
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
“KATALIKAS"

Išeina kas Ketvergas, Chicago, Ill.

Kaina metams:
Amerikoje $2.oo Į Užsienį $3.00

THE LITHUANIAN WEEKLY 
“KATALIKAS” 
Published every Thursday at Chicago, 111.

Subscription $2.oo per Year 
To Europe $3.oo per Year ,

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:

JONAS M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Advertising rates on application 
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English and all other modern 
languages. •: :: :: ::

All communications must be addressed:
JOHN M. TANANEVICZ 

3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietutii £> rjr v ’. Kataliku Amerikoje.
No. 36 Chicago, 1H., 4 d. Rngsejtf (September) 1913 m.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1809, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILLn UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

iriĮWĮiiijBiBWW>

Metai XV

t Politiškos Žinios
Suvienytos Valstijos 

ir Meksikas.

Rusijos laukinimkų 
suvažiavimas.

Kieve atsibuvo visos Ru
sijos laukininkų antrasis 
suvažiavimas, kuriame at
stovauta mažiausia 7.000.- 
300 gyventojų, susijungusių 
į 25.000 visokias organizaci
jas, kurių tikslu yra ben
dras eksploatavimas žemės 
turtų. Suvažiavimas pasi
baigė gana ramiai, nors po
licija savo pasielgimais 
nuolat stengėsi susirinku
sius suprovokuoti.

Pirmas panašus visos Ru
sijos ; laukininkų susirinki
mas atsibuvęs- pirm kelių 
metų Maskvoje. Pastaraja
me suvažiavime butą 1.500 
delegatų iš pačios Rusijos, 
Suomijos, Kaukazo, Siberi- 
jos ir iš kitur. Tarp delega
tų butą daug ir su revoliu- 
cijinėmis ideomis.

Todėl organizacijinis ko
mitetas turėjo daug sunke
nybių pergalėti Romanovo 
stupaikas, kurie nenorėjo 
leisti suvažiavimui laikyti 
susirinkimus. Policijai iš 
kalno buvo gvarantuota, 
kad susirinkimų metu ne
busią. politįkįnio budo gin
čų. Policijai tečiau to ne
pakako. Ji dalyvavo kaip

CHINUOSE KOVA VER- 
- DA.

Parėjo žinia, kad prezi
dento Yuan-Shi-Kai’aus 
armija po kruvinų susirė
mimų atėmusi iš revoliu- 
cioriistų miestą Nankin. 
Tahie mieste revoliucionis- 
tai buvo manę ilgesniam 
laikui apsistoti, ten laiky
ti savo ' vyriausią štabą ir 
vesti revoliucijoje, operaci
jas. Tuo tarpu iš jų Nan
kin atimta ir jiems prisieis 
pasiieškoti sau naujos vie
tos, nekaipo sostines, kur 
butų galima gerai apsi
ginkluoti ir ilgiau pasilai
kyti prieš valdiškuosius.

Dabar Shanghajaus apy
linkėse verdanti kruvina 
kova' revoliucionistų su 
valdiškaisiais ir, sakoma, 
tūkstančiai žmonių jau 
kritę. Valdiškosios armijos 
skaitlius esąs didesnis ir ji 
turinti geresnius ginklus, 
bet revoliuciojjistai kovo
janti kaip liūtai.

Upės Yan-Tsė-Kiang in- 
takoje vokiškas karo lai
vas “Grosse-Emden” ap- 
šaudęs vieną revoliucionis
tų fortą, ties intaka atsi
randantį. Revoliucionistai 
buvo sumanę vienu savo ( 
garlaiviu nugabenti savo 
armiją į Nąnkiną ir ant 
garlaivio išskleidė vokišką 
vėluva. “Grosse-Emden” 
laivo komendantas tečiau 
tą revoliucionistų pasaliu-

abelname susirinkime, taip 
ir atskiriu komisijų susie
jimuose. Gaujos slaptų a- 
gentų visomis pusėmis su
kinėjosi.

Susirinkime pirmininka
vo grafas Hyden, Padoli- 
jos bajorijos maršalka. Jis 
neleido susirinkusiems nei 
užsiminti apie politiką, 
taippat atmetė visokias de
legatų revoliucijines rezo-' 
liucijas, kurių pilnas sta
las prikrauta.

Policija daug prisiken
tėjus susirinkusiems minint 
susirinkimų ir žodžio lais- i 
vę, darbininkų ir agrarinį 
judėjimus. Labiausiai poli
ciją užgavęs mirusio Bobe
lio vardo paminėjimas. Tą 
vardą išgirdę policistai ė- 
mę dūkti, bet susirinkusie
ji nesidavė suprovokuoti: ir • 
viskas gražumu pasibaigė. I

Nutarta lauko darbams , , , , . .v .
tverti kooperacijas, pasta- “ lab“:.«W,
tydinti milžiniškus javynus 11 
(javams sąpylas), ledaunes 
ir valgomiems produktams 
sandelius, su kurių pagel- 
ba busią galima varginge- 
sniems pagelbėti.

SERBIJA DEMONS
TRUOJA.

Serbijos valdžią atsisa- 
i kius pasiųsti savo atstovą 
taip vądinamou Carnegie’s 
komisijon, kurios uždavinių 

j—.’ ištirti,, kiek yra vtėisįn- 
Igos visos žinios apie nekal
tų gyventojų skerdynes ir 
kitas kareivių barbarystes 
karo metu Balkanuose.

To Serbijos pasipriešini
mo priežastimi yra tas, kad 
komisijos nariu nuskirtą iš 
Rusijos^rofesoriusMilukov, 
kadetų lyderis Rusijos du
rnoje. Serbija reikalauja, i- 
dant Milukov iš minėtos 
komisijos pasitrauktų, gi 
premieras Pasič aiškiai pa
žymėjęs, kad Milukov esąs 
prietaringas link serbų, ty. 
serbams neprielankų^, todėl 
ir jo sprendimai galį pasi
rodyti vienpusiais.

Toje - komisijoje ... randasi 
perstatytojai. - Suvienytų. 
Valstijų, Anglijos, Franei
jos ir Austrijos. Visi kiti 
komisijos nariai tuo tarpu 
reikalauja, idant Milukov 
pasiliktų jų tarpe.

Andai ant gatvių Bięl- 
grade butą didelių demon
stracijų prieš Milukovą; De
monstracijas surengę vietos 
studentai.
-. Komisija tečiau nepai
santi į Serbijos pasiputy- 
mus ir iš BielgradJ iške
liavus į Salonikus.

koks
savo 
kalė-

gumą patėmijo ir tuojau Į 
įsakė nuimti vokišką vė- Į 
luvą. Jiems nepaklausius 
liepė šaudyti į artimiausią 
fortą. Paleista daugiau 30 
šovinių. Pradžioje iš forto 
taippat šūviais atsakyta, 
bet tuojaus viskas nutilę.

Prezidentas Yuan-Shi- 
Kai ėmė veikti it 
diktatorius. Visus 
priešininkus kemša 
jiman ir žudo. Pekine pa
staraisiais laikais jis lie
pęs suimti arti 30 parla
mento atstovų, kurie ne
sutikę su jo varoma politi-. 
ka. Tarp atstovų gimus 
pasiauba-išgąstis, nes, sa
koma, Pad suimtieji busią 
nužudyti. Parlamento se
natas ir atstovų rūmas to
dėl paskyręs delegaciją ir 
pasiuntęs pas Yuan-Shi- 
Kai su paklausimu, ar jis 
norįs šalį valdyti su kon- 
stitucijinio parlamento pa
ge! ba, ar galįs apsieiti ir 
be jo, jei parlamento na
rius sauvaliai suima jr a- 
pie tai neduoda iš savo pu
sės paaiškinimų. Sakoma, 
Yuan-Shi-Kai + delegacijai 
pasakęs, jogei jis visai nie
ko nežinąs apie atstovų ą- 
reštavimą ir žadėjęs tą da
lyką nuodugniai ištirti. Bet 
kol kas kur bus, tai suim
tieji turės ir savo galvas 
padžiauti. Regis, Yu ah-Shi- 
Kai manąs apsiskelbti Chi-

SANTAIKOS GADYNE 
EUROPOJE.

• įįį -
Franeijos užsienių reika

lų ministeris Pichon nese
nai viename . susirinkime

ną imperatoriumi. Jei taip Paryžiuje pasakęs politįki-
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ų nešfha- 
gilinu ir kivirčių' Europiije 
iiž&MiaMi ilgam laikui san- 

o pirmų
įuose su

skas su-

. tmkos gadynių J 
jų šūvių Balk: 
paraližuota Europos pra
monė ir pirklį bar išnaujo 
atsigaivinanti ir j netrukus 
viskas sugrįšiąs £ savo pa
prastus normalius bėgius.

Balkanų karas — kalbė
jęs Pichon —- visai pakasė 
europinį kreditą. Pramonės 
gyvavimas todėl įįko supa- 
rąližuotas. Taigisi būtinai 
reikalinga, idant 'Europoje 
nors jau syki pasibaigtų vi
sokie diplomatiniai įntem- 
piinai ir id|fcrt.
grįšiu į savo seife*-vėžes; 
santaika Kųropat būtinai 
reikalinga,.^ nes bp jos tai 
žemės daliai butų tikroji 
pragaištis. A «

Be to Pięįion pridūrė, kad 
už santaiką nūdien uoliai 
darbuojasi y visos Valstybės 
ir trumpų jaiku Ęt^pa iš- 
liaųjo pražydėsianti./

>
RAŠĖ JAS PRIEŠ BUL

GARIJĄ.
Prancūzų garsus rasėj as 

ir mahometanizmo šalinin
kas, Pierre Loti, pasiuntęs 
Londono laikraščiams “žmo
nijos vardu” protestą prieš 
atidavimą/bulgarams Adria- 
nopolio. Savo proteste jis 
išdėsto įvairias baisenybes, 
kokias bulgarai išdarinėj ę 
sti suimtais ten turkais. 
Bulgarai suimtuosius tur
kus kankinę, badų marinę. 
Kur bulgarų armija perė
jiu, tenypalikę tik tyrinai. 
Viša Trakija nūdien pers
tatų tik vieną kapinyną, 
taip bulgarai baisiai ir be 
pasigailėjimo turkus žudę. 
Todėl dbulgarams ir Adria- 

nopolis neverta atiduoti, nes 
jie vietos turkus visvien 
arba laikytų vergijoje ar
ba, pragaišintų.

Kasėjas pasirodo dideliu 
turkų apginėju, taigi ir 
vienpusiu. Tiesa, kad. bul
garai turkus skerdę, bet 
taippat juk ir turkai krik
ščionių nesigailėję. Tai kam 
vienus pasmerkti, o apie 
kitus nutylėti?

AUSTRIJOJE DŽIAUG
SMAS.

Visoj Austro-Vengrijos 
monarchijoj viešpatauja ne
išpasakytas džiaugsmas, kad 
Albanijai liko sugrąžinta 
savitumas ir kad jai trum
pu laiku busiąs suieško-

gerai mi

pu laiku busiąs 
tas ir paskirtas valdovas. 
Austrija labai 
mano, kad naujoj karalys
tėj, kurią taip sunkiai pa
sisekė atgaivinti, atras nau
ją sau neatskiriamą 
draugę ir toj naujoj teri
torijoj susilauks naujų sa
vo prekėms turgaviečių.

• Pasakojama, kad pasta
ruoju laiku valstybės suti
kusios Albanijos naujau 
sostan pakviesti Rumuni
jos karaliaus giminietį, ku- 
nig. Frideriką Vilhelmą 
Karolių von Wied, kuris 
pirm 15-kos metų vedęs 
vieną Wuerttembergo ka
ralaičių. Wied turintis 41 
metus. Bet tai vis tik gan
dai, spėjimai. Gi tikras 
Albanijai valdovas dar ne- 
nuskirtas.

ATIDUODA ADRIANO
POLĮ.

Iš Konstantinopolio Lon
donan pranešta, kad tenai 
bulgarų atstovai su tur
kais vedanti taikos derybas 
ir, sakoma, tose derybose

Kuomet Suvienytų Vals
tijų specialis pasiuntinys 
Lind apleido Meksiko sos
tinę ir manė keliauti namo, 
kuomet jau buvo manoma, 
kad Suvienytos Valstijos 
pertrauks visokius diplo
matinius susinėsimus su 
Meksiku, prezidentas Hu
erta tuoj pranešė Washing- 
tonan, jogei jis manąs at
naujinti derybas su Liudu ir 
prašęs, kad šis atgal sugrį- 
štų Meksiko sostinėn. Ta
tai kalbama, kad specialis 
pasiuntinys Lind iš Vera 
Cruz sugrįš atgal į Mexico 
City ir tenai prasidėsią 
naujos derybos kas link 
Meksiko revoliucijos ap
malšinimo.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson buvo pasiuntęs 
Meksiko valdžiai sekančius 
pasiulijimus:

1. Viso Meksiko kuogrei- 
čiausias išginklavimas.

2. Laisvi prezidento rin
kimai. i

3. Huerto pasižadėjimas 
nekandiduoti į prezidentus.

4. Huerto rezignacija iš 
dabartinės prezidento vie
tos.

5. Visų partijų dalyva
vimas prezidento rinki
muose.

Be to prezidentas Wilson 
nusprendė:

1. Užlaikyti įsakmų, 
neutrališkumą link ka
riaujančių pusių Meksike.

3. Atšaukti visus ameri
kiečius iš Meksiko.

4. Vesti derybas ir toliau, 
jei bus reikalas.

Augščiau minėtus pąsiu- 
lijimus Huerta buvo at
metęs, bet kuomet paste
bėjo, kad Suv. Valstijos 
atšaukia savo specialį pa
siuntinį, kas reiškia ryšių 
pertraukimą, tuoj sušaukė 
savo kongresą ir ėmė tar

nuspręsta atiduoti turkams 
atgal Adrianopolį. Turkija 
už tai Bulgarijai pažadė
jus kitame dalyke nusilei
sti, bi tik pasilaikyti Adri
anopolį.

