senų diržą, o 
nusipirkt sau gerą.

dirzą kol ne-
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Burneiko, 320 E. 14th Street,

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

M. Szimonis
1435 E. 21 St. Cleveland, Ohio.

Nepaklyskite arba neužmirškite 
vietos, nes mes turime dvi krautu
ves: viena ant 456 South State Street, 
o kita ant 14 South Clark Street. At- 
silankykit į bile katrą iš tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
parduodamas tiktai Gvarantuotose 
Aptiekose. Kitos krautuvės arba 
diržų pardavikai neturi tam atsakan-

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 158 W. Long Ave.

. . •- ------—T |

FOREST CITY,- PA. j
J. Dzikas, P. O. Box 4§3 ■ v

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis 448 Leonard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorlnas 
St. Laurent College,

NEW BRITAIN, CONN.
P. V. Miknevičia, 91 LaSalle St.

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

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

NORWOOD, MASS.
K Akstinas 568 Pleasant St

čiai Laikomų Diržų.
Jeigu branginat sveikatą ir sma

gumą savo, ateikit tuojaus į

Guarantee Drugstores

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrio St.
A. Povilaitis, 112% Saginow St.

456 14
S. State f>t. arba S. Clark St.

CHICAGO
(Advt.).

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 27 Stoke St.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinejimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeitavu šriubu.

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

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

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

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos j 
LIEPOJŲ.

$31 — 3 klasa — $33
$45 — 2 klasa — $50
$65 — 1 klasa — $75

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and CO., General
Pass. Agent.

27 Broadway, New York.

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Ross Ave.

SOUTH OMAHA, NEB-
A. B. Versocki, 261 So. 33 St.

ST. CHARLES, ILL.
8. Kieia, 575 W. 6 St.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, HL
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

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

WILKES-BARBE, PA.
V. Adominas 34 Logan St.
K. Kučinskas, 180 Pringle St.
A. šeškevičia, 501 New Grant St.

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

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontr aktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiauslai.

824 West 35th Street 
Netoli Halsted 8t. 
CHICAGO, ILL.

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

KENSINGTON, ILL.
M. Valaskas, 345 Kensington ave.

St.

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, 288 Slocum Ave.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
"Tarką” P. O. Box 103

LONDON, ENGLAND.
J. Naujokaitis, 45 Planet 8$ 
Commercial Road East.

Ka’d. atituštinti vietą maldakny
gėms, kbrių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklam, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
Btą, 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, 
kaip 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 evodbos, 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 moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos,, nukty 

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.

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

****************** ***» **** * *
“KATALIKO”

| Keliaujanti 1 |
| = Agentai! |

* J. DIGRIS, |
* S. SZAFRANAUCKAS. %
|r - *
**************************

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėj a vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

$34
m Tarpdėnis.

Tobuliausias išrengimas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

HAMBURG-AMERICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

Arba 41 Broadway — New York, 
arba pas vietinius agentus bile kur.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiskus, Asekunioja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkite^ prie tentieciio kuria yra 
atsakantis o visados raasit teisinąs pa- 
tarnavima. Prisszaf Szv. Jurgio basn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Ar mokate Ariglišką kalbą?^
<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietaviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Liėtuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <9 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS defy išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <5 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis LietuviŠkai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
Salikti Jugtinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
rąs į šitą salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240. .

-^MWUS1AI patobulintas ie 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

Kaina popieros apdaruose.............................$1.25
Gražiais audimo apdarais......................  $1.50

Užsisakant “RankvedĮ”, reikia drauge ir pinjgus siųsti per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

\ Jonas M.* Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

“KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE- 
KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAI 

KORTĖS).

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.
1. Mindaugas Lietuvos Karalius.
2. Keistutis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
3. Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis.
4. Vilniaus Katedra.
5. Gelgudų pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko.
6. Kunįgaikščio Vytauto bokštas Trakuose.
7. Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.
8. Medininkai (Vilniaus gub.,) Šv. Kazimierio laikų

pilis.
0. Lydos pilis. (Vilniaus gub.,) pastatyta D. L. K. Ge

dimino 1323 m. Ant Lydėjos Kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. švedų Kar. Karolius XIL

10. Rokiškio bažnyčia.
11. Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.
12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
13. Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

joje.
14. Lietuviškas namas.
15: Siesikių rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno

binės Dievaltavos.
16. Lucko pilis prie Styro ir Glušco upių, Volinijoje.
17. Raudonas (Kauno gub., — Senobinė pilis stovi ant

Nemuno kranto, 1384 m. D. L. K. Vytautas ėmė 
ją nuo kryžeivių.

18. Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno
gub).

IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas:

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

* ‘Kataliko* * redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
Reikalaukite visur.

Reikalaujama agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriška.’ arba 
moteriškas laik
rodėlis gvaraniuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas dn- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marinti, gerai

laiką laikantį, labiausiai naudojami
keliauninkų, kurie turi daboti laiką.
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam O.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 14k.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

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

^BEU.S
Memorial Bella a Specialty. 

If cShaae B«U Voudry Ce^BaltimmlM^TIAJb

rrr-T
inropiM i m hrds 4im 

KLAUSK 
CHOPIN 

1Oc.
CIGARU
nes padirbti iss 
gerausio tabakn 

Jos. Bar|kowlak, Iszdirbiju.
4834 So. Paulit GHICABO, ILL

|ar nori
gauti DYKAI dvi geras srtu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku setuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai noM, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresa, o asz tuo
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. 8ZLIKAS,
) (MAGIKAS)
3250 Union An., CHICAGO, ILL.

NEPRPHflSTn

Patrūkimą 
ĮKYLĄS

D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziaust bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 ISZGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, S >. Holland, Ill.
F. Franchina. 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.

I J. W. Tibbits, 1126 Michi-ran-ave. 
i L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
I A. F. Lange, 943 Wflson-ave.
I L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba vidutioiszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidėliojimą-, mtempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimasgali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir ali vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Įszsig.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kodėl 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 ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322S.$T*TEST.,2roFI«r«
Tarp Jackson-bjl. Ir Van Buran-at,

SKERSAI NUO RpTVMVMiLD A CO.

