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Suimta 616 vienuolių.

Meksiko reikaluose.

Peterburgo Telegrafu A- 
gentura paskelbė, kad Ru
sijos garlaiviu “Chersou” 
atgabenta Odeson nuo kal
no Atilos (Afon) iš Pante- 
leiniono ir Andriejevo vie
nuolynų 616 vienuolių, pa
šalintų iš ten dėlei laikymo
si prie išpažinimų, Hari jo
no ir Andriaus Bulatovi- 
čiaus skelbiamų.

To viso reikalo pradžia y- 
ra sekanti: Ant kalno Athos 
du jeromouachu, Ilarijon ir 
Andriei Bulatovič, ėmė vie
nuolius mokinti, kad Dievo 
Suims Įsikūnijęs savo Var
dan Jėzus, kad pats Vardas 
Jėzus buvęs Dievo Sūnumi, 
lygiu Dievui Tėvui Dievu, 
kad turėjęs visas Dievo y- 
patybes.

Ant kulno Athos gimė 
trukšmas. Vienuoliai pasi
dalino i du skyrių: už ir 
prieš naują, mokslą apie 
Jėzaus Vardą.

Be to Bulatovič nukelia
vo Rusijon ir ten pradėjo 
platinti savo mokslą. Po jo 
intekme Rusijoje Įsikūrė 
“Dievo Vardo išpažintojų 
Mykolo Arkaniolo Sąjun
ga”, platinanti tarp stačia
tikių naują ereziją. Sąjun
gos vadovu paliko buvęs 
stačiatikių sinodo misiono- 
rius, ihumenas Arsenins.

Konstantinopolio patriar- 
kas Ilarijono ir Bulatovič© 
mokslą pripažino eretišku, 
bet paskui kas link to dar 
pareikalavo Peterburgo si
nodo opinijos.

Sinodo vardu tą dalyką 
tyrinėjo Volynijos arcivys- 
kupas Antonins, Vologdos 
vyskupas Nikon ir profeso
rius stačiatikių dvasinės a- 
kademijos Peterburge, Tro- 
ickis. Ir jie taippat nus
prendė, kad tasai platina
mas mokslas priskaitomas 
prie erezijų.

Sinodas, patvirtinęs aug- 
ščiau minėtų žinovų nuos
prendį, Įsakęs Suomijos ar- 
eivyskupui Sergijui sureda
guoti atsiliepimą į Rusijos 
stačiatikius ir tuomi per
sergėti juos prieš naują e- 
reziją. Tas atsiliepimas per
skaityta visose cerkvėse.

Taippat sinodas paliepęs 
vyskupui Nikonui ir prof. 
Troickiui nukeliauti ant 
kalno Atilos ir susikivirči
jusius del naujo mokslo 
vienuolius sutaikinti. Ka
dangi vienuoliai tenai iš 
seno savitai gyveno, nepri
pažindami ant savęs jokios 
pašalinės valdžios, išėmus 
Konstantinopolio stačiatikių 
patriarką, tatai sinodo pa
siuntiniams pasipriešino. 
Dėt. pasiuntiniai su savimi 
buvo atsigabenę kareivius. 
J maištininkus vienuolius 

liepta šauti. 2 vienuoliai 
nušauta ir daug sužeista. 
Paskui 616 vienuolių su
ginta ant laivo “Chersou” 
ir pargabenta Odeson. Iš 
ten jie visi paleista keliau
ti i gimtines vietas, pir
miau juos išvilkus iš vie
nuolių rūbų.

Ant kalno Athos apart 
stačiatikių vienuolių ran
dasi dar vienuoliai graikai, 
bulgarai, serbai ir kiti.

Kadangi tasai kalnas bu
vo savitas, nepriklausęs nei 
Turkijai, nei Graikijai, nei 
Rusijai, tatai tuo Rusijos 
pasielgimu Graikija labai 
pasipiktino, nes sulaužyta 
tarptautinės teisės ir se
nieji stačiatikių papročiai. 
Taippat peržengta stačiati
kių cerkvės kanoninės tei
sės, nes kalno Athos vienuo
liai dvasiniais reikalais pri
klausę Konstantinopolio pa- 
triarkui. Jis, sakoma, prieš 
tai ir užprotestavęs.

Negana to. Tuo dalyku 
pasipiktinę visi Rusijos 
stačiatikiai ir imą griežtai 
reikalauti Rusijos cerkvėj 
reformų. Peterburgo sino
das atsiradęs tarp kūjo ir 
priekalo.

Butų gerai kad tie visi 
paleisti po plačiąją Rusiją 
vienuoliai pasiimtų lazdeles 
į rankas, perbėgtų per Ru
sijos kaimus ir sukurstytų 
gyventojus prie revoliuci
jos. Tai butų švenčiausias 
jiems darbas. Nes Rusija 
perdėm sutrūnėjus kaip 
svietiškai, taip ir dvasiškai.

JAPONIJA KRITIKUO
JA SUV. VALST. NOTĄ

Japonija kaskartas vis la
biau prisilaiko nepermal
daujamo pastovumo akivei- 
zdoj Kalifornijos klausimo. 
Suvienytų Valstijų valdžia 
paskutinėj savo notoj pa
brėžusi, kad ji pasirengusi 
pinigais atlyginti Japonijos 
pavaldiniams, uukentėju- 
siems nuo Kalifornijos bi- 
liaus. Taippat ir japonams 
pasiūlyta savo šalyj Įvesti 
panašius teisiškus amerikie
čiams apribavimus, kokie 
randasi Kalifornijos biliuje.

Tečiau Japonijos diplo
matai yra gudrus, jie ne
pasitiki tuo amerikiečių 
nuolankumu. Taigi Japoni
jos valdžia paskelbė, kad 
jei Washingtono valdžia 
mananti ir toliau Įvairiais 
“nuolankiais” budais išsi
sukinėti ir nemananti nieko 
tokio galutino nutarti, kad 
išrišus tą keblų klausimą, 
tada visas reikalas turi pa
likti senoviškai ir Kalifor
nijos -klausimas visuomet 
bus nesutikimo kaulu taip 
valstybių.

Lygia dalimi Japonijos 
laikraščiai pradėjo skelbti 
anti-amerikonines agitaci
jas. Vienas laikraščių net 
pataria ištremti iš Koreos 
amerikoninius misionorius. 
Vadinasi, santikiai užuot 
pagerėti, aršyn eina.

JAPONŲ KOLIONIZA- ' 
CIJA.

Japonijos dienraštis “Ho- 
ehi Shimbun” praneša apie 
manomą japonų kolioniza- 
ciją Meksike. Tam tikslui 
kraunama kapitalai iš Ja
ponijos ir Kalifornijos. Už 
tuos sukrautus milijonus 
norima nupirkti didelius 
žemės plotus Meksike ir 
ten japonus kolionizuoti. 
Dienraštis tvirtina, kad 
Meksiko klimatas tinkąs 
japonams, taippat ir Mek
siko gyventojai nuolankiai 
atsinešanti į japonus. Be to 
meksikonų pobūdžiai mažai 
esą skirtingi nuo japonų 
pobūdžių.

Prie tos progos dienraš
tis paliečia Suvienytų Val
stijų pažiūras į tą kolioni- 
zavimą ir apreiškia, kad 
Japonija visai nemananti 
su Suv. Valstijomis sulygti, 
kadangi ji ir taip jau daug 
prisikentėjus ir daug nusi- 
leidžius Kalifornijos reika
le. Gi tolimesni nusileidi
mai esą jau negalimi.

SANTAIKOS KONGRE
SAS.

Holandijos sostinėj Haa- 
goj rugpjūčio 20 d. prasidė
jo dvidešimtasis visuotinos 
santaikos kongresas. Prof, 
de Louter iš Utrechto sa
vo inauguracijinej kalboj 
apreiškė, kad Amerika žen
gianti visa svi etinės santai
kos priešakiu. Apgailesta
vo, kad diplomatija pasku
tiniais metais atsiekusi la
bai menkus rezultatus ir

»>-»• Press Association.
Tris Meksiko generolai, kurie pritaria Suvienyki? Valstijų ėjimui prieš Huertą.

pridūrė, jogei Balkanuose 
buvęs karas verčiąs įisus 
dar uoliau pasidarbųj?; i vi
sasvietinės santaikos reika
le.

Kongrese esama 950 de
legatų.

Pirmomis dienomis išne
šta rezoliucija, reikalaujan
ti pas visas valstylįeitčtuo- 
jaus pertraukti tolimesnius 
besiginsiąvimus ir tasa j rei- 
kalavimas atiduotą valsty
bių delegatams. J >

Tikros komedijos veikia
ma. O vis vargšų darbinin
kų lėšomis! t
BULGARŲ ŽIAURUMAS.

London “Daily ’Tele
graph” korespondentas 
Bartlett andai 'iš Kofetan- 
tinopolio redakcijai^ pa
siuntęs rusų: valdi«iflikų 
raportą, užimantį fri^ lai
kraštines . skiltis. Tuo® ru
sus valdininkus buv« pa- 
siunčius Rusijos vaidiną į 
Andrianopolį ištirtų,. skaip 
tenai šeimininkaujantį; bul
garai. Tuo raportu patvir
tinama seniau praneštos ži
nios, kad bulgarai ten Jdaug 
išžudę beginklių turkų ir 
graikų, kankinę moi&ris, 
turtingesnių turkų, graikų 
ir žydų bibliotekas ir na
mus apiplėšę ir visą grobį 
nusiuntę į Sofiją. Sulyg to 
raporto 20.000 turkų ne- 
laisvių marinta badumi, ku
rių 10.000 iš bado ir šalčio 
mirę. Už tokius darbus at
sakomybė krintanti ant 
Bulgarijos generolo Velče- 
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ANGLIJA OPIUMO NE
IŠSIŽADA.

Kaip žinoma, Anglij osln- 
dijoię^produkuojamą: mil
žiniška kiekybė opiuiio, ku
ris iš ten siunčiamas^ Chi- 
nų turgavietes. Chiįų an- 
ti-opiumo lygos pers|htyto- 

jas, generolas-poručpinkas 
Chang, tuomi reikalu kelis 
mėnesius viešėjo Londone 
ir mėgino Anglijos valdžiai 
įkalbėti, ją pertikrinti, i- 
dant ji opiumo neprodu
kuotų ir ypatingai nesiųstų 
į Chinus pardavimui, nes 
opium yra nuodai. Tečiau 
generolo Chang misija nu
ėjo niekais, nes Anglijos 
valdžia jokiuo budu neno
ri panaikinti taip daug jai 
pelningo produkto. Chang 
grįždamas į Chinus apreiš
kęs, kad chinams nėra ko 
laukti svetimos pagelbos o- 
piumo naikinime, bet rei
kia patiems kovoti prieš 
tuos nuodus, smaugiančius 
Chinų tautą.

Vadinasi, Anglija pilnai 
pasilieka chinų nuodintoja.

IŠ VENEZUELĖS.
Venezuelės respublikos 

prezidentas Gomez pasis
kelbęs diktatoriumi ir smau
giąs savo priešininkus. Tarp 
kitko jis nesenai Cumane 
liepęs suimti policijos vir
šininką Rodriguezą, kuris 
tenaitinių gyventojų buvo 
labai gerbiamas. Gyventojai 
tai sužinoję, įsiveržę kalėji
mai!, ten iššaudę sargus ir 
Rodriguezą paliuosavę. Su
grįžus Ciprianui Castro ir 
sukėlus ten revoliuciją, gy
ventojai link prezidento 
Gomez labai atšalę ir palai
ką Castro pusę. Be to Go
mez įvedęs ir aštrią cenzū
rą visoj šalyj: Laikraščiams 
draudžiama jį peikti.

Ir tokiuo savo pasielgi
mu tasai žmogus manąs 
Castro šalininkus įveikti!

IMPERATORIAUS PA
GERBIMUI.

Rugpjūčio 18 d. visoj 
Austro-Vengrijos monarchi
joj atsibuvę iškilmingos 
bažnyčiose ^pamaldos ir ka-

Šiandie jau žinomi visi 
punktai pasiulijimo, kokį 
specialis pasiuntinys Lind 
perstatė Washingtono val
džios vardu Meksiko prezi
dentui Huertai. Suvienytų 
Valstijų valdžia reikalavus 
sekančių dalykų: 1. Idant 
Meksike politikiuės partijos 
pagaliau pertrauktų kovas 
ir susitaikintų; 2. Idant Hu
erta iš užimamos vietos pa
sitrauktų ir leistų savo vie
tą užimti kitam liglaikiniui 
prezidentui; 3 Idant kuo- 
veikiausiai butų paskirta 
laikas prezidento rinki
mams; 4. Idant Huerta bu
simuose rinkimuose nepasi
skelbtų kandidatu į prezi
dentus.

Kaip buvo iškalno pra- 
matoina, Huerta tuos visus 
reikalavimus atmetė ir tuo 
pačiu žygiu pasiuntė Wa- 
shingtonau visai priešingą 
pasini i j imą, reikalaudamas 
tuojaus jį pripažinti pre
zidentu; be to už revoliu
cijos gyvavimą Meksike 
Huerta visą bėdą suverčia 
ant Suvienytų Valstijų. Jis 
tvirtina, kad revoliuciją se
nai butų apmalšinęs, jei ne 
Washingtono politikai, ku
rie nenori pripažinti jo val
džios. Gi kas link rezigna
cijos, Huerta nenorįs nei 
klausyti. Vientik trečias 
pasiulijimo punktas dali
mis išpildytas, nes prezi
dento rinkimai paskirta 
spalių 26 d.

riuomenės parodavimai pa
minėjimui imperatoriaus 
Prano Juozo 83 metų am
žiaus sukaktuvių. Impera
torių pasveikinę visų tautų 
tam tikslui surinktieji vai
kai. Tą dieną imperatorius 
pėsčias nuėjęs bažnyčion ir 
tuo parodęs, kad jis esąs 
sveikas ir gana stiprus. Pa
valdiniai trukšmingai jį 
sveikinę.
BALKANŲ REIKALAI.
Iš Londono Bulgarijos 

vyriausybei oficialiai pra
nešta, kad Ei? ’opos valsty
bės nusprendžiusios be at
sižiūrėjimo ginti Bulgariją 
nuo turkų užpuolimo, bū
tent, kad antrasis karas už 
Ądrianopolį neatsinaujintų. 
Be to valstybės panaudo
tos presiją, idant Turkija 
be jokio karo pasitrauktų 
už linijos Enos-Midia, kaip 
yra pažymėta Londone pa
darytame santaikos trakta
te. Turkija būtinai priva
lanti išsikraustyti iš Traki
jos. «4Taip nutarta ambasa
dorių konferencijoje. Bet 
jei kartais Turkija nepa
klausytų, tada valstybių 
ginklais ji bus priversta 
tai padaryti.

SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ SANTIKIAI SU MEK

SIKA INTEMPTI.
Laikinis Meksiko preziden

tas Huerta atsisakė pildyti

Toliau savo atsakyme 
Huerta tvirtina, kad jis 
tvirtai kontroliuojąs visą 
šalį ir turįs meksikonų pi
liečių pilną simpatiją, ir jis 
visomis jėgomis stengiasi 
nuslopinti dabartinę revo
liuciją. Huerta pagaliau Su
vienytų Valstijų preziden
tui Wilsonui užmeta, kad 
pastarasis su savo tais keis
tais pasiulijimais Meksiko 
reikaluose neturįs kongrese 
jokio parėmimo ir todėl ne
turėtų reikalauti negalimų 
daiktų.

Ir užsieniuose prezidento 
Wilsono politika Meksiko 
reikale aštriai kritikuojama. 
Pa v. Paryžiaus dienraštis 
“Journal” patėmija, kad 
Meksiko reikale padėjimas 
palikęs be išėjimo, kūriau 
papuolė prezid. Wilson su 
savo keista politika, neno
rėdamas pripažinti Huerto 
valdžios. Dabartinis padėji
mas galįs Suv. Valstijas in- 
traukti Meksiko karai), ku
ris busiąs sunkesnis už ka
rą su Hispanija. “Journal” 
sako, viskam kalta valsty
bės sekretoriaus Bryano 
erumpažinystė, prez. Wil
son neturįs atsakančių sau 
patarėjų, kad butų galima 
geriau orientuoties tokiuose 
padėjimuose. Ant galo tas 
dienraštis nulemia prez. 
Wilsonui kataklizmą arba 
nupuolimą, jei Suvieny
toms Valstijoms prisieitų į- 
simaišyti Meksiko reika- 
luosna.

prez. Wilsono reikalavimus 
Specialis Wilsono pasiunti
nys jau apleido Meksikos 
sostinę. Suvienytų Valstijų 
valdžia davė laiką apmąs
tymui iki seredos, rugpj. 27 
d., pirmos valandos po pietų.

Amerikiečiams patarta 
apleidinėti Meksiką. Daug 
apleidžia ir keliauja kartu 
su pasiuntiniu Lind.

Meksiko uoste Vera Cruz 
stovintieji karo laivai iš
plaukė ir jiems pasiųsta du 
karo laivu pagelbon. Da
bartės ties tuo uostu yra še
ši Amerikos karo laivai. 
Buvo bijomasi, kad Lind 
kelyj nebūtų likęs užpultas. 
Bet jis pribuvo į Vera Cruz 
laimingai.

Amerika laikysis nuo gin
kluoto įsikišimo iki paskuti
niųjų.

Už visokias blėdis sve
timtaučiams Meksike, val
džia busianti atsakanti.

Huerto atsakymas busiąs 
svarstomas kongrese.

Pasklydęs girdas, kad iš 
Europos Meksikan grįžtąs 
senis Diaz. Ir jo sugrįži
mas galįs daug reikšti.

Visame Meksike svetim- 
žemiai, ypač amerikiečiai, 
vis labiau persekiojami, ki
tose gi provincijose žudomi.

Taippat pasakojama, kad 
Huertą remiančios nekurios 
pietinės Amerikos respubli
kos.
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mu Peterburgo-Varšavos ir 
Varšavos-Vienos geležinke
lių visuose greituosiuose ir 
kur j eriniuose traukiniuose 
nuo šių metų rugsėjo mėn. 
busią 3 kl. vagonai, kuriais 
važiuojant už greitumą ne
reikėsią primokėti.

KUPRELIŠKIS.
Panev. apskr.

Atsilankius į Kupreliškį, 
pirmiausia tavo akį trau
kia kapinynas, kuris uži
ma vietelę prie pat šven
toriaus. Tokio, sakau, gra
žaus, ištaisyto ir sutvarky
to kapinyno niekur apylin
kėje nematyti ir negirdėti 
— tai tikras rojus. Visur 
takeliai padaryti ir smilti
mis išbarstyti; k ek vienas 
kapelis gėlėmis apsodintas, 
kurioms gaivinti 'ten ant 
vietos yra šulinys; kiekvie
nam sodžiui laidoti yra 
paskirta vietelė su parašais 
stulpeliuose, o viduryje ka
pinyno yra pastatytas vi
sos parapijos lėšomis už 
šimtą rublių ąžuolo kryžius, 
pusseptinto sieksnio aug- 
šcio.

Antras paminėtinas daly
kas — tai procesija. Nega
li, žmogus, atsižiūrėti, kaip 
ją pamatai pilnoje iškilmė
je einant apie bažnyčią. Ei
bės nedidelių mergyčių, 
baltais rūbeliais pasipuošu
sių, su lelijomis rankose, 
puikiausi blaivininkų Vėlu
va ir kiti gražiausi daiktai, 
didžiausioje ir puikiausioje 
tvarkoje ir priežiūroje sus
tatyti, daro žmogui nepa
prastą reginį.

‘ ‘ Blaivybe ’ ’ neturi dar 
savo skyriaus, bet kupre- 
liškiečiai yra kol kas prisi
dėję prie Vabalninko “Blai
vybės” skyriaus.

Kupreliškyje yra dar ug- 
negesių draugijėlė, labai 
puikiai ir tvarkiai sutaisy
ta, kuri turi ir gesinamąją 
mašiną už 130 rublių. Ne
maža klebonas padėjo dar
bo, kol inkalbėjo jiems nu
sipirkti tą mašiną, bet pas-

ČEDASAI.
Ežerėnų apskr.

Liepos 14 d. buvo pašven
tinimas naujosios Čedasų 
bažnyčios. Tą ceremoniją 
atliko Skapiškio dekanas, 
dalyvaujant daugeliui ku
nigų ir daugybei žmonių. 
Šventinimo iškilmė buvo 
taip sutaisyta: pirmiausia 
visos mišios ir kitos ank
styvesnės pamaldos buvo at
laikytos dar senojoje baž
nyčioje, paskiau, po voty- 
vos, buvo pasakytas pamok
slas — paskutinis atsisvei
kinimo žodis su senąja baž
nytėle ir paskutinis padė
kos žodis už taip ilgą tar
navimą žmonėms dvasios 
reikalams. Po to buvo pats 
bažnyčios pašventinimas; 
paskiau suėjo į vidų, ir pa
maldos buvo laikomos, kaip 
ir visados, nustatyta tvar
ka.

Čedasų naujoji bažnyčia 
buvo pradėta statyti pirm 
kokios šešiolikos metų. Vi
są ji yra išmūryta iš akme
nų ir deginti; plytų. Išvaiz
dos iš oro pusės bažnyčia 
yra labai puiki ir graži: 
augšta, dviem bokštam, vi
dutinio ilgio ir pločio; sie
nos išgražintos visokiomis 
figūromis ir vaizdais. Vi
dus dar ne visai pabaigtas, 
bet jau nedaug betrūksta: 
yra dailus, gražus altoriai 
ir kita kas.

Taip tat, čedasiškiai da
bar turės gražią bažnytėlę, 
gal gražiausią visoje aj>y- 
linkėje, bet ji jiems nema
žai ir kaštuoja, nes para
pijėlė visai nedidelė, skai
toma tik apie septyniasde
šimtis ūkininkų, nors ten 
žmonės gyvena pasiturin
čiai ir valdo dideles že
mes, ir tai dar gal vieni bu
tų ilgiau pavargę ir darbas 
butų dar nusitęsęs, jei ne 
paspirtis svetimų žmone
lių.

L. Katelė.

BUS PIGIAU VAŽIUOTI.
Kelių ministerijos įsaky
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Andrew Caminetti, kurs tyrinės valgius, duodamus 
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kiaus, pamatę jos naudą, 
nebegali atsigėrėti ir nebe
žino kaip bedėkoti klebo
nui už prikalbėjimą.

Kupreliškiečiai yra taip- 
pat prisidėję prie Vabal
ninko ūkio ratelio. Kiekvie
ni metai jie išsirašo susidė
ję mineralinių trąšų po va
goną arba ir po daugiau ir 
taip nesiduoda naudoti sa
vęs visokiems perkupčiams.

L. Katelė.

ARCHAIOLOGIJOS TY
RINĖJIMAI KAUNO 

GUB.
Šių metų liepos m. pra-* 

džioje, imper. Archaiologų 
Komisijai nurodžius, V. Na
gevičius darė archaiologi- 
nius kasinėjimus Šiaulių 
apskrityje, netoli Viekšnių, 
Pavenčių sodžiuje.

Buvo tyrinėjimas apskri
tos formos pilekalnis—ka
pinynas į 30 žingsnių dia
metro ir į sieksnį augščio. 
Kalne rado daugelį ant kits 
kito sugulusių sluogsnių, 
pasidariusių iš to, kaip bu
vo laidojami žmonės kart 
kartėmis, kits kito. Laido
jant kūnai buvę degina
mi. Visa beveik pilkal
nio žemė kiaurai sumaišy
ta su anglimis ir pelenais. 
Vietomis žemėje besą nuo 
ugnies paraudonavusio mo
lio gįslelių. Pasitaiko po ve
lėnomis vietų, kur dideli 
akmenįs sukrauti rinkių 
augščiau laidojimo vietos. 
Pelenuose retkarčiais ran
damos nesudarkytos, nesu
degintos kaukolės ir su
krautos kauliukų krūvelės. 
Šalep kaulų randami geleži
niai .peiliai, jėčių galūnės, 
žalvariniai rinkiai, šiek- 
tiek antrankių (branzolie- 
tų), fibulų, žiedų, sagčių.

Iš nepaprastos pelenų ir 
anglių daugybės matyti, kad 
kūnai čia-pat iškarto buvo 
ir ugniai ir žemei atiduoda
mi. Šis kapinynas gali būti 
VIII — IX amžiaus.

Iškasenos iš Archaiolo
gų Komisijos bus nugaben
tos į Liet. Mokslo ’ D-jos 
muzejų.

V. N.

ODESOS — VILNIAUS 
GELŽKELIS.

Paaiškėjo, kad. nuo 1914 
m. pradėsią statyti naują 
gelžkelio liniją iš Vilniaus 
į Odesą. Statymo darbas 
busiąs pavestas prižiūrėti 
Valstybės Tarybos nariui 
Audakovui.

TEISINGAS ĮSAKYMAS.
Kadangi daugelyje Vil

niaus duonos kepyklų, kaip 
girdėt, dirbą žmonės, sergą 
įvairiomis užkrečiamomis 
ligomis, tai Vilniaus polic
meisteris įsakė policijai per 
3 dienas ištirti visų duonos 
kepyklų darbininkų sveikatą 
ir jam pranešti. Sergantie
ji darbininkai busią tuojau 
pašalinti iš kepyklų, o jų 
šeimininkai patraukti tie
som

KUNIGŲ BYLOS.
Vilniaus vyskupijos val

dytojo prašymas, paduotas 
carui, kad panaikintų baus
mę kun. Sperskiui, nuteis
tam už stačiatikių apkrikš
tijimą vieniems metams ir 
4 mėnesiams kalėjimo, kaip 
praneša “K. L.”, esąs at
mestas.

Mijorų klebonas (Dysnos 
ap.). kum Chodika šaukia
mas tieson už netikrąjį pa
liudijimą teisme.

LIDOKIAI.
Ukmerg. apskr.

Lidokių dvaro savininkas I

11 •' igr. Kasakauskis daug ko 
gera padaro vietiniams žmo
nėms lidokiečiams: jis rū
pinasi šviesti žmones mok
slų, rūpinasi ūkio reikalais, 
o ypač myli blaivybę. Jo 
rupesniu Lidokiuose nėra 
monopolio, o dabarties nuo 
šv. Petro ir aludę panaiki
no. Tiktai viena kliaudis yra 
ra musų geram dvarinin- 
musų geram dvarininkui: jis 
perdaug, matyt, yra pami
lęs Varšavos politiką. Jis 
sukvietė nuo Varšavos viso- 
kių perdėtinių, prievaizdų, 
raštininkų ir kitokių, ne
mokančių vietinės kalbos, 
nesuprantančių vietinių 
žmonių papročių. Tokie 
Varšavos ponai, atvažiavę 
Lidokiuosna, pirmiaus rū
pinas lenkinimo politika, o 
ne ūkio reikalais. Šit jau 
treti metai puikus dvaro 
derlius — šienas ir dobilai 
ant lauko supu va.

DOVANOS UŽ GERĄ. 
ŪKĮ.

Ūkio departamentas, no
rėdamas pagerbti Romano- 
vij giminės jubiliejų, pas
kyrė 75.000 rub. dovanoms 
už geriausiuosius valstie
čių ukius. Dovanos busian
čios skiriamos dvejopos: 
po 300 rub. ir po 200 rublių 
Vilniaus gubernijai tam ti
kslui paskirta 1.000 rublių, 
būtent, dviem dovanom po 
300 rub.? ir dviem po 200 r. 
Kandidatų dovanoms ieško
ma per Vilniaus ūkio drau
giją, kuri tam ingaliavusi 
savo instruktorių V. Sla
vinsiu. Norinčiųjų gauti do
vanas ūkininkų ūkių apra
šymai ir planai turį būti 
sudėti pas vietos guberna
torių ne vėliaus, kaip rug
pjūčio 1 (14) dieną.

OBELIAI.
Ežerėnų apskr.