Kaip žinoma, Adrianopo- 
lis yra didelė tvirtuma, ku
rią, bulgarai su serbais a- 
timdami iš turki? praliejo 
daug kraujo ir kuri paga
liau išnaujo teko turkams.

Vienos laikraščiai tai a- 
prašydami išreiškia abejo
nę, ar abelnai Europos 
valstybės prieš tai neturė
siančios nieko, ar leisian
čios turkams pasilaikyti A- 
drianopolį, nepaisant Bul
garijos sutikimo. Ir Vieno
je pusoficialiai tvirtinama, 
kad bulgarai atsižadėję A- 
drianopolio.

GRAIKIJOS GENERALIO 
ŠTABO RAPORTAS.

Graikijos karo generalis 
štabas paskelbęs galutiną 
savo raportą iš buvusią 

ties, kas reik pradėti to
kiame negeistiname atsiti
kime. Visą dalykų stovį 
kongresui smulkmeniškai 
išdėstė užsienių reikalų mi
nisteris Gamboa ir patarė 
prezidento Wilsono pasiu
lijimus priimti.

Kongresas, po * trumpi? 
svarstymų taigi ir nus
prendė pasiulijimus priim
ti ir grąžinti atgal Suv. 
Valstijų specialį pasiuntinį 
Lind, kuris buvo pasirengęs 
keliauti namo. Toji atmai
na įvyko dar todėl, kad Lind 
prižadėjęs Meksiko valdžią 
finansais remti, jei tik bu
sią priimti ir išpildyti mi
nėti pasiulijimai.

Vadinasi, prasidės nau
jos derybos, bet ar iš to 
bus koki nauda, tai jau ki
tas klausimas. Rasi, Mek
siko valdžia tik tyčia Wa- 
shingtono valdžią trukdo 
ir apgaudinėja savo nusi
lenkimais. Viską parodys 
trumpoji atetis.

Tuo tarpu Suv. Valsti
jų karo ministerija siun
čia daugiau kariuomenės į 
Meksiko pasienį.

Rugpjūčio 27 d. Suvie
nytų Valstijų kongresui vi
są dalykų stovį apie Mek
siką perstatė pats asmeniš
kai prezidentas Wilson. 
Jis perskaitė visus M< bri
kui pasiulijimus, kokius 
buvo pasiuntęs per pasiun
tinį Lind, ir perstatė ^Mek
siko valdžios į tai atsaky
mus. Antgalo pasisakė, ko
kios jis laikosi politikos 
link Meksiko. Kongresas 
išklausęs sutiko su jo vei
kimais ir patarė toliau sa
varankiai toje pačioje link
mėje darbuotis.

Iš to viso matoma, kad 
su Meksiku reikalai nėra 
pabaigti.

karų Balkanuose. Raporte 
daugiausiai užimta vietos 
aprašymais pastarojo grai
kų su bulgarais karo. Grai
kai su bulgarais turėjo 22 
kruvinu susirėmimu ir vi
sus laimėję. Nekuriuose 
susirėmimuose pana u< l< >ta 
durtuvai. Nelaisvėn paim
ta 10.000 bulgarų, gi kovos 
laukuose pastarųjų turėję 
kristi nuo 25 ligi 30 tūk
stančių žmonių. Generalis 
štabas tečiau tame savo ra
porte visai užtyli apie 
graikų nuostolius, o juk, 
rodos, jie nebuvo menkes
ni už bulgarų.

Su Meksiko reikalais nie
ko tikro nėra žinoma. Spe
cialia pasiuntinys Lind vie
ši Vera Cruz ir nemano 
grįsti atgal sostinėn ir ten 
vesti derybas su Huerta.

Tuo tarpu visoj šalyj re- 
voliucionistai savo veikia. 
Visur pliekia huertistus.

Washington© valdžia iš- 
naujo susnūdo.

1
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Žinios iš Lietuvos.

" LJENISKĖLIS.
Panevėžio' apskr.

. Miestelis-* nedidelis, guli 
ant dešiniojo Mažupės kran
to; Pirmučiausiai metasi 
praeiviui- į -akis graži muro 
bažnyčia su augštu bokš
tu; Greta jos stovi liaudies 
mokykla, a. a. vietinio 
dvarponio J;-Karpio įsteig
ta; Yra vaistinė ir ligoninė, 
prie kurios gyvena gydyto
jas Petkevičius. Krautuvių 
daugiausia žydų, iš kurių 
susideda beveik visas mies
telis. Be žydų yra dar dvi 
lietuvių krautuvėli. Aut 
vienos iš jų iškaba garsina 
“Lie tuvio krautuvė”. Pa
prašius to apsiskelbusio 
lietuvio saldainių — atsvė
rė į cukraus. Mat, nuo jo 
betariant, cukrus taip-pąt 
saldus. Antras krautuvinin
kas “liberalesnis”, mėgsta 
klausti: “čėgo pan čėba”. 
Pastarasis parveža paštą, 
kurį jis yra ypatingu budu 
sutvarkęs-, būtent: mergai
tės- suvis negauna laiškų, 
arba kad-lr-gauna, tai per- 
sk&ity-tusrnes žingeidus vy- 
rukampčrvaro per cenzūrą, 
kad ^kariais nebūtų nuo 
“ka valieiių”.

2Miestelio • centre yra 
*1 linksmybės versmė ’ ’ ir tik 
4; alinės;-^ tat liudija, jog 
jeniškelįečįai neperdaug te
geria, juo-labiau, kad pa
rapija nemaža ir pasiturin
ti; Bet reikia pažymėti, jog 
ši geroji jų atsveriama na
miniu alum, kurį ukininin- 
kai- dirba patįs. Ūkininkai 
šiame krašte gyvena per
tekę. žemės turi 20 — 40 
de§.r Žemė pridera prie der
lingiausių. Vienkiemiais 
kelties pradėjo, palygina
mai, seniau, nes jeniškelie- 
čiai—pirmiau suprato, kad 
gyventi sodžiuje — nepra- 
ktinga. Dabar išsiskirstė 
jau 6 sod., tečiau daugu
mas sodžių neva tebesitaria. 
Ekonomijos žvilgsniu čio
nykščiai ūkininkai bent 
sprindžiu nužengė pirmyn. 
Žemei dirbti pažangesnieji 
ūkininkai vartoja įvairius 
ūkio įrankius bei mašinas. 
Daug kas jau įveda daug-

laukinę ūkio sistemą.. Raša
linių žolių, ypač dobilų,
labai daug -sėja. Minerali
nės trąšos vartojamos tikra 
t,o žodžio prasme. Apskritai, 
ūkininkavimo- srityje --yra 

šioks toks progresas, pir- 
myneiga. Tik, rieja, da vie
na neužlopyta - spraga — 
tai stoka ekonomijos įstai
gų. Iki šiol nėra jokios Ti
ldo kuopelės, nei vartotojų 
draugijos ir th-Tat paaiš
kinama išdalies tuo,- kad 
stinga inteligentų-vadovų,
kurie pastūmėtų sodiečius 
prie bendro visuomeninio 
darbo.

Papužas.

VYŽONOS.
, Liepos 21 d.-Marijanavos 
Juozapavičiaus dvaro tar
naitė tvenkinyje besimaudy
dama pradėjo skęsti. Ona 
Juozapavičaitę, 17 metų, no
rėdama skęstančią gelbėti, 
padavė jai ranką, bet toji 
ir gelmėn intraukė. 
Vargšes tik po valandos 
nebegyvas ištraukė. Ši ne
laimė atsitiko pabaigoj ru
giapjūtės, kada rugiai jau 
beveik birėjo. Tuo sunkiu 
Juoząpavičiams metu atė
jo per laidotuves Varniškių 
ir Barkučkių sodžių žmo
nes jiems rugių nupjautų. 
Labai pagirtinas kaimynų 
pasielginas. - ~

į.

LENKŲ KULTURIN 
GUMO VAIZDELIAI.

«•' * -•'•r •

Mes jąųyfaip priprasime 
prie visokių purvų, ku
riais mus drabsto sufanati
zuota “lenkų” minia, kad 
kitą kartą -jau-praleidžiame 
lyg nepastebėdami. Bet, 
man rodos, kad tokie fak
tai, kurie puikiai apibudina 
“lenkų” kulturingumą, ne
reikia praleisti nepaminė
jus.

Kad ir toks faktas, kuris 
liepos 25 d. atsikartojo jau 
trečią kartą ir man pačiam 
teko girdėti. Negaliu jo nu
tylėti. Apie pusiau 6 v. po 
pietų su P. K. sėdėjova so
delyje ties Pranciškonų mū
rais ir vartėm “Aušros”

numerį. Mergaitė kokių -10 
— 12 metų, eidama pro ša
lį, sako: “Aušrą”, Maniau, 
kad tai lietuvaitė,- todėl 
drąsiai paklausiau--mergai
tės: “Gal moki-skaityt?” 
Bet ji ėmė kolioties: “ka- 
my, kamy, Aušra, Aušra, 
pabučiuokit:.. -Aušra- pro- 
Ylaetsia u kosciola Mikola- 
ja!” Liūdnas- -faktas? bet 
ką padarysi, kad taip yra. 
Praėjo antrą kartą ir vis 
tą patį kartojo. Tiesa, ne
nuostabu: vaikas taip el
gės. Bet delko lietuvis ne
išgirsta tokių žodelių nuo 
vaikų rusų, žydų ir kitų 
tautų? Tokį faktą Vilniuje 
jau tretį kartą girdžiu To
kių faktų nekaip neištei
sinsi: “kokie tėvai, tokie -ir 
vaikai”.

F. Tamošiūnas,

ŠIAULIAI.
Telegrafo valdininkai, it 

pajuokdami, kraipo tele
gramas, lietuvių kalba ra
šytas. Taip Šiauliuose gau
ta lietuvių kalba telegrama 
rusiškomis raidėmis su je- 
rais, tuo tarpu Anykščiuose 
ji buvo paduota lietuviško
mis raidėmis. Tos telegra
mos davėjas D. Šidlauskis 
pranešė apie tai Vilniaus 
telegrafo apygardos valdy
tojui, prašydamas jo su
drausti neteisėtus savo pa
valdinių pasielgimus ir a- 
pie rezultatus pranešti jam.

Mes prieš kiekvieną tokį 
pasielgimą privalome pro
testuoti, kitaip telegrafo 
valdininkai gali tėisinties 
tuo, kad “lietuviai nereika
lauja savo teisių ^pildyti”..:.į

G. Landsbergis. 2'

KERNAVĖ. ,
Vila. gub.

'f 'i j>

Pamasinti pernykščių lie? 
tuvių pamokslu ir giesmė
mis škapliernos dienoje,, 
apsilankėme ag šiemet, ma4 
nydami sau,'jog jaigū len
kams kunigainš esant ir tai 1 
po kelių dešimtų metų iš
girdome lietuvių žodį šioje 
parapijoje tai jau prie lie
tuvio kunigo vis dėlto nors 
metuose vieną . kartą juo 
labiau išgirsime. Bet apsi- 
vylėme, kad ii’ laukėme ir 
anksti, ir vėlai, bet nesu
laukėme nė žodžio lietuviš
kai, o juk ir kunigų svečių 

1 buvo lietuvių. Išėję klausė

me tenykščių .lietuvių, ko
dėl taip. Atsakė, jog jie ir 
privatiškąį kąlbėdamies dar 
ką padarų taip-, gerai, bet ne 
nė žodžio,', nesą girdėję iš 
savo klebono lietuviškai, ir 
prašė muąų nesistebėti. Nes, 
girdi, lenkai kunigai kaip 
ką padaro, taip gerai, bet ne 
lietuviai. Tad kad ir leido 
po keliolikos metų pasaky
ti lietuviškai pamokslą, ku
nigui lenkui nieko už tai 
nebuvo.

Prašė mus taippat atmin
ti, jog ne. jeib kokių čia e- 
są girdėti, kad jie tarią- 
sis kaip elgties, jei išgirsiu 
lietuviškai prąkalbant kuni
gu

Dabar truputį tuo esą 
geriaus, kad dabartinis 
klebonas neleidžiąs visokių 
paskalų ant lietuvių ir per 
pamokslus nekreipiąs len
kiškai viso ko.

Apie endeko klebono iš
kėlimą girdėti visokių pa
sakų. Vieni verčia visą kal
tę ant Musninkų parapijo- 
nies kaž-kokio V. Dubiečio, 
buk jisai iškeldinęs buvu
sįjį kleboną. Ant jo dabar 
griežia dantimis.

Kiti priešingai, spjaudy- 
damies, kratosi nuo tos pa
sakos. Girdi, kaž-koks lie
tuvis padarys, mat, ką to
kiam garsiam lenkui, ponui 
kunigui; girdi, tat esąs Mu
sninkų urėdnihko darbas, ir 
urėdninkas niekis prieš to
ki kunigą, tik jisai pada
ręs, kad įskundęs isprau- 
ninkui, o'šis ir padaręs vis
ką. Girdi, urėdninkas ir 
kiti valdininkai buvę pik
ti, kad kun. Kundrotas ne- 
leisdavęs'jų ne per slenkstį. 
Užtat jie įskimdė kleboną, 
bet dabar esą' patraukti tie
som

Urėdninkas su Dubiečiu 
gavusiu, girdi, jau ir “pa- 
viestkas” (pranešimus), net 
Kalugon teisman gausian
čiu eiti. Ir tie pranešimai 
esą nepaprasti, bet su rau
donais kryžiais. Ponai ker- 
naviečiams sake, jog Du
bleriui busianti katorga. Ši 
paskala yra labai platina
ma. Jau visos aplinkinės 
parapijos kalba, kad lenko 
kunigo negalima esą judin
ti, nes busianti katorga, 
kaip Dubiečiui. Ai’ viskas 
yra tiesa, ką kernaviečiai
mums pasakojo,

santarvės, prie kits kito e- 
same atšalę, o taip elgda
mies vien tik galime snaus
ti ir toliaus.

VIŠAKIO RUDA.
Suv. gub.