Pastaraisiais laikais typewriter’iuose Jvęstl stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir komercijinlų formų. Prašalina daug varginančio dar
bo išsimokinime dirbti ant šios mašinos. Yra geras nedideliam bizniui 
ir asmeniškiems laiškams. Tai didžiausia naujiena jauniems, norin
tiems naudoti typewriter.

Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Išgydau Į 5 dienas ksssi
bB P6ršul1/ ir skausmu

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Struktūros, Užkre
čiamų Kraujo nuodų. Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.

Ar tamsta sergi ar esi silpnas?
Tas laisvas pasiulinimasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
fcuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

Atgauk savo sveikatą
Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iŠ mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neisgydymą--Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met; 
RODĄ DOVANAI.

Ugydo kad butum avalkaa

SpecIjallstasVyriĮlr MoterųLIgų

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo 
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieiko. Ai tamst* įlydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti pne mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių

DR, ZINS, 183 CHICAGO
Valandos. 8 ryto iki 8 vak. Nedeliom, 8 ryto iki 4 popiet.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

GEORGE HAZARD
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja.

SS&3 Emerald Avenue - Chicago, HL
Telephone Yards 4527.

Visuomenės, literatūros Ir politikos ^^1^
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų’’ 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų’’ prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drausk ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
120-124 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

25 metų Jubilėjlnls numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

10
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IDMINISTRACIJA LIET. TEATl 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

MARTINO. .
Petr. Andriauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vico-prsz.

, . 948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. UaštilL, 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzijwski, Fin. ScLr., 

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

2118 W. 2Cth St.
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 Pagelblnln.

1765 Ogden A v.
Frank Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave. 
Jurgis Brazauekas, Fin. Rašt, 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU

TO POLITIŠKO KLIUBO. 
WILKE-BARRE, PA. 

J. Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.

J. Ažis Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Rašt., 
141 Park Ave.

P. Aeeviče, Raštin. Prot. 
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirminidkas.
13 Collins Str,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str,

Silvestras Pileckis. Prot. Raštininkas.
462 E. South Str.,

Antanas šeškevlče. I Finansų
503 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. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

pirmin., 
Avė., 
J.

S. L. B. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA.

Kaz., Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams str, 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob., 

108 Lafayette str, 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob. 
245 Devoe str, 

Brooklyn, N. Y.

heit Turner (Svetainėje, 3417-21 So 
Hal^Įgsl. St, Kiekvienas'narys 
Io pwiiti ant šio'iBaliaus neatbutiO® 
Už nepribuvimą bausmė 50c.

Pet. Andrejauskis, Pirm. 
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave.

Paieškau savo&pusbrolio Jono Jaka- 
f jčiaus, Bene tiW|g&'ena Chicagoj. Pa- 
feiiia iš Kauno glB^feiaulių p. Lūkiu 
p. Kuprių k.

Antan:
P. O. Box 207

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM. 

J. žalaudauskas, pirmininkas.
4545 So. Lincoln St.

Pr. Stasiulis, Vice-Pirm.
4506 So. Wood St.

J. Polekas, rašt. 7
460S S. Wood St.

J. Valskis, Knygvedls.
4524 So. Wood St.

St. Anueiauskis, Iždininkas.
2511 W. 45th Pl.

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

Draugysčių Reikalai

ADMINISTRACIJA L. L 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 čerbauskas. 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, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 49 Serija prasidėjo ketver

ge, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų Išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, ant 
pirmo morgičiaus (Morgage) su per
žiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas >

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 —Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St.

Stula. Stoneviče, Vice-Prez, 
858 — 33rd. St.

Nikodimas Overlingąs, Rašt. Prot,. 
3245 S. Morgan St, 

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin, 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. -Sirus, Išdininkas, 
918 — 33rd St, 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

SV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas 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 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA. 
J. Laukus, Prezidentas 

425 S. Grant St. 
J. Staneika, Vice-prezid.

57 Oak Lane.
S. Pieekis, Prot. Sekr., 

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.
- Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 

840 W. 33 St.
John P. Ewaldas

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. 
b. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Lincas Pėtkeviče, Pagelbininkas.

4403 S. Honore St.
Szarka, Prot. Rašt

4540 So. Honore St.
Jonas Barkauskis, Fin. Sekret. 

4628 So. Wood St.
f. Jasulaitis, Kasierius.

4514 So. Paulina St.
it. Trakšelis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3k49 S. Morgan St. 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS BV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

S. Stanevičia, Pirmininkas, 
858 W. 33 St.

Jonas Sagauskis, Vice-PirmininkM, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt, 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin, Bažfc- 
Jonas Zvlvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

IŠKILMINGAS APVAIKŠČIOJIMAS.
šv. Stanislovo V. ir K. dr-stė iškil

mingai apvaikščios 10-ties metų gy
vavimo sukaktuves. Tai atsiliks ne
dėlioj rugpj. 24 d. Sleives salėj ant 47 
g. ir Winchester avė. Apvaikščioji- 
mas prasidės 1-moj vai. po pietų. Nuo 
šv. Kryžiaus bažnyčios marguosime į 
salę. Bus dainos, deklemaci jos, pra
kalbos, o po to balius. Viskas bus kuo- 
geriausiai sutvarkyta ir todėl malo
niai užkviečiame visus brolius ir se
seris Lietuvos atsilankyti tan musų 
apvaikščiojiman. Kalbėtojai bus geri, 
deklemacijos juokingos, dainos gra
žios. Ateikit.

Pasarga sąnariams, šv. Stanislovo 
V. ir K. dr-stės nariai privalo pribūti 
su dr-stės ženklu ir baltomis pirštinai
tėmis 1-moj vai. po pietų į šv. Kry
žiaus salę. Kartu marguosime į Sleives 
salę. Už nepribuvimą $50.

J. Klimas, pirm.
F. Rauba, rašt.

Didelis Iškilmingas Piknikas.
Parengtas Drstės šv. Jurgio R. ir 

K. Nedelioj, 24 d. rugpiučio (August). 
1913 m. Chernauskio Darže, Lyons, Ill. 
Piknikas prasidės 9 vaL ryte. Inžan
ga 25c Porai.