Nesenai man teko pirmą 
kartą aplankyti obelių mo
terių ūkio mokyklą. Moki
nių beveik vien tikiu lietu
vaičių daugiau 70. Mokyto
jų 7: šešios moterįs ir vie
nas vyras. Teko būti ruo
šos, virimo, audimo, mez
gimo, skalbimo, siuvimo, 
gyvulių ir paukščių augini
mo ir kituose skyriuose. 
Visur matyti nepaprastai 
daili tvarka, nuoširdus ir 
sumanus darbo atlikimas. 
Prie mokyklos yra ir in
ternatas, kur mokinės gy
vena. Visus darbus visuose 
skyriuose, taippat ir sau 
patarnavimą atlieka pačios 
mokinės. Mokykla intaisy- 
ta buvusiame dvaro rūme. 
Klasės augštos, šviesios..Sie- 
nos apkabintos kolekcijo
mis paveikslų iš botanikos, 
zoologijos, mineralogijos ir 
iš kitų dalykų. Mokines pri
pranta mokykloje lavintięg 
ne tik’ ūkio dalykuose, bet 
proto ir doros reikaluose. 
Visos linksmos, gyvos.

" * J. L.
i .

KRAKĖS.
Kauno gub.

Per šv. Petro ir Povilo 
atlaiųus, (t. w. birželio 2£ 
d., 2.vai, po pietų, vienoje 
aludėje begeriant šešiems 
rusams sentikiams ir dvieir 
. ulenkėjusiem gudam iški
lo kruvinos su peiliais mu
štynės. Vienas sentikis Ba- 
kanovas, 21 m., buvo gal
von taip sužeistas, kad nu- 
vežus į Kėdainių ligoninę 
tuojau ir mirė; vie«|p iš 
užmušėjų gudų suimtas, o 
antras slapstosi. Policija 
ieško.

Avroros Mylimasis.

— Liepos 7 d. š. m. Bart- 
kunėliii dvare atsitiko baisi 
nelaimė. Nusišovė jaunas 
vaikinas Pranaitis, 21 me
tų amžiaus. Nusižudymo 
priežastis joki: pasakoja, 
kad jis mylėjęs vieną mer
giną, kuri tą pačią dieną, 
paklausta ar tekėsianti už 
jo, atsakiusi, kad netekė
sianti. Del to tai jis pasiė
męs šautuvą ir, niekam ne
matant, nusišovė. Pranaitis 
buvo blaivus, tykus; atliko 
vyresnysis jo brolis; tėvų 
nebeturi — išmirė.

Jaunas Mėnulis.

ŠAUKĖNAI.
Liepos 11 d. 5 vai. po pie

tų apie Šakiškius, Spau
džius, Šaukėnus, Titvidiš- 
kius ir Sendvarį lijo smar
kus lietus su leidais ledai 
laukinio obuolio didumo. Va
sarojų išnaikino, rugius ir 
kviečius perpus iškūlė ir 
išdaužė. Šaukėnuose kai- 
kurių trobų išmušė langus.

S.

VABALNINKAS.
Panev. ap.

Skaitydami laikraščius 
dažnai užeiname žinelių — 
tai šen. tai . ten rengiami 
teatrai, rengiamos geguži
nės ir kitokius pramonėlės. 
Tik kaž-kodel pas mus tas 
viskas negalima. Bus jau 
treji metai, kaip pas mus 
nebėra nei teatrų, nei ge
gužinių, nei kitokių pra- 
monėlių. Kitas gal pama
nys, kad nesą kas tuo užsi
ima, stingą jėgų. Ne, ne! 
Visai ik valiai butų ir ren
gėjų, ir padėjėjų, ir lanky
tojų. Čia kaltos kitokios a- 
pilinkybės, tamsos apuokai. 
Pavyzdžiui, šiais metais 
“Blaivybės” draugija buvo 
sumaniusi intaisyti nekal
čiausias gegužines. Progra
ma buvo kuoskaisčiausi. 
Prašoma buvo gubernato
riaus ir isprauniko leisti 
gražioje vietoje jaunimui 
pažaisti kelias valandas, bet 
neleido. Tuo tarpu žydams 
yra visuomet leidžiama, ir 
perniai ir šiemet buvo 
trukšmingos “gulianijos”.

Teisybės Mylėtojas.

Pasikalbėjimas.
— Ar Durna gali būti Ru

sijos tautos durna (išdidy
be)?

— Ne. Durna negali būti 
rusų tautos durna; nei du
rna negali būti Durna.

Supykęs Snarglevičius.
— Gal tamsta groji taip

pat ir keturiomis rankomis?
—: Ką tamsta dabar nie

kus plepi? Ar gi aš bež
džionė, kad turėčiau ketu
rias rankas?

Naivus klausimas.
— Tėmykis į tą elgetą 

be kojų!... Tik įsivaizdink, 
jis yra vedęs ir turi aštuo
nis vaikus!

— Negalimas daiktas... 
D ar jo vaikai turi kojas?

Profesijos pasiskyrimas.
— Pasakyk man, vaiki

ne, kuo norėtum palikti?
• — Tuo, kuo mano tėtis.

— O kuo jis yra?
— Nieku.

Cirke.
— Žinai! norėčiau ištekė

ti už to liūtų ir tigrų mal
šintojo.

— Kodėl?
— Nes esu žingeidi, kiek 

turėčiau panaudoti laiko 
numalšinimui to didžiojo 
laukinių žvėrių malšintojo.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

“nereikia pykti. ČIGONAS.

Steponų Petronėlė buvo 
labai rūstaus budo. Vie
ną kartą, kada visi išėjo 
į lauką pjauti rugių, ji pa
siliko su savo mažaja sesu
te Vincutė namų daboti. 
Vincutė bežaizdama kas- 
žin-kaip perlaužė Petronė
lės pieštuką ir toji pradė
jo ją bausti. Vincutė pra
dėjo verkti ir šaukti ma
mos. Tada Petronėlė drū
čiau užsirustinus, kad Vin
cutė verkia, ėmė ją labiau 
bausti ir grasinti jai ryk
šte. Bet kad Vincutė vis 
gi nenutilo, ji paėmė mik
lią beržinę šakutę ir užkir
to Vincutei, paskui perpy
kusi pastūmė ją šalin. Vin
cutė puldama skaudžiai už
sigavo kaktą.

Petronėlė suprato negerai 
padariusi. Ji paėmė iš visos 
galės verkiančią Vincutę, 
paguldė ją ant lovos, paš
lapino lininę skarelę ir 
pridėjo prie užgautos vie
tos, kad ji netaip skaudė
tų. Paskui ji siūlė Vincu
tei visokių žaislų ir pra
šė, kad Vincutė nesiskųs
tų mamai.

Parėjo iš lauko motyna, 
pamatė paraudonavusią 
Vincutės kaktą ir išieško
jo, kame dalykas. (

Petronėlė liko nubausta. 
Dzidorių Juozukas.

KELEIVIS.

Kartą atėjo bažnytkai
miu du keleiviu ir pasiliko 
nakvoti. Naktį juodu iš
girdo šauksmą ir varpų 
skambinimą — bažnytkai
myje kilo gaisras. Vienas 
keleivių skubiai pradėjo 
rengties, kad greičiau nuė
jus pagalbon; kitas kelei
vis pradėjo jį atkalbinėti, 
sakydamas:

— Eime geriau savo ke
liu, čion taip daug žmonių, 
apsieis ir be musų. Kas 
mums darbo apie kitus.

— Pas tave, turbut, nė 
sąžinės nėra, — atsakė pir
masis keleivis ir tuoj išė
jo.

Kada jis nuėjo, jau vie
nas namas buvo visas a- 
pimtas liepsna. Pas jį sto
vėjo moteriškė ir šaukė:— 
“mano vaikai, mano vai
kai!” — Keleivis, nieko 
nelaukdamas, puolės į na
mą ir išnešė du vaiku. 
Drabužiai jo ruko, plau
kai buvo apdegę. Po valan
dėlės degantis namas su
griuvo.

A. Žvirgždas.

GUDRIOS DALYBOS.

Tėvas atnešė iš sodo ke
turias vyšnias ir tarė vai
kams :

— Kuris jų padalys vyš
nias, kad visiems ištekti] 
lygiai?
_ -O visų buvo penki: dvi 
dukterįs, du sūnus ir moty
na. Vaikai ėmė galvoti. Pa
galios vyriausioji mergaitė 
tarė:

— Aš padalįsiu po tris: 
du broliu ir vyšnia, tai bus 
trįs, aš su sesere ir vyšnia, 
tai vėl trįs, o matutė ir dvi 
vyšnios tai vėl trįs. Tai bus 
lygiai ir teisingai.
. Tėvas pagyrė dukterį už 
tokį išmintingą padalinimą.

A. žvirgždas.

Tarp darbininkų buvo vie
nas čigonas. Kartą bepusry- 
čiaująnt, atnešus didelį bliu- 
dą blynų, viens darbininkų 
paklausė:

— Kas suvalgys blynus?
— Aš — atsakė čigonas.
Paskui atnešė bliudą ku

kulių. Darbininkai vėl pa
klausė :

— Kas išvalgys kuku
lius?

— Aš — atsakė čigonas.
Pavalgius vėl darbinių 

kai paklausė:
— O kas eis kulti?
— Kulti aš neisiu — tarė 

čigonas — aš ir taip du dar
bu už jus atlikau.

A. Žvirgždas.

VARNA IR KARVELIAI

Varna pamatė, kad kar
velius gerai lesina, todėl ji 
išsibaltino ir nulėkė pas 
karvelius.

Karveliai, nežinodami, 
kad čia vainos esama, pri
ėmė ją, bet varna užsimiršo 
ir užkvarkė. Karveliai, su
pratę apgavimą, išvijo var
ną lauk. Kada varna nulė
kė pas savasias, tai ir ten 
jos nepriėmė.

A. Žvirgždas.

GERI VAIKAI.

Petrukas, atėjęs į mokyk
lą, neturėjo jokių knygų, 
nes jo tėveliai buvo numi
rę.” Matydami tai vaikai, 
kurie mokinosi mokykloje, 
sudėjo visi po kapeiką ir. 
nupirko Petruku! knygas.

A. Žvirgždas.

Mokykloje.
Mokytojas: — Andriuk, 

delko šiandie susivėlinai a- 
teiti mokyklon?

Andriukas: — Nes pietus 
labai ilgai virė.

Mokytojas: —£) ką tokio 
turėjote šiandie pietums?

Andriukas: — Duoną su 
silkėmis.

Kaip tai gaila.
— Matai, tetule, pasiun

tei mane vakare krautuvėn 
ir koks tai patogus jauni
kaitis, jau man esant šalia 
musų vartelių, nutvėrė ma
ne ir pabučiavo...

— Ak, mano Dieve! Kaip 
tai gaila, kad aš pati nė
jau krautuvėn.

Teisme.
Teisėjas: — Ar tai-tiesa, 

kad tamsta mušei savo pa
čią?

Apskųstasis:—Taip, pons 
teisėjau, kadangi ji man 
gyvenimą užnuodijo.

Teisėjas: — Ar tamsta 
nežinai, kad Amerikoje val
džia ima moterį savo apgy- 
niman ir tik teisėjas turi 
teisę ją nubausti?

Apskystasis: — Jei taip, 
tai prieš tai neturiu nieko, ' 
tegu ponas teisėjas iškar- 
šia jai kailį.

Filosofija.
— Žinai, tamstele, senoji 

Petrienė pasimirė I _
— Taaip? O kiek turėjo 

metų?
— O jau 85.
— Mano Dieve, toks 

tai jau žmogaus likimas — 
tiek metų gyvenama tik to
dėl, kad sulaukus senatvės 
numirti...
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Kiek yra nevedusių.

New York. E. Ritten
house tyrinėjo skaičių ne
vedusių ir nepačiavimosi 
priežastis šioj šalyj. Sulyg 
jo ištyrimų Suvienytose 
Valstijose yra 17.000.000 
neporuotų asmenų. Pagal 
amžių jie dalinasi sekan
čiai : nevedusių vyrų tarp 20 
ir 44 metų yra 7.226.000; 
500.000 tarp 45 ir 54 metų. 
Neištekėjusių moterių virš 
15 metų yra 9.000.000. 
Skaitlinių rinkėjas sako, 
kad nekuomet neklestėjo 
taip ši šalis ir nekuomet ne
buvo taip lengva pelnyti 
duoną, kaip dabartės. O 
vienok žmonės neporuojasi. 
Atmetant ligūstus ir netur
tingus jis sako, kad mažiau
sia yra 5.000.000 vyrų, ku
rie iš visų atžvilgių tinka 
moterystei ir, vienok, nesi
renka sau gyvenimo drau
gių. Sulyg jo ištyrimo toks 
dalykų stovis labai blogai 
atsiliepia ant doriško žmo
nijos stovio. Nedora esanti 
labiau prasiplatinusi tarp 
nevedėlių, piktadarystės pa
pildomos daugių daugiau
siai neporuotų asmenų. Ant
ras svarbus dalykas yra 
tas, kad neporuotieji trum
piau gyvena. Tas apsireiš
kia tarp abiejų lyčių. Tas 
paeina nuo nepastovaus, 
nereguliario neporuotų j ų 
gyveninio. Nevedėliai ma
žiau mąsto apie gyvenimą, 
aikvoja pinigus, i n gyja blo
gus papročius. Iš kitos pu
sės apsivedimas reikalauja 
nuo žmogaus tvarkaus, tau
paus gyvenimo. Jis yra ra
mesnis, sveikesnis ir natu- 
rąliškesnis. Todėl ir turi 
taip dėtis, kad poruotųjų 
amžius yra ilgesnis.

Ištaisė kelius.
Kansas City, Mo. Missou

ri valstijos gub. Major su
manė paskirti dvi dieni iš
taisymui valstijos kelių. 
Tos dienos buvo 20 ir 21 d. 
rugpj. Tam tikrame atsi
šaukime jis kvietė visus ga
linčius dirbti, kad eitų per 
tas dienas taisyti kelių. Pa
klausė žmonės gubernato
riaus. Paskirtą dieną prie 
visų kelių pasirodė darbi
ninkų būriai. Darbas iš kal
no buvo išplenuotas. 8.000 
užveizėtoji! per keliatą sa
vaičių rengėsi tą armiją su
tikti. Prirengė mašinas ir 
visokius reikalingus įran
kius. Gerai darbą išplenavo. 
Taip kad paskirtoj dienoj 
nebuvo jokio sumišimo ir 
liuosanoriai darbininkai ga
vo vietas. Iš visų miestų, 
miestelių ir sodžių suėjo 
liuosanoriai darbininkai. Iš 
visos valstijos jų buvo apie 
150.000. Moteris irgi kuomi 
galėjo prisidėjo. Talkon bu
žo atvažiavęs ir Kansas 
,-alstijos gub. Hodges su 
savo žmona. Jis pamatęs, 
taip darbas čia nusisekė, 
pasakė, kad paskirsiąs dvi 
ilieni ištaisymui kelių ir sa
vo valstijoj.

Darbe buvo vartojamos 
geriausios mašinos. Maši
nas ir kitokius įrankius su
teikė tų mašinų kompani
jos. Vieną mašiną varė gu
bernatorius. Dienos gale 
gub. pasakė: “Ši diena yra 
viena smagiausių mano gy
venime. Būdamas vaiku aš 
važinėjau tik blogais ke
liais. Tuomet aš pasiryžau, 
kad jei pasitaikys proga, 
tai aš viską darysiu, by tik 
ištaisvti vieškelius”. •

Įvairiose vietose buvo 
imamos fotografijos kra
tantiems paveikslams.

Šis dviejų dienų darbas 
apkainuojamas $15.000.000. 
Be to tas davė gerą paaksti- 
nimą prie užlaikymo kelių. 
Gub. Major stengsis, 
1914 m*, visos valstijos pa
skirtų tam dalykui dvi die
ni.

kad

Garlaivis nuskendo.
Juneau, Alaska. Garlai

vis State of California, 
plaukęs Seattle į Skagway, 
užlėkė ant povandeninės uo
los ir į tris miliutas nusken
do. Žuvo apie 35 asmenis. 
Nekurie nespėjo išbėgti nei 
iš kajutų. Buvo pasiųsti į 
visas puses bevieliniai te
legramai. Garlaivis Jeffer
son paskubo pagelboh. 10 
pasažierių labai nukentėjo 
nuo šalčių. Nuskendusis 
garlaivis per daug metų va
žinėjo pasažierius tarp Pu
get Land ir San Francisco. 
Ant garlaivio buvo daug 
krovinių, krasos siuntinių, 
kelintas arklių ir viskas 
žuvo. Garlaivis kainuojama 
$400.000. Jis buvo pastaty
tas Philadelphijoj 1899 m. 
Ligšiol rasta vienuolika 
skenduolių vietoj, kur gar
laivis nugrimzdo.

Tarifo klausimas.
Washington. Per nekurį 

laiką tarifo klausimas Wa
sh ingtone buvo lyg užmes
tas. Pastaruoju-gi metu im
tasi už to klausimo. Daro
mos tik smulkios atmainos. 
Kviečiai ir galvijai eisią be 
muito. Nelabai svarbu, kad 
kviečiai eis be muito, nes 
šioj šalyj to javo gausiai 
uždera. Bet gan svarbu, 
kad galvijai eis be muito. 
Jų skaičius kasmet eina ma
žyn ir todėl mėsa nuolat 
brangsta. O iš Pietinės A- 
merikos galima apsčiai at
gabenti visokių galvijų. Tas 
gali truputį papiginti mėsą. 
Per dvi savaiti bus tarifo 
klausimo svarstymai už
baigti. Gal vienos savaitės 
prireiks sutaikymui skirtu
mų tarp senato ir atstovų 
rūmo. Todėl apie 15 d. rug
sėjo nauji tarifo įstatymai 
ineisią galėn.

Nelaimė ant geležinkelio.
Crary, N. D. Atsitiko di

di nelaimė ant geležinkelio. 
Tris liko užmušti ir 15 su
žeista. Tikimasi, kad sužeis
tieji pasveiks. Nelaimė išti
ko del išsiskėtimo bėgių.

Nežinomas vabalas.
South Bend, Ind. Pasiro

dė žalias nežinomas vabalas 
apie pusę colio ilgio. Pasi
rodė St. Joseph apskrityj. 
Trumpu laiku sunaikino 50 
akrų alfalfos. Iš kur atsi
rado ta bjaurybė, nežinoma. 
Vabalu žinovai yra sukvies
ti į vietas, kur jie pasirodė, 
ištirti, kas do vabalai jie 
yra ir kaip kovoti su jais. 
Naktimis jie pasidaro vor
tinklius ir po jais ilsisi. 
Dieną-gi varo savo naikini
mo darbą. Alfalfa yra žolė, 
vartojama pašarui.

Nuskendo.
Battle Creek, Mich. Ketu

ri jauni asmenis, dvi mer
gaite ii’ du vaikinu sėdo lai
veliu, kad pasižiūrėti į skra
jojantį padangėse orlaivi. 
Netikėtai apsivožė jų laive
lis ir pasijuto 25 pėdų gilu
moj. Nežinia, kaip atsitiko.

■^Įkad laivelis apsivožė. Trįs 
nuskendo. Viena mergaitė 
mokėjo plaukti ir liko iš
gelbėta. >...

Neturtingas 'peveldėjo $50.- 
000.

Tacoma. Nekokis J. Ellis 
apleido namus ir dirbo 
krautuvėlėj, gaudamas po 
$15 savaitėje. Per 26 metus 
tik vieną laišką tebuvo pa
rašęs į namus, ir tą padarė 
tik sunkioj ligoj būdamas. 
Dabar gavo žinią, kad bro
lis mirdamas užrašė visą 
savo turtą, kurs vertas 
$50.000.

Organizatorius unijos už
muštas.

Trinidad, Colo. Belcher 
nužudė G. Lippiat, kalnaka
sių unijos organizatorių. 
Tas faktas padarė didelį 
įspūdį į kalnakasius. Kal
nakasiai tariasi surengti 
didelį straiką, apimantį val
stijas Utah, Colorado ir 
New Mexico. Užmušėjas y- 
ra detektivas. Jis ir dar ki
tas detektivas yra suareš
tuoti.

Apiplėše pasažierius.
Portland, Orę. Keturi ar 

penki plėšikai su kaukėmis 
sustabdė pasažierinį trau
kinį.' Plėšikai ėjo per va
gonus reikalaudami atiduo
ti savo pinigus ir brangeny
bes. Plėšikai daug kartų šo
vė, kad Įbauginti pasažie
rius. Vienas plėšikas liko 
pašautas. Pasažieriai sako, 
kad plėšikai buvo įsigėrę ir 
spėja, kad jie tik šposą no
rėjo padaryti.

Tyrinė- 
per du

vra iš-

Menkos algos.
Kansas City, Mo. Mieste 

Kansas City yra 25.000 mo
terių darbininkių.; ; ,Iš. jų 
25% gauna mažiau, negu 
$6 savaitėje. O tiek reikią 
vien pragyvenimui, 
jimai buvo daromi 
metu.

917% tų moterių 
tekėjusios. 14% pasimetu
sių, persiskyrusių ir našlių. 
69% yra neištekėjusios. 
75% gyvena prie tėvų arba 
giminių. Vidutiniškam pra
gyvenimui reikią merginai 
$8.50 savaitėje. L’ž $6.00 ga
lima tik skurdžiai pragy
venti.

Svarsto mokyklų sveikatin
gumą.

Buffalo. Atsidarė posė
džiai apsvarstymui mokyk
lų sveikatingumo. Veik iš 
visų civilizuotų kraštų yra 
suvažiavę delegatai. Yra 
daug augšto mokslo vyrų iš 
Europos. Yra delegatas iš 
Chinų. Šie garsus moksla- 
vyriai. auklėtojai ii* dakta
rai tarsis, kaip vaikiukus ir 
mergaites mokyklose užlai
kyti sveikais, kokia turi bū
ti priežiūra, kaip lavinti 
gimnastika jų kimus ir ko
kios mokyklos turi būti, 
kad išauklėjus naująją 
gentkartę sveiką kimu. Tai 
svarbus klausimai. Nuo ži
los senovės žinoma, kad 
sveikas protas randasi svei
kame kūne. Proto lavinimas 
ir dora labai daug priguli 
nuo kūno sveikatos. Todėl 
tokie susivažiavimai ir to
kių dalykų ištyrimai yra la
bai svarbus.

Sudegė.
Dubuque, Iowa. Turtin

gas farmeris su savo žmo
na ir trimis vaikais sudegė 
namuose. Po pilno ištyrinė
jimo pasirodė, kad farmeris 
naktį nužudė sa vo žmoną ir
vaikus. Po nusiihinakčio pa- but pakabinta tiek pat pas-

katalikas

degė tvartus ir gyvenamuo
sius namus. Paskui pats 
žengė į liepsnas ir žuvo. 
Nuo ugnies ištiko klėtis. 
Atrasta, kad jos sienos ke
rosimi buvo sulaistytos. Ji 
buvo padegta, bet duris ak
lai buvo uždarytos ir ugnis 
turėjo užgesti. Motinos ir 
vaikų lavonai rasta rūsy j. 
Jo paties apdegęs lavonas 
rastas tarp daržinės nude- 
gulių. Sulyg kaimynų šnek
tų jis nesutikime buvęs su 
savo žmona. Jo turtas sie
kęs $100.000.

Apskundė.
Los Angeles. Nekokį C. 

Melcher, Vienos skalbėja, 
apskundė Austrijos princą, 
St. Sulkowski. Jis ją atvi
liojęs Amerikon del nedoro 
tikslo. Moteris paimta emi
grantų prieglaudom Prin
cas nesenai apsivedęs su a- 
merikone, važiuoja į Japo
niją.

Nuleido.
Washington. Valdžia už

sakė pas Carbon Stell kom
paniją Pittsburge 3.900 tonų 
plieno naujam karo laivui. 
Kompanija parokavo $189.- 
04 už toną. Pirmiau reikala
vo $96.99 daugiau. Kuomet 
valdžia ėmė pienuoti įsitai
syti savo dirbtuves karo 
garlaiviams, tai kompanija ; 
nusileido ir labai papigino.! 
Įvairios kompanijos iš vai-' 
džios išdo milijonus sau su
sipila. K

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
— Jersey Cityį N. J. Tris 

blokai namų išdegė. -• Sude
gė apie 40 namų ir dirbtu
vių. Nuostolių apie $800.- 
000. Daug žmonių liko be 
pastogės. Šešios .didelės 
dirbtuvės žuvo. ‘ 1 .

— Glacier Park, Mont. 
Dr. C. Fletcher., betyrinėda
ma s kalnų ledynus, nukrito 
nuo 600 pėdų augštumos ir 
ant vietos užsimušė.

— Calumet, Mich. Vario 
kasėjai tebstraikuoja. Ne- 
unionistai dirba. Unionis- 
tai intužę. Kelia riaušes. 
Vieną kartą raiteliai buvo 
pasiųsti išvaikyti riaušes 
keliančius.

— Philadelphia, Pa. Neg
rai laiko savo posėdžius. 
Tai ketvirtas negrų susiva
žiavimas. National Negro 
Business lygos prez., B. 
Washington, pasakė: “Man 
linksma pasakyti, kad neg
rai valdo 20.000.000 akrų 
žemės”.

— New York. Miesto sve
tainėj, ties majoro ofiso 
langais rasta dinamito, už
taisyto ekspliodavimui. Jei 
but ištikusi ekspliozija, but 
suardytas buvęs visas mies
to bustas.

— Green Bay, Wis. 23-jų 
vaikų motina, Van Venroy, 
mirė, sulaukus 73 metų am
žiaus. Iš vaikų tik 11 tebe
gyvena.

— Bloomington, Ind. Bu
vo smarkus vėjas su lietum. 
Nugriovė cirko • šėtrą, du 
sužeisti. Sėdynės išblašky
tos po laukus.

— Los Angeles, Cąl. Nuo 
bėgių nušoko 
gatvekaris. 25 
liatas sunkiai.

elektrikinis 
sužeisti. Kė

DVYLIKA KARTUVIŲ.

Buvo stebuklinga mėne
sėta naktis. Ant Sultan 
Bajazet ploto pastatydinta 
dviem eilėm dvylika kartu
vių.

Toj mirties alėjoj turi

Visai
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 buail- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj, šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skabydamas 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.kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuo pla
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad

“'Katalikas”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

merktų mirt op, apkaltintų 
Mahmudo Šefketo-bašos nu
žudyme.

Konstantinopolio laikro
džiai išskambino trečią va
landą.

Dvi eilės po šešias kar
tuves padaro tiesią kertę. 
Plotas dar gana tuščias. 
Maty ties tik keli policiji- 
niai agentai ir žandarmai, 
užimti žingeidaujančių va
rinėjimu į šalis, kurie sten
giasi pasislėpti už medžių, 
čiapat ties kartuvėmis, i-
dant geriau pamačius visą čiuosius į maldas. Jam at- 
egzekucijos bėgį.

Bertainis po trijų gir- 
džiama trumpa kamanda ir 
apkurtę žingsniai pėstinin
kų, išeinančių iš Seraskie- 
rato. Kareivių kordonas ap
siaučia nužudymo vietą. 
Darbininkai dar sykį išmė
gina kartuvių išlaikomybę.

Tylią mėnesėtą naktį ret
karčiais pertraukia kūjų 
bildėsis, kas susirinkusius 
perima šiurpuliais.

Jau pusė keturių. Iš me- 
četo Sultan Bajazet mina
reto muezzin šaukia tikin-

hodziai nesuprantamais 
“surais”, prasidedančiais ir 
baigiančiaisiais kliksmais: 
“Allah ekber (Dievas via 
didis).

Staiga iš Seraskierato 
vartų pasirodo baltas as
muo. Artinasi greitu žings
niu. Priešakyj eina oficie- 
rius, abiem pusėm kareiviai 
su iškeltais durtuvais.