Višakio^Rudos bažnytkai
mis yra tarp didelių girių, 
kurios pasiekia beveik Kau
ną, Zapiškį ir kit. Bėga du 
upeliu: Višakis ir Judra. 
Tat V.-Rudoje ir apylinkė
se puikios vietos. Daugybė 
ponų atvažiuoja iš miestų 
vasarai pasilsėti ir pagy
venti vasarnamiuose, kurių 
nemaža yra miškuose, neto
li Kazlų Rudos geležinkelio 
stoties.

V.-Rudos bažnytkaimis 
kasmet vis kįla, matyti vis 
daugiau naujų namų sta
tant. Yra čia pradedamoji 
mokykla, nemaža svaigina
mųjų gėrimų įstaigų, krau
tuvių; paminėtina bažnyti
nių rūbų dirbtuvė p-lės Kl. 
Palta navičaitės, kurios dar
bu negali atsidžiaugti apy
linkės klebonai; yra medinė 
bažnyčia. Per mišias ir 
mišparus pagieda puikiai 
išlavintas choras: kurs pa
dainuoja per vakarėlius ir 
tautinių dainų.

Kunigų gyvena du. Kle
bonas senas (60 metų, kaip 
kunigu), senų pažiūrų žmo
gus. Jis nedaug tegali pa
dėti viešam visuomenės dar
bui ir lietuviams kilti. Už
tat vikaras kun. Martišus, 
kiek galėdamas, darbuoja
si ar tai bažnyčioje, ar tai 
už bažnyčios sienų. Jei 
neklystu, jo rūpesčiu įs
teigtu “Žiburio” ir “Blai
vybės” draugijų skyrių. 
Taippat jam rupinanties 
pareina apie šimtas egzem
pliorių . “ Šaltinio ’ ’, taip
pat ir kitų laikraščių po ke
letą egzempliorių.

Viš.-Rudoje buvo jau ke
li vakarėliai, per kuriuos 
jaunimas pažaidžia, padai
nuoja. Teatro dar neįsten
gė padaryti.

Sunku vienam platinti 
apšvietimas ir blaivybe, 
nes pasaulinių inteligentų 
kaip ir nėra. Nežinau, ar 
kame kitur girtuokliauja 
taip, kaip šioje apylinkė
je. Mat, čia menkesni lau
kai, negu aplinkinių para
pijų, todėl žmonės užsiima 
miškų pardavimu. Žinoma,

Musų bernaičiams ir mergaitėms.
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Dėdės Šamo kariuomenė ties Meksike rubežiu.

mums susekti.
Tie patįs Žaslių maldi

ninkai.

neteko einant vis pinigui į rankas,

KONFISKAVO LAI 
KRAŠTĮ.

Spaudos reikalų komite
tas konfiskavo “Lietuvos 
Ūkininko” No. 29 už straip
snį, paliečiantį iV-sios Du
rnos darbu?.

DELTUVA.
Ukm. ap.

Prieš porą, metų galima 
buvo išgirstiijpas mus daž
nai taisant vakarus, jųjų 
pasisekimus^,jir šiaip kito
kių jauųjmo - judėjimų dar
bavimosi? Dabar viskas nu
tilo, nęžįpriųt, kad kituose 
Lietuvos,, kaųapuose skam
bėti skamba, garsas apie jų 
kultūros (darbus, gegužinės, 
vakarus į ir t. t. Pasakys 
kas: “neg kam”. Ne, yra 
kam veikti ir darbuoties, o 
taippat ir laiko tam darbui 
užtektų. Neskaitant apy
gardos sodžių vyrukų, ir 
pačioje Deltuvoje yra užten
kamai jaunimo, o ypač in
teligentų. Galima pasigir
ti, kad ir mokytoją turime 
lietuvį, bet kas iš to, kad. 
[pas mus nėra savitarpinės

dažniau turi progos išsiger
ti dažniau ir magaryčių 
buna. Per talkas neapsiei
na be degtinės ir alaus. 
Prieš kelerius metus įvedė 
jomarkus antradieniais ke
letą kartų per metus, tai 
vis dažniau iš vaikio ja pur
vynei}. "

V.-Rudos parapija dide
lė, nes kaimai išsisklaidę 
tarp, miškų. Į vieną galą 
parapija nueina apie 2 my
li tolumo ir į kitą tiek-pat. 
Todėl sunkiau ir suorgani
zuoti žmones, sutraukti 
kuopon, draugijosna.

Bet yra vilties, kad il
gainiui žmonės daugiau 
supras draugijų naudingu
mą. Jau ir dabar galima 
pastebėti, ypač iš jaunimo, 
apsišvietusių ir prasilavinu
siu.

Miškinis G irius.

Jam pagelbėjo.
— Mano Juoziene, kaip 

galėjote taip labai įpykti, 
kad pagaliu sudaužėte savo 
vyrui galvą?!

— Na, jei jis pats vie
nas negalėjo iš savo gal
vos išmušti /tos Aleksan
drienės, tai .aš jam prigel- 
bėjau tai padaryti.

SVEIKA MARIJA!

Šaltu rudens metu karve
lis išperėjo porą mažiukų 
vaikučių. Jiems jau buvo 
šalta ore, nes vėjas švilpė 
pastogėse, lietus lijo beveik 
kasdien. Mažuliukai drebė
jo nuo šalčio. Pastebėjo tai 
Kaziukas ir, pasigailėjęs 
jų, įsinešė kambarin. Ten 
jis juos penėjo ir girdė ir, 
kas svarbiausia, išmokino 
dviejų žodžių: “Sveika Ma
rija”. Balandėliai užaugę 
dažnai burkuodavo tuodu 
žodžiu, ypač tuomet, kai pa
matydavo kudlį-šunį ar in- 
kiutinantį rainį-katiną.

Gyveno balandėliu sau 
linksmai. Prabėgo šaltoji 
žiema. Kaziukas, pavasariui 
prašvitus,' išleizdavo kar
velius retkarčiai laukan pa
sigrožėti pavasariu. Balan
dėliai greit pamylėjo orą ir 
kartais, Kaziukui nesant, 
išlėkdavo. Taip belaksiant 
sykį užpuolė juos vanagas 
ir jau manė vieną iš jų nu
nešti, bet tuo tarpu kitas vi
su vieku suriko: “Sveika 
Marija ’ ’! Išgirdo tuomet 
Kaziukas riksmą, kuris jam 
rodėsi nepaprastu, ir bėgo 
kuogreičiausia baisau. Iš
tolo jau pamatė, kaip vana
gas, neįveikdamas nunešti, 
kankina visokiais budais. 
Pribėgęs atėmė karvelį iš 
piktadario-vąnago nagų ir į 
siuešė kambarin gana ap
silpus}. Išlikęs nuo mirties 
balandėlis vis burkavo savo 
inprastu du žodžiu.

Praslinkus kokiam laikui 
baiandžiukai ingavo dau
giau vieko, pajėgų ir saugo
jos} eiti oran vienu du. Ka
ziukas juos karščiau pamy- 
lo, dažniau su jais žaizda vo 
ir linksmindavosi.

A. Balandis.

KAZIO LAIMĖ.
Viename miestelyje gyve

no labai vargingas, bet tei
singas žmogelis, kuris vy
davo virves ir tuo darbu 
maitindavo savo pačią ir 
ketvertą vaikučių. Tas žmo
gus buvo Kazys vardu.

Kartą ėjo per tą miestelį 
du labai turtingu ir varg
šams gailestingu ponu. Jie
du sušelpė visus miestelio 
vargšus, o jų tarpe ir Kazį, 
kuriam davė €00 rublių.

Kazys gražiai ponams pa
dėkojo, bet jiems išėjus ne
žinojo, kur tuos pinigus pa
dėti. Galų-gale sumanė 
juos indėti kepurėm Tik 
truputį pinigų įsidėjo Ka
zys kišenėn, už kuriuos nu
sipirko mieste kanapių ir 
keletą svarų mėsos.

Iš miesto grįžo Kazys 
vienoje rankoje nešinas ka
napių, o kitoje mėsos. Bet 
štai pasidarė nelaimė: nu
sileido varnas, stvėrė už 
kepurės (turbut, manė čia 
esantį mėsa) ir nusinešė.

Sugrįžo Kazys namo liūd
nas ir, radęs namie pačią, 
(nes kaip pinigų jam ponai 
davė, tai pačios nebuvo na
mie), apsakė jis jai vi
są atsitikimą ir pradėjo a- 
budu verkti. Kazys, valan
dėlę paverkęs ir padėkojęs 
Dievui už visas Jo dovanas, 
stojo vėl prie savo darbo ir 
uoliai dirbo.

Po trijų mėnesių vėl atsi
lankė miestelyje tiedu ponu. 
Sužinoję kame dalykas, jie 
vėl davė Kaziui 600 ru
blių.

Kazys, gražiai ponus iš
leidęs ir nuolankiai jiems

.padėkojęs, vėl džiaugda
masis nubėgo į gyvenamą
ją trobą ir vėl nerado pa
čios namie. Kadangi jis bi
jojo pinigų su savim nešio- 
ties, tai tik 10 rublių pasi
ėmė kišenėn, o kitus padė
jo kampe skarinaluosna. 
Taip padėjęs gautuosius pi
nigus, jis su dešimtine vėl 
nuėjo miestan pirkti kana
pių. Dabar jis jų tiek pri
sipirko, kad pats negalėjo 
parnešti, todėl turėjo, pa
sisamdyti sau talkiųinką. 
Parėjęs namo, Kazys sku
binosi pažiūrėti paslėptųjų 
pinigų ir pasigirti pačiai. 
Bet vargas! — pinigų vėl 
nėra. Ėmė Kazys verkti ir 
graudžiai pasakoti.

Pati jam pasakė, kad bu
vo atvažiavęs žydas, ir ji 
skudurus apmainiusi ant 
muilo, o to žydo ji nepažįs
tanti.

Paverkė, paverkė Kazys 
su žmona ir vėl uoliai, ė- 
mėsi savo darbo. o:.

Štai už poros < savaičių 
vėl atvyko tiedu geru po
nu. Jiedu maloniai Kazį 
pasveikino, bet Kazys bu
bo labai nulindęs. Sužino
ję, kame dalykas, ponai 
Kaziui pinigų jau nebeda
vė, nes vistiek jis jų ne
mokėsiąs sunaudoti, bet da
vė švino gabalėlį.

Kazys ponams gražiai 
padėkojo ir padėjo šviną 
ant lentynos. Ilgai tasai 
švinas gulėjo ant lentynos, 
bet štai vieną kartą ateina 
žvejys ir maloniai pradėjo 
prašyti Kazio, gal jis turįs 
švino: jo tinklas pagedęs-ir’ 
jam reikią švino, už kurį 
jisai gausiai užmokėsiąs. 
Kazys paėmė nuo lentynos 
gabalėlį švino ir padavė 
žvejui. Tasai Kaziui priža
dėjo duoti už tai pirmuti
nę žuvį.

Žvejui labai pasišekč 
gaudyti žuvįs, ir pirmutine 
žuvis buvo gana didelė, ku
rią jis atnešė Kaziui už 
šviną.

Kazys nudžiugo, gavęs 
už gabalėlį švino tokią žu
vį, ir padavė pačiai darinė
ti.

Pati, bedarinėdama žuvį, 
rado joje kaž kokį blizgan
tį akmenėlį. Tąjį akmenėlį 
ji padavė vaikams žaisti. 
Kadangi vaikai už tą; ak
menėlį pradėjo pėšties,4 tai 
motyna jį atėmė ir pasidė
jo pas save. Tuo tai’pu atė
jo žydas laikrodinifiRaS ir, 
pamatęs tą akmenėlį, ėiriė 
siūlyti Kazienei datig pini
gų. Kazienė pasišaukė Ka
zį. Kazys, supratęs, kad tai 
yra braiigumynas, - mhiešė 
tą akmenėlį miestan • ir 
pardavė už .didelius . .pini
gus. ■ • v. <;• -v.

Nuo to laiko Kazys pa
liko labai turtingas. . Kuo
met vėl Kazį atlankė jį.ap
dovanojusieji ponai, tai jie 
Kazio išpradžyi nė nepaži
no. Kazys ponus labai gra
žiai priėmė ir ■,papasakojo 
jiems savo laimę. .... t

Kazys sulaukęs didelių 
turtų, }>asiliko labai geras 
žmogus ir šelpė pavargė
lius. Kazio sūnus šiandien 
yra dideli ponai, bet po
draug labai geri žmonės, 
geri katalikai. Jie karštai 
myli savo tautą, uoliai dir
ba visuomenės naudai ir 
yra labai geri tėvynės sū
nus.

J. Stankevičius.
.... “S.”
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kad

... yra

tokiu autgalviu tilpo 
ilgokas , straipsnis

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu

25c. Liko nešlovės

FARMŲ STOVIS AME
RIKOJ.

AMERIKOS ŽINIOS]; j j

KATALIKAS

Gaisras ant didžiausio lai
vo.