Užkviečia visus kurie buvo užkvies
ti ant praeito mėnesio pikniko, galė
site pribūti ant šio pkniko ir tie pa
tys tikietai bus geri nuo pereito gar
sinto pikniko, nes pereita mėnesį ne
galėjom pikniką laikyti, nes buvo 
strytkarių straikas. Turinti tikietus dėl 
6tos liepos, taipgi išlaimėjimo tikie
tai bus geri. Nepamirškit atsilankyti 
nes bus visokis gėrymo 
išlaimėjimo.

Užkviečia
Važiuokite 22 karais

ve. ir Ogden avė. iki 48 ar 52 avė. 
iš ten paimkit Lyons karus, kurie nn- 
vež iki daržui, (išlipkite prieš tiltą 
ant upės kranto).

ir zobovų dėl

Komitetas.
iki Ogden a- 

o

yla 
yra

G. D. L. K. Vytauto ir šv. Vincen
to J. dr-stė rengia didelį pikninką 
panedėlį (Labor Day) 1 d. rugsėjo. 
Polonia darže ant 4600 W. Archer A. 
ir St. Louis avė. Prasidės 9-tą vai. iš 
ryto. Bus p. Norbuto muzika. 25c. as
meniui.

Seni ir jauni, sveiki ir ligoti esate 
kviečiami šin piknikam Busit liuosi 
nuo darbo ir galėsit linksmai praleis
ti laiką. Bus gerų užkandžių, gėrimų, 
cigarų.

Važiuokit iki Archer avė. ir Archer 
karais pribusit į vietą. Ant Town of 
Lake, 47 gatvėj ties Ashland bus spe
cial karai 9-toj vai.

Kviečia.
Komitetas

Parsiduoda 
rentoj vietoj,

I tovičia,
Harrisburg, Ill.

If 
sajįuųas lietuvių apgy- 
arti lietuvių bažnyčios.vuj, <xx va uamjviuo.

644 Wi $th St.
(34-5-6) _______________

pįi rite;
PAIEŠKOJIMAS.

Paieškau sunaus, Petro Budvičio. 
Paeina iš Kauno gub, Raseinių p, 
Rietavo p, Kindaralių s, du metu 
atgal gyveno Indiana Harbor. Tik 
ką atvykau iš Lietuvos ir norėčiau 
pasimatyti. Pats,ar kits duokit ži
nią.

(34-5-6)

Amelija Budvitienė,
3249 S. Halsted st., Chicago, UI. 

(34-5)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas šalę 

Tananevicz Savings Bankos 
namo. Parsiduos labai pi
giai. Atsišaukit į Tanane
vicz Savings Banką.

Parsiduoda saliunas. Norima parduo
ti urnai, todėl pigiai gausit. Stovi 
ant kertės. Išvažiuosiu kitan miestan, 
todėl parduodu.

J. Stakėnas, 
3430 So. Halsted st, Chicago, Ill.

Parsiduoda namai ir lotas. 4, 5 ir 
6 kambarių gyvenimai ir daržine. 
Trįs išeinamieji kambariai ir maudyk
lės. Bandos $35 mėnesyj. Už $2.700. 

3713 Wallace st.

Parsiduoda barzdaskutykla. Gerai 
ištaisyta. Lietuvių ir kitokių tautų 
apgyventoj vietoj. 24 — 115 st., 
Kensington, Ill. 

32—33—34.

ANT PARDAVIMO.
Pirmos kliasos kepykla lenkų ir 

lietuvių apgyventoj vietoj. Parduodu 
delei nesveikatos. Prie to parsiduoda 
automobilius. Viskas parsiduoda už 
labai prieinamą kainą. Atsišaukit tuo- 
jaus:

4610 So. Ashland avė.
32—3 4.

Parsiduoda bučernė ir grocernė. Ap
linkui tūkstančiai lietuvių. Biznis pui
kiai eina. 5 metai, kai įsteigtas. Sa
vininkai turi du bizniu, todėl parsi
duoda. Norima greit parduoti. Gau
sit pigiai. _,

Chas. Rakowsky,
714 W. 14th PI, Chicago, Ill.

Lietuviai eikit pas lietuvį.
Pirkti laikrodėliu, lenciūgėliu, šliu 

binių žiedų, laivakorčių, doviernasčių, 
siųsti, 
vams, 
viską

pinigų į Lietuva, poperos laiš 
kningų. Per 19 metų teisingai 
išpildžiau. Broliai eikit pas.

Jurgį Jašmantą,
6 S. Washington St., corner Market st 

Wilkes Barre, Pa.
(29-36)

Mokytojas muzikos.
Duodu lekcijas ant visokių instru

mentų, ant kokio kas nori mokytis. 
Dastatau muziką ant balių, pikninkų, 
teatrų, apvaikščiojimų, pagrabų ir tt. 
Norėdami išsilavyti ir prigulėti prie 
mano bando, atsišaukite ant sekan
čio adreso:

Vincent Niekus,
1723 N. Marshfield avė, Chicago, Dl.

Sučedyk saro sraikatą ir pinigus
• Nusipirk musu naujau-

JB> šio pagerinimo PROSĄ
ir atlik prosinimąį pu- 
sę laiko su mažais išlai- 
dais ir laiko gaišimu.

JĮF Visada gatavas: šiluma
reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduje; 

■WWnii'JRyBWWgl Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent, geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 St. HalšM St. Durt. 1 Chisago, III.

Motąt*******^

S DR. O. C. HEINE
į DENT 1ST AS
t Kamp. 31moe ir Halsted gatvių
; Ofisas viršuj Aptiekus
Į 15 metų vienoje apygardoje.

Siuva visokius tunus. Atlieka dai
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakyki* 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasari*. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
“Kataliką“.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avo., 

Kingston, Pa.

So. Union

kiekvienas 
keletu ak

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

39 Serija prasidėjo utarninke, rug
pjūčio 5 — 1913. Susriinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, 
St, kampas I8tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius j savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6J4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo »rba budavojimo Na
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

M. J. Tananevicze, Kasierius. 
670 W. 18 St.

yra 
yra

2200.