Pirmutinis švitimo bliz- 
gėsis baltoje esybėje lei
džia pažinti kapitoną Kia- 
zimą-bei. Ant savo civilių 
rūbų užsimovęs baltus mir-

sakinėja ten susirinkusieji (Seka ant 5-to pusi.).

Photo by American Press Association.
Panamos kanalo vartai ir elektrikos mašinos vilkiniui laivip
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KATALIKAS

AR VISUOMET MOTY
NA GALI SAVO KŪDI

KĮ ŽINDYTI?

Sveika būdama, motyna 
privalo žindyti savo kūdi
kį. Tai yra įstatas, pačios 
gamtos motynai paskirtas. 
Kūdikiai, kurie minta mo
tynos pienu, auga lygiai, 
mažiau teserga ir rečiau te
miršta.

Ištirta, kad daugiausia 
vaiką miršta, karvės pienu 
ir kitokiu maistu mįsdami: 
mažiau vaiką miršta sveti
mai moteriškei, ne motynai, 
juos žindant; ir visą ma
žiausia kudikią temiršta 
motynai juos žindant.

Tepagalvoja dabar, kaip 
negerai daro tos motynos, 
kurios meta savo vaikus ar
ba dėlto, kad pasirodžius, 
kad jos dar neturi vaiką, 
arba kad tik greičiau pel’

ll sisamdžius į žindytojas prie 
kitą vaiką. Kiekvienos mo
tynos priederme — išaugin
ti sveikas vaikas; o tuotarpU 
ji netik nepildo tos savo pa
reigos, bet dar dažnai me
ta savo kūdikį be jokio 
reikalo ir vien tik iš pini
gą, pasilinksminimą, suei
gą, godumo. Tie pamestie
ji vaikai auga našlaičiais, 
minta kaip nors, blogu val
giu, ir savo nevertu mo- 
tyną gėdai, miršta, kaip 
musios. Tesupranta tokios 
motynos, save pačias ją 
kudikią mirties kaltininkė
mis esant; tesupranta, kad 
palikdamos savo kūdikius 
jos papildo didžiausią nuo
dėmę, kokią tik gali mote- 

^^riškė papildyti.
B Jeremijas pranašas: (Verk- 
Brnas IX, 3) sako: “Ir sma- 

‘•’Bkai paduoda spenius ir žin- 
WB do savo vaikelius, o mano 

tautos duktė taip kieta, 
kaip strausai (paukščiai) 
tyruose”. Ir tikrai, ar ne 
priešinga yra prigimčiai, 
kuomet motyna atsisako 
duoti pieno vaisiui, kurį 

\ taip ilgai nešiojo savo vi
duriuose.

Tiesa, esti tokią aplinky- 
į bią, kada motyna, kaip ji 

to norėtą, negali savo kūdi
kio žindyti. Tos aplinkybės

■ šios:
1) Sunkios. 

B gos: džiova,
■ (puolamoji liga), 
k (piktoji liga).
B 2) Netikę speniai, visiškai 
,B| maži, net indubę, taip kad 
pH kūdikis negali ją lupomis 
š. sučiupti ir kiek reikiant 
• ■ sau pieno išsičiulpti.
B 3) Gili speniuose ply- 

K * šiai, del kurią žindant spe- 
igB niai skauda.

4) Speniu užsidegimas. 
feBr Panašiuose atsitikimuose 

,* B reikia pasitarti su gydyto- 
ju; kaip jis patars, taip ir 

Į daryti. Jei motynai prisiei- 
RB tą kūdikis ir nuo krūties 
' ■ B atimti, tai ji padarys šitą 

B paties kūdikio naudai.

kl- 
mi- 
To-

| MOTERIŲ SKYRIUS J
ikvJVĮr

vienuos kuriuos namuose 
kūdikis miršta, o jo moty
nai pienas neprapuola, 
tuos gi namuos motyna 
rė, o vaikas gyvas liko, 
kiais tai atsitikimais
reikia pasinaudoti, kad a- 
timtiemsiems kūdikiams gy
vybę palaikius. Ypač reikia 
rūpintis žindyti krūtimis 
kūdikis pirmus du — tris 
mėnesius ir juo silpnesnis 
kūdikis, juo labiau reikia 
rūpintis šituo, nes kitaip 
jį lengvai nukankįs -vidurią 
suskiedimai, nuo kurią kū
dikiai greit miršta.

Jei jau jokiuo budu ne
galima gauti kūdikiui 
moteriškės pienas, tuo
kart noroms ne noroms 
prisieina pienas duoti. Kar
vės pienas daug kietesnis ir 
kūdikio vidurią sunkiau 
pakeliamas, nekaip moters 
kručią pienas; todėl, kad 
padarius jį bent kiek pana
šesniu į moteries pieną ir 
kūdikio 
vesniu,
vandeniu praskiesti ir ma
žumą cukrum pasaldinti. 
Skiedžiant nereikia van
dens visuomet vienodą sai
ką pilti, bet štai kiek:

Pirmoje savaitėje, prie 
vienos nenugriebto pieno 
dalies reikia tris dalįs van
dens pilti ir visa gerai at
virinti; nuo antros savaitės 
iki dvieju mėnesiu prie vie
nos pieno dalies dvi dali 
yandens bepilti; trečiame 
mėnesyje arba astuonioms 
savaitėms po gimimo suka
kus pienas reikia vande
niu pusiau skiesti; po 4 — 
5 mėnesių galima prie dvie- 
ją pieno dalią vienos 
lies vandens pridėti. 6 
nėšių kūdikiui galima 
nenugriebtas pienas 
vandens duoti.

Šitie įsakymai gali kiek 
ir įvairuoti, būtent: jei pra
skiestas pienas suskiedžia 
kūdikiui vidurius, tuokart 
reikia mažiau vandens pil
ti, o jei rastųsi vidurią už
kietėjimas, tuokart reikia 
daugiau vandens pilti; jei 
kūdikis, nenugriebtą pieną 
gerdamas, neturės 
durių suskiedimą, 
turėjimą, tuokart 
duoti nepraskiestas
ir po 3 mėnęsią. Juo grei
čiau kūdikis galės nenu
griebtu pienu misti, juo 
geriau, kadangi kiekvienas 
pieno praskiedimas, mažin
damas jo stiprumą, mažina 
ir naudą, bet vis reikia at
siminti, kad nepraskiestas 
pienas persunku jaunam 
kūdikiui ir kad esti reika
linga skiesti jis vandeniu. 
Praskiestan pienan, kad jis 
saldumu pavedėtą motynos 
pienui, reikia pridėti mažu
ma. cukraus, būtent 
vandens stiklinėn 
paprastas cukraus 
lis; nepraskiestan
cukraus dėti nereikia.

Jei kas turės dar noro 
palengvinti kūdikiui kar
vės pienu misti, gali dar šit 
ką padaryti: kiekvienoje 
vaistinėje (aptiekoje) par 
duodama labai pigiai į 
druską panašus daiktas — 
vardu soda; nusipirkit tos 
sodos, įkratykit jos nedau
giau vieno arbatos šaukšte
lio stiklinėn pervirinto 
vandens, ištirpinkit ją, su- 
pilkit tą skystimą grynai] 
buteliu, o paskui, kada 
reiks, pridėkit jo pienan,

viduriams leng- 
reikia jis virintu

da- 
mė- 
jau 
be

motynos li- 
nuomarius 

sifilis

nei vi- 
nei už- 

reikia 
pienas

vienon 
vienas 

gabalė- 
pienan

> KUO MAITINTI KUDI 
I KIS BE MOTYNOS?

Jei motyna negali savo 
kūdikio žindyti, arba jei 
prapuola jos pienas, o kū
dikis dar visiškai mažas, tai 
pirmiausia reikia pagalvoti: 
ar negalima paprašyti ko iš 
artimosios giminės, arba ge
rą kaimyną, turinčioj krū
tyse pieno, kad bent kurį 
paiką tokį pažindytu, kol 
L|is sustiprės ir galės stam- 
|»esnį ir kietesni valgį val- 
Byti. Atsitinka ir taip, kad (kurį duodate kūdikiui. Pil-

darni jį pienan, pilkit vieną 
valgomąjį to skystimo šauk
štą vienan praskiesto ar ne- 
praskiesto pieno stiklinėm. 
Daug vaiką, kurią pusė, 
gal būti, butą išmirę kar
vės pieno neišturėdami, iš
liko gyvi tik tokiuo budu 
misdami.

Be karvės pieno galima 
dar duoti kūdikiams kai- 
kurią kitą gyvuliu pienas, 
kaip va: ožkos, kumelės, 
asilytės ir kitą; bet kadan
gi karvės pienas lengviau 
visur gaunama, todėl jis 
daugiau kūdikiams ir var
tojama.

Galutinai nutarus kūdi
kiams karvės pieną duoti, 
reikia atsiminti, kad karvė 
užvaduoja kūdikiui žindy- 
toją, ir dėlto reikia dau
giau tąja karve rupinties. 
Karvė turi būti sveika, ge
ro, gardaus pieno; užlaiky
ti ji reikia kuošvariausia; 
žiūrėti, kad nepatektą pie
nan kas kenksminga. Kar
vė reikia išleisti laikąs nuo 
laiko iš kūtės laukan pasi
vaikščioti, o vasarą išvary
ti ji visai dienai ganyklom 
Karvės pašaras turi būti 
paprastas — žolė ir šienas. 
Naudinga duoti jai gerti 
grynas vanduo, pridėjus jin 
miltą, atsaju ir mažuma 
druskos; bet nekuomet ne
pridera duoti karvei-maitin- 
tojai visa be skirtumo: ir 
pamazgas, ypač surūgusias, 
ir išspaudas, rašalą, jova
lą, bragą ir tt. Iš ją daug 
kenksminga pareina karvės 
pienan ir pienas pradeda 
kūdikiui kenkti. Dėlto tai 
serga ir net miršta labai 
dažnai kūdikiai tokiuo pie
nu misdami.

Melžiant ir pamilžus. 
pienas reikia laikyti „visą 
švariausiam inde, geriausia 
stikliniame, kursai kiekvie
ną kartą, prieš impilsiant jin 
pieno, reikia verdančiu van
deniu ištvilkyti ir išmazgo
ti, paskui išdžiovinti. In
das pienui pilti turi būti 
atskiras ir niekam daugiau 
nevartojamas.

Prieš duosiant, pirma 
reikia pienas atvirinti, kad 
išnaikinus jame visokie 
kenksmingi gemalai, nety
čia jin iš oro inkritę, arba 
nuo karvės spenią arba 
nuo melžėjos ranką.

Kūdikiui skiriamas atvi- 
rintas pienas reikia laikyti 
šaltoje vietoje, bet kiekvie
ną kartą prieš duosiant ma- 
žumąpašildyti. Apskritai,vi
suomet reikia atsiminti, 
kad mažiems vaikams ne
galima duoti pieno nepašil
dyto, nes kitaip jie lengvai 
persišaldo ir suserga. Ilgai 
praskiestas pienas laikyti 
nedera: reikia atsiminti, 
kad praskiestas pienas leng
vai genda jį antrą kartą 
šildant. Todėl kiekviena 
kartą reikia imti nepras- 
kiestas pienas ir skiesti tik 
prieš-pat kūdikiui duodant. 
Skiesti geriausia verdančiu 
vandeniu.

Girdyti kūdikiai karvės 
pienu reikia su saiku (su 
miera), d ne kaip pakliū
va, ir to saiko reikia dar 
uoliau daboti, negu krūtimis 
žindant, kadangi kiekvie
nas karvės pieno perdavi
mas lengviau kūdikiui už
kenkia, nekaip krūtimis žin
dant. Čia reikia tokios 
tvarkos prisilaikyti:

Pirmą kūdikio gyvenimo 
mėnesį reikia jis girdyti a- 
pie aštuonis kartus dieną 
su naktimi, duodant kiek
vieną kartą po penkis-še- 
šis blokinius valgomuosius 
šaukštus, antrą mėnesį ga
lima septynis kartus per
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parą (dieną su naktimi) 
begirdėti — po 10 valgomą
ją šaukštą; trečią mėnesį 
reikia 'girdyti šešis kartus 
— po 1Č2 valgomąją; toliau 
galima1 po 16 valgomąją 
šaukštą; duoti ir penkis ar
ba šešis kartus per dieną 
su naktimi/(parą).

KAIP MIŠKO GYVULIAI 
PATENKA Į ŽVĖRYNĄ.

Kuomet mes aplankome 
kokį didelį žvėryhą ir pa
matome daugybes visokiu 
žvėrių, paukščių ir gyvačių, 
tai mes negalime nesistebė
ti ir neužsimąstyti apie tai, 
kokiais budais jie sugauti 
ir atgabenti žvėrynam Ją 
sugabenta iš didžią Austra
lijos platybių, iš Indijos 
raistą, iš tropikalią Afri
kos mišką, iš neužmatomu 
lygumą Šiaurinės Ameri
kos, iš šaltos, žiaurios šiau
rės ir nuo salą, kur nuola- 
tai vasara vieši. Ją atga
benta iš augštu Tibeto ty- 
ryną, nuo skardžią Alpu į- 
kalnių, iš urvu ir ravelin, 
iš oro ir iš jūrės gelmių.

Daug gyvuliu po sugavi
mo atliko didžias keliones 
per tyrynus, buvo gabena
ma garlaiviuose per jūres 
ir apsieita su nekuriais 
taip atsargiai ir rūpestin
gai, lyg kad jie butu buvę 
princai ir princeses.

Idant sudaryti didžiulį 
žvėryną^ reikalaujasi atlik
ti milžinišką medžioklę po 
visą svietą. Tai bus aišku 
pažvelgus į; šlapi, nosaragį 
ir hippopotamą su ją ne
svietišku didumu ir baisia 
spėka; į liutus, tigrus ir 
leopardus, su ją žiauriu bu
du, ją spėka ir greitumu; 
į meškąs su ją negrabumu, 
bet milžiniška spėka; į bež
džiones, su ją mitrumu ir 
gudrumu, į gyvates, su ją 
mirtingais nuodais.

Gali but paties žmogaus 
nelaimės ir išmokė jį su
gauti žvėris, stipresnius už 
save. Žmonės senovės lai
kais, be abejo, matė mamu
tus ir kitus didžius žvėris, 
įklimpusius klampynėse. 
Norėdami sunaudoti žvėrį 
maistui, jie susitelkda
vo ir apnykdavo siaubimą 
bėdoj. Vieną-kitą kartą už
tikę tokiame padėjime žvė
rį, jie sumanė rengti jiems 
pelėkautus, kasant duobes, 
į kurias galėtą žvėris su
kristi. Iki šią dieną tuo bu
du medėjai sugauna daug 
žvėrių žvėrynams, ypač no- 
saragius ir hippopotamus. 
Dažnai yra užmušama tė- 
vai-žvėrįs ir mažučiai su
gaunami. Bet tas būdas ne
labai dažnai vartojamas.

Kuomet hippopotamo pa
telė veda savo mažutį gir
dyti, tai ji pasiunčia jį pir
ma; pati tuo tarpu paskui 
eidama žvalgosi ir dairosi 
į -visas puses. Medėjas nu
žvelgia,>kuriuo taku tas rei
kalas yta atliekamas. Jis 
iškasa ant tako duobę ir 
apdengia šakomis. Ir štai 
mažutis! hippopotamus, ly
dimas motinos, žingsniuoja 
linkui kądros. Šitai netikė
tai, tartum^ žemė prasive
ria ir prarija žvėrelį.

Jei tai but buvęs koks 
matomas priešas užpuolęs 
jos mažulį, tai ji but šovusi 
iš visą spėką. Bet šis jos 
mažučio dingimas yra toks 
paslaptingas, kad ji susi
griebusi apsisuka ir neria 
namo. Ateina medėjai, už
meta kilpą ant žvėrelio 
sprando ir ant pirmgalinią 
koją ir ištraukia iš netikė
to kalėjimo. Paskui suriša

liu-

visas keturias kojas virvė
mis taip, kad but galima 
nešti.

Lygiai tokiuo pat budu 
sugaunami yra nosaragiai. 
Bet su jais yra mažiau keb
lumą, nes jauni nosaragiai 
urnai prijunkia ir seka savo 
apgalėtojus, kaip šuo. La
bai greitai apsipranta su 
kitais gyvuliais. Maži nosa
ragiai ūmai pripranta ož
kas žįsti.

Didžiuma liūtą, kuriuos 
mes matome žvėrynuose, 
buvo maži sugauti. Daug 
ją veisiama žvėrynuose. Su 
truputį paaugusiais liūtais 
jau esti sunki rodą. Liūtas 
šešių savaičią, arba poros 
mėnesiu, narsiai kovoja už 
laisvę. Todėl medėjai meta 
ant ją audeklą arba marš
ką. Jei sugaunami labai ma
ži, tai turi būti rūpestingai 
auginami su pagelba kitą 
gyvuliu. Ypač 4am dalykui 
tinka ožkos ir ramaus budo 
šunes. Iš pradžios mažučiai 
esti gan baugštus, bet urnai 
apsipranta. Yra nuostabus 
draugiškumas tarp pateliu 
ir mažučiu, kadir kitos veis
lės.

Sugauti suaugusį liūtą 
arba tigrą yra sunkus ir 
pavojingas darbas. Daug 
medėją susitelkia tam daly
kui ir iškasa duobę. Kuomet 
žvėris patenka jon, tai jo 
kojos yra surišamos, galva 
aprišama ir užmetama mar
ška ant jo. Bet neretai žvė
ris, krizdamas duobėn, su
sižeidžia ir nugaišta. z

Patogiau ir didesnis išro- 
kavimas yra pasigauti pe
lėkautu. Milžinišką pelė
kautą duris yra su tampra. 
Kaip įslimpinęs žvėris kąs- 
telėja padėto maisto, tai 
tampra pasidargina ir už
trenkia duris. Vienam
tiii, inėjus į pelėkautus, pri
spaudė duris vieną leteną. 
Kuomet subėgo medėjai, tai 
liūtas baisiai ėmė daužy- 
ties ir atstūmė duris. Skriz- 
damas pro medėjus, du ją 
nudėjo.

Pelekautą pasigauuama 
sugavimui leopardą, hieną, 
vilką ir kitu žvėrių.

Kuomet žmonės imasi 
gaudyti žirafą, stirną, brie- 
džią ir kitą žvėrių, kurie 
visai ar mažai pavojingi, 
tai jie labai atsargiai pri
siartina prie būrio ir pas
kui šauja raiti į būrį ir ve
ja. Žirafas, antilopos, žeb
ros lekia per lygumą. Bū
ryj esti mažą, tie atsilieka 
ir žmonės juos sugauna. 
Žmonėms nei nereikia seniu. 
Jie paprastai nyksta ir gaiš
ta nelaisvėj. Nyksta del bai
mės ir nuliūdimo. Mažučiai, 
nors liūsta iš pradžios, bet 
urnai apsipranta. Jie yra 
privedami prie karvių arba 
ožką, kurios, pasispardžiu- 
sios iš pradžios, prisileidžia 
galop žįsti. Tokiu budu jie 
yra sustiprinami ilgai kelio
nei linkui uosto, kurią jie 
atliks naktis iš nakties, 
kuomet saulė nekepina.

Veik visu veislių beždžio
nės randasi žvėrynuose. Bet 
gorilos negalima gyvos su
gauti. Gal but nekuomet ne
pasiseks žmogui sugauti gy
vos gorilos. Nes ta žvėris y- 
ra stipri ir baisiai žiauri. 
Uždaryta narve ji turbūt 
nusižudytą save badumi. Ją 
vaikai narveliuose gaišta iš 
nuliudimo. Priegtam jiems 
kenkia klimato ir maisto 
permainos.

Kitą veislią beždžiones 
lengva sugauti. Nes jos yra 
didelės vagilkos ir eina kur 
tik maisto užyuato. Indijoj 
jos yra laikomos už šventas, 
nes uadhvimas sako, kad

bezdžionė-dlevas daug žmo
nėms gero padaręs. Jos nė
ra naikinamos. Todėl jos 
yra ten drąsios, akiplėšos 
ir labai įsipyksta žmonėms. 
Jos naikina javus, sodnus ir 
daržus. Vienas tenbuvis pa
siryžo nubausti vienos gau
jos vadovą.

Jisai iškasė nelabai dide
lę duobutę ir indėj o į ją 
gražią nunokusią bananą. 
Duobutės pakraščiais jis 
apkavojo virvės kilpą. Vir
vė tęsėsi linkui medžio ir 
buvo perkišta per rinkę, ku
ri kabojo ant medžio šakos. 
Žmogus nusitvėręs už vir
vės galo ir pasislėpęs lau
kė nekviestu svečiu. Štai at- 
klipituoja būrys. Vadovas 
pirma. Palikęs pateles su 
vaikais pakrumyj, pats išė
jo į erdvę. Šuoliuodamas už
matė bananą. Griebė ją. 
Žmogus patraukė virvę ir 
kilpa užsinėrė ant vadovo 
rankos.

Pritraukė nabagą prie 
medžio. Paskui žmogus a- 
pėjo aplinkui medį ir priri
šo jį prie medžio. Tuomet 
žmogus sumanė šitokį špo
są Belaisviui. Išmuilino jį 
gerai ir nuskuto. Paskui 
paleido. Skubiai bėgo bež
džionė prie savųjų. Šios nu
stebusios žiopsojo ir prikli- 
nosi; Paskui apipuolė ir nu
ginė šalin. Būrys pakrikoji* 
žmogaus laukai nebuvo ru- 
šiojami.

Navatnas gaudymo būdas 
yra beždžionių veislės babu- 
nu. Medėjai užstoja visas 
vietas, kur jos eina gerti, a- 
part vienos. Netoliese tos 
vietos pastato grintelę. Ap
linkui pabarstė grudų, o vi
dui dar daugiau. Taigi ba- 
bunai sulekia vidun. Tuo 
tarpu duris tarkšt ir užsi
daro. Dar lieka nemenkas 
darbas. Yra lengva sugau
ti žvėris, bet sunkumas pa
sirodo, kuomet reikia jis 
gabenti. Jų įkandimas yra 
baisus, jų spėkos didžios. 
Todėl jokiu budu negalima 
eiti grintelėn ir vesti babu- 
nus laukan, kaip avis. Su 
kurtėmis vienas po kitam 
babunai esti pristumiami 
prie sienų ir surišami. Pas
kui uždedama jiems apynas
riai. Po to esti audeklu ap
vyniojami ir išrodo lyg mu
mijos.

Šlapiai yra apsčiai varto
jami darbui Indijoj. Bet jie 
nesiveisia nelaisvėj. Todėl 
dažnai ją reikia gaudyti. Y- 
ra keturi šlapių gaudymo 
budai. Pirmas, tai duobės 
kasimas. Šis būdas nepato
gus. Didis gyvulys krizda
mas susižeidžia ir kartais 
turi gaišti. Antras būdas y- 
ra tai prisitaikyti prie bė

gančią šlapią ir užmesti kil
pą ant kojos. Tuomet virvė 
apsukama aplink medį ir ši r 
pis sugautas. Trečias bud 
yra raitam ant prijaukyto 
šlapio vyties būrį ir užmes
ti kilpą ant pavyto. Šisai 
būdas yra negeras ir pavo
jingas. Atsilieka tik pras
čiausi šlapiai ir juos pagau
nama, o geriausieji nudūli
na. Geriausias gaudymo bū
das yra apsupti visą šlapią 
būrį ir visus sugauti.

Susitelkia partija iš dvie
jų ar trijų šimtą žmonių. 
Vieni žmonės daro milžiniš
ką gardą. Tam naudoja di
delius rąstus. Kiti gi iš vi
sos apylinkės veja šlapius į 
buri ir varo, kur jau gardas 
baigiamas, šlapiai neužpuo
la ant žmogaus ir duodasi 
varyti. Gardan veda kylio 
pavidalu gatvė. Šlapiai ge
nami linkui tos ineigos į 
gardą. Jie rūpestingai da
bojami, kad nepakriktų. 
Naktimis iš visą būrio pu
sių pleška ugnis, dienomis 
pliskina nuolatai iš šautuvų 
ir gena linkui gardo. Ir štai 
galop, su kliksmais, šaudy
mais, būgnus mušdami ir 
nudegulius sukdami, sugena 
didžius ir mažus, patinus ir 
pateles gardan.

Lieka dabartės tik prijau- 
kyti jie. Tai atliekama be 
didelio vargo, nes šlapiai 
nėra žiaurus žvėris. Žino
ma, tame daug prigelbsti 
jau prijaukyti šlapiai. Pap
rastai tas atsilieka sekan
čiai: Apsukrus vyras įjoja 
ant šlapio gardan. Laukiniu 
šlapių vadovas prisiartina 
ir prieteliškai uždeda savo 
triubą ant sprando prijau- 
kyto šlapio. Žmogus nušo
ka nuo šlapio ir užneria vir
vę ant laukinio šlapio kojos. 
Jei jis kojos nekelia, tai pa- 
kirbinama jo koja lapu ir 
šlapis tuoj ją pakelia. Jei 
kartais laukinis šlapis pul
tų ant žmogaus, tai prijau- 
kytas apgintų. v Antras vir
vės galas esti ant sprando 
prijaukyto šlapio. Kuomet 
pasiseka užnerti virvę ant 
laukinio šlapio kojos, tai 
naminis bėga linkui medžio 
ir velka su savim nelaisvį. 
Tuomet nelaisvis yra gena
mas aplinkui medį ir tokiu 
budu jis yra priartinamas 
prie medžio liemens. Viena 
po kitos kojos esti pririša
mos prie medžio. Ima dūkti 
tuomet šlapis. Galop' par
virsta. Bet po truputėlį jis 
apsipranta, darosi ramesniu 
ir jaukesniu. Tada jau jį 
galima atrišti.

P.

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Beina kas utarnlnkas ir petunia.
-------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------------------

AMERIKOJ f „(pusei matų $1.25
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

IJpjirŠkotijoj 15š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuoj aus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., - Mahono) Ottj, Pa.

-• JT* U.' \ 
į , - L. - •

4



KATALIKAS

Iš Lietuviškų Dirvų. |
E. St. Louis, Ill.

Nesenai pasklido gandas, 
kad Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas galutinai nu
taręs statydinti svetainę ir 
jau padaręs tam tikrą kon
traktą. Namai busią ant 
dviejų lubų. Viršuj bus sa
lė, kningynas ir kliubo rū
mas. Apačioj bus daili sa
lė teatrams su apie 600 
sėdynių. Pastatymas atsei- 
siąs $18.000. Nors tik me
tai, kai gyvuoja kliubas, 
vienok ačių jo narių darb
štumui atlikta tiesiog mil- 

^žini’kas darbas. Kliubo vir- 
mšininkai yra A. Raukas, J. 
. Kiserauskis, J. Aleksas. Be 

abejo tokia įstaiga daug 
prisidės prie kultūrinio mus 
tautiečių šiame mieste pa
kėlimo. Pažymėtina, kad su
sitvėrė Dramatiška kuope
lė. Stovi labai gerai. Lie
tuvių benas uoliai darbuo
jasi. Neatsilieka ir bažnyti
nis choras. Gyvuojame, dar
buojamės.

rnus. Jau ne naujiena. Ne- 
kuomet jie bažnyčion neat
silanko. Nekurie ir vaikus 
augina be bažnyčios. Vie- 
ma pora susituokė civiliu 
būdu

Miners Mills, Pa.
Čia susitvėrė lietuvh) pa

rapija. Ypač tame dalyke 
kunigas pasidarbavo. Nori
ma kuogmčiau iš lenkų glo
bos išsprukti. Tą padaryti, 
matyt, pasiseks.

nenorėtų. Todėl kitiems la
bai riestai su pragyveniirid. 
Kiti buvo netaupus, ką Už
dirbdavo praleizdavo ir to
dėl del savo neapsižiurejh 
Ino ir kvailumo vargau pa
puola. Jei žmogus blaiviai, 
gražiai gyvena, tai galima 
sakyti nematys bėdos. Jei ir 
papuls nelaimėn, tai doras 
ir blaivus žmogus ras ki
tuose prijautimą ir pašel- 
pą. Nekurie guodžiasi ant 
blogų laikų, blogo surėdy
mo, kad jam sunku gyventi. 
Be abejo yra blogi) push) 
šiame surėdyme. Bet taip
gi tepamatai žmonės, kad 
dažnai jie kenčia del savo 
apjakimo.