New York. Didžiausias 
sviete garlaivis “Impera- 
tor” nukentėjo nuo ugnies. 
Užsidegė anksti rytą ket
verge, rugpj. 28 d. Pradėjo 
degti valgomųjų daiktų 
sandėliai. Pirmos ir antros 
klesų pasažieriai jau vaka
rykščiai buvo apleidę gar
laivį. Buvo likę 1.331 tre
čios klesos pasažierių. Dar 
buvo tamsu, ramu, visi mie
gojo, apart sargų, kuomet 
iš apačios durnai ėmė vers- 
ties. Sargas davė pavojaus 
Signalą. Wienoj mlnutoj 1.- 
180 garlaivio tarnų buvo sa
vo vietose. Tuoj ėmė pliaup
ti vanduo -toriais į milžino 
vidurius.- O-tuo tarpu pri
kelti- iš! midgo’š pasažieriai 
ptagariškanie išgąstyj buvo 
vedami ant - kranto. Oficie- 
ris ' Gobrecht* pirmas puolė 
į ugnį. Su juo buvo jurinin
kas -Otto -Stumpf. Abu nuo 
visų.-♦atsiskyrė ir papuolė į 
durnus. Ėmė trokšti. Oficie- 
ris >ijž-astiandos; buvo negy
vas. rastas. Jurininkas vos 
gyvas atrastas. Išpradžios 
nesišauktą-; pagelbon kiti 
gaįsrtninkaL Bet už valan
dos pasirodė, kad vieni ne
apgalėsią gaisro. Pašaukta 
gaisrininkai nuo kranto. A- 
pie 8 vai. jau ėmė silpnėti 
ugnis. Vandens buvo pripil
tą apie 2,000.000 galionų. 
Dideli valgomųjų daiktų 
sandeliai,, ant niekų nuėjo. 
Apart-to gąn liūdnai iš- 
do antroji- klesa. Sienos ir 
auksiniai papuošalai su- 
juodinti ir surukę, brangus 
kaurai .suteršti, rakandai 
sulaužyti. Čia nuostolių 
daugiau padaryta, negu 
sandėliuose. Tuoj imtasi 
taisyti. Būriai dailydžių ir 
mąįiorių dirba. Prieš gaisrą 
buvo, sustraįkavę uosto dar
bininkai. Nors pripažinta, 
kad nelaimė neištiko del to 
strąiko, vienok, straikinin- 
kams pasakyta, kad jie dar
ban nebus priimti atgal. 
Tikros gaisro priežasties 
dar nesu sekta. Manoma, 
per kieno nors neatsargu
mą tokia nelaimė ištiko. Y- 
pač apgailestaujama šaunus 
oficieris Gobrecht.

Nors tokia nelaimė ištiko, 
bet nė vienas iš pasiėmusių 
laivakortes neatidėjo savo 
važiavimo. Kapitonas sako, 
kad gaisras ant jūrės jokių 
budu nebūt galėjęs ištikti. 
Plaukiant jure ten nuolatai 
esą sargai.

Ant “Imperator” nekar
tą buvo ištikusios nelaimės. 
Balandžio 24 d. š. m. buvo 
ant jo benzino ekspliozija. 
Prie to žuvo du žmogų ir 
šeši sužeista.

“Imperator” gali sutalpy- 
ti 4.100 pasažierių, apart 
1.100- jurininkų. Jo maši
nų spėka lyginasi spėkai 
62.000 arklių. Jam vardą 
davė pats kaizeris.

kan. Nors ji mokėjo plunks
nų garbiniavimo amatą, bet 
per ilgą laiką negalėjo su
griebti darbo. Pinigai išėjo. 
Nekurį laiką jau gyveno 
parke, negalėdama už kam
barį užsimokėti. Galop te
turėjo
namai ir mirtis. Velijo mir
ti. Už likusius centus gavo 
nuodų.

Iš to nuotikio aišku, kad 
nevien neturtas stumia ne- 
doron. Jei žmogus tikrai, 
giliai yra dorą pamylėjęs, 
tai jis ir sunkiausiose sąly
gose užlaikys dorą.

žuvusiems gaisrininkams 
paminklas. '"" ‘‘‘.\

New York. Rugs. 5 d. bus 
atidengtas paminklas gais
rininkams, kurie padėjo sa-. 
vo gyvastį išpildydami savo 
pareigas. Prie tų iškilmių 
dalyvaus 50 mergaičių, ku
rių tėvai-gaisrininkai yra 
žuvę. Jos bus baltai pasirė
džiusios ir turės rankose 
rožių bukietus. Tą pat die
ną prasidės gaisrininkų po
sėdžiai ir paroda, kuri tęsis 
visą savaitę. Iš įvairių Su
vienytų Valstijų miestų, iš 
Kanados, Europos, Afrikos 
ir Australijos dalyvaus po
sėdžiuose gaisrininkai. De
legatų bus apie-1.200. Paro- 
don bus išstatytos įvairios 
mašinos. Tai bus 41 tarp
tautinis gaisrininkų- susi
važiavimas. Daug įvairių 
paskaitų pagaminta.

buvo ištekėjusi uz Italijos 
didiko. Išgyveno tris metus 
ir pametė jį. Reikalausianti 
persiskyrimo. Jos paklau>ta 
— ar amerikonėms verčiau 
tekėti už europiečių, ar už 
amerikonų. Atsakė, kad 
kaip vienas, taip ir kitas y- 
ra netikę. Amerikonėms e 
są yra sunku apsiprasti ir 
gyventi sulyg europinių di
dikų papročių.

Leido šunį.
Parsons, Kans. Aštriai y- 

ra uždrausta vestis šunis į 
garsų Yellowstone parką. 
Tai daroma del to, kad šu- 
nes kartais nepažeistų te., 
esančius gyvulius ir žvėru- 
kus. Nekokis Parsons pir
ko tame parke viešnamį. Jo 
18 metų duktė turi taipgi 
18 metų šunį ir nenorėjo su 
juo . skirties. Ji sumanė 
kreiptis į prezidentą Wil
son, jo prašydama, kad jis 
perkalbėtų parko viršinin
ką ir kad jai daleistų kraus-i 
tytis su šunim. Taipgi pri
žadėjo daboti jį gerai, kad 
nė kokiam parke gyvūnui 
jis nepakenktų. . Preziden
tas išklausė prašymą, para
šė parko viršininkui ir pas- 
tarasai įleido parkan meiv 
gaitę su jos šunim.

Nelaimės ant geležinkelių.
Washington. Ištyrinėji

mai parodė, kad virš 70% 
nusprudimų traukinių nuo 
bėgių buvo priežastim neti
kę geležinkeliai. Per pirmą 
bertainį š. m. ant geležinke
lių šioj šalyj buvo užmušta 
2.086 asmenis ir sužeista 
17.194. Sulyginant su tuo 
pat bertainiu praeitų metų, 
randame, kad užmuštu su- 
mažėjo 140, bet užtat su
žeisti! skaičius padidėjo 4.- 
150. '

Penn sylvan i jos geležinke
lio kompanija tvirtina, kad 
kur kas didesnė dalis nelai
mių ištinka del darbininkų 
prie geležinkelio neatsargu
mo. 75% sumažėtų nelai
mių, jei darbininkai butų 
atsargesni.

Aprijo katė. Mirė.
Philadelphia, Pa. Hitlerio 

naminė katė pasiuto, 
ant 11 metų vaiko ir 
bo į jo koją. Motina 
vaikui pagelbon. Jai
sukandžiojo rankas. Paskui 
tėvas nutvėrė katę ir už
smaugė. Motina ir suims 
pabludo ir, pirma motina, 
paskui vaikas, mirė.

šoko 
įšiki- 
šoko 
katė

Liūdnas nuotikis.
NewYork. Policiantaspar

ke pamatė mergaitę sėdint 
apkvaitime. Tuoj jam puolė 
galvon, kad ji nuodų išgė
rus. Paskubo su ja ligoni
nėn. Gydytojai išpumpavo 
nuodus, o policija ėmė klau
sinėti, kodėl ji taip darė. 
Liūdną historiją papasako
jo. Nesenai jos tėvai buvo 
mirę. Prisiėjo pačiai pelny
ti duoną. Gyvendama maža
me gimtiniame miestelyj 
nedaug teuždirbdavusi. Jai 
patarta važiuoti New Yor-

Prietaro auka.
Terre Haute, Ind. 

kiese važiavo automobiliu. 
Automobilio savininkas iš
vydęs katę ir, bijodamas per 
ją važiuoti, kad ant vi
so gyvenimo giliukį nepa
mestų, pasuko automobilių 
į grabe. Savininko rankos 
apdraskytos, vienai mergi
nai ranka nulaužta, kiti bu
vo apdraskyti ir labai su
trenkti. . ,

Pen-

Pataria netekėti už euro
piečių.

New York. Iš Neapolio 
sugrįžo Marchesa San Gir- 
mano. Ji yra amerikone ir

Po 
gana 
“Katalike”, kurio autorius 
aprašo farmų stovį Ameri
koj, lyg ir tas cicilikas, ku
ris kadais per “Keleivį” 
kritikavo dailą. .Sako: Nuė
jau į p. M. P. koncertą ir, 
užsimokėjęs 25c., sėdėjau ir 
laukiau, ką pamatysiu. Štai 
išeina ir p. M. P. ir prade
da dainuoti ; pirmiausia dai
navo francuziškai, paskui 
vokiškai, toliau itališkai, 
ant galo ir lietuviškai ir tt. 
Visas vakaras dainavo?* dai
navo, o aš vis klausiau,.-vis
ti ek valgyt užsinorėjo ir tu
rėjau eiti namo pavalgyt. 
Mat, jis vargšas tikėjosi, 
kad koncerte tai netik-ką 
jo dvasią užganėdįs, bet ir 
pilvą.

Taip lygiai ir to straip
snio autorius, neturėdamas 
ką geresnio parašyt, sako: 
šita krūva bulvių bankie- 
riui tenka, anoji žemės šar
vininkui, trečia gelžkelių 
magnatams, o šita mažoji 
kiaulėms, etc.

Taip tai taip. Bet kodėl 
autorius nepasako, delko 
tas farmeris atiduoda tas 
bulves bankieriui, žemės sa
vininkui.-ir tam panašiems 
kitiems ponams? Kaip man 
regis, tai bene tik ne dėlto, 
kad jis — farmeris — be 
anų pagelbos taipgi neapsi
eina. O jaigu jis kito pagel
bos reikalauja, tai atlygi- 
niman to jis neprivalo a- 
nam pagelbėt? Jaigu jau 
kalbėt apie tokius farme- 
rius, kurie neturi savo že
mės, neigi kapitalo, tai ge
riau tą patį galima pasaky
ti apie miestų darbininkus, 
kurie neturi savo savasties. 
Sakant: lupk, lupk, per išti
sas dienas, atėjo tau mėne- 
sis, tai užsimokėk randą 
namų savininkui, groser- 
ninkui ir bučeriui bilas, kar- 
fėrus, ką į darbą nuvažiuo
ji ir parvažiuoji, tai žiūrėk 
dar ir skoloj pasilieki.

Kad teisingai žvilgterė
jus į farmerių gyvenimą, 
tai dešimtį kartų jų gyveni
mas geresnis ne tik už mies
tu darbininku, .bet ir už . t*Gl. ' 
smulkiųjų bizmęrių. Jaigu 
.khibesim apie žmogų, kuris 
Perka karčema (joki bizniai

pas lietuvius paprasčiausi) 
už $1.000, tdi jis dirba ne 
mažiau 18-kos valandų kas 
dieną, jisai turi gerti svai
galus nori ar nenori ir tu
ri pliovoti taip, kaip ir tas 
paskutinis girtuoklis, kuris 
pas jį ateina gerti; ir dar 
išsimanyti visokius nedoi-rs 
žabangus, pasikviečiant tal
kon savo moterį ir dukteris, 
kad tik daugiau biznio pa
daryti, kad tik daugiau į tą 
purvyną įklampyti. Kas ne
žino karčemninkų gyveni
mo, kad už 10 metu tokie 7 v
žmonės pasilieka be sveika
tos, be doros ir “ubagais” 
ant proto. O gal pasakysit, 
kad vaikus išauklėja gerai* 
arba pinigų padaro? Visai 
ne. Jų vaikai dar aršesniais 
keliais žengia, negu jų tėvai, 
o pinigus padaryti gal tik 
dvidešimtam arba trisde
šimtam pasiseka. Mat, ne 
kiekvienas ponas, ,kuris tik 
dėvi juodą žipoąą.

Tiek pasakius apie kar- 
čemninkus, tą patį galima 
pasakyti ir • apįe -■ grocerio 
bizni ir bučerio, tik šie vra 
kiek geresni doriškų atžvil-; 
giu, bet iš uždarbio pusės 
taippat galima pasakyti, 
kad nekas, o valandos irgi 
ilgos, nuo 5-kių ryto iki 6- 
Šių vakare.

Bet grįžkim prie farmų 
ir pažiūrėkim, ,ką tas $1.- 
000.00 padarytų žmogui 
gero, jaigu jis butų įdėtas 
į farmas. Žmpgus,, turėda
mas $1.000.00, jis gali už-' 
pirkti farma vertės. $2.000.-' 
00, tarpe 20—25-kių akrų 
žemės, ir arklį, 3 karves, j 
tvartą, grinčią su 5 kam-. 
bariais ir beveik visus to- 
kiam ūkini reikalingus į- 
rankius. Tą $1,000^0 įmo
kėtų pirkdamds ūkį, o kitus 
paimtų ant skolos, išmokė
damas dalimis. Ant tokio 
ūkių jis galėtų užsodyti 10 
akrų taboka, 5 akrus užsėt 
arba užsodyt bile kokiais 
javais arba vaisiais savo 
maistui, 4 akrus palikti gy
vuliams pašarui ir 1 akrą 
užsodyti daržovėmis.

Rudenyj, susortavęs tabo
ką į pundus, gali ją parduo
ti, kas jam atneš nuo 300 
iki 500 dolerių už akrą, iš 
ko sykiu sudarys 3.000 do
lerių; jaigu taboka bus 
prasta ir rokuosime tik po 
300 dolerių už akrą, bet jei 
bus geresnė, tai dar dau
giau galima“išrinkti. Dabar 
iš tų pinigų ant tiek lauko 
už trašas reikės išmokėti 
$100.00 per metus; procen
tų už skolą $1.000.00 po 5% 
ir darbininkui $90. Nes ant 
tiek lauko bus reikalingas 
ir darbininkas per 3 mėne
sius, kuriam, sakysim, te
gul mokės po $1 dienoje ir 
duos visą užlaikymą. Tai 
Dabar matot, kad iš $3.000.- 
00 jam liks gryno pelno 2.- 
760 dolerių, kurių dalim ga
li atmokėti skolos, o kiti 
lieka jam pačiam žiemos 
pragyvenimui ir patobulini
mui ūkio — rokuojant tą 
viską taip, kaip yra Conn, 
valstijoj, apie Hartford’ą 
ir Springfield’ą, nieko nepa
didinant, nei nepamažinant. 
Be abejo, kad tie dalykai 
ir kitur ne blogiau, išsky
rus vietas, kur toli nuo 
miestų ir geležinkelio sto
čių arba kur farmeriai ne
tikę.