AP VAIKŠČIOJIMAS.
Gvardija D. L. K. Vytauto daly

vaus apvaikščiojime Stanislovo dr- 
stės, nedėlioj, 24 d. rugpjūčio. Taigi 
visi nariai teiksitės eiti ant apvaikš- 
čiojimo r su uniforma — baltoms 
pirštinaitėms ir su kepurėms. O jai- 
gu katras kepurės neturi, tai tur 
kreiptis prie Vincento Jasulaičio^ 
4514 So. Paulina st.. Už nebuvimą 
nutarta 50c. bausmes.

Sū godone,
J. Klimas, Gvardijos pirm 

W. šarka, Prot. Rašt

Dr-stės šv. Juozapo nariai tėmykite!
Kiekvienas narys privalo būti ant 

apvaikščiojimo, parengto dr-stės šv. 
Stanislovo V. ir K, taipgi ir mnsų 
dr-stė sykių ims dalyvumą. Apvalkš- 
čiojimas bus nedėlioj, 24 d. rugpjū
čio. Prasidės 1 vai. po pietų. Musų 
dr-stės nariai privalo susirinkti 12Į4 
vai. dieną. Už nepribuvimą bausmes 
50c, kiekeivvienam, kuria neparodys 
priežasties nebuvime.

Su pagarba,
•i J. žalandjraslfis, Pirmeėdiaį
i J. J. Poiekas, Boštininkas)
’■ 4«8 So. .Wood st.

xemyKlt Nariai! * ‘
Liet. Teat. Dr-stč Šv. Martino ture? 

savo Balių, Ned. 31 d. Rugpiučio 
(Aug.), 1913 m., 5 vai. po pietų, Erei

BALIUS.
Puikus metinis balids, parengtas 

storone Lietuviškos Teat. Dr-stės šv. 
Martyno, nedėlioj, 31 d. rugpj, 1913 
m, Freiheit Turner svet, 3421 So. 
Halsted st. Prasidės 5:00 vai. po pie
tų. Inžanga 25 centai porai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ant 
taip puikaus baliaus. Atminkite, kad 
ant rytojaus, panedėlyj, bus šventa, 
“Labor Day”, tai turėsite gerą pro
gą pasilinksminti. Su godone

KOMITETAS.

Parsiduoda saliunas su laisniu tak
somis ir mafiiais '

. James-, O’Brien,
3265 So. Halsted St.

eieiouaa x arus 153a
DR. J. KULIS J

Lietuviu Gydytojas ir Chirurtas.
SU5 8e. Halsted St, Chicago, lUIaois. *

PRIĖMIMO VALANDOS: S
Nuo 9 ryto iki n: 6 iki 9 vakare. jį

Nedel. nuo9ikinpopiet; nuo6iki8va!r. jį 
**************************

Parsiduoda saliunas ant Wtest Side, 
lietuvių apgyventoj vietoj, arti. Mc- 
Cormicko.
Tel. Canal 2097 Chicago, Ill.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergina prie namų dar

bo mažoj, šeimynoj. Darbas ant vi
sados ir geras užmokestis. Atsišauki
te:

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th St, Chicago, Hl.

Reikalinga siuvėjų ir užbaigėjų (fi- 
nišerkų) prie moteriškų kostumeriškų 
darbų. Darbas ant visados.

Paul Straus ir Co. 
2327 W. Madison St». Chicago, Ill.

(34-5-6-7)

Paieškau Juozo Rndžiavičiaus. Paei
na iš Suvalkų g, Seinų p, Kapčiamie
sčio gm. Mikailiškio k. Turiu svarbų 
reikalą. Pats ir kiti rašykit.

G. Benošius,
124 Ę. 114 Place Kensington, HL

Ieškau vargonininko vietos prie lie
tuviškos katalikiškos bažnyčios. Tik 
ką atvykau į Ameriką. Vargoninin
kavau apie 14 metų Telšiuose. Gerai 
suprantu savo amatą.

Alfonsas Vilčinskas, .
1749 So. Halsted st., - Chicago, Hl. 

31—2—3.

Paieškau Vladislovo Norbuto. Pa
eina iš Kauno g, Vilkmergės p. Ra 
guvos p, Užunevėžių s.

F. Vanagevičia, 
342 — 15 st, Harvey, Hl.

Paieškau Juozapo Norvilo, paeina 
iš Žeberių s., Užvenčiu p., Šiaulių p.„ 
Kauno gub. Jau 7 metai kaip 
rikoje. Jisai pats arba kas kits 
duoda žinią.

Btsnislovas Norvilis, 
906 — 82 avenue, Melrose

33-4,

Ame- 
tegul

Park

Paieškau Juozapo Tautkausko. Pa
eina iš Kauno 
no Chicagoj.

P.
W. Cottage,

gub., Kražių m. Gyve-

Glažauskas, 
Westminster, Mass.

Paieškau savo brolio Jono Gotauto. 
Paeina iš Liolių par, Raseinių p, 
Kauno g., Folvarko Kalniškio. 
JO metų kaip Amerikoje. Labai 
biame reikale prai.au jo paties 
kieno kito duoti

1009 So.

Apie 
svar- 
arba

Parsiduoda labai geras pieno biznis. 
Lietuvių ir lenkų apygardoj. Parduo
du del to, kad neturiu pačios. Vedu
siam lietuviui gerą vietą. Ateik ir 
apžiūrėk.
830 W, 35 PL? carti Halsted St,

Parsiduoda 2 bizniai abudu skyrium 
netoli vienas nuo kito; kas norės gro- 
sernę pirkti su visšda rakandais gali, 
o kas norūs be rakandų gali pirkti ir 
šraučių šapą; parsiduoda pigiai dėlto 
kad savininkas nori įvažiuoti Lietuvon. 
Atsišaukite po adrešįti.

Mikolas Maįdnhuckas;
3258 S. Morgan St. Chicago, Dl.

(34)

TANKUS PLAUMINĖJIMAI.
Puikus 3 klases ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO, General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius tedsotus agentus.

<J Pajutęs 
nesveikatą

dūriuose 
naudok

Ant randos krautuvė; gera butų 
vieta moterių siuvėjui. Pirmiau gy
venusieji praturtėjo. Phone Canal
1350. .... j.