Galijotas.

kas, Juoz. Jurgaitis, Myk 
Valentinavičius, Pran. Sa- 
iamonavičius, Jonas Šilius, 
Ant. Pociūnas, Ant. Juodi
kis, Petras Balčiūnas, Barb. 
Kučinskaitė, Juoz. Valonis, 
Bolonija Valskaitė, Andrius 
Janiulis, Antanas Vencku- 
nas, Antanas Linkus, Ad. 
Jankauskas, Jieva Pupkiu- 
tė, Petras BernotaviČius, 
Simonas Pileckas, V. Bir- 
gelis, Liubinas, Myk. Ma
šiotas, Jonas Gaušas, Sta
nys Budavičia, Step. Bru- 
čius, Ant. Kilikevičius, 
Karolis Aleksiunas, Jonas 
Virtelka, Leacentas 
lauckas, M. Daniunas, 
nediktas Kazanauskas, 
vilas Daniunas, Mikas
zėnas, Povilas Sliautaris 
(1.21), Stan. Suchodolskis, 
Liud. Švedas, Vine. Janke
liūnas, Karolis Kiškonas ir 
Rapolas Žarkauskas, 
viso —

Smulkių aukų .. 
Viso

Sutrauka:
Nariai-Labdariai 
8 sieksniai žemės 
Aukos

Viso 
pirma • pagarsintomis 

$1517.66

Sukaktuvių paminėjimui

Dagilis.

Brooklyn, N. Y.
Muzikos bei Dramos drau- 

*gija “Vyturėlis” Brookly- 
ne nutarė savo susirinkime 
Rugpj. 14 d. prisidėti prie 
pastatymo Lietuvių Mok
slo ir Dailės Draugijos na
mų šiokiu budu: 1) Nupirk
ti vieną sieksnį žemės po 
minėtasiais namais ir 2) 
pargryžus Brooklynan at- 

į stovams dr. Basanavičiui ir 
’ a d v. Yčui atlošti antru kart 

komišką operą “Kornevilio 
Varpai”, nuo kurios visą 
pelną pa aukoti mokslo ir dai
lės namų pastatymui Vil
niuje. Opera “Kornevilio 
Varpai” jau buvo kartą čia 
lošta su didžiausiu pasise
kimu birželio 3 d. ir publi
kai patiko neapsakomai, to
dėl pasitikima, jog dabar 
publika atsilankys kuoskai- 
tlingiausiai prisidėdama tuo- 
mi prie įkūnijimo reikalin
giausioje musų tautai da
lyko, kuriuom yra mokslo ir 
dailės 
diena 
liaus.

Waterbury, Conn.
Jau skaitytojai žino iš 

No. 32 apie nelaimingą at
sitikimą su A. Musikevičia. 
Buvo intarta 20 asmenų. 
Neprirodyta ir paleista. Dar 
du suimta. Nežinia, ar bus 
prirodyta. Daktarai pripa
žino, kad nelaimingasis bu
vo užmuštas ir vandenin į- 
mestas.

Dabar rugpj. 14 d. patiko 
nelaimė, A. Petrauskutį, 15 
metų amžiaus vaikutį. Su
važinėjo gatvekaris. Tėvai 
išgirdę apie nelaimę apalpo 
ir reikėjo daktarą šaukti. 
Tėvai yra pasiturinti, dori 
ir visų mylimi žmonės. Čio- 
nyščiai lietuviai išreiškė 
didį sangailavimą. Jaunikai
tį lydėjo virš 50 karietų ir 
muzika.

Žinių mylėtojas.

t

namai. Vaidinimo 
bus paskelbta Ve

P. Bukšnaitis.

Centralia, Ill.
Šiame miestelyj yra apie 

30 lietuvių šeimynų ir apie 
tiek pat pavieni). Lietuviai 
uždarbiauja anglių kasy
klose. Darbai silpnai eina. 
Dirbama 3 — 4 dienas sa
vaitėje. Lietuviai gyvena 
sutikime. Čia yra Dr. Vin
co Kudirkos dr-stė. Ligšiol 
mažai teturėjo narių. Tik 
pačiu pastaruoju laiku 
pradėjo stiprėti. Yra 5 lie
tuviai biznieriai — 3 sa- 
liunininkai, vienas turi gro- 
cernę, kitas bučernę su gro- 
cerne.

Žinių Mylėtojas.

Sheboygan, Wis.
Čia yra keliatas desėtkų 

lietuvių šeimynų, taip-gi y- 
ra ir pavienių. Bet pavie
nių merginų čia daugiau, 
negu vaikinų. Todėl vaiki
nams bepigu čia apsirinkti 
gyvenimo drauge. Čia gy
venti smagu ir linksma. 
Darbai eina gerai. Uždar
biai, vienok, menki — nuo 
$1.35 iki $1.50. Parapijos 
reikalai eina gerai. Yra dvi 
pašaipiuos dr-stės.

Wilkes Barre. Pa.
Nemažai yra mus tautie

čių, kurie be bažnyčios ap
sieina. iYra tokių ir pas

Ga-
Be-
Po-
Ju-

Worcester, Mass.
Rugpj. 17 d. atsibuvo Vi

sų Šventų dr-stės surengtos 
prakalbos. Pirmas kalbėto
jas buvo iš So. Boston. Aiš
kino dr-jų naudingumą ir 
nurodinėjo reikalą prigulė
ti prie pašelpinių dr-jų Sa
kė, kad kožnas be vienas 
turi prisirašyti prie kokios 
nors pašelpinės dr-stės. An
tras kalbėtojas buvo chica- 
gietis. Šis ir-gi kalbėjo a- 
pie pašelpines dr-stes ir 
kaip vargsta žmonės, pa
kliuvę bėdon, neprigulėda
mi prie dr-jų. Dar buvo tre
čias kalbėtojas. Keliatas 
narių prisirašė prie dr-jų. 
Buvo rinktos aukos lėšų pa
dengimui. Surinkta $6 su 
centais.

63.21 
.75 

$581.46

$408.00
84.00

128.86 
$620.86

Su

DVYLIKA KARTUVIŲ.

(Pabaiga nuo 3-čio pusi.).

A. Jesunas.

De Kalb, III.
Daugybės lietuvių 

liauja iš Lietuvos ir atgal. 
Todėl jau žmonės turėtų ži
noti, per kur geriausiai va
žiuoti ir ant kokių garlai
vių patogiausia laivakortės 
pirkti. Tai reikėtų per lai
kraščius pranešti. Teko gir
dėti nusiskundimų apie 
bjaurų apsieijimą su išei
viais Vokietijoj. Bet nesvie
tiškai baisus važiavimas per 
Liepojų. Jei mes subrusim, 
tai ir kompanijos ims ge
rinti išeivių užlaikymą ant 
garlaivių. Tai-gi tie, kurie 
po keliatą kartų važiavo 
per vandenyną ir susipaži
nę su įvairiomis linijomis, 
tegu praneša viešai, kur 
geriausia yra keliaunin
kams. Dabar nekurtomis li
nijomis važiuojant galima 
sveikatos netekti del bjau
raus užlaikymo.

Atkeliavęs Amerikon.

ke-

London, Anglija.
Kaip paprastai iš mies

tų, taip ir iš Londono va
sarą išvažinėjo daug ver
telgų ir šiaip žmonių į go
džius. Pertat 'judėjimas ir 
darbai pas mus apsistoję. 
Darbininkai ilsis kad ir

— 18.00
P. Juk-

6.40 
$39.40 

Chicago, 
parapijo-

TAUTOS NAMAMS.
6 d. rugpjūčio, Cicero, 

III. surinkta aukų:
Kun. Ant. Ežerskis, 42 

sieksnis žemės ir aukų $1.- 
50 viso 12.00

$2.00 aukojo Bet. Juk- 
nis, — 2.00.

Bo $1.00 aukojo: Juozas 
Andziulis, Antanas Miklo- 
šius, Kaz. Baltrimas, Pe
tras Ambrozaitis, Aleksan
dra Krenčius, Domininkas 
Naruševičius, Andrius Šle
kis, J. Pareikis, Antanas 
Pusnukis, Juozas Kava
liauskas, Antanas Bruožis, 
M. Šarka, K. Mikalauskas, 
A. Liutkus, A. K1 eikis, J. 
Mikolainis, Andrius Povas 
ir K. Ambrozaitis,

Po 50 c. aukojo 
nius ir Jonošius.

Smulkių aukų
Viso

9 d. rugpjūčio, 
III., Aušros Vartų 
je:/

Kun. Kaz. Ambrozaitis į- 
stojo į L. M. D-jos Narius 
Labdarius ir paaukojo Taut. 
Namams $208.00

Daktaras Antanas Kazis 
Rutkauskas įstojo į L. M.' 
D-jos Narius Labdarius, au
kodamas Tautos Namams, 
100.00.

Juozas Molis, iš Kauno 
gub., Telšių pav., Juozapa- 
vo sodžiaus, krautuvninkas, 
įstojo į M. D-jos Narių 
Labdarių skaitlių, aukoda
mas Tautos Namams 100.00

Pirko sieksnius žemės ir 
padovanojo Liet. Mokslo 
Draugijos Namams statyti:
43. —Juozas Grybas 10.50
44. — Vincas Katkevičius

10.50
46. — Juozas Likas 10.50
47. — P-lė M. Horodeckai- 

tė.
48. — Vincas Rutkauskas

10.50
49. — Rapolas Laura 10.50

Po $5.00 aukojo: Petras 
Cibulskis, Jonas Bagdžiu- 
nas, D-ras A. K. Rutkaus
kas, Stanisl. Jankeliūnas— 

20.00
Po $2.00 aukojo: Alena 

Likaitė, Antanas Šlakis, D- 
re Aldona Rutkauskaitė, 
Bronius Lenkauskas, Myk. 
Kanapėkas, Ant. Dirkė, Jo
nas Lukošiūnas, Tam. Ab- 
raitis, — 16.00.

Po $1.00 aukojo: Juozas 
Kriukas, Povilas Adomai
tis, Aug. Kriukas, Juoza
pas Likas, Dom. Likas, Ipol. 
Radvilavičius, Viktoras 
Gapševičia, Jonas Jaukštis, 
Bronislovas Janiulis, Vla- 
disl. Janiulis,
Bumblaitė, Vine.
Jonas 
Jonas 
Zaura, 
Konst,
h.'.iis, K. Danikas, J. Vai- 
tuiis, Mat. Jakubka, Pov. 
Alvinskis, Juoz. Oulinskas, 
Ant. jGrįna.

ties marškinius, ant galvos 
paprastas fezas ir balti ava
lai. Rankos subraklintos už
pakalyj. Eidamas sako kal
bą ramiu ir pasitikimu bal
su. Viešpataujančiame oši
me sunku tečiau išgirsti jo 
žodžius. Priešais kartuvę 
lydintis oficiertus perskai
to skundo aktą ir ištartnę. 
Pasmerktasis klauso ra
miai iki galui, paskui gar
siai sušunka: “Lai gyvuoja 
teisybė. Atlikau viską turė
damas sveiką sąmonę, žino
jau, kad mane laukia kar- 
tuvė”. Po tų žodžh) staiga 
užsilipa ant kartuvės tilte
lio. Matyties policijinis a- 
gentas, užmaunantis virvę, 
paskui kas žin kas pastumia 
tiltelį. Egzekucija pasibai
gė.

Paeiliui atvedama eks-sul- 
tano žentas, Ebmad Sami- 
baša. Apsitaisęs kaip Kia- 
zim. Tik iš po mirties mar
škinių matoma puikus pa
rėdai. Baša tylėdamas žen
gia tiesiog link 
kartuvės. Kelios 
ir... pakartas.

Toliau vedama 
kas Mehmed Ali,
kas Frad-bei, Chevki, Mon- 
hil-bei, Zia, Abdullah Sefa, 
Djevad, Hakki ir žandar- 
mąs Kemal.

Paskutiniu yra Topai 
Tewlik. Tasai ir čionai sten
giasi pasekti savo mokytoją 
Kiazim. Jis sušunka: Tew
lik miršta, bet tėvynė turi 
dar desėtkus tūkstančių 
Tewliku! Šalin masonerija! 
Prakeiksmas tironjams! ii 
tt. * i.

Per visą laiką hodžiai 
balsiai kalbėjo maldas, o 
minia nuolat kartojo: !‘*AL 
lah ekber!” J 1 -

Penkios minutės po ke
turių viskas pabaigta. Ka
reiviai atsitolino, žingeidie- 
ji apspito gulinčius lavo
nus. Nekuri balsiai, pers
kaitė ištarmes, prikabintas 
prie pasmerktųjų marški
nių.

Minia nuolat augo ir ne
trukus visas plotas žmonė
mis užimta. Minioje butą 
daug europinių moterių ii 

r

Šiemet sukanka 15-ka 
lietų, kaip “KATALI
KAS” išvydo šviesą, kaip 
pasirodė “KATALIKO” 
1-mas numeris. Penkiolika 
metų — tai ne viena diena. 
Per tą laiką daug ko ma
tyta ir daug ko naujo įvyk
ta. Per 15 -ką 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 di
džiausias už visus kitus sa
vaitinius laikraščius. Sulyg 
savo didumo ir pats jo tu
rinys įvairus, su daugel ži
nių, apysakų ir kitko.

“KATALIKO” Redakci
ja sutikimai su Adminis
tracija taigi ir nusprendė 
šias “KATALIKO” 15 kos 
metų sukaktuves kuomi- 
nors pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintą “KATALL 
KO” numerį, kuriame turės 
tilpti visa “KATALIKO” 
historija, taippat žymesnių
jų atsitikimų tarp Ameri
kos lietuvių paminėjimai. 
Tame numeryj, išėmus bė
gančias žinias ir specialius 
straipsnius, bus plačiau ap
rašyta lietuvių kolionijos 
Amerikoje, jų praeitis ir 
dabartis, būtent: parapijos, 
organizacijos, pašelpos dr- 
jos, verteiviai ir jų skait
lius. Tas turtingas savo tu
riniu “KATALIKO” nume
ris Amerikos lietuviams 
bus graži dovana. Apie tai 
neabejojame.

Bet kadangi vienai Re
dakcijai toksai “KATALI
KO” — žinyno numeris sun
ku sudėstyti trūkstant tin
kamųjų žinių, nuoširdžiai 
kreipiamės į visus gerb. 
Skaitytojus ir šiaip kitus 
lietuvius pranešti mums 
tuojaus iš savo kolionijų ži
nučių sulyg žemiau nurody
tų klausimų. Meldžiame ra
šyti kaip kas moka. Viskas 
bus kuodailiausiai sutvarky
ta 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 tankiai.

6. Kas organizavo drau
giją

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai).

9. Kaip draugijai sekėsi. 
Kiek narių draugija skaitė 
ją įkurus ir kiek narių 
skaito dabar.

10. Kiek dabar draugijų 
gyvuoja. Kada kuri drau
gija liko suorganizuota. 
Kiek narių kiekvienoj drau
gijoj.

11. Kokius draugijos ka
pitalus valdo ir kokiems 
tikslams.

12. Kada suorganizuota 
lietuvių parapija. Kiek pa- 
rapijonų buvo išpradžių ir 
kiek dabar. Kas buvo pir
mutiniu klebonu, kas juo 
yra dabar. Kaip tvarkoma 
parapijos reikalai.

13. Kiek draugijų prigu
li prie parapijų.

14. Kada įkurta parapi
jinė mokykla, kas mokina 
vaikus, ar daug vaikų mo
kyklą lanko.

15. Kas, kada ir kokią 
pirmutinę krautuvę uždėjo. 
Ar daug yra dabar lietuvių 
krautuvių.

16. Kaip daug prasiplati
nęs tarp lietuvių skaity
mas. Kiek laikraščių atei
na.

17. Abelnos pastabos apie 
vietos lietuvius ir jų santi- 
kius su svetimtaučiais.

Suteikiantiems mums tas 
žinias iš kalno tariame ačių. 
“KATAL.” RED. ir ADM.

Nuo Rėžimų 
Viduriuose 
kurie paeina nuo paliuo- 
savimo—imti 

Severos Gyduolė 
nuo Viduriavime 
(Severas Diarrhoea Remedy) 

paprastoj čozoj ir su
silaikyt per vieną die
ną nuo čmimo bile ko
kių valgių, išskyrus 
per’drinto vandens — 
pasekme bus gera. 
Vieno bandymo už
teks persitikrinimui.

Kaina 25 ir 50c.

Nuo Žaizdų 
ir Susižeidimų

nuo užsidreskimo ir_ 
apsišutinimo nėra nie
ko geresnio kaip

Severos
Gydanti Mostis 
(Severn’s Healing Ointment) 

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

Kaina 25c.

Nosies Kitaras
šieninis drugys ir per
šalimas greitai pra
šalinami, jeigu jų gy
dymui pavartoti

SEVEROS
Mostis nuo Kataro
(Severa’s Catarrh Balm)
Pamėginkit, o nesi- 
gailesit. Kaina 25c.

Aptiekose, arba tiesiog nuo 
musų prisiuntus kiek 

kainuoja.

W.F. Severą Co.’
CEDAR RAPIDŠ; IOWA

Mintis.
Rodos juokingiausiai iš

rodo girtuoklis tuomet, 
kuomet būdamas girtas į- 
sirašo į blaivybės narius.

Įsimylėjęs.
—‘Nei pati nežinau kaip 

turi tamstai atsidėkoti už 
gyvasties išgelbėjimą.

— Nereikia man dėko- 
nių, aš mielai tamstą kas 
diena iš vandens traukčiau.

paskirtos 
sekundos

poručnin-

Petronėlė
Kišonas, 

Šilus, Myk. Dudas 
Kazanauskas, Jonas 
Marė Radzevičienė, 
Jakubka, VKaz. Sa-

Patero- net

Geriausios su naujausiąis patobulinimais 
| Fountain Į pluksnoš!

Kiekvienas yra matęs ir kiekvienas mokąs rašyti yra rašęs fontanine plunk
sna. Nei vienas mokąs rašyti negali apsieiti be to parankiausio rašymui įrankio. 
Ištikrųjų, 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 keblumų, 
nuolatinio dažymo, vartojant paprastą plunksnakotį.

Pas mus 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.

NLW LINČC l N 
fully cuanAhirri

Kaina

Kaina

Kaina. u
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Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL.
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RUGPJŪTIS, 1913 m.
£8. K. Augustino
£9. P. f JONO galv. nukirti.
60. S. Pelikso kent.
31. N. 16 po Sekm. Jokymo

RUGSĖJIS, 1913 m.
1. P. Figidijaus
2. U. Stepono kar.

S. Bronislavos, Sabinos3.

❖ __ ❖

|Patemijimai.|
“Birutėje” skaitome in- 

domų aprašymų apie Tilžės 
lietuvių atlaikytų viešąjį 
susirinkimų ant Rambyno 
rugpjūčio 3 d. š. m., kur 
buvę pasakyta kalbos, de- 
klemacijos ir atlikta Vokie
tijos kaizerio “pašlovini
mai”. “Birutė” nors vie
šai negali peikti tų “pašlo
vinimų”, bet visvien išreiš
kia savo neužganėdinimų. 
Kaizerį daugiausiai “šlovi
nę” Strėkis, Gaigalaitis ir 
Kuršaitis. Pastarasis net 
papasakojęs smulkiai apie 
inteiktas Viliui lietuvių do
vanas jo 25 metų viešpata
vimo sukaktuvių dienoje, 
kiek tos dovanos kainavu
sios, iš ko padarytos, kaip 
priimtos ir tt. Ant galo dar
gi perskaitęs pasveikinimų, 
koks buvęs inteiktas kai
zeriui. Sulyg “Birutės” to 
pasveikinimo turinys buvęs 
tokios dvasios:

“Šviesiausias viešpate, 
mes jus sveikinam jūsų 25 
metinio laimingo karaliavi
mo sukaktuvėse, už tatai, 
kad jus mus užlaikote (?!), 
sergite... o mes ištikimi, o 
jus geri... Mes stovime už 

I musų valdovų ir stovėsime 
' ir gįsime nuo visų priešų 
1 mes jus... Jei jau jus nie

kui’ neturėtumėt vietos, tai 
ateikit pas mumis (!) ir vi
sad jus lietuvis gerbs ir už 
jus stos... Išmėgink kaip 
nori mus lietuvius ir visa
da rasi musų “viernybę”.

Tie visi “šlovinimai” sa
koma labai ilgi ir jų never
ta ištisai laikraštin dėti, 
lies tas tik laikraščio vardų 
pažemintų.

Tai vadinasi lietuvių tau
tinis suvažiavimas. Ant 
Ėambyno susirinkus, užuot 
pasikalbėti apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį, Prūsų 
lietuviai “šlovina” kaizerį, 
viešai pasisako esą to kai
zerio amžinais ir “vieniais” 

- vergais!
Taip tai Prūsų lietuviai 

atgįja! Laimė dar, kad tų 
“viemųjų” yra neperdau- 
giausia. Lietuviams tautie
čiams vertėtų nuo tų kaize
rio “vieniųjų” su panieka 
nusisukti ir su tokiais iš
sigimėliais nebendrauti. Te
gu jie vieni laižo savo ne
vidonų kryžiuočių padermės 
rankas!

;ikos lauke. Katalikų baž
nyčia ’— sako toliau — turi 
ypatybę lieti vienon yi- 
sumon įvairių tautų ameri- 
koninius vaikus ir persista- 
to sau musų šalies (Ame
rikos) motto “e pluribus 
unum” — iš daugumos vie
nas.

Taip rašo amerikoninis 
airių vyskupas. Jam norė
tųsi visų kitų tautų katali
kus pakrikštyti airiais. Iš 
jo žodžių pasirodo, kad jis 
tiki ne į evangelijos, bet į 
amerikoninį motto. O juk 
evangelijoje aiškiai pabrėž
ta: “Garbinkite Viešpatį 
visos tautos, šlovinkite Jį 
visi žmonės”. Aišku tad, 
kad toli gražu ne bažnyčios 
uždavinis tautas sutraukti 
vienon visumon, bet tik ne
kuriu vyskupų politikų no
ras. Todėl ir ne veltui neku
riu lietuvių katalikų iš se
no apie tai kalbama.

*
Lietuvos pirmeiviams pa

siskelbus nuo ateinančių 
Naujų Metų išleidinėti 
dienraštį, ant tų pėdų pas
klydo žinia, kad ir “Viltis” 
manoma pakeisti dienraš
čiu, pagaliau ir šv. Kazi
miero Kauniškė draugija 
sumanius tų patį padaryti, 
ty. leisti dienraštį. Šv. 
Kazimiero draugija tam ti
kslui mananti susidėti su 
“Viltimi”, bet jei pastaro- 
roji atsisakysianti nuo tos 
“bendrovės”, tai šv. Kaz. 
draugija viena leisianti 
dienraštį.

Tai lenktynės — užbėgi- 
mas už akių, taip kaip a- 
nais metais Amerikoje bu
tą, kuomet “K-kas” buvo 
sumanęs leisti dienraštį.

*
Paskiausiai išleistame 

“Laisvosios Minties” nu- 
meryj daug teisingų žodžių 
pasakyta apie musų socia
listus, katrie viešai ima jau 
skelbti, kad tik jie vieni 
turį didžiausių intekmę lie
tuvių tarpe Amerikoje. Y- 
pač “Laisvės” skiltyse ci- 
cilikai taip daug įsivyravę 
niekus tauzyti, kad net ne- 
atsižiurima į tų tauzijimų 
pasekmes. Mat, Amerika — 
laisva šalis, bjauriausius 
šmeižimus galima panaudo
ti kaipo įrankį prieš sau 
negeistinus asmenis. Mano
me, kad viskam turėtų bū
ti apibrėžtos ribos. Su ug
nimi nėra ko perdaug žais
ti.

jH # i *

l Iš savaitės savaitėn. & □ □

pra- 
vals- 
Wil-

*
Brighton Beach viešbuty, 

New Yorke, rugpjūčio 20 d. 
atlaikyta “Motinėlės” sei
mas. Seime butą apie 30 ku
nigų ir pasaulinių. Dr-jos iš- 
de esama apie $2.000 Nutar
ta šelpti tik amerikiečius 
lietuvius. Stipendijos pas
kirta pp. P. Lapeliui, Dam
brauskui ir Kulikauskui.

*
Marksų pasekėjai nenori 

nusileisti. Peterburge, kaip 
žinoma, valdžia uždraudė 
išleidinėti du socialistišku 
laikraščiu “Luč” ir “Prav
da”. Užuot sustabdytų so
cialistai tomis pėdomis su
manę 
Žizn” i 
da”.

Taip ir reikia.

Viename angliškame mė
nesiniame laikraštyj — ra
šo “A. - E.” — katalikų 
vyskupas Dunne išreiškia 
savo irlandiškų vilt? kas 
link svetimtaučių (ne-ame- 
rikiečių) katalikų. Vysku
pas sako, kad čionaitinės 
bažnyčios dideliu uždaviniu 
yra sulieti vienon visumon 
tų milžiniškų immigrantų 
daugybę. Tūkstančiai tų a- 
teivių nepažįsta šios šalies 
kalbos, nei įstatymų, nei 
papročių. Šiandie jie yra 
svarbiausiu gaivalu neku- 
riuose pramonės centruose. 
Jie išstūmė jau airius iš 
kasyklų ir fabrikų. Savina- 
si profesijas; ima lavinties 
■giriose mokslo šakose, visi

™jau užima vietų poli-į šio, 1913 metų.

išleidinėti “Živaja 
ir “Rabočaja Prav-

IV LAIKRAŠTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių Spaudos Dr-jos 
valdybos vardu šiuomi pra
nešu, kad IV-asai Lietuvių 
Laikraštininkų ir Lietuvių 
Spaudos Draugijos Ameri
koje suvažiavimas įvyks 
Shenandoah’ryj, Pa. 7, 8 
ir 9 dienomis spalių mene-

Gubernatoriaus Sulzero 
“impeachment”.

Valstijoj New York šiais 
laikais lošiama indomus 
politikinis dramatas, kurio 
tikrų reikšmę norint supras
ti, nepakanka skaityti pa
prastas apie tai žinutes, bet 
reikia susipažinti kiek ar
čiau su tenaitinių politikinių 
partijų veikimu ir paslapti
mis.

Nesenai laikraščiai 
nešė, kad New Yorko 
tijos gubernatorius,
liam Sulzer, legislatures nu
sprendimu apkaltintas kai
po žmogus nevertas užimti 
gubernatoriaus valdvietę ir, 
kad tos pačios legislatures 
senatas jį turės teisti. By
los pasekmės iškalno nega
lima sužinoti, kaip negali
ma patirti poUtikinių par
tijų paslapčių. Viskas pri
gulės nuo senato teismo. 
Rasi, jis bus prašalintas iš 
gubernatoriaus vietos, o ra
si, bus ir išteisintas. Tame 
dalyke visų svarbų loš pini
gai, politika.

Apkaltintam gubernato
riui primetama daug viso
kių prasižengimų ir net 
“paktadarybių”, kokių jis 
nekuomet net savo ausimis 
nėra girdėjęs.