Dabar grįžkim vėl prie 
autoriaus straipsnio, kuris 
pats savęs klausia: kodėl 
bėga farmeriai į miestus — 
ir ten-pat tuojaus išaiškina, 
kad bene tik ne gerbųvio 
ieško? Ne, visai ne gerbū
vio ieško ir ne farmeriai

Visai Dykai!
Lalkrodis-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 menkąsumą lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj. Šis laikrodis, yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skabydamas. nei vėluodamas. Šis musų budil- 
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabadys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikeTsit pageidaujamoj valandoj.

“ Katalikas”

tobuliausias ir 
didžiausias

iš visų . lietuviškų 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
.Šią didžiausią do
vaną, -kokios nei 
vienas laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmėjams, ‘“Katali
kas” pradėjo davi- 

. nėti naujai užsisa
kantiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo ^adresui

KATALIKO 
DOVANA 

3249-53 So. Morgan St.' 
CHICAGO, III.

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

dar sakyti, kad farmų skai
čius per pastarus 40 metų 
pasimažino, kuomet ištik- 
rųjų tai dar pasidaugino 
ant 14%; žinoma daug ma
žiau, negu miestų gyvento
jų skaičius: kadangi čia 
daug jaunuomenės iš kitų 
šalių atplaukė, o neturėda
mi pinigų negali užimti u-

bėga. Bėga tik jų vaikai ir 
štai delko: pirmiausia, kad 
jie yra pasiekę mokslą ir 
būdami fiziškai sveikais ir 
stipresniais ir turėdami e- 
nergijos, jie ir miestuose 
sau gali gera algą užsidirb
ti ir geriau atlikti darbą, 
negu vaikai miestuose iš
auklėti ant supuvusio mais
to, būdami dispeptikais ir kininkavimo ir turi likties 
džiovininkais. Toliau, kaip 
jie patįs sako, mieste yra 
daugiau gyvumo: kasdien 
baliai, šokiai, teatrai ir, a- 
belnai, kas tik jauniems ga
li rūpėti. O prie to dar dar
bas švaresnis ir mergelių 
gaujos; tai ir viskas, delko 
farmeri ų vaikai eina į mies
tus; mat, tas viskas ant 
farmų būnant yra daug 
sunkiau atsiekti.

Tegul jau, sakysime, ūki
ninkavimas ir neapsimoka, 
bet kodėl tąsyk didžiuma 
žmonių randavoja farmas— 
kaip ir patsai autorius sa
ko? Nejaugi geriau apsimo
ka randavoti arba ir iš pu
sės apsiimti, negu savo loc- 
ną nusipirkti? Man 
jaigu neapsimokėtų 
pirkti, tai randavoti 
iš pusės dirbti dusyk

regis, 
nusi- 
arba

neap
simokėtų; Ir dar autorius 
bėdayoja, delko farmos taip 
braiigsta.kadĮ'arnieriai jas 
palieka: Matyt, kad nėra 
blogąi;~jąigtt brangsta. Kuo
met ~ mįestę- - randauninkai 
namus apteįdžia, tai jų —- 
namų — vertė puola žemyn,

momis kaiprtik priešingai. 
Iš to aiškiafunatyt, kad vie
ni palieka, tai kiti jų vietą 
užima — geresni. Ir kam

miestuose.-----  -
Kad daugelis farmerių 

žemę tik randavoja, prie
žastis yra ta, kad nusipirk
ti negali: nes perdaug jau 
pabrango. Štai palei Hart
ford’;
tarnų, kurie 8-10 metų 
gal pirko ukius už kelis 
šimtus dolerių, šiandie 
yra verti tūkstančių ir 
kurie net desėtkų tūkstan
čių. Reikalui prisiėjus, to
kių galėčiau _ ir pavardes 
nurodyti. Iš to viso matom, 
kad tie, kurie keli metai at
gal pirko ūkį, jie lengviau 
galėjo nusipirkti, negu tie, 
kurie šiandie jau perka. O 
gal but netrukus prisieis, 
kad visai darbininkui bus 
neprieinama žemė, o ypa
tingai ateiviui. Tegul iš dar
bininkų kas nuperka šian
die farma ant Staten Is
land;-N: Yry kur tik vienas 
akras dirbamos- žemės kai
nuoja 1000 dolerių; o vieno 
akro, vienok; -niekas nepar- 
dųo^r^Arbtt‘-?tegul kas iš 
darlnninktt--š-iandie nuper- 
ką-nors-vieną sieksnį žemės 
New Yorko mieste, kur už 
vieną tik pėdą moka po ke
lis tūkstančius dolerių, i- 
mant vidutiniškai. Man la
ibai yra nuostabu, kad mu-

ą keliatas mano pažįs- 
at- 
tik 
jie 
ne-

—....................... ; 4
su nekurie laikraščįąi tal
pina savo špaltose tokius 
straipsnius, kurie netik ką 
negelbsti lietuvių kolioniza 
cijai, bet dar atgresia juos 
nuo žemės: juo .labiau to-; 
kių žmonių raštus talpindą- 
mi, kurie visai neturi jokio 
supratimo apie farmas ir,- 
abelnai, apie nejudinamą 
turtą. Imkim tad pavyzdį 
nors nuo kitų. Štai “Gwiaz- 
<la Polarna” leidėjai, broliai 
Waržalos, kokius plotus že
mės patįs apipirko lenkams 
kolionizuoti. Pažiūrėkit,-
kaip žydai remia savuosius,- 
norinčius apsigyventi- ant 
farmų, kurių ir dabar yra 
500 gerų farmerių Ameri
koj. O mes, lietuviai, -kaip 
žiūrim į tą taip-brangų a- 
teičiai dalyką, kaip-mes rū
pinamės lietuviais, . kaip 
mes juos kolionizuojam?- 
Pas mus žydai lietuvius ko- 
lionizuoja, Colorados, Ari
zonos tyruose, ir ten, kur 
jiems lengviau pasiseka lie
tuvius padėt ir jų pinigus 
paimt.

Visai nesidyvinu, kad 
karčemninkai ir kiti biznie
riai lietuvių kolionizavimui. 
priešinasi, jiems tas bizniui 
kenkia: jie nepavys tada 
kostumerių ir -nesuvalys 
taip lengvai jųčįentų; bet 
laikraščiams, kurie tikrai 
žmonijai tarnauja, — net ir 
ant naudos išettų-7 •

Šiuomi žygiu- ’‘paslganė- 
dinsiu tik tiek parašęs?.Tai
gų kam to neužtek, para-, 
šysiu ir daugiau,-paroSyda  V 
mas šimtais "gryniausius 
faktus

3



4 KATALIKAS

MOTERIES BALSAS.

Gerbianioji Redakcija!
Pasiskųsiu savo bėdomis 

vargais ir gal gausiu pata
rimą, kas daryti. c

Klausiu — kas daryti 
motėrėi, kuri kuodidžiau- 
siai rūpinasi geriausiai at
likti visus - namų darbus, 
paganiyti valgius, apšvary- 
ti namus, "apskalbti, apžiū
rėti vaikus, žodžiu sakant, 
visus namų darbus rūpes
tingiausiai stengiasi atlikti, 
o nuo vyrb tegirdi tik iš
metinėjimustu tinginė, tu 
nieko nežiūri ir dar aršiau 
prasimano. Taip-gi užginta 
lankytieš į vakarus, suei
gas, d apie prigulėjimą prie 
dr-sčių nė neužsimink. Dar 
prikaišioja,^ kad perdaug 
liuosybės turi, kad laikraš
čių bei feningų nevalia pa
siskaityti. Pats būdamas 
gramezdu prikaišioja, kad e- 
si bė mokslo, be apšvieti
mo, tave .reikia dar mokyti. 
Tokios. zaunos pakarsta, in- 
kirsta, labai įskaudina. 
Griaužtą;, sveikatą, atima 
norą''dirbti. Matai gyveni
mą sudarkytu, griūvančiu. 
Išėjimo nesimato. Gyveni
mas dafOsi nemaloniu, no
rėtųs . Sunykti, pasitraukti 
visai iš šio svieto. Tokiame 
tai., padėjime būdama klau
siu rodos, kas daryti?

Su pagarba,

kelias savaites išbūti ligon- 
butyj.

Tasai pavyzdis tegul vi
suomet stovi mums prieš

Agne.

GĖLIŲ KARALIENE.

gėlės, 
kam- 

balto-

Be abejonės nemažai yra 
moterių, kurios stengiasi 
apsišviesti, gerai atlikti na
mų darbus, bet randasi to
kiame padėjime, kaip virš 
privesto laiško rašytoja. To
kioms moterims būtinai 

' reikia duoti patarimą. Ma
nome, geriausiai tą gali pa
daryti pačios moterįs. Kar
štai kviečiame rašyti šiame 
klausime. Atkreipiame į tą 
dalyką sąnariu moterių 
“Apš vietos” dr-jos domą.

? 
ne

ant
vi-

PAŽYMĖTINAS PAVYZ
DIS.

' Kaliai tankiai Amerikoje 
“ pasitaiko, kad vaikai panie- 
. kilia..savo senus gimdyto- 
‘.jus, kurie gyvenimą paš- 
"veaitę-jų išauklėjimui, gi u- 
”žuof užtai priderančio už- 
kmokesnio, vaikai juos pa- 
;'niekina, palieka senatvėje 
y skurdžiame padėjime. Tok- 
y ša i.baisus gimdytojų aplei- 
ydimo, paniekinimo pavyzdis 
ynes.enai buvo matomas vie
ptame . teismų Pittsburge. 
yVieuą. senutę motiną buvo 
y&pleidžius duktė. Senutė 
ytuo“.reikalu kreipėsi teis- 
1 'juani.  A ..
A ’ Čia pat-prieš bylos iššau
simą teismo salėj pasigir- 
Asta baisus--pro verksmus 
’ .va ito j imaš£X‘ ‘ Oh, mother, 
if you only forgive me! I 
lam sorry T neglected you!” 

'.'4— O, inotim* ar tik. gali 
man dovanoti! Kaip aš e- 

tXu nelaiminga, kad tavimi 
i ^nesirūpinau!
. - Kas do baisus savęs ap- 
iskundimas! Paskutinėj va
landoj duktė mato savo di
džią klaidą ir nusprendžia 
pasitaisyti. Baisus diksnių 
intempimas, baisus viso to 
reikalo išstatymas prieš pu
bliką, štai kas dukters širdį 
sujaudino, kad motinos pa
niekinti įi
ma. reikia

Po“ to -ai

Rožė, kaipo dievybės gė
lė, nuo seniausiųjų laikų 
pripažinta nekaltybės ir 
meilės simboli!. Senovės gy
ventojai pašventė odas ir 
poematus, įvairios tautos 
stengėsi skleisti ją daržuo
se, puošti jaja namus ir 
jos vaizdus iškalti ant šven- 
tynių ir amžiai neužmirš
tamųjų stovylų. Izraelitai 
ir visi Rytai augino rožę ir 
gėrėjosi jos apžavais. Pas 
senovės -graikus ypatingai 
rožė atlošdavo tylėjimo žen
klo rolę.

Romėnai tą pačią 
mę prikergė prie tos 
Paprastai valgomieji 
bariai buvo išpuošti
mis rožėmis. Tokiomis pat 
rožėmis pokylių metu buvę 
papuošiamos taurės ir kiti 
indai. O vis tai buvo daro
ma del ženklo, kad tuose 
susirinkimuose apkalbos nė
ra leidžiamos.

Popežius Hadrian VI del 
tos pačios priežasties liepė 
išdrožinėti rožes ant kon- 
fesionalų. Išpažintis kadan
gi turėjo būti rami,-o dide
lį aktą susitaikymo, nuodė
mingo žmogaus “su” dangu
mi turėjo apsiausti grabo 
tįla.

Iš to taigi turbūt paeina 
ir tasai išsireiškimas pas 
senovės " tautas: ‘1 Suteikti 
kam nors žinių‘sub rosa 
arba paslapčia, niekam 
žinant.

Rožes atrandame ir 
herbinių skydų ir ant
duramžių, ricicrių dangčių. 
Žmogžudiškas naminis ka
ras Anglijoje yra žinomas 
historijoj vardu: baltos ir 
raudonos rožių karas; bal
tą nešiojo savo herbę šei
myna York, raudona buvo 
namų Lankaster ženklu.

Senų gadynių žmonės po
kylių metu savo galvas 
puošė rožių vainikais; ro
žės buvo naudojamos baž
nyčių ir aukurių papuoši
mui, jomis“ buvo nubarsto- 
ma takai iškilmingų ėjimų 
ir procesijų metu.

Sirijos karalius Antio
chus šalčiausiais metų lai
kais miegodavo aukso ir 
sidabro šėtroje, turėdamas 
iš rožių lapų patalą. Seno
vės romėnai labai mylėda
vo rožių žiedus. Tuometi
niai turčiai,' apie kurių di
dį puošnumą ’ir perteklius 
galime turefr vos tik silp
ną supratimą, dideles pini
gų sumas išleidinėdavo par- 
gabenimui 'iiozIiy-iš-EgiĮ)to. 
Jie rožėmis huiiiodavo- sa
vo namus, stalus ir kreses. 
— Jau respublikos laikais 
nebuvo iiiekiiiama-taurė -vy
no iš FalcfrioVTaurioje plau
kiojo rožės, žiedų lapeliai. 
Viešųjų žaislų metu sena-

gus Antonians -pagerbimui, 
salės grindys buvo nuklota 
rožėmis poros pėdų storu
mo. Rožių partraukimas iš 
kitų šalių labai daug lėša- 
vęs. Ciesorius Nero, tasai 
žvėris laurų vainike, tasai 
despotas, retkarčiais po 20.- 
000 talarų (anuometinių pi
nigų) išleidinėdavo. parga
benimui rožių iš Azijos.

Viešpataujant Domicionui 
žinota jau paslaptis užlai
kyti rožės žiemos metu. 
Gatvės taippat buvo pripil
dytos kvapsnių nuo augan
čių ties narnų langais paka
bintų rožių.