Phone Randolph 1120

MAURICE J. GOLAN
Lietuviškas advokatas

Ashland Block, Chicago.911 
1515 W. 12thr st. ’Phone Canal 407

Hours: 7—8 P. M.

♦ 4»4mI»4*4*4U b 4* AAA X A AAstti* * * till P l '41 '4 '1 'l 'i1 'V'i' 1’1

J Nauja Lietuviška

' duokles, ir geria,
■ geriausias rusiški
; pat užlaikau visok _________
' tėvynės. Ateikite,persitikrinti.

< F. FRANIČ,

ą Trajanką ir 
.ašus. Aš taip 
s žoles iš senos

F. FRANlf, utlekerlus
Į 3462 S. Halsteaet. arti 35 g. •
, Telefonas Drasar 2773

t. ,1. ■> ,>,

^****M*«**4ri^CK**********

Telephone Yards 687 *

DR. G. M. GUSER, |
3149 S. Morgan St., Chicago, Ill. *

Pranešu visuomqpei, kad aš esu * 
seniausias gydytojas ant Bridge- J 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi- jį 
sus ligoniui stengsiuosi nžganė- # 
dinti sąžiniškai ir. esu visuomet * 
ant pareikalavimoflieną arba nak- ą 
IĮ. Esu specialistas liaose vaiku, J 
moterų Ir vyrų. . T» ipgi darau * 
visokias operacijital.

3c*********»**iį».:> *********

įjBichter’io 
g Pain - Ex
ll peller’i 
B sulyg nuro- 
W dymo, kurs 
gEL randasi ant 
m! butelio.
K Kaina 25 ir 50c

•5-4-4-4-4,4-4*4—I-4*4*4*4-4*4*4-4—W-4-4,4*4,4,4,'r 
_____. 4

4" 
f 
ft

* 4
t

*

JOHN M. BRENZA •
LAWYER •

Lietuvys Advokatas
4608 So. Ashland five, Chicago, III.

RHONE DROVER 1O3S *

Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- ' 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. • 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir * 
kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 't 
abstraktus ir padirbu visokias popieras , 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo ' 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ' 
rie turite koki legaliszka reikalu, atsi- i 
szaukite pas tautieti, .

4 ♦

•t
•i 44

Ar matei kada>nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” afsWM ntfaiK $2, pasai a. tl 
UžsMun autam 93, pasai aM| »1.S0 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67lh St. Chicago, 111.

Nusipirk Mechanišką Pastumdėli.
ŽIEMIŲ žiemas perleidinėdavo ūkininkas miškuose prisirinkimui 

kuro. Per dienų dienas jis čiru-čiru pjaustė malkas. Bet dabartės 
gudrus žmones nedaro taip. Jie turi labai parankią mašiną, kuri 

varo jo pjūklą. O tuo tarpu jie mąsto ir svajoja apie ateinančios va
saros darbus.

Šita mašina yra veik veikliausia ir parankiausia mašina kokia tik 
žmogus gali intaisyti sau ant farmos. Ji pompoja vandenį galvijams, 
į virtuvę ir visur kur tik reikia. Ji varo separatorių, skalbimo maši
ną, akselinę mašiną, tekėlą ir kitas mašinas. Ją galima naudoti šieno 
presavimui, kūlimui ir dar kitas. Metų metus ji dirba ir visokiausius 
atlieka ūkininkui darbus, sučiedija jam sveikatą del naudingesnių 
daiktų. JI padaro gyvenimą lengvesniu ir linksmesniu del ukiuininko 
vaikų ir jo pačios. Ir gudriausias žmogus turi.

I H G Aliejaus ir Gazo Mašiną
I H C aliejaus ir gazo mašina, nes ji atlieka jam daugiausiai dar

bo už menkiausius iškaščius. Ji yra prasta ir jokio keblumo neturi. 
Jos padarymas yra geras Ir lengvai galima pradėti darbą, ir užbaigti 
ir yra labai ekonomiška iš atžvilgio į kuro sunaudojimą. Jos padary
mui yra naudojama geriausia medega, ir jei bus reikalinga, tai ji iš
vystys 10 arba net 30 proc. virš aprokuotos spėkos. I H C atsakomybė 
tęsiasi ilgus metus, kol ji tarnauja.

I H C mašinos daromos įvairiausių rųšių vertikalės ir horizonta
lės, kilnojamos ir nekilnojamos ir įvairios kitokios. Yrą prietaisos potn- 
pavimui, pjovimui ir laistymui. Didumo būva nuo 1 iki 50 arklių spė
kos. Galima varyti gazu, gazolinu, nafta, keroslnu alkoholiu. Yra ma
šinų arimui, akėjimui sėjimui, pjovimui, kūlimui, krovimui Ir tt. Bųvą 
6 ir 12, 30 ir 60 arklių spėkos.

I H C vietinis pardavėjas parodys jums mašinas ir išalškys viską 
apie jas. Gauk nuo jo katalogą arba rašyk.

International Harvester Company of America,
__ . (Incorporated) _
Chicago USA

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
BISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo ;■ ,, 1.50

Si kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražlau- 
šioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.
i. 1 ' » ............... .. '' ' l"11' '''IT...................................   i ,

131-............ ■ ' ■■ -lEįl

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeiko Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.°° 
„ AUDEKLO ., $1.25

Yra tai kninga nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didelė kninga ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
iir veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veikė 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkup&iams duodame gerų nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J* M. Tananevičia,
3249-53 So. Morgan St, CHICAGO, ILL

11



TOK.

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street,

KATALIKAS

iš VIETINES ŽINIOS. K
■a

13 tiesiog Chicagon.

ir

; J

w.
tai

tuvius. Tegu a*anda užuo
jautą nelaiminga moteriškėj

Adr. 4434 Herknitage avė.,
1 Chicago, Ill.

G. Melulis.

ATSIŠAUKIMAS Į LIE- |rioms Lietuva atgijo ii’ žen-
TUVIŲ DRAUGIJAS 

CHICAGOJE.