Taip vadinamas “im
peachment” į Suvienytų 
Valstijų įstatymus intrauk- 
ta iš senų angliškų įstaty
mų ir yra tai procedūra, su 
kurios pagelba byluojama 
augštesni šalies arba valsti
jų valdininkai, kurie beval- 
dininkaudami peržengia į- 
statymus arba papildo bent 
kokias piktadarybes. Že- 
mesnian kongreso, arba le
gislatures ruman įnešama 
užmetinėjimai, sulyg šių ve
dama tardymai ir renkama 
prirodymams medžiaga, 
kuri paskui tarnauja tikra
jam bylos vedimui. Kuo
met pakaktinai medžiagos 
surenkama, įnešama forma
lia skundo aktas senatan, 
kuris bylų nuodugniai per
krato ir išneša savo nus
prendimų. Bylos metu se
nate tokiuose atsitikimuose 
visuomet pirjnininkauja 
augščiausiojo šalies arba 
valstijos teisino viršinin
kas. Idant skundo aktas, 
Žemesniojo rūmo įneštas 
senatan, butų svarbus, su 
tuo turi sutikti dvi trečda- 
lys visų rūmo narių, gi i- 
dant senato ištarmė butų 
teisėta, su tuomi privalo 
sutikti dvi trečdalys visų 
senatorių. Skundėjų rolę 
senato akiveizdoj lošia tam 
tikras žemesniojo rūmo iš
rinktas komitetas.

Tik vienų sykį Suvieny
tų .Valstijų historijoje to- 
kiuo budu buvo apskųstas 
Suv. Valstijų prezidentas 
Andrew Johnson, kuris bu
vo užėmęs nužudyto prezi
dento Lincolno vietų. John-

Prie Liet. Spaudos Drau
gijos priklauso šitie musų 
laikraščiai: Katalikas, Lie
tuva, Vienybė Lietuvninkų, 
Tėvynė, Laisvoji Mintis, 
Darbininkų Viltis ir Dagis, 
taigi visų minėtų laikraščių 
redakcijų ir išleistuvių at
stovai privalo dalyvauti su
važiavime. Tikimasi, kad su
važiavime dalyvaus Liet. 
Mokslo Draugijos Pasiunti
niai, nes tuo laiku jie lanky
sis Shenandoali’rio apielin-

V. K. Račkauskas, 
Liet, Sp. Dr-jos sekreto 

rius.

son buvo republikonas, bet 
užėmęs prezidento vietų pa
sirodė kas link savo pažiū
rų daugiau demokratu ir 
pradėjo kovų su kongresu. 
Jis buvo pradėjęs kongresų 
tiesiog ignoruoti, neklausy
ti ano nusprendimų, ant 
galo pradėjo net atstadinėti 
nekuriuos sau nepatinka
mus kabineto narius. Kad 
pastarajam dalykui užbė
gus, kongresas pravedė įs
tatymų, kuriuo prezidentui 
uždraudė sauvaliai, be kon
greso leidimo atstadinėti 
kabineto narius, nepabaigus 
pastariesiems 4 metų tar
nystes. Johnson ir tų įsta
tymų sulaužė, atstatydamas 
vienų kabineto narį ir ano 
vieton paskirdamas kitų. Už 
tai jis patrauktas senato 
teisman. Po poros mėnesių 
besitęsiančiai bylai John
son liko išteisintas, nes jo 
apkaltinimui balsuojant ne
būta dviejų trečdalių sena
torių balsų.

Panašus dramatas pra
dėta lošti New Yorko vals
tijoje.

Gubernatorius Sulzer y- 
ra demokratas. Atstovų rū
mas ir senatas New Yorko 
legislature j e savo didžiuma 
susideda iš demokratų taip- 
pat, bet nežiūrint to, guber
natorius išpat pradžios sa
vo valdininkavimo veda aš
trių kovų su abiem rūmais 
panašiai prezidentui John- 
sonui. Tuo tarpu didžiuma 
legislatures narių yra pasi
davę intekmėn galingos de
mokratinės organizacijos 
New Yorko valstijoje var
du “Tammany Hall”, gi 
gub. Sulzer, nors pirmiau 
prie tos organizacijos pri
gulėjo, su ana pertraukė vi
sokius ryšius ir pasirodė 
savo nuomonėmis ir pasiel
gimais tikruoju pirmeiviu, 
savitu. Kadangi “Tamma
ny Hall” organizacijos ve
dėjo Murphy gubernatorius 
netik visame kame neklau
sė, bet dar tų kenksmingų 
organizacijų sumanė perse
kioti, Murphy pasipūtė ir 
išvilko negirdėtus “skan
dalus” prieš gubernatorių, 
ant galo pastatė jį po 
“impeachment”.

Sulzer yra veiklus ir pa
žangus žmogus. Jis buvo il
gus metus New Yorko le
gislatures ~ nariu, paskui 
kongresmanu. Jo pasidar
bavimu kongrese pravesta 
įstatymas rinkti federalius 
senatorius visuotinu balsa
vimu; jis kongresan įnešė 
rezoliucijų pertraukti trak
tatų su Rusija, kas tuo jaus 
ir atlikta.

Tečiau jis visas laikas 
buvo ištikimu New Yorko 
“tammanistu — kol nepa
liko gubernatoriumi. Apė
męs gubernatoriaus vald
vietę, pertraukė visokius ry
šius su “Tammany Hall” 
ir jos1 galinguoju “bosu” 
Murphy, paskui sumanė 
valstijon įvesti senai pagei- 
daujaujas reformas. Tam 
viskam pasipriešino Murphy 
ir prasidėjo tarp abiejų ko
va. Ant gulo Murphy su sa
vo šalininkais nusprendė 
gubernatorių, kaipo sau ne
geistinų asmenį, išmesti iš 
gubernatoriaus vietos ir štai 
dalimis jau savo atsiekė.

Tai tokia to viso gub. 
Sulzerio “impeachment” 
historija.

Koks bus paskutinis re-

Tik kalbama, kad gub. Sul
zer, nekaltai visame hitai-

tas, nusprendęs ginties prieš 
tigrų “Tammany”. Gi šis 
nusprendęs gubernatorių 
praryti — vadinasi, jį iš 
gubernatoriaus vąldvietės 
prašalinti, nes jis labai 
daug gali užkenkti “Tafh- 
many Hali” organizacijai.

durtuvais ir 
nesusipratu- 
minioms ža- 
karalija po

Ir Amerikoj nėra geriau.
Senutėje Europoje darbi

ninkų luomas pagaliau įgau
na supratimų, ima bruzdė
ti ir drąsiau reikalauti sau 
žmoniškų teisių. Kuone vi
sose valstybėse rengiama 
protestacijiniai susirinkimai 
prieš militarizmų, monar- 
chizmų ir kapitalizmų. Vi
siems valdovams, dreba kin
kos, nes atjaučia besiarti
nantį sau paskutinį galų.

Tik vienoj Rusijoj, o da
limis ir Austrijoj, darbinin
kų luomas tuo tarpu pasek
mingai valdžios slopinamas. 
Ten labai dar maža susipra
tusių darbininkų. Toji ma
žuma valdoma 
kalėjimais, gi 
šių darbininkų 
dama dangaus
mirčiai, jei jos klausysian
čios nuo paties Dievo pa
einančios caro valdžios. 
Darbininkai caro valdžios 
taigi klauso ir su šeimyno
mis vargsta per dienas. 
Tečiau ir toms tamsuolių 
minioms kuomet nors akys 
prašvys, o tada bus tikra 
nelaimė sutrūnėjusiai bar
barų valdžiai ir su “jo di
dybe” kraugeriu.

Tuo tarpu Amerikos ka
pitalistų laikraščiai, pami
nėdami visas tas smulkme
nas, nupeikia Europos san
tikius, pasijuokia iš tenai- 
tinės aristokratijos ir mili- 
tarizmo ir podraug pri
duria kad tik Europoj 
viešįs negirdėtas skur
das, gi Ameikoj, esu, darbi
ninkams tik ir norisi gyven
ti, nes niekur nesama tokių 
riebių uždarbių, kaip čio
nai. Net Patersono streiki
ninkų vaikų skuduriai ir 
išblyškę veidai neatima 
tiems laikraščiams noro į- 
kalbėti šios šalies darbinin
kams, kad jie geriau gyve
nų už Europos darbinin
kus.

Amerikos valdžia taippat 
hipnotizuoja piliečius ame- 
rikoniniu gerbūviu, tankiai 
klastuodama net statistikas, 
kuomet dalykas eina apie 
čionaitinius uždarbius.

Tuo tarpu Amerikoje 
skurdas kas metai vis didi
nasi; uždarbiai mažinasi, o 
valgių kaina didinasi; ketu
ri milijonai žmonių nupuolė 
link atbukusio proletarija- 
to; pusė milijono tiampų 
valkiojasi po šalį, o arti 
milijono bepročių pastarai
siais laikais atsirado. Juk 
taippat ne iš gerbūvio dar
bininkai papildo saužudys- 
tes.

Fabrikų įstatymdavystč 
visai neatkreipia domos į 
darbininkus
atsakomi ir mažiausi atly
ginimai už sužeidimus ir 
gyvastis.

Seniau pasitaikydavo, kad 
vienas kitas žmogelis Ame
rikoj susirinkdavo pakak
tinai pinigų, praturtėdavo 
— bet šiandie apie tai ne
galima nei svajoti, kadangi 
viskas liko sumonopolizuo- 
ta, sukapitalizuota, užgrieb
ta vienatų rankomis.

Dar pirm keliolikos metų 
Suvienytose Valstijose gir
dėta pasakojimai apie “jau
nus žmones”, keliaujančius 
į “Westus’/ (vakarus) ir 

ssnsirinlrnsnns turtus.

retkarčiais

Šiandie panašus pasakoji- 
maį jau, ludiskredituoti.

Nereikia nepaprastos drų*Net Kalifornijoj, Oregone ir
Washingtone daugiau amat- sos nei dorybės palikti tau* 
ninku randasi be darbo, ne
gu New Yorke, o apie pap
rastų darbininkų negali bū
ti nei kalbos; tokiam visur 
vargas.

Taigi Amerika nereika
lauja girties, kad ji esanti 
sveikesnė už Europą, nes 
pati turi nemažai draugiji
nių ligų, o gal dar ir dau
giau. Toksai padėjimas vei
kiai gali pakurstyti išalku
sias minias prieš dabartinį 
surėdymų. Gi šis surėdymas 
yra supuvęs, atgyvenęs sa
vo amžių.

Bet matyt, jei valdžia 
darbininkų būvio pagerini
mų ir toliau nesirupįs, dar
bininkai patįs pradės ša
lies santikius tvarkyti, ka
dangi skurdas didinasi.

Taupumo reikalas.
Taupumas yra kiekvie

nos tautos gerbūvio pama
tas. Del pinigų mes dirba
me, todėl pinigai privalo 
del musų dirbti. Pinigas ir 
pinigų stoka padalina žmo
nes į dvi dali: į taupius ir 
išlaidunus.

Žmogus be pinigų, tai 
žmogus įsiskolinęs, o pir
moji skola, tai taip kaip pir
moji melagystė — visuomet 
paskui save patraukia ki
tas. Ne vienas žmogus ap
turi savo gyvenime nepasi
sekimo pradžių nuo dienos, 
kurioje pirmu sykiu buvo 
priverstas pasiskolinti ma
žų pinigų sumų... Kiti vėl, 
kurie negalėjo pasiskolinti 
reikalaujamos sumos, pra
silenkė su proga prasigy
venti ir likti ant visados 
savitais.

Kiekvieno žmogaus lai
mės sukimosi yra laikas,' 
kuris, jei atsakančiai bus 
panaudojamas, nuves jį ti
kron laimėm Pasiklauskite 
šių dienų didžiausių finan- 
sistų, ar jie abejoja to tvir
tinimo tikrumui: musų pir
kliai, pramonininkai, krau
tuvininkai ir visi tie, katrie 
žymiai prasigyvenę, pastoję 
turtingais, visi be jokios i- 
šimties atsakys, kad jų 
tam laimikiui daugiausia 
prigelbėjo taupumas ir su
taupytų pinigų sudėjimas 
atsakomon vieton.

Žmogus, kuris neturi su
sitaupęs nei vieno dolerio 
taip vadinamai “juodajai 
valandai”, ar nenusimanąs 
kur pini gi j gauti prisiėjus 
reikalui, yra vergas. Ir 
prieš tai nieko negalima 
padaryti, kadangi tokiam 
žmogui visuomet grasia pa
vojus patekti piniguočių 
nelaisvėn.

Pirmas žingsnis laisvės ir 
savitumo linkon — tai tau
pumas. Taupumas reiškia 
prasilenkimas su visokia 
išlaidunystė ir tik naudin
giems daiktams pinigų su
vartojimas. Taupumo pra
džia, tai pirmas sutaupytas 
iš uždarbio doleris, ant ku
rio gali but pastatydinta vi
sa laimingoji žmogaus atei
tis.

Atlikimas didelių darbų 
kiekviename amžiuje — 
pastatymas didelių bustų, 
fabrikų, tiltų, geležinkelių, 
laivų ir to visko, kas pas
kubina pažangumų ir pa
didina laimę — priklauso 
tik taupiesiems. Išlaidunai 
tuo tarpu tik plytas sune
šė tiems, kurie bustus sta
tė.

Yra tai vienas prigim
ties įstatymų, kad kiekvie
nas žmogus, kuris be reika
lo mėto savo pinigus, visuo-

pfam. Tam tikslui pakanka 
paprastojo valios intempi- 
mo ir truputis energijos. 
Taupumas reiškia apsieiti 
šiandie be kelių nereikalin
gų mažmožių, idant ateityj 
atsiekti ką geresnio ir nau
dingesnio. Taupumas yra 
labai skirtingas nuo netur
to. Taupus visuomet gali 
būti duosnus.

Vartojimo pinigų būdas, 
kaip pinigai uždirbami, 
kaip jie taupiami ir išlei
džiami — tai geriausias 
žmogaus pobūdžio išmėgi
nimas. Pav., toji žmonių 
dalis, kuri gyvena iš dienos 
dienon, yra visuomet ir bus 
antraeile dalimi. Nekuomet 
neapturi kitų žmonių pager
bimo todėl, nes nemoka pa
tįs save gerbti.

Pinigas dirba pinigų, taip 
kaip neturtas gimdo netur
tų. Pinigas suteikia galybę 
taip kaip pinigų stoka pa
naikina tos galybės trupi
nį, kokį turi žmogus. Su 
pinigu viskas galima, taip 
kaip be pinigo negalima 
laukti laimingesnės ateities. 
Išmintingas žmogus taupia 
pinigus ir laukia progos, 
kad juos indėjus naudingan 
reikalam

Kiekvienas vaikas priva
lo but iš mažens pratinamas 
prie absolučio taupumo, va
dinasi, išleisti pinigų ma
žiau, negu turime pelno. Iš 
jaunų dienų sutaupyti keli 
doleriai liudija apie visų 
žmogaus ateitį.

Moralis mokslas. Iš Pa
ryžiaus rašo, kad sulyg 
“Carnegie Endowment 
Fund for International 
Peace” iniciatyvos pas
kirta iš kelių valstybių at
stovų komitetas, kuris nu- 
siduosiųs į Balkanų pusiau- 
salįir vietoje be jokios poli- 
tikinės intekmės ištirsiųs 
buvusių ten karų pasek
mes, kurios atvilkusios vie
tos tautoms pragaištį. Visa 
surinkta tų baisenybių me
džiaga busianti paskui pa
skelbta podraug su agitaci
ja, kad tuo budu padarius 
galų busimiems kruviniems 
karams. Labai abejotini iš 
to viso vaisiai, ypač gyvuo
jant monarchijoms ir žmo
nių prispaudimams, perse
kiojimams.

“Beprotis” suimtas. Va
dinamas už pinigus “bepro
čiu” milijonierius Thaw, 
kuris buvo laikomas viena
me beprotnamyj New York 
valstijoje ir iš ten pabėgo, 
suimtas Kanadoj ir, regis, 
atgal nebus sugrąžintas, nes 
pinigai yra galingesni už 
viskų. Thaw yra avanturis- 
tas, jis anais metais nušo
vė vienų architektų, bet pi
nigais išsipirko nuo pas
merkimo miriop. Užuot mir
ties teismas jį sveikų pa
darė bepročiu ir laikė ke
lis metus beprotnamyj, kol 
iš ten neduota proga jam 
pasiliuosuoti. Nūdien pini* 
gaiš viskas atsiekiama.

Pasikesinimas ant kara
liaus. Kuomet Rumunijos 
karalius su karaliene auto
mobiliu važiavo į savo va
sarnamį Karpatuose, ties 
Sinaia iš tankumynų į va
žiuojančius imta smarkiai 
šaudyti revolveriais. Ant 
laimės šoferis paleido grei
čiau mašinų ir nelaimės 
tuo budu išvengė. Sakoma, 
tai žmogžudžių darbas, ku-

met bus pavaldinis taupia- 
mam pini gus.

rių kalnuose pilnai randa-
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Daktaras Jonas Basanavičius 
Lietuvių Mokslo Draugijos

ŠIS-TAS.

Silkes gaišta.
Anglijos gyventojai tu

ri labai didelį pelną iš gau
dymo silkių, kurių labai 
daug pasirodo Anglijos pak
raščiuose. Tuo užsiėmimu 
gyvena Anglijoje 100.000 
žmonių. Visokios prietaisos 
silkėms gaudyti lėšuoja a- 
pie 50 milijonų dolerių. Bet 
paskutiniu laiku susirūpino 
tie žvejai dėlto, kad žymiai 
sumažėjo silkių skaitlius 
jure j e. Tą sumažėjimą aiš
kinama tuo, kad nuo 1905 
metų silkes gaudant imta 
vartoti tinklus labai tan
kiomis akimis, pro kurias

PROTESTAS

Mykolas J. Tananevičia, 
žinomas Chicagoje banki- neišlenda nei mažos silkai- 
ninkas, gyvenantis po num. tės, todėl jų daugybė lieka 
670 W. 18 gat. (ant West sunaikinta. Anglijoje daro- 
Side), paliko Lietuvių Mok 
slo Draugijos Nariu Labda- 
dariu, paaukodamas tos 
Draugijos Namams 200 rub.

ma susirinkimai, reikalau
jama, kad vyriausybė už
gintu tokiij tinklu vartoji
mą.

lur ouc nerasime lietuvių, kurie nežinotų musų 
tautos gaivintojo ir vieno labiausiai iš visų jos užsitar
navusių darbininkų, gerb. D-ro Jono Basanavičiaus. 
Kas nepamena “Aušros”, kuri metė Lietuvai pirmutinį 
tautiško rytmečio spindulį? “Aušra” Lietuvai davė D- 
ras J. Basanavičius. Apie jį tuomet susispietė būrys 
pasišventusių tėvynei darbininkų, kurie suprato, jog 
“Aušra” duos Lietuvai gyvastį, jog Lietuvos sūnus pa
bus iš letargo.

Tų laikų valdžios persekiojamas Dr. J. Basanavi
čius apleidžia tėvynę ir, pavedęs “Aušrą” D-rui Jonui 
Šliupui, apsigyvena Bulgarijoje. Ten išgyveno arti 20 
metų ir per tą laiką nenuoalsiai dirbo tėvynei ir del tė
vynės iki galinus grįžo Lietuvon, kada užstojo šiek tiek 
laisvesnė lietuviams gadynė ir kada lietuviai iškovojo 
sau spaudą.

Lietuvos jaunoms spėkoms, jaunoms tėvynės at
žaloms sutraukti krūvon, kad geriau ir pilniau dirbus 
jos labui. Jis įsteigė Lietuvių Mokslo Draugiją Vil
niuje, kurios pirmininku ir darbščiausiu, taip sakant, 
stulpu yra ir dabar.

D-ras J. Basanavičius su p. M. Yču, kurio paveik
slas žemiau seka, apsilankė dabar Amerikon, kad pa
kvietus ir Amerikos lietuvius prie didelio tėvynėje už
manyto ir pradėto darbo, t. y. prie statymo L. M. Dr- 
jos Namų, kur tilps visa, ką mes kultūroje esame lai
mėję, atsiekę ir iškovoję. Ten bus musų muzejus, musų 
kningynas, izusų literatūros ir dailės centras. Ten mes 
matysime Visą Lietuvą.

keleivius,

Šv. Bernardino vienuolynas.
Į pietus nuo Lietuvos y- 

ra kalnuota šalis Šveicari
ja. Kad patekus iš tos ša
lies į Italiją, seniau reikė
davo eiti per vieną tarpkal- 
nį apie pustrečio versto 
augštumo. Tame tarpkalnyj 
ir dabar dar gyvena vie
nuoliai, pildanti šv. Augus
tino regulą. Ten žiemos me
tu tankiai pakilsta tokios 
baisios sniego pūgos ir au
dros, kad užtiktas jų ke
leivis yra gyvas dingęs.

To vienuolyno kunigai 
maloniai priima
ypač suvargusius. Ten gali 
Veltui gyventi kiekvienas 
po kelias ar net keliolika 
dienų. Pakilus audroms, 
vienuoliai eina ieškotų pū
gos užkluptų ir snieguose 
žūstančių keleivių. Tame 
darbe jiems labai daug gelb
sti šunes.

Tie šunes yra labai dideli. 
Juos išmokina kaip ieško
ti ir atkasti sniegu užvers
tą žmogų. Ne vieną žmogi] 
tie šunes yra atkasę snie
ge ir apmirusį parvilko į 
vienuolyną. Vienas šuo, 
vardu “Turkas”, išgelbėjo 
nuo mirties užpustytų snie
ge daugiau kaip 20 žmonių, 
kitas, vardu “Liūtas”, iš
gelbėjo 30 žmonių, o vie
nas šuo išgelbėjęs daugiau 
kaip 40 žmonių.

Baisi griausmo auka.
Lenkų. žemėje, Miechovo 

apskrityje, šioks buvo 
šiemet baisus, bet ir retas 
atsitikimas. Užėjo audra. 
Vienas valstietis, Antanas 
Paruba, nenorėdamas eiti 
per lietų, sustojo po dideliu 
topoliu. Urnai trenkė topo
liu griausmas ir užmušė 
valstietį. Po audrai važiuo
ja tuo keliu jo kaimynas 
Motiejus Mikula. Pamatęs 
stovintį po topoliu kaimy
ną 
drauge važiuoti. Atsakymo 
nesulaukęs, prieina Mikula 
prie Parubos ir patraukia 
už peties — eikš, sako. Čia 
Paruba subįrėjo į dulkes. 
Mikula baisiai persigando. 
Tuojau davė žinią kaiman, 
kilo sujudimas. Tik vieti
nis klebonas, išaiškinęs da
lyką, nuramino žmones. 
Reikia, mat, žinoti, kad 
griausmo ugnis taip yra 
karšta, kad jaigu nupuola 
žemėn, tai ir smėlys sutirp
sta: iš to sutirpusio smėlio- 
žemės, paskiau ataušusios, 
ir pasidaro vadinamos 
“griausmo strielos”, kurios 
randamos laukuose. Todėl 
ir žmogus, jaigu jį visą pe
rėmė žaibo ugnis — turėjo 
sudegti į dulkes.

šaukia pas save

Gerbiamas Martynas Yčas.
Antrasis Liet. Mokslo Draugijos pasiuntinys, lie

tuvių atstovas ketvirtoje valstybės durnoje, advokatas 
Martynas Yčas, paeina nuo Biržų, Panevėžio pa v., Kau
no gub. Užbaigęs gimnaziją, jis įstojo į Tomsko univer
siteto teisių skyrių, kurį pabaigė su aukso medaliu’ir 
universiteto valdyba norėjo palikti jį prie fakulteto, 
kad dar kiek pasilavinęs užimtų profesoriaus katedrą. 
Jis nepriėmė tos propozicijos, sugrįžo Lietuvon ir apsi
gyveno Biržuose, kur ir pradėjo advokato praktiką, kai
po prisiekusio advokato pagelbininkas.

Laike rinkimų į ketvirtąją valstybės dūmą, p. M. 
Yčas likosi išrinktas nuo Kauno gubernijos valstiečių 
atstovu.

Dabar jis, drauge su D-ru J. Basanavičių lanko 
Amerikos lietuvius ir renka aukas Liet. Mokslo Draugi
jos Namams Vilniuje.

Neabejojama, jog Amerikos lietuviai mielai pa-

Suomija.
Anais laikais Suomijoj 

buvo tokie pat santikiai 
suomių su švedais, kaip 
dabar Lietuvoje lietuvių su 
lenkais. Bet švedai pasiro
dė žmonėmis protinges
niais už musų lenkus. Pa
matę, kad suomių apšvie
timas ir kultūra nuolat kil
sią, kad jų veikėjai užima 
vis labiau svarbesnes vietas. 
1850 metais švedai visur 
sulygino suomių teises su 
savo teisėmis.

Bet suomių apšvieta ir 
kultūra nuolat kilo. Šve
dai Suomijoj yra atėjūnai, 
arba sušvedėję suomiai, 
taippat kaip Lietuvoje len
kai. Įsigalėję suomiai da
bar sumanė nusikratyti nuo 
senovės savo globėjų šve
dų.

Švedai dabar daro susi
rinkimus ir tarias, kaip ap
gynus senovėje įgytas savo 
teises. Kad jas apgynus, jie 
nesibijo susidėti ir su so
cialistais, kurie yra di
džiausi jų priešai. Ta ko
va, kaip tai galima prama
tyti, pasibaigs suomių per
gale. Jau dabar suomiai 
taip augšt'ąi yra- pakilę

Ežeras pranyko.
Italijoje, Kampanijos pro

vincijoje, pranyko Kanter- 
no ežeras, kuris buvo labai 
puikioje vietoje ir kuri at
lankydavo daugelis žmonių. 
Išnyko per vieną naktį. Nu
stebę gyventojai rytą išvy
do tik žemumą, baigiančią 
jau džiūti. Apielinkėje vis 
buvo girdėti požeminiai dū
zgėjimai.

Toks atsitikimas buvo 
jau 1891 metais. Jau tuo
met žmonės buvo bepradė- 
ję dirbti ežero vietoje že
mę, kuri labai buvo derlin
ga. Bet vieną rytą pasirodė 
žemumoje vanduo, ir per 
kelias valandas vėl pasida
rė ežeras. Tuo nuostabesnis 
buvo tasai atsitikimas, kad 
ateidamas vanduo atsinešė 
ir žuvių, kokių ir 
daug ežere Įbuvo.

/i

pirmą

rems jų. pasiuntinystę ir parodys Lietuvai, jog ir Ameri 
koj apsigyvenus galima nepamiršti savo gimtinio kraš

kultūroje, l£ad gali prilyg- 
vakarinės Eu

Štai kam policija! Į Sig
maringen, 'Vokietijoje, at
keliavęs buięs1 Portugali j os 
karalius M’amielis, kur jis 
sekantį mėnesį vesiąs vo
kietę kunig. Augustę Vik
toriją. Policijai įsakyta Ma- 
nuelį daboti kaip savo akį, 
kad jį apsaugojus nuo prie
tikių. Vadinasi, ’ 
jos piliečiai savo pinigais 
palaiko policiją ne savo 
naudai, bet kokių ten dyka
duonių tarnybai ir apsau-

Vokieti-

ti ne vien 
ropos tain

gai. Daili teisybe viešpatau 
jaut tiem

Esama visokeriopų fana
tikų. 'Gaila .minios, kurią 
tie fanatikai veda bei klai
dina, ir tų viešųjų reikalų, 
su kuriais kreipiamasi į vi
suomenę. Tuo labiau gaila, 
kad tokie fanatikai sakosi 
neklystą ir viską teisingai 
nusprendžią. Indomu pas 
juos štai kas: skelbiasi pri
pažįstą žodžio ir susirinki
mų laisvę. Praktikoje pasi
rodo, kad jie tą laisvę pri
pažįsta tiktai sau. Kur jie 
nebepajėgia sufanatizuoti 
minias ir jos išmatas, ten 
ieško bjaurių įnagių, kad 
iš kitų žmonių tą laisvę iš
lupus. Tie įnagiai — tai in
sinuacijos, šmeižas ir tt. 
Ačių tų fanatikų intekmei, 
atsirado pas mus įvairių 
Kutrų, Konkolauskų ir ki
tokių kreaturų; jiems gelb- 
stant, drumdžiama gerieji 
visuomenės darbai, juodina
ma dirbantieji tos visuome
nės naudai žmonės. Tie Kut- 
ros, Konkolauskai at tutti 
quanti buvo tiktai aukų o- 
žiai; jie mesta ant juodųjų 
darbų aukuro ir jie nebliko: 
visuomenė apdengs jų var
dus paniekos skraiste. Bet 
užpakalyje tų ožių stovi pa
tįs fanatikai-augurai. Jų fa
natizmui nėra rubežių. Jie 
nepripažįsta kadir elementa
riškos pakantos sulyg kitų 
pakraipų žmonių. Primany
tų, — išgriautų ir sunaikin
tų visa, kas jiems, nepatin
ka, kas išsižiuri kitaip, negu 
jie nori.