Kaip lengva atmintį, Ro
moj buvo vedama pįrklyba 
rožėmis, kurios lygiai buvo 
pardavinėjamos turguose ir 
kitose viešose vietose.

Reikia pažymėti, kad lai
ke kokių nors nelaimių at
sitikusių šalyje rožių naudo
jimas būdavo visai už
draudžiamas. Plinius sako, 
kad koksai tai piniguotis 
Romoj vieno karo metu 
pasirodęs savo namų lange 
su rožių vainiku ant gal
vos. Akimirkoj senatas nu
sprendė jį suimti ir laiky
ti kalėjime kol pasibaig
siąs karas..............

Chinuose nuo- neatmena
mų, laikų užsiimdinėta ro
žės krūmų auginimu; daug 
rožės rųšių tatai iš tos ša
lies ir paeina.-Chiniečiai be 
to išdirbinėdavę iš rožių 
žiedų esenciją (sunką), pa
naudoję rožes pagalviuose 
užuot plunksnų. Chiniečiai 
rožėms priduodavę nepa
prastą reikšmę, tikėdami, 
kad tos gėlės dalimis gydą 
ligas, apsaugoja nuo piktų 
dvasių, suteikiu visiemsblai- 
vų protą ir išmintį. Chinų 
valdovų daržuose aligta 
tiek daug rožių, kad iš jų 
dirbama esencija buvo pri- 
skaitoma prie- valstybes- iž
do pelno. Rožinis vanduo 
naudoti buvo- leista tik cie
soriaus namiškių nariams 
ir mandarinams. Tai buvu
si žymi privilegija. Pas ku
riuos atrasta rožinio van- 

aštriai - būdavę

y mečetus. (savo maldos 
namus), nuplauti rožiniu 
vandeniu^, Taip pa v. sulta
nas Saladin prisiuntęs iš 
Egipto 500 kupranugarių, 
apkrauti], indais su rožiniu 
vandeniu} kuriuomi apmaz
gota sienos Omara mečeto, 
euris krikščionių kryžinių 
karų metu buvo pakeistas 
bažnyčia. Kuomet sultanas 
Mahometas .II 1453 metais 
užėmė Konstantinopolį, į- 
sakė rožiniu vandeniu iš
mazgoti šv. Sofijos bažny
čią, kurią paskui pakeitė 
svarbiausiuoju Turkijos me- 
četu.

Šiais laikais popežius 
siuntinėja auksines rožės 
doriausioms ir narsiausioms 
karūnuotų šeimynų mote
rims. Tos dovanos visuo
met laikomos didžiausioj 
pagarboj.

Gamtininkas Linneus pa
žinojo tik 17 rožių rųšių.

Čionai paminime tik taip 
vadinamas sodnų šimtala- 
pes rožes.

Šimtalapė rožė paeina 
iš vakarų Kaukazo ir Per
sijos miškų, ji nepranyks
ta net temperatūroje 18 
laipsnių žemiau zero. Pir
miausia ji buvo pargaben
ta Italijon, o paskui iš ten 
po visas šalis prasiplatinus.

Tiek tai tuo tarpu apie 
gėlių karaliene — rožę.

B.
r

RUSIJA SKAITLINĖSE.

dens, tie 
baudžiami.

Ne tik Vokietijoje ir 
bet ir kitose 

rožės auga, jo-

apleisti negali- 
senutę globoti.
sįtikimo duktė
^^^us priversta

toriai pasidabindavo rožė
mis.

Scipionai šalip lauru vai
niku nemažiau, vartojo pa
sipuošimui ir rožių gėlių 
kaipo garbės, ir pergalėjimo 
ženklo; didvyriai kareiviai, 
sugrįžusicji iš karo-' lauko 
namo, tankiai buvo apvai
nikuojami rožėmis. Viena
me pokilyj, kokiI Egipto 
karalienė Kleopatra paren-

šalyse, kur 
mis dabinta mirusių kars
tai ir kapai. Tasai papro- 
tįs net pas turkus gyvavęs 
nuo neatmenamų laikų. Tam 
tikslui net buvo paskirta 
viena diena metais. Rožes 
pagerbimui buvo atlaikoma 
iškilmybės ir tuo metu da
binta numirėlių kapai.

Iki šių dienų Fraricijoje 
užsilaikė paprotys “vaini
kuoti rožių numylėtinę”. 
Toji apeiga paeina mio 
šeštojo metašimčio. Šventas 
Medardas, Nyolld vyskupas, 
nuskyręs 12 margų žemės, 
priklausančios 'sodžiui ' Sa- 
lency ir nuo to laiko toj 
vietoj atsibūdavo iškilmy
bės. Iškihnybių metu ro
žėmis buvo ‘“Vainikuojama, 
doriausioj! sodžiaus merge
lė; be to jai buvo suteikia
mos .piniginėtĮ-dųvanos.

Francijos revoliucija tą 
Salency žemę .atėmė iš vie
šo naudojimo, bet nedrį
so panaikinti rožių iškilmy- 
bių, kurios ir šiandie kas 
metai ten atlaikomos.

Žinomas yra gražus pąy 
davimas apie šv.- Elzbietą 
iš Turingijos: tos šventos 
paveikslą nutepliojo Schy 
wind ir paveikslas iki šių 
dienų užlaikomas Wartbur- 
go galerijoje. Šv. Elzbieta 
perstatoma t*ą -rprožių.-

Mahometanai *7" papj’atę 
bažnyčias, kurias paverčia

Kaip praifėša paskutines 
valdžios žinios, gyventojų 
skaičius Rusijoj siekia 171 
milijono su viršum.

Paskutinį kartą gyvento
jai buvo1'‘surašinėjami 18- 
97 metais’.
gyventojų 'skaičius 
daugino
Jaigu gyventojų 
bus toksai pat. tai už 10 
metų gyventojų skaičius 
bus bemažko 200 milijonų.

Vyri] Rusijoj 400 tūk
stančiais daugiaus negu 
moterių. Kaip patėmijama. 
miestuose kur-kas daugiaus 
vyrų, jie atvyksta čia už
darbiauti fabrikuose. Ne 
miestuose, t. y. sodžiuose 
moterių daugiaus 600 tūk
stančių. Vienok vyrų Ru
sijoj visgi daugiau. Bet y- 
ra tokių miestų, kur mote
rių daugiau, kaip autai, vi
si Suomijos miestai-ir Var
šuva.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
Rusijoj 171 mil. gyventojų, 
vienok labai silpnai apgy
venta, ant vieno kvadrati
nio versto prisieina 8,9 žmo
gaus. Iš visų Europos šalių 
viena tik uoluota Norvegi
ja silpniau apgyvendinta. 
Vienok yra Rusijoj ir to
kių vietų, kaip antai Pe- 
trakavo iv Varšuvos guber
nijos, ku# vienam kvadra
tiniam d’ėrstui išpuola 187 
ir 125 Igyventojai. Viena 
tik Belgija tirščiau apgy
vendinta, irėgu tiedvi gu- 
berniji.‘‘Bet užtai Archan
gelsko gubernijoj vienam 
kvadratinianh verstui iš
puola 0,6 gyventojų, tai y- 
ra dešinlčiai kv. verstų iš
puola 6?Jgyventojai, Sibiri- 
j°j — ^0 k v. verstų — 7 
gyventojai.1 Kamčatkos pu- 
siausalyj — 100 kv. vers
tų išpuola 3 gyventojai.

Palei tautystę, tai Rusi
jos gyventojai taip dalija
si:

rusų
turkų 
lenkų 
finų 
žydų

"Nuo to laiko 
pasi- 

42 milijonais, 
priaugi is

ir totorių
65% 
10% 

6,2%

3,9%

2,4% 
1,6% 
1,1% 
0,9% 
0,9% 
0,4% 
2,4% 
pasi-

4,85%
4,05%
0,96%

lietuvių ir latvių 
vokiečių 
kartavelų - 
kalnų gyventojų 
armėnų 
mongolų 
likusių tautų 
Palei tikėjimą taip 

dalina:
stačiatikių (pravoslavų)

69% 
mahometanų . 10,83% 
katalikų 9,81%
protestantų (liuterių ir kal
vinų) 
žydų 
kitų krikščionių 
kitų nekrikščionių

Rusija — žemdirbių šalis, 
todėl joje ir yra daugiau
sia žemdirbių. Taip vadi
namojo proletarijato, t. y. 
fabrikų darbininkų yra 2.- 
068.032.

Taigi ant 1.000 išpuola: 
žem dirbių-valst iečių 
miesčionių 
proletarijato 
bajorų (dvarininkų)

Kauno gub. užima 
vietą bajorų skaitliu

860 
107 
18 
15 

antrą 
gurnu, 

nes joje ant 1.000 gyvento
jų 68 bajorai.

Apšvietos dalykai taip iš
rodo. Vidutiniai imant, ant 
1.000 gyventojų išpuola 2- 
29 mokančių rašyti. Prie la- 
biaus apsišvietusių guber
nijų priguli: Estliandijos, 
nes ant 1.000 gyventojų iš
puola mokančių rašyti 7- 
99, Lifliandijos — 777, 
Kuršo — 709, Kauno — 4- 
19 ir t. t.

Iš Rusijos piliečių kali
niuose ir areštuotų, viduti
niai imant, yra nuo 174.733 
iki 215.000 žmonių.

Pajuokia Wilsona. Euro
pos laikraščiai pajuokia 
Suv. Valstijų prezidentą 
Wilsona už jo politiką Mek
siko reikale. Sako, Wilson 
užuot pripažinti Huerto 
valdžią, iš jo reikalauja ne
galimų daiktų, būtent pasi
traukti iš užimamos Vietos 
ir nebūti kandidatu į pre
zidentus. Tas pat butų, jei

S Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
h/į . .

ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis ne- 
yS smagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta—tai

I SEVEROS LAXOTONAS
patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
kams ir silpnoms suaugusioms ypatoms.

Kaina 25 centai.

Severas Raminanti Lašai
(Severa’s Soothing Drops)

patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari vais
tai vaikams ir kūdikiams, suteikianti palengvini
mą diegliuose, konvul ijo e, traukučiuose ir ki
tuose panašiuose nesveikumuose, tankiai pas vai
kus atsitinkančiuose.

Kaina 25 centai.

Aptiekuose. Neimkit ją vieton kitą. Reikalaukit būti 
nai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali 

jų pristatyti, rašykit stačiai mums.

W. F, Severą Co/ED^rs
Wilson Huertai lieptų užsi
kabinti ant kaklo virvės 
kilpą ir pačiam pasikarti. 
Juk tokie reikalavimai ti
krai juokingi ir nedovanoti
ni. Prezidentas Wilson klai
dą padarė, kad seniau Hu- 
erto nepripažino, gi dabar 
prisipažinti prie klaidos ne
galima, butu labai nesmagu 
ir daugiau kaip juokinga.

Pirmiausia reikalas, o 
paskui smagumas — riau
mojo katinas, ezdamas su
gautą paukščiuką.

Ką gi veiktų žmonės, jei 
aš nesuterščiau veidrodžių 
— birbėjo sau musė.

Kalba pats nežinodamas 
ką — pasakė papūga/ iš
klausius filosofo prclekcijoą

Išrokavo.
— Klausyk, Peliksai, ap

sivesk su Zosyte.
— Ar gi aš paikas! Ji tu- 

. ri 40 metų, o aš tik 20, tai
kurių pastatymui lėšas pa-]kaip aš busiu 100,metų, ji 
aukavęs amerikoninis mili
jonierius Andrew Carnegie. 
Rūmų pastatymas ir intai- 
symas lėšavęs pusantro mi
lijono dolerių. Toj iškilmėj 
dalyvavę daug diplomatų. 
Carnegie už tai nuo Holan- 
dijos' karalienės' gavęs orde- 
ną.

Rūmų atidarymas. Ho- 
landijos sostinėj Haagoj 
rugpjūčio 28 d. iškilmingai 
atidaryta sandaros " rūmai,

Gyvulių mintys.
Toji nauja spėka ne pras

tai tempia, bet žvengti kaip 
aš tečiau nemoka — pasakė 
arklys, žiūrėdamas į važiuo
jantį tramvajų.

turės net 200! Nenoriu ir 
viskas!

Velnias, ar aniolas.
Knygvcdis (negalėdamas 

įskaityti parašo ant laiško): 
— Kibą jau tik vienas vel
nias galėtų tai ■ įskaityti! 
(į kasininkę) :
tai supras, Adelina!

Kasininkė (skaito): 
“Antanas Baravykas.’

Knygvcdis:
si tikrasis aniolas!

' GUI ’pdni

O,' poni e-

Tasai gyvenime,, iškišę 
viską, kas mokėjo išsižadė
ti visako.

hv » rnprlCRn Press ASSOCiat’nn.

Mokinių tipai. 20.000.000 berniukų ir mergaičių prad ėjo rugpj. 2 d. lankyti rnu
I ky klas<
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Sukaktuvių paminėjimui
Iš Lietuviškų Dirvų

Hoosick Failą, N. Y.
Jau 21 metai, kai čia lie

tuviai yra apsigyvenę. Bet 
pirmutinių čia apsigyvenu
sių lietuvių nėra — vienas 
išvažiavo kitur, kitas mirė 
ir taip visi pragaišo. Nieko 
jie čia nenuveikė. Matyt, ne
buvo vyrai augštos doros 
ir prakilnumo. Dabartės 
lietuvių yra apie 325 asme
nis. Nekurie yra pasiturin
ti.Turi savus namus. Yra 
4 lietuvių smuklės. Lietu
viai dirba liejyklose ir maši
nų'dirbtuvėse. Yra šv. Jur
giu K, dr-stė, uždėta rugpj.
1 k d., 1911 m. Dr-stę orga- 
nizavo -J. Šaulys. Tuoj po 
susitvėrimo ši dr-stė turė
jo 69 narius, o dabar turi 
86. Jai eitus geriau, jei ne
turėtų priešų. Yra tokių ne
išmanėlių, kurie atkalbinė
ja kitus nuo prigulėjimo; 
girdi ir be dr-sčių esą ga
lima apsieiti. Tie vargšai 
nepermato dalykų. Jei pa
žvelgtų į gyvenimą, tai pa
matytų kiek kenčia žmonės 
neprigulėdami prie dr-sčių. 
Juk nežinai žmogus, kada 
kas atsitiks. Dirbame prie 
pavojingų darbų. Kas va
landa tvirčiausias vyras ga
li būti sužeistas arba net 
užmuštas. Skaitąs laikraš
čius tokių pavyzdžių daugy
bes randa. Šeimynos atsi
randa skurde. Ne vien prie 
draugysčių mums reikėtų 
prigulėti, bet ir Susivieniji
me apsidrausti ant dides
nės sumos. Vedusiems ant 
$1.000 reikia apsidrausti.