Viengenčiai!
Chicagos Lietuvių Drau

gijų Sąjungos atstovų susi
rinkime, laikytame p. J. E- 
lijošiaus svetainėj, buvusio 
liepos mėn. 15 d., kame da
lyvavo gerbiamieji Dr. J. 
Basanavičius, p. Martynas 
Yčas, atstovai Lietuvių 
Mokslo ir Dailės Draugijų 
Vilniuje, ir vietinis klebo
nas, kun. Alex. Skrypka, 
tapo vienbalsiai nutarta, i- 
dant minėtos Sąjungos Cen- 
tralinė valdyba, atsišauktų 
į visas be jokio skirtumo, 
vietines lietuvių draugijas 
kas link pinigiško parėmi
mo paminėtų Lietuvių Mok
slo ir Dailės Draugijų sta
tomojo lietuvių tautiško na
mo Vilniuje.

Tam tikslui tapo išrink
tas komitetas, kurio parei
ga bus asmeniškai pribūti į 
susirinkimą kiekvienos Chi
cagos lietuvių draugijos ir 
paaiškinti nariams tokio 
namo įkūrimo svarbą.

Kadangi iki šiam laikui 
Chicagos lietuvių draugijų 
tarpe nėra ankšto ryšio, ir 
nėra centro, kuriame ras
tųsi musų draugijų valdy
bos antrašai ir laikomųjų 
posėdžių surašąs, tat šiuo- 
mi meldžiame draugijų sek
retorių, idant kuotrumpiau- 
siame laike teiktųsi praneš
ti Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjungos generališ- 
kam sekretoriui, p. J. J. 
Hertmanavičiui, 3227 Eme
rald avė., vardą, pavardę ir 
tikrą dabartinį antrašą 
savo dr-jos pirmsėdžio ir 
antrašą svetainės, kurioje 
draugija laiko savo susi
rinkimus, pažymint dieną, 
kuomet bus laikomas sekan
tis susirinkimas.

Suteikimas tokios žinios 
Chicagos Lietuvių Draugi
jų Centrui dar nepriverčia 

^draugijos dėti aukų arba į- 
sirašyti į Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungą. Tai pa
lengvins vien tik svarbes
niuose atsitikimuose mums 
greičiau susižinoti, ir reika
lui esant, pradėti suorgani- 

Izuotą, sistematišką darbą.
Draugijos-gi kurios ir be 

specijališko paraginimo at
jaučia tautiško namo įstei
gimo reikalą, ir nutars pri
sidėt prie jo įkūrimo savo 

jukomis, pinigus galės pri
siųsti Chicagos Lietuvių Dr- 
gijų Sąjungos išdininkui, p. 
Antanui J. Bierzynskiui, jo 
banko antrašu: 4601 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Kadangi kiekviena lietu
vių draugija turi už tikslą 

^^arbuotis musų tautos la- 
' Bui ir į savo įstatus įdeda 
■aragrafą, paliečiantį tau
tiškus darbus, tat nėra abe- 
Bnės, jog kiekviena draugi- 

gBi, matydama, jog Lietuvos 
^stapilėje yra veikiamas 

'iBtlelis tautiškas darbas, 
, Wie kurio visi lietuviai, net 

■’>.Br specijališkus pasiunti- 
■ us. yra kviečiami prisidė- 
B. prijaus tam atsišauki- 
■nui ir, kiek išgalės, tą dar- 

J>ą parems.
Vos septyni ar astuoni 

■netai, kaip Lietuvoje įgi- 
■ome savo spaudą ir teisę 
■” ganizuoties, ir nuo to lai
to matome milžiniškus mu- 
f brolių tėvynėje nuveik- 

W W darbus.
■Matome įsteigtus gražius 

v'..■kraščius, kningynus, mo- 
. ■'las, pramoniškas ir ver- 
■ Biškas draugijas, ačiū ku-

gia sparčiai pirmyn. Bet 
motoru to viso..judėjimo, tų 
visų į geresnį paveikslą per
mainų yra ne kas kitas, 
kaip tik Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijos Vilniuje, 
įkurtos ir vedamos visų lie
tuvių gerbiamo, brangiausio 
musu svečio, Dr. J. Basana- 
vičiaus.

Draugijos tos priglaudžia 
po savo sparnais visus tau
tos veikėjus. — Jos rengia 
Seimus, visų musų tautos 
išdirbinių parodas. Jos ren
ka visus musų tautiškus 
turtus. Jos gaivina tautiš
ką dvasią; platina tautišką 
susipratimą, pramina ta
kus į šviesesnę tautos atei
tį. Jos neša tautai gyvybę, 
laisvę ir laimę.

Idant geriaus atlikus sa
vo užduotį, štai steigia mu
sų sostapilėj tautiškus na
mus, kuriuose rastų prie
dangą visi musų tautos 
turtai ii* sukoncentruotieji 
tautos idealai — susikris
talizuoti visų musų norų ir 
troškimų vaisiai. Kas nuo 
tokio darbo gali atsisakyti, 
nenustojęs tautiškos dva
sios, nenorėdamas išgamos 
vardo įgyti?

Todėl, ChicagieČiai, pa- 
duokime ranką musų tau
tos veikėjams. Tegul jie, 
sugrįžę namo, žino, jog mes 
dar esame lietuviais; jog 
nors toli nuo savo buvainės, 
brangios tėvynės, širdyse e- 
same drauge, ir savo tautos 
meilę ne tuščiais žodžiais, 
bet darbais esame visuomet 
pasiryžę išreikšti.

Prie tos progos dar pri
mename, jog į bankietą, 
rengiamą šio mėnesio 30 d., 
Sherman 'Hotelyj, brangių 
musų svečių, gerbiamų Dr. 
J. Basanavičiaus, ir p. Mar
tyno Yčo, išleistuvėms, yra 
širdingai kviečiami visi lie
tuviai. Ypač nariai labda
riai Mokslo dr-jos, ir kiti, 
kurie. aktyviškai išreiškė 
savo prijautimą tos draugi
jos mieriams, privalo ten 
pribūti. Tikietų galima gau
ti pas visus lietuvių parapi
jų klebonus, ir bankose: pp. 
A. Olszevskio, Jono M. Ta- 
nanevičiaus, Izidorio Nau- 
siedos Bridgeporte, New Ci
ty Savings Bank ir p. J. J. 
Elias, ant Town of Lake, 
Miko Tananevičiaus prie 18- 
tos gatvės, ir p. J. Bagdžiu- 
no, West Sidėje. Pinigai už 
tikietus privalo būti priduo
ti Sąjungos išdininkui, p. 
A. J. Bierzynskiui ne vė
liaus, kaip iki šio mėnesio 
25-tos dienos.