Štai ir dabar pasirodė vie
nas bjauriausių fanatizmo 
darbų. Šituo darbu vienas 
kairiųjų laikraščių pasipik
tino (Žiur. “Pirmyn”). Lie
tuvių Mokslo Draugija at
siuntė Amerikon savo atsto
vus rinktų aukij Tautos Na
mams. Tautos Namai — 
prakilni šios gadynės mu
sų idea. Su tuo visi sutiko. 
Mokslo Draugijos pasiunti
niai — garbės verti vyrai. 
Vienas jų vyriausias ii’ dau
giausiai už visus pasitarna
vęs tėvynei vyras, visos lie
tuvių tautos gerbiamas, dr. 
Jonas Basanavičius. Antras 
— Martynas Yrčas, žmonių 
išrinktas Kauno gubernijos 
atstovas Rusijos valstybės 
durnoje. Jie atkeliavo Ame
rikon didį darbą atlikti: 
sukelti išeivių dvasią, pasi
pažinti su jų gyvenimu, nu
šviesti jiems Lietuvos padė
jimą, gauti iš jų aukų varg
stančios ir vis dar persekio
jamos tautos, atkeliavo 
čion ne viešėtų, ne pasipini
gautų savon naudon. Jie 
atvažiavo dirbtų naudai 
Lietuvių Mokslo Draugijos, 
kurioje telpsta visokių pa
žiūrų žmonės, nuo kairiau
sio iki dešiniausiam spar
nui. Draugijon žmonės tel
kiasi tuo tikslu, kad dirbus 
visai musų tautai, kad pri
sidėjus, kiek žmogaus, spė
kos pavelija, prie tautos 
kultūrinio kilimo, kuris 
stelbiama ir slopinama ne
prielankių musų kilimui 
kaimynų. Pasiuntinių dar
bas — tai ideos darbas, 
sunkus, neapmokamas, pa
sišventimo darbas. Ir tą su
pranta kiekvienas, kieno 
minčių neaptemdė fanatiz
mas.

Ir štai tiems pasiunti
niam tik inkėlus koją į šią 
šalį, pasipylė insinuacijos. 
Iš neprielankiųjų musų tau
tiniam judėjimui laikraščių 
“Keleivis”, “Pirmyn” ir 
“Dilgėlės” užsilaikė vyriš
kai, neutrališkai. Tie laik
raščiai, suprazdami Tautos 
Namų kultūrinę svarbą, bet

nesutikdami su pasiuntinių 
politikos pažiūromis, pasi
ryžo tylėti ir tyli. Likusieji- 
gi du, “Kova” (socialistų 
organas) ir “Laisvė” pasi
rodė. Tų laikraščių redak
toriai, puse lupų pagyrę 
Liet. Mokslo Draugiją, visu 
smarkumu užsipuolė ant 
pasiuntinių. Iš pasiuntinių 
jie padarė didžiausius žmo
nijos, ypač darbininkų, 
priešus, parsidavėlius kuni
gijai (op. Yčas dar-gi ne 
katalikas, protestonas!), 
parsidavėlius Rusijos val
džiai! Tik-tik ne juodosios 
šimtinės nariai! Tų laikraš
čių redakcijos išreiškė bai
siausi “pasišlykštėjimą” 
delei medalių, kuriuos neva 
p. Yčas gavęs. Kiek mes ži
nome, tai p. Yčas ištikrųjų 
yra gavęs medalį nuo Toms
ko universiteto už pavyz
dingą mokslą! Ant to šitai 
punkto su medaliu tuos 
laikraščius apėmė padūki
mas, ir jie iškėlė tikrą kru- 
ciatą prieš pasiuntinius. 
Kokios-gi to viso pasekmės?

Vienas rašytojas yra pa
sakęs: “Minios — tai avįs, 
o jįj vadovai — tai piemens: 
kurlink piemens varo, ten
link avįs eina”. Čia štai ir 
patvirtinta ano rašytojo 
mintis. Tiedu laikraščiu per 
visą eilę numerių elektriza
vo ir elektrizuoja savo skai
tytojus iki neatsiekė fana
tizmo vaisių. Tuose laikraš
čiuose skaitome, kaip žmo
nės (ne visi, nes ne visi tuos 
laikraščius skaito) užsilai
kė per prakalbas vienoje 
Chicagos vietų; tiems pasi- 
šven tusiems ideos darbini t. 
kams, Liet. Mokslo Dr-jos 
pasiuntiniams, svaidė ei- 
dan įvairiausius nešvarius 
ir neužtarnautus priekaiš
tus, paimtus iš tų oačių 
laikraščių puslapių. To- 
liaus, koks ten socialistų ra
jonas paskelbė laikraščiuo
se savo rezoliuciją, kurioje 
pasiuntinius net žvėrimis 
išvadino; po tokia rezoliuci
ja pasirašo rajono viršinin
kai ir paskelbia ją, kaipo o- 
ficialį dokumentą socialistų 
organe ir kituose laikraš
čiuose. “Pirmyn” redakcija 
net nupeikė tą pilną tam
siausio fanatizmo rezoliuci 
ją.

Tatai čia yra fanatizmo 
vaisiai, per kuriuos gali nu
kentėti Lietuvių Mokslo Dr- 
ja ir jos statomieji Tautos 
Namai. Nenukentės minėto
sios draugijos pasiuntiniai: 
tauta mato juos, tauta žino 
vieną jų daugiausiai už vi
sus pasidarbavus jos labui, 
o antrą dabar pradėjus uo
liai darbuoties. Tauta ilgai
niui ir šitų fanatikų darbą 
apvertins. Bet dabar, ar da
bar jie dar nemato, kokią 
didelę skriaudą jie daro vi
sai tautai? Ar jų sąžinė ne
sudreba, žiūrint į savo dar
bų vaisius?

Mes, žemiau pasirašiusie 
ji, šituo straipsniu kuokar 
ščiausiai protestuojame 
prieš tą nežmonišką darbą. 
Protestuojame prieš socia
listų organo “Kovos” h 
“Laisvės” redakcijų takti
ką ir šaukiame visus, ki
taip, negu tos redakcijos, 
manančius žmones, viešai, 
per laikraščius protestuoti 
ir tuomi parodyti Lietuvai, 
kad Amerikoj lietuviai pa
smerkia ardymo darbą, ko
kį šiuo atžvilgiu (ir dauge
lyje kitų) atlieka “Kova” 
su “Laisve”. Mes, žemiau 
pasirašiusieji, stovime už 
pakantą, už vienybę, už mu-

su tautos kulturinį ir ekono* 
minį kilimą. Taigi karštai 
protestuojame prieš visus- 
tuos, kurie pakantą ir vie^ 
nybę nori ardyti, kurie nori 
trukdyti musų tautos kultu
rinį kilimą.

Protestuojame.
Kas pasirašote po šituo | 

protestu, malonėkit siųsti 
savo parašus “Kataliko” 
redakcijai, kad protestuo
jančiųjų vardai butų pagar
sinti musų spaudoje.

Lietuvių Mokslo Draugi
jos pasiuntinių priėmimo 
komitet. Brooklyne, N. Y. 
Kun. V. Varnagiris, pirm. 
M. Vinikaitis, vice-pirm.
V. K. Račkauskas, I sekt,
P. Mikolainis, II sekr.

Komit. nariai:
J. Ginkus,
K. Krušinskas.

Kataliko redaktoriai:
P. Brandukas,
P. Gudas.

Lietuvos” redaktoriai:
J. Šernas,
B. K. Balutis, 
J. Chmieliauskas.

Dvikova. Nesenai Ven
grijos premieras Tiša atli
ko dvikovą su Austrijos po- 
ručninku Pallavacini už ko
kius ten nebutniekius. A- 
budu "susižeidę. Tai visas 
tuščiagalvių ir dykaduonių - 
pasimankštymas. Neišga
ruoja jiems iš makaulių vi
dų amžiai. *

Nepildo prižadėjimo. Ru
munija pradėdama karą 
prieš Bulgariją, pašaukė 
armijon ir ten gyvenančius 
žydus. Kadangi Rumunua 
žydų nepriima piliety!■ 
žydai atsisakė kareivia® 
Todėl jiems valdžia priW. 
dėjo suteikti pilietybes t^P 
sės ir jie ėjo kareiviauti. 
Pasibaigus karui dabai’ Ru
munijos valdžia paleidžia 
žydus iš kariuomenės ir 
atsisako suteikti jiems pi- 
lietubčs teises. Žinoma^ 
gims nesutikimai, nes 
žydų priskaitoma lig 400.- 
000.

Nauja linija. Garlaivių 
kompanija Hamburg-Ame
rican paskelbė, kad nuo rug
sėjo 16-tos dienos ji atida
ranti naują plaukiojimui li
niją tarp Hambuiv ir Bal
timore. Pasažicriniai gar
laiviai kursuosią kas dvi 
savaiti. Ligšiol taja iim.tj| 
plaukioję tik prekiniai laB 
vai.

žemės drebėjimas. Mes-| 
sine, ant salos Sicilija, rug
pjūčio 21 d. atjausta stai
gus žemės drebėjimas, ku
ris vietos gyventojus laKū 
pergazdinęs. Nebūta jok® 
nuostoliu.

Uuola užmušus medėj 
Iš Rymo rašo: Kuomet kj 
ralius Viktoras EmanJ 
medžiojo laukines 
Piemonte po kalnus, 
vietoj uolos atlauža 
tus ir užmušus ant
vieną medėją, o antrą s 
žeidžius. Karalius po j 
nusprendęs šiemet į® 
traukti visokias medžiok®

vieil 
pas 3 
vie(

Niekam tikus armija. '1 
bei prieš mirsiant vieno 11 
kraščio reporteriui apreį 
kęs, kad Vokietijos armi 
esanti niekam tikusi, J 
neturinti atsakančių of i® 
rių Tą jo išsitarimą dJ 
laikraščiai paskelbė irfl 
kieti joje sukėlė ne« v 
skandalą.
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KATAMKAS

Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

s MARIJĄ.

■.— Aš jau rankas turiu! Rankas tu VARGONININKŲ SU-
riu, galiu dirbti ir viską, kas reikia dary- SIRINKIMAS KAUNE.
ti, kai ir visi kiti žmonės. Aš esu sveika!

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

PIRMOJI DALIS.
ANT ŽEMĖS.

(Tąsa).
o bus: “Garbė Dievui ant augštybią! O 
‘ros širdies žmonėms ramybė ant ze
es!”.. .

Prastuolis kalvis išsyk tą pamatęs 
‘rsigando, bet tuoj aus supratęs kame da- 
kas, rankas savo laužydamas, sau išmė- 
nėjo:

— Geriaus aš su žmona ir vaikais 
įčiau atsigulęs tvarte, o Tau, Dievo Mo
ua, bučiau leidęs grinčioje į savo lovą 
sigulti, kad bučiau žinojęs, kas tu to- 
a! A, kad bučiau žinojęs, tai bučiau vi- 
i kitaip padaręs!.. .

Tvartelyj mažas, ką tik užgimęs Je- 
is dreba nuo šalčio. Motina iš savo nuo 
dvos skepetos padaro vystyklus, suvys- 
i mažutėlį, paguldo į ėdeles, šieneliu pri- 
mgia ir, migdydama savo skambančiu 
ilsu dainuoja:

Liule, liule Jezusėli,
Mano brangu kūdikėlį;
Čiūčia mylimiausią,
Jezusą švenčiausią!...

Nepriima -Pana Marija patarnavimo 
ngėlą, nors ant vieno jos rankos pamoji- 
io ar pareikalavimo' danguje laukė 30 
ikstančią angelą, bet pati, kaipo tikriau-' 
a motina, darbuojasi ir trasia apie savo 
udikį, nes kūdikio auginime nė joks an- 
elas nebeužstos motinos.

Gandas apie Dievo Sūnaus Jėzaus už- 
iiuimą pirmučiausiai skrenda pas betar
iąs, prastuolius, ganančius pamiškyje 
andą piemenėlius, angelu giesmė žadina 
los iš miego ir šaukia pirmutinius pasvei- 
Inti naujai gimusį Kristą, gulintį ir ver- 
Kdelėse ant šieno didžiausiame skur-

: visas pasaulis Jam, kaipo Sutver- 
riguli.
giedojimais angelu, su lopšine dai- 
o Motinos Panos Marijos, maišosi 

kišai ir giesmės piemenėliu, birbina ir 
pidžia jie dūdelėms, kad palinksminti ka
lk užgimusį dangaus ir žemės Karalių, 
)ievą-kudikėlį. Geros ją širdys atnešė jam 
iirs mažas dovanėles, duoda ir meldžia 
■yliti, o gražusis Jėzus, žiūrėdamas mei- 

ėdeliu, dėkingai juokiasi ir ištie
si prie ją savo mažas rankeles, tarsi, lai
mindamas juos.

Švenčiausioji Motinėlė, užsiėmusi triu- 
i apie save ir apie savo kūdikėlį. Vargia
is neturtigo kalvio tvartelis pilnas dan- 
škos šviesos, kuris maloniai ragina prie 

■ksmybės piemenėlius, atvykusius pas 
■rijos Simą su pasveikinimu bei pagar
simu.

Linksma, labai linksma buvo prie tu 
Jelių, kur gulėjo kūdikis Jėzus. Jo užgi- 
žBas, tartum amžina šviesa, gerumu ir 

apipylė visą žemę.
gBVargšas kalvis, kuris savo tvartelyje 
B> Dievui prieglaudą, buvo apdovanotas 
Buklu. Jis turėjo gerą, tik nesveiką duk- 
B, gimusią be ranku; sunkus buvo jos 
Benimas. Nelaiminga mergaitė patylo
mis įsimaišė į būrį angelu ir garbinančių 
^yiiemenėlią ir kartu su jais garbino 

■7; jos žydros akys gailestingai žiurė- 
;r’Bezą ir stebėjosi nedrąsiai su didžiu 
•■minimu. Švenčiausioji Pana Marija 

|gBė nelaimingąją ir maloniu balsu 
^.^ama paklausė:

'‘■’B Mergaičiuke, paduok man iš ėdžiu

Kgaitės akyse pasirodė ašaros; pri- 
Ičiaus ėdeliu ir labai liūdnu balsu 
Jpė:

Kaip aš paduosiu, kad ranku netu-

| Na-gi pamėgink, mano vargšiuke, 
|io Dievo Motina. f
Ergai te sujudėjo, prisiglaudė prie 
į ir... nepasijuto, kaip išaugo jai 
h ir stiprios rankos, su kuriompa- 
Įažiulėlį Jėzų, lengvutį, kai pūkelį, ii 
' švenčiausiai Panai Marijai, Dievo 
Li. Mergaitės širdis didžiai apsi- 
■■ ir ta mergaitė pradėjo iš džiaug- 
Bikomi* po orą mojuoti, lakstyti, 
■šokinėti; nubėgo tėvui ir motinai 
■■Liksmai sukaudama;

Bėgimas į Egiptą. Gailingas pa
partis. Baugi drebulė ir 

drąsus riešutmedis. ' 
'Gegutė.

Karalius Erodas, išgirdęs apie Jezą 
užgimusį, nori Jį užmušti, tad išsiunčia 
tam tikrus žmogžudžius, budelius arba ko
tus, kurie ėjo per visą karalystę ir žudė 
visus naujai gimusius kūdikius. Šventoji 
giminė, tai pajutus, slepiasi nuo karaliaus 
Erodo ir slapstydamos! bėga į Egiptą. Ke
liauja per tankius, tamsius miškus, ieško
dama kelio ir pasislėpimo. Verksmas žu
domąją kūdikių ir dejavimas bei šauki
mas motinų, matančių savo kūdikius žu
dant, skrenda paskui bėgančią šventą šei
mynėlę, tarytum, tie balsai skundžia bu
delius ir meldžia greitos pagelbos. Širdis 
švenčiausios Panos Marijos, Dievo Moti
nos, dreba iš baimės, veidas išblyškęs, kaip 
jaunas mėnuo. Bėgdama Pana Marija 
glaudžia sau prie krutinės savo vaikutį ir 
dengia savo rubais, kad nė juoda naktis 
negalėtų pažvelgti į akis Jėzui.

Išalkęs vaikelis verkia — nori valgyti; 
per tankų mišką plaukia liūdnas jo verks
mas.

Seni, suaugę medžiai, tartum šnabž
dėdami, gailestingai lenkiasi prie kūdikė
lio, tarytum nori pasakyti: “Tylėk, neverk, 
vaikeli, neverk”. Ant žalių medžių lapelių, 
kaip ašaros blizga rasa, tarytum, tie me
džiai verkia.

Papartis kimba Panai Marijai prie 
koją ir nedrąsiai atsiliepia :

— Leisk man papenėti tavo vaikelį!
— Kuo tu penėsi, ką tu turi? — klau

sė Marija.
— Turiu šaknis, kuriomis aš pats min

tu.
Papartis sugraudino Paną Mariją, 

kuri priėmė jo.’ dovaną ir pavalgydino iš
alkusį kūdikį.

Jėzus pasidrūtinęs palaimino tą gerą 
augalą: nuo to laiko paparčio šaknis ne
karčios. Tai dabar paklydęs ir po girią 
beklaidžiodamas žmogus, gali tomis šak
nimis, kad badu nenumirtų, pasistiprintą 
kol atras kelią ir išeis iš tamsios girios.

Prašvito ir išaušo. Šventoji šeimynėlė 
keliavo toliau: bėgo, skubino, kad tik kaip 
nors išbėgtų iš Erodo budelių, žudančių ką- 

ttik užgimusius kūdikėlius ir ieškančių už
mušti Jėzų.

Sunku buvo švenčiausiai Panai Mari
jai be pasilsio, nors ir lengva nešti Jėzų, 
bet persiskirti su juom nė valandėlę ne
benorėjo, kol neateis į nepavojingą vietą, 
kur Erodo budeliai negalėtų pasiekti.

Pailsusi ir sušilusi Pana Marija su 
Jėzum mėgino po drebule pasislėpus pa
silsėti, bet nemielaširdingas medis jų ne
priėmė.

— Bijau! — šaukė drebėdama iš bai
mės drebulė, — kad karalius Erodas, už 
priglaudimą pabėgėlių, perpykęs nenu
kirstų; bijau baisaus keršto Erodo!.. . Ei
kite iš čia kur kitur... Bijau!... Eikite 
sau!...

Iš baimės ir išgąsčio dar labiau sudre
bėjo drebulės šakos, o lapai pasišiaušė, 
kaip persigandusio žmogaus plaukai ant 
galvos.

Marija pakilusi, su Jėzum ant rankų, 
nubėgo ir pasislėpė po riešutmedžiu (laz
dynu).

— Ar tu nebijai Erodo? — paklausė 
Dievo Motina ir, kaip išgązdintas paukšte
lis krito po išsiplėtusio riešutmedžio keru, 
kuris nieko neatsakęs pridengė šventąją 
šeimynėlę savo šakelėmis ir lapeliais.

Erodo budeliams reikėtų į smulkius 
trupinėlius sukapoti riešutmedį, jei .pano
rėtų iš jo glėbio ištraukti Paną Mariją 
su kūdikiu, bet karalius Erodas su savo 
budeliais pragožino pro šalį nieko neužtė- 
mijęs; kas galėjo tikėtis, kad galėtų rie
šutyno krūme glūdoti švenčiausia Pana 
Marija su savo dievišku kūdikėliu, kurį už 
save labiau brangino. Ta netoli stovinčioj! 
drebulė taip buvo baisiai persigandus, kad 
jokiu budu but nežinojus ką atsakyti, jai- 
gu Erodas butų paklausęs: ar nematei mo
teries su mažu vaiku prie krutinės...

Riešutmedyje tupėjo gegutė-išdavėja; 
ji, pamačius Erodą su budeliais, norėjo pa
sigirti, kad Erodas karalius atkreiptų į 
ją atidą ir, bežiūrėdamas, netyčia užtiktų 
Mariją su Jėzum, užkukavo savo garsiu 
balsu: Kuką! kuką! kuku!...

(Seka toliaus).

susirinkusią užsirašė na
riais 14 nauju.

Posėdžiui baigiantis, 26 
vargonininkai užsirašė pa
silikti kursuose ir apsiėmė 
mokėti už mėnesio moky
mą: ne nariai po 14 rub., 
šiemet įsirašę draugijon po 
12 r., seni nariai po 10 rub.; 
o kiek truks iki 350 rub. 
kursą reikalams, susirinki
mas nutarė pridėti iš drau
gijos kasos, bet ne daugiau, 
kaip 35 rub. Tuo ir pasibai
gė susirinkimas.

J. Kumetis.

IŠ LIETUVIŲ GYVENI
MO AMERIKOJ.

1110- 
auką 
26 
k.
5

r.

r.

Šv. Grigaliaus vargoni
ninką draugijos visuotinis 
metinis susirinkimas buvo 
liepos 3 d. Pagiedojus mi
šias katedros bažnyčioje jis 
prasidėjo kunigą seminari
jos salėje. Atvyko išviso 50 
vargonininką. Valdyba per
skaitė draugijos veikimo a- 
pyskaitą.

Daugi jos valdybos darba- 
vimos per metus: parašyta 
11 posėdžią protokolą, iš 
kurią vienas valdybos nuta
rimas yra svarbus, būtent: 
kad klebonai rupintąsi ras
ti lėšą naujai Vatikano ko
misijos, šv. Tėvui Pijui X 
liepiant, išleistoms gaidoms 
nupirkti.

Narią draugijoje yra 110 
tikrąją ir 1 šelpėjas. 
Ineigą buvo: narią 
kesnią 273 r. 25 k., 
7 r., % nuo kapitalo 
34 k., išviso 306 r. 59

Išlaidos laikraščiui
15 k., “Vargonininką Ka
lendoriui” išleisti 85 r. 60 
k., valdybos nariui Kum. ke
lionėms 18 r. raštinei ir ki
tiems reikalams 7 r. 71 k., 
išviso išleista 116 r. 46 k. 
Kasoje liko 190 r. 13 k. 
Kartu su pereitą metą su
taupytais pinigais draugi
jos kasoje yra 885 r. 80 
kap.

Kumetis ir*' Puskunigis 
buvo atsisakę būti valdy
bos nariais, bet visais bal
sais buvo išrinktas tas pats 
Kumetis iždininku ir Va
nagaitis knygyėdžiu. Revi
zijos komisijoje palikti tie 
patįs: Olšauskas, Mikutavi
čius ir Kotaųskąs.

Nutarta ir kitiems 1914 
m. leist? G'u Vargonininkų 
Kalendorių” ir tam reikalui 
paskirta iš kasos 100 r., o 
jei bus jame gaidą indėtą, 
jei bus pagerinta jo išvaiz
da ir turinys, tai iki 150 
rub. Iš susirinkusią pasiža
dėjo rašyti į tą kalendorių 
ir siąsti raštus J. Kumečio 
vardu į Veliuoną 19 var.g.

Išklausius ir patvirtinus 
praėjusiu metą sąmatą, bu
vo sustatyta sąmata kitiems 
metams.

Susirinkimas norėjo nu
tarti visai nebemokyti var
gonininkavimo, nes tik tada 
pagerėsiąs vargonininką bū
vis. Del to kilo dideliu ir 
ilgą ginčą. Susirinkimas 
pasidalino į 2 grupi. Pir
moji išrodinėjo, kad mes, 
vargonininkai, nuo kunigą 
nesulauksime pagerinimo, 
jei taip ir toliau elgsimės. 
Mokiname parapijose 
kelis mokinius, imdami 
nėšiui po 3 ar 5 rub. 
kiek pramokę, lenda į
tas už pasiūlytus menknie
kius ir gadina bažnyt. Mu
zikos dailę, vargonin. auto
ritetą ir medžiaginį ją pa
dėjimą. Antroji grupė išro
dinėjo, kad nemokinti mo
kiniu bus nekultūringas pa
sielgimas, pastojimas kelio 
muzikos talentams ir didžio
siose parapijose tokie mo
kiniai yra pageLįiininkais, 
labiausiai raštĮnės’e.

Šiemet kad- ir* sunkiai, 
bet viršus buvo tą, kurie 
norėjo mokinti-mokinius, i- 
mant ne mažiau/ kaip 10 
rub mėnesiui. Daugiau įsi- 
kaštiję mokiniai mokėsią 
derėties su klebonais ir 
menkomis sąlygomis nesto
sią į vietą. Toks buviui ge
rinti būdas busiąs ir rimtas 
ir tvermingas darbas. Drau
gija nuveiksianti viską ir 
pagerįsianti narią būvį.

Draugija kąsnjet vis po 
truputį stiprėja ir šiemet iš

po 
mė- 
Šie, 
vie-

Lietuviai didžiu skaičių 
plaukia pei’ Atlantikfj, it 
Nemuno vanduo į Baltiką. 
Bando surasti sau laimę 
užjuryi. Tiesa, ne vienas 
lietuvis pagerino savo būvį 
šioj šalyj, pasinaudojo čia 
geromis progomis, ingi j o 
gyvenimui patyrimo, mok
slo, turto. Bet ant nelaimės 
daug, labai daug yra tokiu 
kurie nemoka pasivesti šioj 
šalyj. Negana to, kad mąs 
lietuviai turi daug nemalo
numų del nelabumo neku
riu savąją, bet ir kitos tau
tos pasijuokia, pašiepia mus 
lietuvius.

Dabartės mokslas ir tau
tinis susipratimas sparčiai 
plėtojasi pas kitas tautas, 
kitos tautos didžiuojasi sa
vo gražiais darbais, savo 
viešomis įstaigomis, moka 
pagerbti ir pagerbia savo 
kiltus veikėjus. Pas kitas 
tautas žinoma, kaip žmo
gus esti išaugštytas. Yra ir 
pas mus tas daroma. Nema
žai yra tokią, kurie mokslo 
griebiasi stengiasi pažinti 
savo tautą, jos praeitį ir 
veikia jos gerovei. Nemažai 
tokią, kurie meta blogus 
papročius, švelnina savo 
būdą. Ir tarp mūsiškiu ži
noma, kaip žmogus išaugš
tytas lieka. Toli gražu ne
visi mūsiškiai taip prakil
niais takais žengia’. Daug, 
oi labai daug, tarp lietuvią 
yra nesusipratėlių, yra ir 
tiesiog išgamą. Atitolę nuo 
tikybos, pamynę po koją 
tautą, pametę dorą, stūkso 
it dvokianti lavonai ant 
žmonijos kelio. Jei palygį- 
sime save su kitomis tauto
mis, tai pamatysime, kad 
pas mus viskas blogiau 
stovi. Norėdami pakelti sa
vuosius, sužadyti juos, tu
rime pažinti ją ydas.