Yra lietuviška valgomųjų 
daiktų krautuvė. Savinin
kas geras žmogus, todėl tu
ri pasisekimą. Laikraščių 
mus miestan šitaip ateina: 
10 egz. “K-ko”, 8 egz. “L- 
vos”, 35 “S-lės”, 8 “V. L”,
2 “L-vės”, 1 “K-vio”, 2 “Š- 
nio”.

nustoti skaityti laikraščius, 
kur nešvariai rašoma, ne
remiama ir net niekinama 
lietuvių tautiečių darbai. 
Patarė skaityti gražias a- 
pysakas ir eiles, protą lavi
nančias kningas ir stojan
čius už lietuvių tautą laik
raščius. Toliau buvo skam7 
binimas ant piano ir dekla
macija. Po to lošta “Dzū
kas ir Žydas”. Parodomą, 
kaip žydas nuo dzūko norė
jo pavogti pinigus. Žmonės 
prisikvatojo iš gražaus lo
šimo ir dailaus Veikalėlio,

Mano. žvilgsniu ^ yą^ąxąS 
nusisekė ger;ų, Kąįj> tdkin 
vakaran . turėjo^ ^ąųgiąu 
žmonių atsilankyti.

Švietimą mylinti.

S,

Hoosickfallietis.

Dę Kalb, III. '■ -
Skaitome laikraščiuose,

aui

ii* maž

svarbos.
bus su-

1 o prijaučiu ’ svečiams iš 
L i otri rėš ir -gausia i pilama 

Tautos 
Kituose 

miestuose rengiama; komi- 
t eta i sveči u pasitik i m u i.
Mąty^yra lietuvių mylin
čių savo tautą. Linksma da
rosiir sakai sau -V Lietuva 
nepražus. Pas mus, vienok, 
lietuviai apmirę, nekokį į- 
spudį daro šis didis tarp A- 
merikos lietuvių sujudimas. 
Tik trumparegiai
išmananti tegali nematyti 
Tautos i Namų 
Tuosna namuosna 
krauti lietuvių senovės pa
laikai, dokumentai, knin- 
gos. Mokslo vyrai tuos da
lykus tyrinės; aprašinės. 
Todėl ir mums ir toli esan
tiems švystelės šviesos spin
dulys. Tad; -uoliai remkime.

■ Uolustėvynainis.

So. Bostbn,Mass.
Rugpj. 23 d. ^bažnytinėj 

salėj atsiliko moksleivių 
vakaras.^ Programas buvo 
dailus. Gal kiekvienas išsi
nešė iš vakaro malonius į- 
spudžius, Pirmiausia padai
navo Choras porą dainelių. 
Po to kalbėjo vienas mok
sleivių. Savo kalboj nurodi
nėjo moksleivių organiza
cijos naudingumą. Paskui 
palietė socializmą. Prirodi
nėjo, kokias pragaištis turi 
nuo socialistų kentėti lietu
viai tautiniu ir dorišku at 

iais Ragino žmon

Kenosua, wis.
Mus miestelyj yra gražus 

jaunimo būrelis. Galėtų 
daug ko nuveikti tautos ir 
savo labui. Nedaug tarp jų 
judėjimo teapsireiškia. 
Čia yra “Birutės” choras. 
Jis darbavosi del šv. ''~tto 
bažnyčios. Bet dabai at
simetė. Rodos tai ti 
del vargonininko ir komite
to. Mus klebonas yra geras 
ir teisingas. Dabar tveria
ma ‘“Birutės” pašelpinė 
dr-ja. Prie jos prigulės 
terįs ir merginos,

J.

mo-

Ka.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Philadelphia, Pa.
Atvažiavo šin miestelin 

S. R. iš Wilkes Barre, Pa. 
ir panorėjo apsigyventi vie
noj lietuviškoj šeimynoj. 
Buvo priimta. Pabuvus vos 
tris valandas suspėjo apsi- 
kraustyti visas skrynias ir 
komodas. Pavogė keturis 
žiedus ii’ laikrodį. Viso ver
tės virš $50. Ta mergšė yra 
čia augusi. Ši žinia tebūnie 
tautiečiams perspėjimu. 
Pirmiausia težino, ką prii
ma, antra, tai laikyti savo 
brangenybes po raktu. Ži
noma, išmintingiau yra ne
pirkti auksinių daiktų. Ne
pirkti brangių laikrodžių, 
nei rinkučių. Išmintingiau 
taupyti pinigus, dėti ban
kai! ir žiūrėti, kaip čia su- 
gryžus tėvynėn arba čia pa
togioj vietoj namą ar far- 
mą ingijus.

J. P. R. So Boston, Mass. 
— Ar nesocialistas gali bū
ti kalbėtoju socialistams, ai’ 
ne, priguli nuo kalbėtojo ir 
nuo socialistų, taipgi nuo 
kalbėtojo temos. Jei kalbė
tojas turės paskaitą arba 
prakalbą temoj, nieku nesi- 
rišančioj su socializmu bei 
socialistų taktika, arba jei 
ir paliestų, bet tą padarytų 
tinkamoj formoj, rimtai, 
faktiškai, tai, žinoma, kad 
jis gali kalbėti ir prieš tai 
niekas nieko neturėtų.

Šis atsakymas dera ir an
tram klausimui, ar nesąjun- 
gietis sąjungiečiams gali 
but kalbėtoju. Tas priguli 
nuo kalbėtojo, publikos ir 
temos.

LIETUVIŲ I PILNŲJŲ 
BLAIVININKŲ SEI

MAS.

Meskill, Wash.
Rugpj. 21 d. patiko žmo

gų baisi nelaimė. Tai atsiti
ko ant stoties. Traukiniui 
ėmus eiti, žmogus nesisku
bindamas lipo iš vagono. 
Tuomet jis šoko ir pakliuvo 
po tekiniais. Iki kelių nu- 
žnybo abi koji. Vargšas 
tuoj su šiuo svietu persisky
rė. Kas kaltas, kad taip at
sitiko? Ugi pragaro gėraląs 
degtinė. Žmogelis buvo pu
sėtinai inkaušęs. Kasžin 
ar labai mokytam žmogui 
reikia būti, kad pasimokyti 
iš savo ir kitų nelaimių. 
Turbut ne vien mokytam 
reikia būti, bet ir išmintin
gam. Juk . girtybės baiseny
bės tiesiog akis bado, o dL 
džiuma to nemato ir nesi
liauja girtuokliavę.

Pilnas blaivininkas.

Toronto, Ont., Can.
Čia miestas nemažas, dai

lus, gatvės medžiais nusody- 
tos, oras sveikas. Lietuvių 
nelabai daug.. Rugpjūčio 23 
d. Lietuvos Sūnų dr-stė bu
vo surengusi pasilinksmini
mo vakarą. Laikas buvo 
smagiai praleistas. Yra ne
labų žmonių. Jie nori 
skriausti dr-stę ir turėti iš 
to šiokią tokią sau naudą. 
Tokie žmonės yra dideli 
niekšai, išgamos. Dr-stės, 
kurios nori pasekmingai gy
vuoti, turi žiūrėti, kad jų 
viršininkai butų dori, tei
singi vyrai. Ir nieku per
daug neužsitikėti. Ir teisin
giausių viršininkų atskaitos 
turi būti komitetų prideran
čiai peržiūrimos. Ypač ba
lius rengiant prie pinigiškų 
reikalų reikia skirti teisin
gus, ištikimus vyrus.

/ Ten buvęs.

Lietuvių Rymo-Katalįkų 
Pilnųjų Blaivininkų Ameri
koje Susivienijimo trečias 
seimas atlaikytas New Yor
ko mieste, Aušros Vartų 
Dievo Motinos lietuvių pa
rapijoje, Seimas atidaryta 
rugpjūčio 19 d. š. m., 10 vai. 
ryte, iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, kurias atlaikė cent
ro pirmininkas, gerb. kun.
A. Briška, vikaras šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos, 
Chicago, Ill. Diakonavo 
Sus-mo dvasiškas vadovas, 
gerb. kun. P. Saurusaitis, 
IJeb. šv. Juozapo . lietuvių 
parapijos, Waterbury, 
Conn. Subdiakonavo centro 
vice-pirmininkas, gerb. P. 
Lapelis, kl. iš Orchard La
ke, Mich. Cyril ir Meth. se
minarijos. Ceremonijų ma
gistru buvo gerb. kun. V. 
Karkauskas, vikaras šv. 
Juozapo liet, par., Water
bury, Conn, (kuris paskui 
išrinktas seimo vedėju). 
Laike šv. mišių pasakė gra
žų pamokslą gerb. kun. F.
B. Serafinas, kleb. Visuz v

Šventų lietuvių parapijos, 
Chicago, Ill. (jis anais me
tais pirmininkavo P. B. Su
sivienijime). Savo pamok
slu išparodė, kaip musų bro
liai lietuviai, beieškodami 
svetimose šalyse pagerini
mo savo būvio, neieško pro
gos atsitraukti nuo to bai
siausio nelaimių karaliaus 
alkoholio, aplamai prireng
damas pilnosios blaivybes 
reikalingumą Amerikos lie
tuvių tarpe. Baigdamas 
sveikino seimo atstovus, ra
gindamas ir padrąsindamas 
juos darbuotis suvienyto^ 
mis spėkomis ir kovoti prieš 
alkoholinę išsiplėtojusią ne
laimių sriovę, kuri žudo mu
sų brolius, musų tautą ir 
musų tėvynę, Lietuvą!

Per šv, mišias vietiniai 
ponai vargonininkai gražiai 
pagiedojo; atvažjave buvo 
ir iš artimesnių;, apygardų. 
Šie vargonįuiukii buvo at
vykt ąeimąn, J^aut iškil

nau-

įvyk- 
daug 
kai-

mingų mišių lietu pagiedo
ti : K. Strumskiš, dirigentas 
L. V. S-gos Amėhikoje, J. 
Steponavičius iš Elizabeth, 
N. J., Mileška’ iš Maspeth, 
S. Pranckietiš iš Brooklyn, 
N. Y., Šoketis( iš Rochester, 
J. Šaučiunas iš Bridgeport, 
J. Kovas iš Waterbury, 
Conn, ir vietinis A. Visma- 
nas. Giedojimas per šv. 
mišias darė didį įspūdį į 
klausytojus. Vietiniui ir 
tos apylinkės vargoninin
kams priguli širdingas ačių 
už jų prielankumą.

Po šv. mišių gerb. delega
tai ir svečiai susirinko į 
bažnytinę svetainę, kuri 
jau buvo prirengta sesijoms 
laikyti. Delegatų ir šiaip 
svečių pribuvo iš daugumos 
vietų Suvienytųjų Valstijų, 
būtent: iš Chicagos, III., 
Baltimorės, Md., Waterbu
ry, Conn. Worcester, Mass., 
Rochester, N. Y., Minersvil
le, Pa., Newark, Elizabeth, 
N. J., New Haven ir Bridge
port, Conn., Maspeth, 
Brooklyn, N. Y., Orchard 
Lake, Mich., New Yorko ir 
iš aplinkinių lietuvių 
sėdi jų.

Seime svarstyta, ir 
dinta Susi vieni j iman 
pagerinimų. Išrinkta 
kuriose valstijose agitato
riai, kurie užsiims viešai raš
tu, žodžiu, ar darbu platini
mą pilnosios blaivybės.

Seimą vesti išrinkta vedė
ju kun. Karkauskas. Pir
muoju raštininku kl. P. La
pelis, jo pagelb. J. Kovas.

Seiman prisiųsta iš visų 
šalių atjaučiančiii pilnąją 
blaivybę su viršum. 30 tele
gramų ii’ pasveikinimų laiš
kų. Reikia pastebėki? > kad 
šis trečias P. Blaiv. seimas 
buvo labai iškilmingas ir 
darė didį įspūdį į vietinius 
lietuvius ir į iš apielinkės 
atvykusius svečius.

Centro valdybon išrinkti 
tie patįs, išskyrus kasinin
ką, kuris prie daug užsiėmi
mų nesutiko būti toliaus; 
jo vieton išrinktas kun. 
Karkauskas.

Sesijos pasibaigė apie 7 
vai. vakare. Po sesijų vieti
nis bažnytinis choras, vieti
nio vargonininko pastango
mis surengė perstatymą 
“Gudri Našlė”. Veikalėlis 
nors ne visai pilnai tiko to 
vakaro papuošimui, bet at
sižvelgus į musų sceną, dar 
mažai turime tokių veika
lėlių, kad butų gyvai tinka
mi tokiose apeigose. Akto
riams reikia pripažinti gar
bę, išsilavinę buvo neblogai 
gi dar taip trumpame laike 
ką negalima norėti geriau. 
Po perstatymui tas pats 
choras sudainavo keliate 
tautiškų dainelių; dainelės 
į klausytojus darė dideli 
įspūdį, nors kąikųrios silp
nai harmonizavosi giedoto
jų tarpe, bet ir tai. negali 
ma užmesti jiems kaltę, nes 
jaunutis choras ątliko tiek 
kiek nesitikėta. O iš giedo 
tojų galima buvo fi spręsti 
kad jie stengėsi išpildyt- 
savo užduotį į energiškai 
Tarpais dainelių buvo pra 
kalbos. Pirmas kalbėjo P 
Blaiv. centro pirmininkas 
kun. Briška, antras kalbėjo 
kun. Jakaitis iš Worcester- 
io. Abudu savo kalbose la
bai nupeikė girtuokliavimą 
skatino visus prie blaivy
bės ; pastarasis kalbėtojas 
pažymėjo tą dwną, kad tai 
yra pilnųjų blaivininkų tri
umfo diena, kurioje išpuola 
visiems džiaugties. Pasibai
gus prakalboms ir dainoms, 
prasįflėfo Taiit išk,i, šokiai: 

ir prielankios širdies

suktinis, klumpakojis ir tt. 
Svečiai linksmai ir rimtai 
užsilaikė per visą laiką ir 
gausiais plojimais rankų 
apdovanojo per statytojus, 
kalbėtojus ir dainininkus. 
Svetainėje buvo keliūtas ir 
tokių, kurie kaž-ką užpaka
lyje bambėjo, gal tai buvo 
rudžio apgynėjai.