Vardan Centralinės Val
dybos Chicagos Liet. Dr-jų 
Sąjungos

J. J. Elias, Prezid.,
J. J. Hertmanovičius, 

Gen. Sekretorius.

Svečių prakalbos ant 
Bridgeporto.

Praeitą ketver., rugp. 14 
d. atsiliko d-ro J. Basana
vičiaus ir p. M. Yčo prakal
bos šv. Jurgio salėj. Žmo
nių buvo pusėtinai atsilan
kę. Kaip paprastai, d-ras J. 
Basanavičius kalbėjo pir
mas ir po to p. Yčas. Pasta- 
rasai kalbėtojas, apibėgęs 
dabartinį Lietuvos stovį, 
pasakė, kad dabar bus au
kos renkamos, o po to kal
bės apie durnos veikimus. 
Pradėjus aukas rinkti žmo
nės ėmė eiti laukan. Tik p. 
B. Balučiui užlipus ant es
trados apsistojo ir apsira
mino. Žmogus, kiek ten ne
uždirbtų, kiekvienas išgalė-

tų nors keliatą centų duoti. 
Bet jei matome tokį,■> apsi
reiškimą, tai matyt, kad 
daugelis nesvietiškai yra ne
susipratę, ir netekę tėvynės 
meilės ir nesirūpiną apie 
tautos pakėlimą. Salėj visgi 
surinkta virš $200.

Atsidarė kningynas.
“Aušros” kningyno sky

rius liko perkeltas iš 1800 
Wood g. į 4612 So. Ashland 
avė. Eiti per jubilierio 
Strzyneckio krautuvę. Tegu 
tos apylinkės lietuviai nau
dojasi iš to kningyno. Knin- 
gos skaitymui išduodamos 
veltui.

Į Chicagos dailides.
Liko sutverta Chicagos 

Lietuvių Dailidžių dr-ja. 
Ši dr-ja duos pašelpą ligoje 
ir mokės posmertinę. Apart 
to bus įsteigta vakarinė mo
kykla, kur bus mokoma dai
lidės amato ir supažindys 
su pienais. Tegu visi Chica
gos dailidės unionistai ir 
neunionistai įstoja į mus 
dr-ją. Jos susirinkimai atsi
būva kas subata 7:30 v. v. 
po No. 2334 So. Leavitt st., 
kertė 23 PI., Mikolajuno sa
lėj.

Išvažiavo.
Praeitą panedėlį išvažia

vo į Europą Dr. kun. Jurgis 
Matulevičius, Friburgo uni
versiteto profesorius. Chica
goj praleizdamas vakacijas 
laikė prakalbas Roselande, 
ant Town of Lake ir ant 
Bridgeporto. Savo prakal
bose gvildeno socialių klau
simų kilimą. Šio augšto 
mokslo vyro prakalbos 
buvo labai rimtos ir in- 
domios. Labai daug ir labai 
indomaujančių asmenų bu
vo atsilankę ant Bridgepor
to. Ant nelaimės nemažai 
butą ir begėdiškai neman
dagių. Kuždėjo, šnekėjo, 
vaikščiojo. Priegtam nema
žai gadino vaikpalaikiai. 
Buvo užduota indomių klau
simų. Jų išaiškinimą sunku 
buvo išgirsti ir arti prie 
estrados buvusiems.

Paskutinės misijos.
Praeitą seredą, rugpj 

d., šv. Antano bažnyčioj, Ci
cero, prasidėjo 8 dienų tėvo 
Kazimiero kapucino misi
jos. Kadangi tai buvo pas
kutinės Amerikoj misijos, 
tai žmonių rinkdavosi ir iš 
kitų parapijų. Tėvas Kazi
mieras kapucinas apleidžia 
Ameriką.

Užsakė varpą.
Gerai žinomas chicagie- 

čiams fotografistas, Al. 
Voitkevičia, 636 W. 18 gat., 
užsakė mieste St. Louis di
delį už $500 varpą šv. Ka
zimiero kapinėms. Šio mė
nesio gale bus pargabentas. 
Varpo pašventinimo diena 
bus paskirta ir laikraštyj 
pagarsinta vėliau.

Patiko nelaime.
Patiko nelaimė lietuvį, 

Praną Kinderį. Dirbo prie 
Godfried Brwy kompanijos. 
Ištiko baisi ekspliozija ir 
prie to Kinderis žuvo. Buvo 
33 metų amžiaus. Turėjo 
vieną kūdikį. Laidojimu už
siėmė graborius Mažeika.

Prašo pašelpos.
Ona Prelauskienė, kuri 

neteko dešiniosios rankos 
ir kurios kairioji ranka su- 
paraližiuota, atsišaukia pa
šelpos savo baisiame padė
jime. Nori važiuoti Lietu
von. Neturėdama ištekliaus 
kreipiasi į geraširdžius lie-

Š. M. F- susirinkimas.
Rugpj. 17 d.į 1913 m. buvo 

Šerno Muzikališko Fondo 
susirinkimas, specialiai raš
tu sukviestas ant šios die
nos 10 ryto vai. “Aušros” 
salėn, 3149 So. Halsted st., 
kuriame dalyvavo Fondo 
nariai: L. J. Šernas, Dr. A. 
Rutkauskas, Fr. Bračulis, 
V. Mišeika, K. Kasputis, B. 
Vaitiekūnas, M. Juška, Kl. 
Jurgelionis, o p. B. Vaitie
kūnas turėjo ingaliojimus 
nuo dr. A. Zimonto ir dr. A. 
Graičuno ir B. Balučio, ir 
kursai pripažino save lega
liu Š. M. F. susirinkimu, iš
rinkęs prezidentu Kl. Jur- 
gelionį, o sekretorium M. 
Jušką, šitas Šerno Muzika
liško Fondo susirinkimas 
vienbalsiai nutarė paaukoti 
iš Šerno Muzikališko Fondo 
išdo du šimtu ir penkiasde
šimts dolerių ($250.00) 
Lietuvių Mokslo Draugijai 
Tautos Namams Vilniuje 
pastatyti. Susirinkimas in- 
galiojo Šerno Muzikališko 
Fondo išdininką, p. F. Bra- 
čulį išmokėti iš Fondo pini
gų $2.50 (du šimtu pen
kiasdešimts dolerių) Lietu
vių Mokslo Draugijos pir
mininkui ir jos atstovui 
D-rui J. Basanavičiui.