Mums lietuviams daug ko 
stokuoja, stokuoja apšvieti
mo, tautinio susipratimo, 
blaivesnio gyvenimo. Ap
švietimas yra reikalingas. 
Žmogus, kuris neskaito ge
ni laikraščiu, neskaito pro
tą ir širdį lavinančią knin- 
gą, tai jis ir nežino, kaip 
pasivesti. Žiūrėkim. Jei vai
kinas yra atėjęs iš Lietu
vos apsišvietęs, buvęs ge- 
resnioj draugijoj, tai jis vi
sai kitokiu išrodo, negu tas, 
kurs nemoka skaityti-rašy- 
ti ir tarnavęs kokiam pei- 
sokui arba nusibaigusiam 
bajorui. Pirmasis moka il
su žmonėmis apsieiti ir su
eigose arba teatruose moka 
save pasivesti. Antrasis mo
ka tik niekus tauzyti ir su
eigose arba teatruose vėbliu 
pasirodyti, arba pasigėręs 
kam galvą permušti. Kiti 
vėl neišmanėliai, užsidirbę 
kiek, skubinasi nusipirkti 
pažibą, užsikabina laikro
dėlį, užsimauja rinkutę ant 
piršto ir jam išrodo, kad 
esąs labai didelis ponas. Į- 
siklausęs keliatą Į anglišką 
žodžią, tai suėjęs! su kitu

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

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

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

Sėklasaičių ištisiniai (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 pavidnas 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 sau, 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- 
tosc Aptickose (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 Pasiulynfts.
Kaina šio Juosmenio (support) yra lik vienas do

leris ($1.00) arba šeši už 5.00 dolerius, bet idant 
pcrslalyt šį Juosmenį (support) ir duoti progą 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’ ... .

nenori mūsiškai kalbėti, bet 
varvaliuoja ir blevizgoja 
pats nežinodams ką. Žmo
nės iš šalies žiūrėdami sa
ko, kad tai sportas. Ištikro 
jis yra kvailas, pusgalvis. 
Tai-gi, sakau, žmonėms rei
kia apšvietimo, kad jie su
stotą kvailioję. Toliau, bū
tinai mums reikia didesnio 
tautinio susipratimo. Gerai 
susipratęs tautietis pasives 
gerai jau vien del to, kad 
myli savo tautą ir nenori jai 
sarmatos daryti savo blogu 
pasielgimu.

Kas buvo pasakyta apie 
vyrus, tas dera ir moterims. 
Ir pas jas nemažiau vėją 
galvoj. Ir jos papuola po 
intekme ir persiima gatvine 
Amerikos civilizacija.

Todėl pažinę, kas bloga, 
taisykime ir platinkime su
sipratimą tarp savąją.

Petras G.

Baisus plyšimas. Austri
jos uoste Pol ant vieno ka
ro laivo norėta išmėginti 
šaudymui kanuolė. Šaunant 
kanuolės vamzdis plyšęs ir 
užmušęs 3 oficierius; be to 
6 oficieriai sunkiai sužeista 
ir keli lengviau. Tarp sun
kiai sužeistųjų esąs ir ad
mirolas Wcllenburg, kuriam 
nutraukta abi koji. Kanuolė 
buvus 8 colių ir parako šū
viui panaudota 150 svarų.

Suokalbis. Londono “Dai
ly Express” pranešė, jogei 
Anglijos valdžia apturėjus 
žinią apie susektą suokalbį 
prieš vice-grafo Kitchener 
gyvastį, kuris Egipte yra 
valdiškuoju agentu ir gene- 
raliu konsuliu, bet pastarai
siais laikais viešėjęs Lon
done su valdiškais reika
lais.
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KATALIKAS

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negnlL

Išgydysiu Jus 
in

Kadaisia Senai
KADAISIA farmeriams buvo eysta bėda. Vakare par- 

vėžliojęs iš lauko dirbęs, jis turėjo dar šimtus mažų 
darbelių apie namus, tvartų, daržinę ir kiemą. Tie dar

beliai imdavo laiką ir nekuomęt nesihiatė jų galas. Seikėjo vandens 
pripumpuoti, malkų prišipjaustyti, sukti ranka įvairias mašinas. Tai 
buvo vargingas gyvenimas. Bet tai buvo kadaisia senai, šiandie 
labai dažnai ant įarnui rasi patogią mašinėlę, kuri visuomet gata
va atimti nuo savininko pečių visą darbą, prie kokio tik ji gali 
but pritaikyta. '

Jei jus branginate poilsiu ir norėtumėte išvengti bereikalingą 
darbą, jus pirkit I H C mašiną, kuri yra pagirta ir tarp visų 
turi gerą vardą. I H G mašinos yra dirbamos tinkamai perdėm 
ir tarnauja ilgus metus ' pasekmingai. Ar tai jus norite pjovimui, • 
vandens pumpavimui, laistymui, elektrikiniai šviesai, separatoriaus 
varymui, daiktų pataisymui ir atlikinėjimui daug kitų vargingų 
ir nuobodžių farmos darbelių, jums reikia

I H C mašina išvysto nui 10 iki 30% daugiau, negu jos 
aprokuotas didumas. Kuras pilnai sudega, todėl niekas nesieikvoja. 
Ji yra prasta ir neturi keblumų.

I H G Aliejaus ir Gazo Mašinos
■ I H C mašinos yra pritaikomos įvairiausiems darbams — pjo
vimui, laistymui, pumpavimui ir t. t. "Visaip pritaikomos — vertika
liai, horizontaliai, galima ant vietos pritaisyti ir kilnoti. Didumų 
visokių yra nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos varomos gazu, kerosi
mi, nafta, alkoholiu. Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos.

Pareikalauk, kad vietos I H C mašinų pardavėjas išparodytų 
mašiną ir išaiškintų visas jos dalis. Gauk nuo jo katalogą arba 
rašyk tiesiog:

NUO PASLAP-
■ TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
■ ne, o asz iszgy 

oysiu jus an 
visados. A 
įvarant uoju 

kiekvien am u 
cauedinima 
nuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz iss 
gydysiu jus us 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. A s s 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas
. Rodą ir iss-

ne. Ass pritaikysiu mano mazauzmo 
kęsui, pagal j asu flusgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk* szeudien.

Asz kalbu lletuviszkai.
Western Medical institute

1837 Blns Island Ave., 2 lub. viranlBkn- 
kos, prie 18tos gtiCves, Chicago, DL

DR. RENFER. Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 din

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

DAKTARAS ir CHIRURGAS 

Ignotas Stankus* 
Tikras lietuvy a daktaras ;
baigęs mokslą eteitaviška- 
me universiteto. Buvomie- 1 
sto daktaru Indianapolis, * 
Ind. ir specijališkai moki- I
uosi NEW YORKE DID- j
ŽIOJE MOKYKLOJE da- 
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas. !
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr* 
Stankus Įrengė savo Iccną SANATORIUM 
(naminį ligonbutĮ) ir užlaiko visokius ligo- 
ntųs del gydymo ir darymo operacijų.

91 Gydo Ilgais
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatiskai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dėkavonių už išgydymą nuo visokių ligų. 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.

M<I®TIES NEKUOMET NERfl VELU1 |
Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitų kningj f-

DANGUS
te Pagal K. Flammarion, parašė

•n i P. BRANDUMAS.

Yra tuo vardu kninga, kurioje aprašoma visos 
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 padangėje 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 
juoj ląukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą i 
kningą. i

Kaina poperos a-pdarais 50c ,
i ** audeklo “ 75c

Užsisakant tą indomią kningą DANGUS, rei
kia drauge prisiųsti ir pinigus Money Orderiu arba L 
registruotu laišku. £

i Tuoj rašykite sekančiu adresu: h

J. M. Tananevičia, g
5249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. t

Perkiipjiams duodame gerą nuošimtį. |
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Į DOMAI TŲ, KURIE RAŠO!
šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti. Mažiausiai, tai jau 

,| laišką prisieina parašyti tėvams arba giminėms į Lietuvą. Su raštu 
j kiekvienas susiduri. Apsukresnieji ir daugiau minčių turintieji ima
■ rašyti į laikraščius. Tai labai geras apsireiškimas. Bet rašantiems 
B straipsnius bei korespondencijas j laikraščius, išpuola susipažinti su 
3 lietuvių kalbos rašyba. Tai nėra sunkus darbas.. O kiekvieno gero 
3 tautiečio, mylinčio savo tėvynę, yra šventa pareiga apsipažinti su 
3 savo prigimta kalba.. “Kataliko” išleistuvė, matydama, kad lietu-
■ viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, kad juo 
3 toliau, juo daugiau tokių rasis, partraukė daugybę geriausios rųšies 
H vadovėlių pramokti lietuvių kalbai. Tie, kurio su pamatais lietuvių 
į| kalbos dar nėra apsipažinę, karštai patariame tuoj nusipirkti vadovč- 
fl .’į po vardu:

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

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

Šis lietuvių kalbos vadovėlis yra parūpintas mus gabiausio auk- 
lėto.jaus, 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 Sintaksė.
Rygiškių Jonas. Pirmoji dalis. 104 pusi.

KAIXA 65c.
šis veikalas yra iš po plunks'nos 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 parai.škytos 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. B-j to va- 
i dovėlio negalima tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. O iš jo be 
i didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir suderyti lietuviškus sa- 
Į kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ingyti šį 
H vadovėlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rašysi, bet 
Į ir kas kito parašyta lengviau suprasi.

Šitas dvi kuingi galima nusipirkti “Kata iko” kningyne. ;

H ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

WoiHiman & SttM
ARCHITEKTAI

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geria tįsi Laivai —Ruimingi kambariai

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

h f( /CHICAGO, ILLINOIS
• • > Į ■ ’ - ’ - t '■ '

ol kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų. kurie per amžius nenustos savo vertės. 
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 kuogražiau- 
sioj 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:

Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Campanello — Gegužio 24th 1913
Austrijos,Hungari jos 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 <SL Co.,

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

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

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

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

Daktaras Wissig

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeiko Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 463.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
.. 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 
ii r veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veikė 
Įd.aug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
3249-58 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

. . . . . —- - - - - - - - - - - -  ~

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?"
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Ra šyk adresu:

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

| Dr. A. Pistrzykowski |
t 866 Milwaukee Ave. *l
I kampas Center Ave.
f ^a»»kmlngai gydo vyru, ||

I teru ir vaiku liga*. Taipgi z 

| paslaptingas Ir kraujo ilgas. į 
Ž Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais X
♦ ir nuo 5 iki 9 rak. T4

Rittenhouss and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 50’1 JOS. J. ROZMON pard.

SPECIALISTAS 
H

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip

yra senos ir pavojingos.
Išgydė tūkstančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi 

Šokius nesveikumus kūno, pilyo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
kraujo užnuodyimą, reumatiz.mą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam 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

HumoraS^SaiyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

. SURINKO

L JUOKU MYLEWAK
» . Puslapių 158.

d žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be
N paliovos -.',niaviuėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei- 
| kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
įj esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjlmuo- 
S se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki

mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau lindi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

HUMORAS IR SATYRA,
kurią beskaitydami, .atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 

j ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro 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 

J audeklo apdaruose 75c.
Kas tą kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai

lės išleistu pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

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

' TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA
ĮSTEIGTA 1886 M.

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaiteje ir 
turi keturis pomirtines 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. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų 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 1‘I.JAN’UI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
į. ^UJįĄKCIALY (dzūkiška) .......................................................

(žemesniam balsui) .......... ........................

SIUNTĖ mane” MOTINŽLĖ .............'... ’... ’.. ’. 
VAI Aš PAKIRKČIAU .............................................................
Už ŠILINGĖLĮ ........................................................................
DOVANOJO (dzūkiška) ............................................... ................
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .........................................................
TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA................................................

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

(au6gtam balsui)
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ...........
4. --------------------------- -
5.
6.
7.
8.
9. _________________ ___
10. SAULELĖ RAUDONA
11. LIHGO (latviška) ...

Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

Imi 
uAnt 
baro 

geriausia! 
Žmones supran- ’ 
tanti vertę geros 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO ą’ " 
Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Saliunuose. Yra 
taigeriausiar'gerymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš l 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 
u prieprovos daro 
X SOLO degtinę 
& seru vaistu 

šeimynų

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

9
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įsakančiai Laikomas Diržas —. .  Ir_ _ _ _ _ ' -
ŠpKiališka Lengva Paduškaitė 
»ra jiritaikoma kitaip negu koks dir- 
jas, kurį pats esi matęs arba nėšio-

Diržas ir 
mechaniš- 
geriausia 
musų ga-

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” kelia jauti agentai J

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vilkevičius

Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 
galite pas juos užsisakyti "KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

StBFGDSKopal
f-

.- - - ->■: a . . _  - - '

Ar.mokate Arigližką kalbą?.

Atsakančiai Laikomas 
Lengva Paduškaitė yra 

f j; i padorus diržas, bet 
nauda Jus apturėsit nuo

: no su atsakančiu pritaikinimu Ju- 
ypatingai formai kylos. Kož- 
kyla yra lengvai palaikoma ir 

<iėi to kiekvienas musų pirkėjas 
■■ i nslumeris) yra teip pilnai užga
nėdintas.

Atsakančiai Laikomas Diržas 
\ ra smagus nešiot ir nėra periška- 
<i< j kokiam nors užsiėmime. Gali
ma atsargiai dirbt bile kokį sunkų 
d: rbą nešiodamas šį Atsakančiai 
Laikomą Diržą.

Moterys ir vaikai buna pritaikomi 
musų privatiškuosc 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 nesuteršia audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi- 
rinni kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei- 
kalautumet, 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.

Gvaranluotos 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 diržą kol 
busite užganėdintais.

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

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

SO. BOSTON, MASS-
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P.
J. P.

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

BRIGHTON, MASS.
Šimanskis, 98 Market St.

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

F. S.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand Et.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki,
3. Valantinas,
K. Vilkevičia,

67 Grand St.
370 Humbold St.
120 Grand St.

P.
CAMBRIDGE, MASS.

Bartkevičia, 877 Cambridge

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

St.

St.

ne-

E.
J.

p.

St.
St.

st.

J.

CHICAGO, ILL.
"Aušros” skaitykla, 3149 Halsted
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.

Butkevičia, 3149 8. Halsted 
Ilgaudas, 1841 So. Halsted 
Juodelis, 818 W. 18 St. 
Jurevicia, 3240 S. Morgan
M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
Kasparavieia, 3416 Auburn Ave. 
Kulis, 3255 S. Halsted St.

V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevieia, 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 ave 
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave 
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Burneiko, 320 E. 14th Street,

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

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

P.

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.

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Keutraitis 44S Leonard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

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

— ------------ :------------——---------- (
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Sav® Rūšies LietuviškaLĄngliškos Kalbos Rankvądis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 

. Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Q Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. <3 Toliaus seka 
Žodynėlis JLietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Cionais surinkta 

^svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4J Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Ju^tinių Amerikos Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
aito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.00 su prlsiuntimu.

Nepaklyskite arba neužmirškite 
vielos, 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
čiai Laikomų Diržų.

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į

^Guarantee Drugstores 
| 456
■į. SUte St. arba
■į CHICAGO
į-- (Advt.).

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

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

Kail atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių 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 a?- 
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 jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Melas grųpas žmonių, triobų, visą mies- 
stą, 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 stereoskopiškua . 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:
* Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris
tų ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
6. Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa 'veronika apsiuoslo 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
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.
Kristaus kūną ima nuo- kryžiaus. 
Kristus keliasi i$ grabo.
Kristus žengia į dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv.' P. Ma
rijos. . : : ■-.f
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.

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

CHICAGO, ILL.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

American

Pastaraisiais laikais typewriter’iuose įvęsti stebčtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir komercijinit) 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.

1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.
9.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

baž-
ant Bvodbos, Kanoj Gali- 

Permaino vandenį į vy-
ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių
veidą

jo ne-
nukry

S. Clark St.

Bussiiin - American Line 
■Tiesioginis plaukinejimas tarp liussi- 
Bs ir Amerikos didžiausiais geriau- 
■ais ir greičiausiais. Russijos impe- 
■įtoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu. 
L RUSSIA — 16,000 tonų. 
■ KURSK — 13,000 tonų. 
J CZAR — 13,000 tonų.

y-fiOTTERDAM 9 dienose be
mainos. 11 dienose be permainos 
LIEPOJŲ. -

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis. 

ti1. E. JOHNSON and

per-

CO., General
Pass. Agent.

New York.
& CO.,

Chicago, Hl.

■ 7 Broadway, 
r A. E. JOHNSON 
ii55 West Kinzie St., 
Russian American Line Prieplauka,
List Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorins

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

824 West 35th Street 
Netoli Haisted Bt. 
CHICAGO, ILL.

C.
J.

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 56S Pleasant

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

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10S09 Curtis Ave.

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

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

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

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

J.

B.

G.

K.

Lit.

Av.

SCRANTON, PA.
Petrikys, 1514 Ross Ave.

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

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

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

WILKES BARRE, PA.
Adominas 34 Logan St.
Kučinskas, 180 Pringle St.
šeškevičia, 501 New Grant St.

M.
WORCESTER, MASS.

Paltanavičia, 15 Millbury St.

WATERBURY, PA.
K. C. Kazeniekas, 7S5 Bank
J. Vieraitis. 107 S. Harding

St.
St.

KENOSHA, WIS.
K. Petrauskas, 415 Meade

KENSINGTON, ILL.
XL Valaskas, 345 Kensington ave.

M. st.

KINGSTON, PA.
r. Kučinskas, 238 Slocum Avė.

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

LONDON, ENGLANA
J. Naujokaitis, 45 Planet St. 
Commercial Road East.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15:

16.
17.

18,

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

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

to netoli Jurbarko.
Kunįgaikščio Vytauto bokštas TrakUost.
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.
Medininkai (Vilniaus gub.,) šv. Kazimierio laikų 

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

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

Rokiškio bažnyčia.
Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.
Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
Augstaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

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

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

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

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

EBB
IŠSISIUSDINK ŠIANDIEN.

TIKTAI $1.00 DOLERIS.
Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai

čio raštu kninga. Steponaitis buvo vieiihs iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytoju,’ kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tu ii dailu poezi jos 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.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

■ HI-..................................................... .. ............ ............

Išgyto j 5 dienas
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre

čiamą 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 pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

gų ant daktaru ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom 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 is mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. AŠ tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučią ir Inkstą nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
Vyrų Ligos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo^ uznuo- 
dijimą, šlapumo bėgimų.

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

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

SpecIJallstasVyrų Ir MoterųLIgų

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesigydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių 

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

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

Aff entai!
J. DIGRIS,
S. SZAFRANAUCXAS

* * * * * * *
Tf 
* * * 
S *

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. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir

dienose

Kainos
$34

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinčjimo ir t.t. Kreip
kis pas

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

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

NOTARAS
Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautieczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinau pa
tarnavime. Prieszai Szv. Jurgio Dasn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

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

Tautos namų naudai.
Su . Liet. Mokslo Draugijos Pasiunti

nių, D-ro J. Basanavičiaus ir p. M. Y- 
<"o žinia ir sutikimu atspausdinta la
bai dailios atvirėlės (postal cards) su 
jų paveikslais, kiekvieno pasiuntinio 
skyrium. Visas pelnas nuo tų atvirčliu 
skiriama Tautos Namams-Vilniuje.

Pardavinėkite tas atvirėlės susirin
kimuose. kur kalba pasiuntiniai, parda- 
vinėkite šiaip prie bile progos, kad ir 
tuo keliu dauginus Tautos Namų fon
dą. Žėdnos atvirėlės kaina — 5 cen
tai.

Reikalaifkite atvirėliu 
siuskite

x;+n0 adresu:
307 W. 30th St. Nevz York, N.

(35-6-7)

NEPflPRBSTfl
Proga už

pinigus
išsigydyt

Patrūkimą

cHOPIH * i Tel- MRDS 
i KLAUSK >©Mc,?0ocp,N 

CIGARU
dĮĮajSgk nes padirbti iss

> gerausio tabaka
Jos. Bartkovyiak, Iszdirbaju.

4934 So. Paulina Sb, u CHICAGO, ILL

AR NORE
gauti DYKAI dvi geras estu
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pih 
na ir aįsiku adresą, d asz tuo
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 išžudymą 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažo, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, 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.
I R. Viertel. 3648 Elmwood-ave.
1 J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave. 
j L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
i A. F. Lange, 943 Wilson-ave.

L. Schneider, 1021 Newport-avo.
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iiszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu- 
vo»mazi. Nepaisejimas, atidėliojimas mtempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir ali vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Iszsig.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydytį. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Koa?l kentėti patru, ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YR/\ DIDI PROGA iszsigydyti Dakt i- 
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. FLIRT
322 S. STATE ST., 2ro Floro
T--“ t. Van Buren-st.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3852 Emerald Avenue - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

UŽDBTA 1886 m. JAU 27-tl METAI

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybė 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. j

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri 
nės Amerikos: ji

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

Metams $2.50, pusei metų $1.25 (k
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

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

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

25 metų Jubilčjlnis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastų numerj gausi dykai.

10
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Fetr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vico-pi’SZ, 

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzicwski, Fin. Sslaf, 

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

2118 W. 20th St. 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z- Kadzievsk'.į, 

2118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsedis, 

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KUUBO. WILKES BARBE, PA> 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str., 

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

Antanas šeškeviče. I Finansų Rašt
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.

G. D. L. K. Vytauto ir šv. Vincen
to J. dr-stS .^rengia didelį pikninką 
panedėlį (Liibor' 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. 25e. as
meniui.

Seni ir jauni, sveiki ir ligoti esate 
kviečiami šin piknikan. Busit liuosi 
nuo darbo ir galėsit linksmai praleis
ti laiką. Bus gerą 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

Paieškau dėdės Stanislovo Dam
brausko, Paeinu i iš Kauno g., Pagi
rių p., Koro|$; į feGyveno Amsterdam, 
N, Y. Kits ar pkts duokit žinią.

MąįŠjorij| Svobinkis
P. O. Box M- Averill, N. Y.

(35) J M
---------------- M —y-------------- ,----------- .

.4. i’Paieškau sesers, Jadvygos (po vyru 
Vaitkevičienė) ir t brolių Zigmanto ir 
Edwardo Garčiuckų. Paeina iš Suval
kų gub., Seinjj j>^šv, žiaro gm., Bak
šių falivarko. Gyveno Beloit, Wis. ir 
Rockford, Ill. Suteikęs žinią gaus $5.

Kaz. Miškauskas, 
579 Main St., Edwardsville, Pa.

(35-6)

Lietuviai eikit pas lietuvį.
..Pirkti laikrodėlių, lenciūgėlių, šliu- 
binių žiedų, laivakorčių, doviernasčių, 
siųsti, pinigų į Lietuvą, poperos laiš
kams, kningų. Per 19 metų teisingai 
viską išpildžiau. Broliai eikit pas.

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

Wilkes Barre, Pa.
(29-36)

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

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, Pin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušv.ra, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaiia, Maršalka,

31 Techery St.

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

Kaz., Vaškevičius, pirmin., 
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, iždo glob. 
245 Devoe str., 

Brooklyn, N. Y.

BALIUS.
Puikus metinis balius, 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.

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.

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

(34-5)

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St, ;

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE.. PA. 
Adomas Cikauauskas, Pirmsedis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
_ Juozas Adonunas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1 Box 172.
Alex Cerbauskas- i in. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

Stnis. Stoneviče, Vice-Prez,
' : 858 — 33rd. St.

Nikodimas Overlingas, Rast. Protr 
"S 3245 S. Morgan St.,

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
918 — 33rd St., 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute” 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 6pį 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 iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas

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

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

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

11-AS AM. L. R. K. M. SEIMAS.
Vyrai nepamirškite kad Rugpjiucio 

, (Aug.) 29, 30 ir 31 dieną, 1913 m. At
sibus Chicagoje Antras Amėrikos Lie
tuvių Rymo-Kat. Moksleivių Seimas 
Seimą užbaigiant, Nedėlioję, Rugp. 31 
d. bus Iškilmingas vakaras šv. Jur-; 
gio Svetainėje, kampas 32 Pl. r Auburn 
Ave. Vakaro rengime dalyvaus geriau
sios Chicagos lietuvių artistiškos jie- 
gos Su viršum 200 žmonių

Taipgi dalyvaus gabiausi Chcagos 
lietuviai-vargonininkai.

Moksleiviai sulos dvi begalo juo
kingi komediji.

Dainuos du didžiausiu ir geriausių 
Chicagos choro: “šv. Cecilijos” ir 
“Kanklių” po vadovystė V. Daukšo 
ir B. Janušausko.

Garsus pianistas A. Pocius skam
bins pianu.

Panelė E, Butrimavičiutė, stambi 
artistiška jiega, dainuos solo.

Bus kitokių daiktų.
Grieš orkestrą “Lietuva” ir benas 

‘ ‘ Lyra ”, ■
Ant galo bus šokiai.
Tikietų kainos: $1.00, 75c. 50c. ir 

25c. Tikietus galima pirkti pas mok
sleivius ir prie kasos svetainėje pra
džia 7:30 vakare.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas sale 

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

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoj vietoj, arti lietuvių bažnyčios.

644 W. 18th St.
(34-5-6)

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

32—33—34.

Parsiduoda saliunas ant West Side, 
lietuvių apgyventoj vietoj, arti Mc- 
Cormieko.
Tel. Canal 2097 Chicago, Bl.

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

SV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARBIE, PA. ADMINIST1ACUA.
Silvestras Pilicckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice prezidentas, 

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

34 Logen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. Im 

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA 
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

462 S. South St.
J. Daukšvs, 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.

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. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijom Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas vaisi Įjos.

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 13 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, - 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash 2200. 

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

“Aušros” mokykla.
Mokyties niekada nevėlų,, mokyties, 

nei vienam ne geda, mokyties visiems 
naudinga ir būtinai reikalinga. To
dėl “Aušros” dr-ja kviečia visus — 
senus ir jaunus, merginas ir vaikinus 
pradėti tuoj be jokio atidėliojimo mo
kytiem, -o jau pradėjusius mokyties lai- 
kyties tvirtai pradštfl., ^arbo , i? siekti 
augščiausio . galimo:- -laipsnio ir -save 
pavyzdžių raginti Idtus“ svyruojan
čius ir abejojančius.

Kad paleųgvyti visiems išsimokyti 
“Aušros” dr-ja inkurė dieninę ir 
vakarinę mokyklą, kuri pradės ket
virtus gyvavimo metus. Mokslas pra
sidės rugsėjo 2 d. Meldžiame visus 
pradėti tuoj delei didesnės naudos pa
tiems mokiniams ir parankumo moky
klai.

Bus sekanti skyriai:
1. Anglų kalba, 2. Lietuvių kalba, 

3. Aritmetika ir 4. kitokie reikalui at- 
sradus. Mokytojai geri, moKestis pigi.

Prisirašyti 
tykioj. 3149

‘ ‘ Aušros ’ ’

Parsiduoda saliunas.
1616 So. Halsted St., 

(3.5-36) .. : h-

Pąrsiduoda grocernė ir meat market. 
Gera vieta lietuviui^ 26 metai, kai ei
na biznis. JeF ‘kreipsis gausi pi
giau. Del visokis):;ėmulkmeaų kreip
kis Jįjį:

Parsiduoda grocernė labai geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj. Parsiduoda 
pigiai iš* priežasties, jog savininkas 
turi kitą biznį.

653 W. 18th kertė Rnble St.
35-6)

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1715 So Canal St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr-stė šv. Martino turės 

savo Balių, Ned. 31 d. Rugpjūčio

galima ‘ ‘ Aušros’ ’ skai- 
So. Halsted St.
dr-jos Apšvietus

Komisija.

Parsiduoda grocernė ir bučernė ge
roj vietoj biznis gerai išdirbtas per 23 
metus. Parsiduoda del savininko li
gos. Gera ptoga’ lietuviui.

3440 So. Morgan St.
- 35-6-7.).. . Y, , : ,■ ’

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, El.

Nepamirškite!
Pigiai parsiduoda stv.ba ir lotas: as

tuoni ruimai iš storas, randas į menesi 
$28. Priežastis pardavimo. Savininkas 
nori važiuoti į Lietuvą Preke $1500.00. 
Cash, puse prekės, O antra puse ant iš
mokėjimo. ' ''

Juozapas Rasliinskis, 
3213 IV. 47th St.

(35-6-7)

Reikalinga siuvėjų ir ųžbaigejų (fi- 
nišerkų) prie moteriškų kostumeriškų 
darbų. Darbas ant visadesi

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

(31-5-6-7)- i- < <

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

Phone Randolph 1120

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas' Klimas, Pirmsedis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

4403 S. Honore St.
V. Szarka, Prot. Rašt.

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

4628 So. Wood St. ' .

(Aug.), 1913 m., 5 vai. po pietų, Frei
heit Turner Svetainėje, 3417-21 So. 
Halsted St. Kiekvienas narys priva
lo pribūti ant šio Baliaus neatbūtinai. 
Už nepribuvimą bausmė 50e.

PASARGA: Nariams Dr-stčs Įžan
ga dykai.

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

3416 Auburn Ave.

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, 

31—2—3.

MAURICE J. GOLAN 
Lietuviškas advokatas

Ashland Block, Chicago.
.1.515 W. 12th .st.;Phone Canal 407

Hours r f-£-8 P.?M;;

911

III.

r. Jasulaitis, Kasierius.
L 4514 So. Paulina St.
fcrrakšelis, Gvardijos Generolas. ’

S. Hermitage Ave. i
£®nevičia, Gvardijos maršalka. 1
'® 1849 W. 45 St.

RIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
ITUVTV NAMU SAVININKU. 
M. Tanane v iče, Pirmininkas, 

3z49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

SUSIRINKIMAS.
Gvardija D. L. K. Vytauto laikys 

savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
rugp. 31 d. šv. Kryžiaus salėj 2-toj vai. 
po pietų. Daug dalykų apsvarstymui. 
Skirstoma bus pikninkui darbininkai. 
Kiekvienas privalo pribut. Už nepribu
vimą budžiama vienu doleriu.

Jonas Klimas, pirm.
V. šarka, rašt.

Reikalinga mergina prie ofiso dar
bo ir prie perdavinėjimo kostumersku 
darbų siuvėjams.

Gerai ypatai 
gera mokestis.

J.
1765

+++++++U+4++++++++++++++++ 
+ iN an t j a Lietu vi š ka

darbas ant visados ir

A. Sviiow, 
Ogden Ave.

Reikalinga jauna mergina, mokanti 
lietuviškai ir angliškai, į ofisą prie 
siuvėjų šapos.

L. Kasper, 
3131 Wentworth Ave.

(35-6-7)

Aš atidarau nauja lietuvišką 
Aptieką. “-----------“
duokles, ir’geri; 
geriausias rusišii 
pat užlaikau visit.
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, iptlekoriun
3462 S. Haistdd st. arti 35 g.

X Telefonas Drover 2773 X
4444444d'44444444444'l,4iI'4,fr44

♦ f *

į'užiaikau Severos gy- 
išlą Trajanka ir 
s lašus. Aš taip 
ias žoles iš senos t

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

šv. Mateušo drstė laikys savo susi 
rinkimą nedėlioj 31 d. rugp. šv. Jurgio 
salėj. Daug dalykų apsvarstymui. To
dėl visi privalo pribūti.

N. Overlingas, rašt.

Reikalingas lietuvis gerai išsilavinęs 
barberis. Darbas ant visados.

4556 So. Paulina St.
(35)

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

ronas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt., 
3221 Illinois Court.

/onas KaŽukauskas, Fin, kašt» 
Jonas Zvlvifis, Iždininkas,

£41 W. 88 S*

šv. Juozapo L M. dr-stė laikys savo 
mėnesinį susirinkimą šv. Kryžiaus salėj 

■ nedėlioj 31 d. rugpj. 1-moj vai. po pie
tą. Visi sąnariai privalo pribūti. Ap- 

, svarstymui daug dalykų.
J. J. Pelekas, rašk.

Paieškau savo brolio Jono Gotauto. 
Paeina iš Lioliij par., Raseinių p., 
Kauno g., Foivarko Kalniškio. 
20 metų kaip Amerikoje. Labai 
biamo reikale prašau jo paties 
kieno kito duoti žinią.

L. K. Gdtautas, 
1N» So. JeffečHm st, Chicago, HL

Apie. 
svar- 
arba'

Telephone Yards 687 *
J

- H * *

*
I 

«:

B'

į DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Pranešu visuomenei, kad,aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
port, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligoniui stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet

***f*
« ant pareikala\ imodieną arba nak-
» tj. Esu specialistas lisose vaikų,'
X moterų ir vyrtj. Taipgi darau. 
įf visokias operacijas.
#************#**¥ *********

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, Ill.

Sučedyk savo svdikatą irpinigus ffc Nusipirk musu naujau* 
si© pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu- 
sę laiko su mažais islai* 
dais ir laiko gaišimu. /įy Visada gatavas; Šiluma
reguliuojama; gali pro* 
syti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent, geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halstri St. Dept. 1 Chloago, III.

DR. O. C. HEINE
PENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių
Ofisas viršuj Aptiekos , 

15 metų vienoje apygardoje.
*********»*****a^****l

Siuva visokius ruous. Atlieka avi
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal pasku
tinę madą.

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avit., 

Kingston, Pa.

* Telefonas Yards »sja
I, DR. J. KŪLIS 
* 
*

3K-Sf Nuo grytoiki ia: 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo giki 12 popiet: nuo6iki 8vai*************************s

Lieiiiviu- Gydytojas ir Chirurvas.
3455 So. Kalstei St., Chicago, IIHnols. 

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nno 9 ryto ik i it: 6 iki 9 vakare.

* 
* 
* 
* 
*
I

TANKUS PLAUKINĖJIMAI.
Puikus 3 klaeos 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 teisotus agentus.

<1 Jus galite 
vartoti tikrą
jį Pain-Ex- 
peller išvi- 
daus su gera 
pasekme.

<J Imkite 4 
lašus pi'nam 
stikle van
dens.

4+4++4++44+4+++++++++4+++4
4
4

f <•
J f 4. 
♦ 4-

JOHN M. BRENZA 
LAWYER

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

RHONE OROVCFt 1039 '

Atlieku vi- okius legaliszkus reikalus at- * 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir'kitus. . 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir * 
kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu ’ 
abstraktus ir padirbu visokias popieras . 
ir dokumentus pardavimo ir pirkimo ■ 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- 
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi. , 
szaukite pas tautieti, <

4 44•14
44
4
4
4
4
4
4
4
4 
4

4
4
4
4
44
4+44444444444444444444444

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” atsieina metams S2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams <3, pusei mttį »?.6O 
Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67th fit. Chicago, I1L

Jauni arba seni Vyrai.
I Idant būti sveiku ir linksniu, 

|n|®* I turite pasiliuosuoti nuo pasidi- 
f I dinančių gyslų, sunkaus trau-

V j kiančio skausmo vyriškume, 
g Hydroceles, Kylos, Hemorrhoi-
Į dų, Raudonosios gyslos (nie-

žiančios arba kruvinos), Žarnų
V užsikimšimo, Pilvo, Žarnų ir iš

Kepenų ligų. Mano budai gy-
Kr dymo yra geriausi ir prekes že-
| miausios, dėl to, jog aš noriu

idant kožnas vyras norintis sau
AŠ ASABIŠKAI sveiku pasilikti, naudotųsi 

JUS GYDAU, šiuom mano gydymu.
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 
pasakysiu kokiu budu galite but 
palengvinti. Aš nepraktikavo- 
ju. 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, 
Žaivos skausmą, pilvo, kojų ar- 

a abelną skausmą: Čia yra 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

nusišlapinimas, inkstai, pūslė, 
arba prostatiškos ligos, nubėgi- 
mas slapume, pūliai arba nuo
latinis nubėgimas gautas nuo 
moterų kaipo ir visos kitos pas
laptingos ligos būna 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 
gydymą 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
gamais sėklos, poliurijas ar gal 
vyriškumas Jusą naikinusi? 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 jį teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.

JC. 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. RICHARDSO1
456 SOUTH STATE STREET 

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

viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėmyk numerį 451 
duriij. * Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nuo! 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesiai 
darbo, nereikalaujat namo eiti dėl permainymo drabužiu] 
dėliomis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai. ■

AŠ GVARANTUOJU 

GERA GYDYMĄ.

Originališkas be skausmo
Budas.

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 vyrą.

Geriausi Medikališki Ofisai.
Aš turiu didelius, puikiai iš

taisytus ofisus su visokiais in
strumentais, elektriškais apara
tais, saintifiškais inrankiais ir 
gabiais pamaeninkais, pagelbė
dami surasti Jusu tikrą ligą. Aš 
suprasiu Jūsų padėjimą po išeg- 
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- 

Eažinimo. Aš noriu parodyt
ą 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 Lietuviu li- 

koks kitas (lak
to jog 
kalbantis

gonių, negu 
taras, dėl 
Lietuviškai 
draugas, Specialistas persta- 
to aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską. Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus’ 
Lietuviškai drukuoti. Jeign 
atsilankysit į mano ofisus, visj 
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ma
ne, galit 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. NeatidėdiMK 
laiką su atėjimu pas mane, ® 
toj priežasties pinigų. Sve®'į 
ta Jūsų yra brangesnė negu®- 
nigai. Jeigu uždirbate ma® 
arba esate be darbo, galite n® 
kėt už gydymą po kiek galėt® 
mas ant išmokėjimo. j®?

mano
San-

Mano gvarancija. H
Mano geriausia g varan® 

yra, jog nereikalauji in<® 
anei vieno dolerio, kol ne® 
užganėdintas. Aš galiu d® 
išrašytą gvarancija gydymo® f 
gališką kožnoj Chicagos Ban®)*; 
Aš esmių vienintelis spėria® 
tas Amerikoj, galintis suteikt® 
kį tikrą užtvirtinimą ligonia® j 
savo, kas link atsakančio gy^Bį 
ino. ®;;.

Ateik arba Rašyk.
Aš noriu pasimatyt ir pi®h 

kalbėt su Jumi, bet jeigu nėra 
galimu pačiam atsilankyti, at
rašyk laišką išaiškindamas yi-į 
sus savo symptomus ir pasakanti 
iš koleios ligos nori but išgydyt 
tu. Aprašyk man visą istori į:fl 
padėjimo savo, o aš tąsyk nw® 
žysiu laišką su patarimu.

Nekentėk nei vienos Dieni®

Iškirpk šį adresą iš šio 1, 
raščio ir atsinešk jj į manoj 
sus. Įsitėmyk ateidamas gi 
SOUTH STATE ST., nr. 456,’ 
aš esmių vienintelis speciali 
galintys suteikti ligoniams I 
tokį prieinamą terminą. 1
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KATALIKAS

S VIETINES ŽINIOS. «

ir 
iš

i tuvių Katalikų Mokslei- 
Ę Seimas ir jų rengiamie

ji vakarai.’
Rugpjūčio 29, 30 ir 31 d. 

1.vagoje atsibus antras A- 
likos Lietuvių Katalikų 

[tiksleivių seimas. Mokslei- 
ia i ir visuomenė nekantriai 
ūkia tų iškilmingų valan- 
u. Šv. Jurgio salė, kurioje 
h iškilmės atsibus, jau y- 
i puošiama įvairiais bų- 
iis, kad tik savo tautiečius 
■ažiau priėmus.
Seimas prasidės pėtnyčio- 

i. rugsėjo 29 d., 9 vai. ryte 
i iškilmingomis šv. Mišio- 
is šv. Jurgio bažnyčioje.
Moksleiviai ir šiaip jau 

rečiai, norintieji dalyvauti 
ūme, yra meldžiami atvyk- 
į laiką ir išklausyti šv.. 

ližių
Iš priežasties Seimo mok- 
eiviai rengia tris vakarus, 
isi jie atsibus šv. Jurgio 
retainėje: (Kampas 32 pi. 
■ Auburn avė). Pradžia 
:30 vai. vakare.
VISŲ TRIJŲ VAKARŲ 

PROGRAMAS:

b, Loja šunes ant kie
mo, J. Naujalio.

Dainuos ‘ ‘ Kanklių ’ ’ 
“šv. Cecilijos” chorai
100 žmonių. Diriguos p. B. 
Janušauskas.

5. a, Theme with vari
ations — J. Paderewski.

b, Polonaise — E. 
McDowell.

Atliks p. A. Pocius.
6, a, Svietą apleisti.. .

— P. Tosti.
b, Romeo and Juliette

— C. Gounod.
Padainuos p-lė E. Butri- 

mavičiutė.
. a, Lietuva brangi — 

J. Naujalis.
b, Jau slavai sukilo— 

C. Sosnausko.
Išpildys vargonininkų 

choras.
8. a, B.aublis —: J. Nau

jalis.
b, Eina garsas — M. 

Petrauskas.
Padainuos “šv. Cecilijos” 

ir “Kanklių” chorai.

Šios p-lės esama labai ga
bios pianistės. Taipgi pami
nėtina p-lė Aleksandra Bra
zauskaitė, kaip solistė. Turi 
gražų, malonų balsą. Prog
ramas užsibaigė tautinio 
hymno giedojimu. Po to pra
sidėjo šokiai. Muzika buvo 
po vadovyste p. V. Daukšos. 
Žmonių buvo labai daug.

Šv. Stanislovo V. ir K. 
dr-stė liko uždėta liepos 6 
d., 1903 m. Dabartės ji yra 
viena didžiausių ir geriau
siai stovinčių dr-jų ant 
Town of Lake. Narių turi 
apie 320. Išde apie $2.400. 
Turėjo pasisekimą ačiū ge
riems viršininkams. Ypač 
turi gerą, darbštų, sumanin-

Abi olų Sargų berniukų ii 
mergaičių dr-jėlės- piknin- 
kas. Atsiliko Leafy Grove 
miškely j. Visi važiavo -- su 
savo globėjais. Buvo tai dr- 
jėlės... pakasynos! Dr-jėlė 
nustoja gyvavus. Bus likvi
dacija dr-jėlės turtų ir vis
kas bus pavesta Tautos Na
mams Vilniuje. Vėliau bus 
platėliau aprašyta apie šios 
dr-jėlės žlugimą.

Pirmas vakaras, kuris at- 
ibus pėtnyčioje, 
Aug.) 29 d.

1. Beno “Lyra’

rugpj.

grieži’

2. Kodėl reik mokintis? — 
‘rakalba. Kalbės J. Skrip- 
;a.

3. Piano-solo. Atliks p. O. 
Sžerskiutė.

4. Amerikos lietuvių pro
cesas. — Paskaita. Skaitys 
i. J. čiužauskas.

5. Beno “Lyra” grieži-

ra “Lietuva”.
Po viso ko bus šokiai.
Įžanga $1.00, 75c., 50c. ir 

25c.
Į šį pastarąjį vakarą rei

kėtų kiekvienam Chicagos 
lietuviui būtinai atsilanky
ti.

6. Apie alkoholizmą. Pra- 
:alba. Kalbės p. A. Petrai- 
is.
|7. Kraujas. — Eilės Gas- 
|wo Kuzavo. Deklemuos p. 
| Stulpinas.

8. Beno “Lyra” grieži- 
ias.
Įžanga dykai visiems.

-Antras vakaras, kuris at- 
ibus subatoje, rugpj. 30 d.
i L Beno “Lyra” grieži- 
ias.
2. Tėvynės meilė seniau ir 

iab;

Didelis apvaikščiojimas 
ant Town of Lake.

Praeitą nedėlią, rugpj. 24 
d., atsiliko šv. Stanislovo 
V. ir K. dr-stės dešimties 
metų sukaktuvių apvaikš
čiojimas. Apvaikščiojiman 
buvo pakviestos sekančios 

Vincento, šv. 
Juozapo, D. L. 
Gvardija, kum 

moterių šv. A- 
Pranciškos ir 

“Lietuva”, 
tvar-

įas.
l Įžanga visiems dykai.

ar. Prakalba. Kalbės
Kilius Kaupas.
■Piano-solo. Paskambins
I. Žukauskas.
ĮBeno - ‘ Lyra ’ ’ grieži-

bBeno “Lyra” grieži-
|i. — Prakalba. Kalbės
Į. Petraitis,
■Beno “Lyra” grieži-

ILietuviams reikia vie-
1. — Prakalba. Kalbės
Lapelis.
“Ir tokių esama” —Di-

kis. Atliks J. Kaupas ir
pilkus.
Į Beno “Lyra” grieži-

Į Trečias, iškilmingasis . 
feną užbaigiantysis va- 

■s, kuris atsibus nedė-
B rugpj. (Aug.) 31 d., 

m.

komedija
Vaidins

lig au-

I Dalis.
Smalsčio .

;ruko”, — 
leiviai.
l“Nuo ausies
į. Linksma komedija, 
evučio sulietuvinta, 
bis moksleiviai.

Žiovulys” — Mono- 
L Sakys A. Petraitis.
I II Dalis.
1/Gegužinė daina, M. 
Bku.

Klimas. Jis jau veik nuo 
pat dr-stės užsidėjimo uo
liai darbuojasi. Nemažai 
dr-stėj pasidarbavo p. Pau
lius P. Baltutis. Šis apsuk
rus ir gero velijantis dr- 
stei ilgai sekretoriavo. Už
imdamas tą vietą dr-stėj a- 
pie 6 metus atgal perstatė 
dr-stei sumanymą apsirink
ti “Kataliką” už organą. 
Sumanymas perėjo. Po ap
sirinkime “K-ko” už organą 
dr-stėj užstojo nauja gady
nė. Labai ėmė kilti. Kitos 
dr-stės, matydamos, kad or
ganas yra didis įrankis ir 
paramstis dr-stei, ėmė sekti 
šv. Stanislovo dr-stę ir im
ti “Kataliką” už organą.

Nariai šv. Stanislovo V. 
ir K. yra susipratę lietuviai. 
Remia tautos reikalus. Yra 
aukavusi 25 rubl. Daukan
to paminklui. Dabartės pir
ko du sieksniu žemės, ant 
kurios stovės Tautos Na
mai. Linkima kuogeriausio 
bu jojimo ir klestėjimo 
prakilniai dr-stei.

tai

Svečių prakalbos ant North 
Side.

Ketverge, 21 d., atsiliko 
svečių prakalbos ant North 
Side. Buvo parapijinėj sa
lėj. Nesant klebonui Gis, jo 
vietą užėmė p. S. Tananevi- 
čia, kurs ir buvo viso vaka
ro vedėju. P-nas M. Yčas 
yra nekuriam laikui aplei
dęs Chicago, jo vietą užėmė 
p. K. Jurgelionis. Žmonių 
buvo atsilankę pusėtinai ir 
viskas tvarkoj užsibaigė. 
Gerą įspūdį padarė maloni 
Dr. J. Basanavičiaus kalba 
ir iškalbingi ir rimti p. K. 
Jurgelionio Tautos Namų 
reikalingumo priparodymai. 
Parduota keliatas sieksnių. 
Aukų surinkta arti $80.

Šunų mėsos konsumpcija. 
Sulyg sutaisytos Berlyne 
statistikos skaitlius užmuša
mų šunų del mėsos Vokie
tijoje metai į metus didi
nasi. Kuomet 1911 metais 
užmušta valgiui 6.553 šunes, 
tai 1912 metais jų jau su
naudota 8.132. Tau skait
liui! neįeina užmušti šunes 
privatiniuose namuose; to
kių skaitlius nėra žinomas, 
nes jie nepaduodami peržiū
rėti sveikatos inspekto
riams. Šuniena daugiausiai 
naudojama Saksonijoj ' ir 
Prusnose.

Galįs palaukti.
— Regis tamstoms yra rei

kalingas karstas?
— Ką tamsta plepi, ma

no vyrui daug pagerėjo ir 
jis mirti nei nemano.

— Tas nieko nekenkia, 
aš galiu truputį palaukti.

Tananevicz Savings

dr-stės: šv. 
Antano, šv. 
K. Vytauto 
Daumanto, 
gotos ir šv.
Teat. Kliubas 
Šitos dr-stės gražioj 
koj marša vo iš šv. Kryžiaus 
salės į Slavic salę, kur atsi
liko programas. Tvarka bu
vo pavyzdinga. Tai darėsi 
ačiū geriems tvarkadariams, 
p. Klimui ir Anučauskui. 
Programas buvo dailus ir 
įvairus. Po programo atida
rymo buvo pranešta apie 
dr-stės stovį. Paskui kun. 
A. Briška kalbėjo apie šv. 
Stanislovo gyvenimą. Kal
bėjo dailiai, primindamas 
ir savo išvadžiojimus prie 
lietuvių gyvenimo. Po kun. 
A. Briškos kalbos sekė kan
tata (A. Mallek). Išpildė 
šv. Cecilijos choras. Po to 
deklemavo A nučauskutis 
“Tėvynės meilė”. Po dekle- 
macijos pagrota maršas. 
Sekė p-no A. Prečinausko 
prakalba apie draugijų nau
dingumą. Priparodinėjimai 
buvo tinkami, iš gyvenimo 
paimti, intikrinanti. Jo kal
ba dailiai plaukė ir lengva 
buvo sekti. Prakalbą sekė 
mažos mergaitės, L. Anu- 
čauskutės, deklemacija. 
Gražiai padeklemavo “Auš
rai užtekėjus”. Po to sekė 
Prano Gudo kalba, kurs 
kalbėjo vietoj pakviesto 
“Kataliko” leidėjo, bet ne
galėjusio pribūti, p. Jono 
M. Tananevičio. Nurodi
nėjo, kaip dr-jos turi elgtis, 
kad pasekmingai gyvuotų.

Po to sekė dainų eilė. 
Dainavo šv. Cecilijos choras. 
Choras yra gražiai sumoky-

Dąuk- 
dailiai 
dainas 
Vikto- 

a-

Surinko daugiau.
Kol žmogus neimasi 

kio naujo gero sumanymo 
vykinti, tai ir išveizi, kadV Z 7

jis yra sunku įvykinti. 
Taip buvo ir su Chicagos 
motelių šimtine. Išveizėjo, 
kad sunkoku bus šimtinę 
surinkti Tautos Namams. 
Bet ačiū rinkėjos apsukru
mui jau surinkta daugiau, 
negu šimtinė. Tai ačiū išim
tinai p-lei Joanai Micevičiu- 
tei, kuri važinėjo po įvai
rias Chicagos dalis ir rinko 
aukas. Nekuriu moterių 
duosnumas yra pavyzdin
gas. P-lė K. Kaupaitė, sky
rium nuo moterių šimtinės, 
aukavo $50. Gražus kitų 
miestų lietuviams pavyzdis.

ko-

Mire garsus advokatas.
Alexander Sullivan, Chi

cagos airių vadovas mirė 
rugpj. 21 d. St. Joseph ligo
ninėj. Turėjo 66 metus. Gi
mė Waterville, Me. Nuo 
jaunų dienų pats ėmė pel
nyti sau duoną. Detroite 
dirbo čeverykų dirbtuvėj.

Chicagon pribuvo 1873 m. 
ir buvo reporteriu prie laik
raščio. Turėdamas gražią 
iškalbą ir gero oratoriaus 
dovaną, jautė turėsiąs pasi
sekimą advokatūroj. Užbai
gė tą mokslo šaką 'ir turėjo 
didį pasisekimą/Uoliai. dar
bavosi tarp-! savo tautiečių 
airių. 1883 m. buvo išrink
tas Irish Land Lygos pre
zidentu. Kun. M. J. Darney 
suteikė velioniui paskuti
nius sakramentus.-Šv. Var
do katedroj atsiliko už jo 
vėlę iškilmingos pamaldos, 
kur buvo susirinkę daug žy
mių Chicagos asmenų ati
duoti paskutinę pagarbą di
džiam vyrui. Laidoti nu
vežtas į Detroit, Mich, kur 
ilsisi jo begalo numylėta 
žmona.

(Adv.).
Bejėgis.

Kartais, jus patįs nežino
dami kodėl, jus jaučiatės 
bejėgiu, su galvos skaudė
jimu, su mirgėjimu akyse, 
išbliškiinn ir kitokiomis ne
galėmis. Paprasčiausia to 
priežastis yra blogas skilvio 
virškinimas. Tokiuose atsi
tikimuose pavartojimas 
Triner's American Elixir 
of Biter Wine yra labai pa
tartinas. Jis urnai suteiks 
palengvinimą. Šis vaistas 
išvalys visą organizmą, iš- 

vidurių visokias 
ir kenksmingas 
ir sustabdys ru- 
taipgi sustiprina

varys iš 
pašalines 
medžiagas 
girną. Jis
organus ir paakstina prie 
naujo vekimo. Šis vaistas 
yra geras skilvio ir vidurių 
negalėse, ypač kuomet esti 
užkietėjimas. Taipgi pata
riame bejėgiams, nuvargu- 
sienis ir nerviškiems asme
nims. Aptiekose. Jos Triner, 
chemiška laboratorija, 1333- 
39 S. Ashland avė., Chica
go, Ill. Trinimui kūno ir na
rių skaudėjimui vartok 
Triner’s Liniment.

tas vargonininko, p. 
šo. Visos dainos liko 
sudainuotos. Labai 
taisė tinkamas p-lės
rijos Marcinkevičiūtės 
kompanavimas ant piano.

Price ir Co. darbininkų 
pikninkas.

Prie šios rubsiuvių kom
panijos dirba virš 50 lietu
vių. Ši kompanija rugpj. 16 
d. buvo surengusi savo dar
bininkams pikninką. Jame 
dalyvavo ir lietuviai. Speci
aliais tramvajais apie 30.- 
000 darbininkų važiavo į 
Dellwood parką. Pikninki- 
ninkai užkandžius vežėsi su 
savim. Kompanija suteikė 
tik kavą ir pieną.

Kaipo tokiai kompanijai, 
tai nekas pramoga. Euro
pos, ypač Francijos darbda
viai, kur kas apstesnes pra
mogas suteikia savo samdi
ninkams. Ten darbdaviai 
nėra taip turtingi, ne tiek 
skriaudžia darbininkus, bet 
jie milžiniškas surengia 
pramogas darbininkams. 
Franci joj darbdaviai lenkti- 
niuoja, stengiasi vienas ki
tą pralenkti gražumu, gau
sumu rengiant darbininkų 
pramogas.

“Aušros” Vakarėlis Rose- 
lande.

Šioj subatoj, rugpjūčio 
30 d., J. Chutros svetainėj, 
9929 Michigan avė., naudai 
steigiamojo “Aušros” knin- 
gyno Roselande yra rengia
mas vakarėlis su šokiais 
deklemacijomis, monologais 
ir dovanomis. Pradžia žais
mių (ant oro) 5 vai. vak. 
Pradžia šokių 7:30 vai. vak. 
Geistina, kad kuoclaugiau- 
sia publikos atsilankytų Į 
tą vakarėlį, tuomi pagelbė
tų greitesniam kningyno a- 
tidarymui.

Aniolų Sargų dr-jėlės pik- 
ninkas.

Praeitą nedėlią atsiliko

Atsidaro mokykla.
Ateinantį utarninką, rug

sėjo 2 d., atsidaro dieniniai 
ir vakariniai kursai “Auš
ros” dr-jos mokykloj. Ši 
mokykla jau ketvirtas me
tas suteikia už- negirdėtai 
pigią mokestį progą ingyti 
pradinį mokslą, pramokti 
anglų kalbos ir aritmetikos. 
Tegu lietuviai naudojasi ta 
proga. Dalykų, kurių toj 
mokykloj mokoma, reikalin
ga žmogui ant kiekvieno 
Žingsnio. Yra daug lietuvių, 
kurie iš šios mokyklos gali 
pasinaudoti. Nors nuolatai 
mokinių skaičius auga, bet 
visgi turėtu tas skaičius bū
ti; didesniu.

BANK
JONAS M. TANANEVlClA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IS! 3 BE 3EE 3 EIS

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
niausias, 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.

ir

PIRK NAMA AR LOTA!
Geriausias būdas pralobt. Meš turime daugybę 

gerų namų ir lotų ant pardavimo, tinkamiau
siose vietose ir už žemiausias kainas.

.v. ?^es Parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicago j. Delko taip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmones, 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 raudos 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, 6 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 
kitų ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimės padėti nunirkti.
Tananevicz Savings Bank

3249-53 South Morgan Street, Chicago, HI.
J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manažeris.
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