Parašai:
Š. M. F. pirmininkas, 

KL Jurgelionis;
Š. M. F. išdininkas, 

F. P. Bračulis;
Š. M. F. garb, narys, 

L. Šernas;
Š. M. F. nariai:

K. Kasputis, 
. B. Vaitiekūnas,

V. Mišeika,
I)r. L. A. Graičunas per 

B. Vaitiekūną, 
B. K. Balutis per B. Vai

tiekūną. 
Dr. A. J. Zimontas per 

B. Vaitiekūną.

Atvažiuoja.
Šio mėnesio 15 d. aplei

dęs Varšavą, atvažiuoja A- 
merikon žymus lietuvis mu
zikas, p. Aleksandravičius. 
Pribus
Varšavoj buvo chorvedžiu. 
Chicagoj bene tik bus “Bi
rutės” chorvedžiu.

Nedėkingumas.
Praeitą nedėlią vos nenu

skendo besimaudant ketu
rios moterįs. Wm. Buer be- 
plaukinėdamas išgirdo mo
teries kliksmą. Smarkiai šo
vė ir ištraukė vieną mote
rį. Ta pasakė, kad dar dvi 
skęsta. Buer nėrė antru 
kartu ir išgelbėjo abi. De
šimts minutų vėliau Buer 
pamatė savo išgelbėtas mo
teris puošniai išsirėdžiu
sias, lekiant automobiliu j. 
Jos visai pamiršo padėkoti 
savo išgelbėtojui.

Kita mergaitė 16 metų 
buvo išgelbėta gyvasties 
gelbėtojų. Ištraukta ant 
kranto buvo jau. be žado. 
Buvo atgaivinta' oxygenu.

Del straiko nebuvo mūšio.
Dabar Chicagoj apvaikš

čiojama šimtai metų mūšio 
sukaktuvės ant Ežero Erie, 
kur amerikonai apveikė 
anglus. Praeitą nedėlią no
rėta ant ežero parodyti, 
kaip tas mušis atsiliko. Ke
lį šimtai liuosanorių jurinin
kų per tris savaites buvo 
mankštinami mušiui. Pra- 
eitą subatą didesnė jurinin
kų dalis pareikalavo $2.00 
vietoj sulygto $1.00 mokes- 
ties. Jiems buvo atsakyta.

- 'v*-'

Todėl ir kilo straikas. Ir 
ąSušio neatsiliko. Spėjama, 
kad tai atsitiko ačiū dviem 
agitatoriam organizacijos I.

W. Agitavo del to, kad 
but kėlę karingą ūpą.

Filosofija.
— Mano Dieve! Kaip tai 

šiame sviete ne vienas daik
tas neteisingai sutaisytas! 
— pamąstė vienas filoso
fas, matydamas lakstančią 
krekždę ir karvę, besiga
nančią ant mažos pievelės 
tai’p uolų. — Toksai dide
lis gyvulys ant tokio mažo 
ploto, kad tuo taipu maža 
kregždė viešpatauja tokio
se platybėse, yra liuosa, ga
li lakioti, kur tik nori, ii* 
veikti, kas jai patinka...

Tuos apdūmojimus jam 
pertraukė nepaprastas at
sitikimas. Kas tokio šilto 
ir minkšto nukrito jam tie
siog ant nosies...

— O tečiau visgi geras 
daiktas — pridūrė po va
landėlei — kad karvės ne
gali lakioti!...

Ta N ANE VICZ SAVINGS)

CHICAGO, ILL.(Adv.).
Viskas tvarkoj.

Viskas turi būti atlieka
ma tvarkoj ir savame laike. 
Taip turi būti darbe ir po
ilsy j. Taip turi būti valgy j 
irgi. Jei jus nevalgote tik
ru laiku ir tiek, kiek reikia, 
tai jus virškinimas nebus 
gerame stovyj. Jei jus ne
vartosite vaistų taip, kaip 
liepta, tai gali būti, kad jus 
nekuomet nepasveiksite. 
Skilvio ir vidurių ligose vi
suomet svarbiausia gyduo
lė yra Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine, varto
jant paskirtose dozose. Jei 
vartosite reguleriai, tai jus 
urnai patėmysit, kad jus a- 
petitas gerinasi, jus pasiju
sit stipresniais protiškai ir 
kūniškai, kad jus kūno 
funkcijos atsilieka regule
riai, kad visi kūno organai 
dirba santarmėj. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333-39 S. Ash
land avė., Chicago, Ill.. Ge
ras linimentas yra reikalin
gas šeimynoj. Triner’s lini
mentas yra geriausias.

DUODA čekių knygeles, su kūnais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

PIRK NAMA AR LOTA!
Geriausias būdas pralobt. Mes turime daugybę 

gerų namų ir lotų ant pardavimo, tinkamiau
siose vietose ir už žemiausias kainas.

... Parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicagoj. Delko taip 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 su musų rodą ir pagelba, 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.

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 randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
vietoj jis yra.

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jU gerumą, didumą, randą ir taip toliaus. Tada suprasi, ar 
perkamas namas yra vertas tų pinigų. Bet palyginimui reikia tu
rėti daug namų, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes tą geriausiai gali
me atlikt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namų ir lotų 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtų 
“properčių” perleidom per savo rankas.

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

Jaigu nori pirkti namą ir lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk į musų banką, o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim 
visuose reikaluose.

Perkantiems per musų banką namą ar lotą, mes paskolina
me pinigus ant lengviausių išylgų.

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitu ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimės padėti nupirkti.

Tanąnevicz Savings Bank
3249-53 South Morgan Street, Chicago, III.

f J. ŠZL.IKA8, heal Estate Dept. Manaterls.
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