Priguli išreikšti pagar
bos žodį vietiniui kleb., kun. 
J. Šeštokui, kuris nepagai
lėjo savo spėkų, triūso, lė
šų 
taip iškilmingai — pasak 
kun. Jakaičio — triumfališ- 
kai surengti seimą savo pa
rapijoje.

Priguli garbė ir vietiniui 
vargonininkui, p. Vismanui, 
jo'Chorui, vietinei P. Blaiv. 
kuopai ir visiems geros šir
dies New Yorko lietuviams!

Utarninko ryte, rugpj. 20 
d., baigėsi seimas. Taippat 
su iškilmingom šv. mišiom, 
kurios atlaikyta liūdnam 
paveiksle už mirusius bro
lius blaivininkus. Po pamal
dų delegatai išsiskirstė 
linksmi kiekvienas namolei.

Buvo ir tokių žmonių, ku
rie prikaišiojo: — Kodel-gi, 
girdi, blaivininkai taip greit 
seimą pabaigė?... Kitos or
ganizacijos laiko keliatą die
nų, o jus, girdi, susibėgat 
ir jau vėl namo. — Nieko 
aš jiems nesakiau, nenore-, 
jau susikrimsti, tik pama
niau: Kaip-gi jus kitose or
ganizacijose laikydami sei
mus galite greit užbaigti 
seimą, jei eidami į sesijas, 
pirma smuklėse prie šala- 
bano susitelkę darote parti
jų seimukus, o tik paskui, 
su , padrąsytais alkoholiu 
smegenimis einate svarsty
ti ir tardyti taip svarbių 
organizacijos reikalų; todėl 
ilgiau ir užtrunkant; o mes, 
blaivininkai, su tyru protu, 
tai yra: su tuom pačiu, ku
rį mums davė Augščiausis, 
mes greit, rimtai ir pasek
mingai viską apsvarstome!

Nutarimai ir sesijų turi
nys bus protokole patalpin
ti. čia vientik aplamai sei
mo bėgis aprašyta.

Varg. J. Kovas, 
seimo rašt.

Geriausios su naujausiąis patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

Kiekvienas yra matęs ir kiekvienas mokąs rašyti yra rašęs fontanine plunk
sna. Nei vienas mokąs rašyti negali apsieiti be to parankiausio rašymui įrankio. 
Ištiktųjų, 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. fontanines 
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.

$1.60Kaina

-Kaina

Kaina

Siunčiant pinigus adresuokite:

/'eTOMA-li"SF.Lr ’r ' I

A A WATCHMAN & MODfRN ŠELF F|l LINO
■ 'l . Į

Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St CHICAGO

■tararai

Šiemet sukanka 15-ka 
metų, 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 sutikmiai su Adminis
tracija taigi ir nusprendė 
šias “KATALIKO” 15 kos 
metų sukaktuves kuomi- 
nors pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintą “KATALI
KO” numerį, kuriame turės 
tilpti visa “KATALIKO” 
historija, taippat žymesnių
jų atsitikimų tarp Ameri
kos lietuvių paminėjimai. 
Tame numery j, 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 diua. 
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. Pavardes pirmutinių 
draugijos viršininkų. ... ...

8. Draugijos tikslai (mię- 
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- 
kijoj.

11. Kokius 
pitalus valdo 
tikslams.

12. Kada 
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.

draugijos ka- 
ir kokiems

suorganizuota

5



KATALIKAS6

EI 
B

s 
E! ls savaites savaiten.

RUGSĖJIS, 1913 m.
K. Rozalijos p.
P. t -Lauryno
S. t Vigilija. Zakarijau® pr.
N. n po Sek. Beginus pan.
P. Užgimim. P. M.
U. Sergijaus, Gorgonijaus

10. S. Mikalojaus

4.
5.
6.
7.
S.
9.

J Patemij imai. |
Ant' Filipinų salų susek

ta plačiai išvystyta ir prak
tikuojama žmonių vergija, 
taip vadinamoji “palukinė” 
vergija. Pinigų skolintojas 
iš skolininko paima suau
gusius vaikus, arba ir jį pa
tį ir tie priversti už skolas 
veltui skolintojui visas am
žius tarnauti, dirbant sun
kiausius darbus, be jokio 

• už tai atlyginimo. Suvieny
tų Valstijų laikraštija tai 
patyrusi, sukėlė, baisiausią 
liarmą, nes jai pasirodė 
stebėtinu daiktu, kad kas 
tokio panašaus turėtų atsi
tikti po Dėdės Šamo Vėlu
va.

Bet toji pati “jautri” 
laikraštija visai užtyli apie 
darbininkų vergiją namie- 
je, pačiose Suvienytose} Val
stijose. Čionai ne keli tūk
stančiai filipiniečių, bet 
milijonai baltųjų darbinin- 
kų iš uždarbių negali pra
misti. O tečiau jie kapitalis
tams neskolingi. Suv. Val
stijų laikraštijai svetimose 
šalyse santikiai gerai žino
mi, bet kas veikiasi po pa
čia nosimi, to nemato, ar 
nenori matyti. Gi ir veid
mainingas šis pasaulis!
- *

Kas ko bijosi? Meksiko 
prezidentas Huerta tvirti
na, kad jis nieko nesibijąs; 
tą patį tvirtina prezidentas 
Wilson. Lygia dalimi ir 
Meksiko revoliucionistai 
nesibijo Huerto. Drąsa yra 
abelua, tai liudija iš visų 
pusių siuntinėjami ultima
tum’ai. Indomus daiktas, 
ar kartais Huerto neapleis 
drąsa, kuomet Meksiko 
pakraščiuose pastebės Suv. 
Valstijų šarvuočius, o ant 
sausžemio kelių desėtkų 
tūkstančių armiją? Nors 
prezidentas Wilson toli ša
linasi nuo karo, bet kas 
turės būti, jei Huerta nuo
lat tik tyčiosis iš Suv. Val
stijų7 Kaip ten nebūtų, bet 
audringi debesįs kįla.

*
Ant Suv. Valstijų užgulė 

visokie vargai. Washingto- 
oo valdžia su Meksiko rei
kalais negali jokiuo budu 
apsidirbti, o čia pačioj ša
lyj vieši vargas: valgomų 
produktų brangumas, tan
kus straikai, nepasiganėdi-! 
nimai, riaušės. Jei šalip to 
pridėsime ’nesusipratimus: 
su Japonija, nesmagumus 
su Europos valstybėmis Pa
namos perkaso reikale, pa
galiau muitų tarifą, supra
sime, kiek rūpesčių ant syk- 
suvirto ant Washingtono 
valdžios. J ei prezidentas, 
Wilson mokės iš tų visų 
vargti šalį be nuostolių iš
vilkti, užsitarnaus diploma- 

_ to ir politiko vardą.

r viską nuodugniai ištirs. 
Mums matosi, kad viskas 
dus atrasta kuogeriausioje 
tvarkoje, kadangi Ellis sa
los viršininkai į tokius “at
laidus” pasirengti visuo
met turi pakaktinai laiko.

- Suvienytu Valstijų fede
rate valdžia persergsti gy
ventojus nuo falsifikuotu de- 
šimtdolerinių banknotu, ku
rie pasirodę apyvartoj. Du 
tokiu banknotu valdžia jau 
turinti. Vienas anų išstaty
tas ant First National 
Bank, Chicago j, o antras
— ant Farmers and Mer
chants Bank, Los Angeles’e. 
Banknotai labai gerai nu
dirbti.

kad

Į klausimą, kokia turėtų 
būti lietuvių Vėluvą, “Drau
ge” randame sekantį dr. J. 
Basanavičiaus atsakymą: 
Lietuvių vėluva yra rau
dona; viduryje jos — vy
tis; arklys širmas, balnas 
tymas, šarvai — plieno, šal
mas — aukso, plunksna ant 
šalmo — balta, 
mėlinai-balta 
lietuviška.

*
Darbininkų 

mingai praėjo,

Vadinasi, 
Vėluva nėra

Bet 
turi 
ver

ge-''

šventė lai- 
bet darbi

ninku vargams nepadaryta 
galo. Jie buvę pasiliko. Juos 
išnaikys ne darbininku 
pseudo-vadovai ir rėksniai, 
bet jų pačių susipratimas, 
skaitant tankiau švarius, 
pamokinančius laikraščius.

Šių metą birželio mėn. lie
tuviu Amerikon atkeliavo 
5.307 asm., gi tuo pačiu 
mėnesiu iškeliavo 839 asm. 
Birželio mėn. lietuviu skait
lius Amerikoje pasidaugino 
4.468 asmenimis. Neįleista 
birž. mėn. 47

žąsis. Valstybė pagaliau su
sidaro kaip iš bėdįnų, taip 
ir iš turtingų ir kad ne bė
dini turi rupinties turtin
gaisiais, bet turtingieji bėdi
nais, tatai valstybės pride- 
rystė visupirmu remti bė
dinuosius. Kalėjimas tečiau 
nėra joki globa, ką vargdie
nis turi veikti mieste, jei 
neturi prie dūšios cento, bet 
nori valgyti ir miegoti?

“Turi dirbti”, sako tie,, 
kurie turi pinigų. Bet jei 
negalima gauti darbas?

Valstybė neleidžia jam 
net miegoti! Nes kambario 
nusisamdymui neturį ište
kliaus, gi miegoti tyrame o-' 
re uždrausta. Kasgi dary
ti?

Valstybė pati formaliai 
priverčia jį vagiliauti!

Užuot to, valstybė priva
lėtų intaisyti darbo namus, į 
kuriuos butų priimamas 
kiekvienas bedarbis; to
kiuose namuose priimtie
siems turėtų but suteikia
ma prieglauda ir darbas, 
nežiūrint kad tasai darbas 
butų i kuosunkiausias, gi 
užlaikymas kuokukliausias-1 
Priešingai gi valstybė tole- 

' ruotų tai, kad pavaldiniai 
turėtų “ gaišti”; ant gatvių.

Nelieka tatai nieko kito 
; kaip tai, kad vargas pats 
turės organizuoties! Kai 

t kur tokios organizacijos 
jau įkurta.

seka mums at-

Jack Johnson Francijoje. 
Žinomas juodas šampionas, 
Jack Johnson, kuris pas
prūdo iš Suv. Valstijų į 
Franciją, manąs palikti 
Francijos piliečiu, nes Pa
ryžiuje įgijęs ir nuosavius 
namus. Publika jam labai 
simpatizuojanti. Nesenai jis 
nukeliavęs Londonan. Visur 
jam padaryta prielankios 
ovacijos. Viename teatre 
baltveidės aktorės nenorė
jusios su juom scenoje pa
sirodyti. Publika už tai iš- 
vilpusi tas aktores. Jis 
viešai apreiškęs, kad Su- 
vien. Valstijų valdžia jį už 
tai persekiojusi, kad jis 
anais metais sumušęs bal- 
tveidį v kumštininką. Tame 
tvirtinime daug yra teisy
bės, tai buvo visas jo 
sikaltimas.

pra-

DuPlaukėjų kontestas. 
plaukėjai, kurie norėjo per
plaukti Anglijos kanalą La 
Man che, vienas iš Anglijos/ 
kitas iš Francįjos pusės,*

Kas gi nežinotų, kad vie
ni turtai nepadaro žmogų 
laimingu! Nuo kada pasau
lis yra pasauliu poetai apie 
tai dainuodami tvirtino, kad 
pinigai nepadidina žmogui 
laimės. Bet permažai žmo
nės kalba apie tai, jog 
lengviau būti geru pinigų 
turint, negu jų visai netu
rint. Ne kiekvienas pripa
žįsta auklėjamą vargo ver
tę.

Tankiai girdžiama, kad 
bėdinas žmogus turi aršiau' 
gyventi, negu galvijas, 
ir didžiausias vargas 
savyj didelę auklėjimo 
tę — vargas taippat
riausiai padaro aišku žmo
gaus būdą. I

Lengva būti geru turint 
daug pinigų, nes tuomet 
lengva tokiuo pasirodyti. 
Galima būti didžiausiu ne
vidonu, bet turint daug pi
nigų, galima visuomet u- 
žimti pagarbos vietą. Bet; 
jei kas yra bėdinas ir velka 
skurdą ir jei tuomet pasi
suka pagunda uždirbti šo
kino ar kitokiuo nevisai do
ru budu pinigų, tada žmo
gaus būdas apsireiškia vi
soj pilnybėj ir tada gali —, 
jei kas nori — pradėti au- 

• klėties.
Ne vienas juk, katras 

pats išsiauklėjo, patirs, kuo
met staiga subėdinės, labai j 
stebėtinų patyrimų. Kol 
buvo turtingas, rasi, apie 
jį kalbėta: “yra tai iškilus 
ir kiltadvasis būdas”. Ir 
jis pats apie tai buvo persi
tikrinęs. Paskui subėdinė- 
jo ir staiga pamatė, kadi jo 
būdas yra labai prastas, 
kad visuomet jis mąstė tik 
apie save, ir kad kuomet 
vargdieniai į jį kreipdavosi, 
visuomet juos, nors jo bu
vo giminėmis, nuo savęs at
stumdavo. Tuose gi keliuo
se atsitikimuose, kuriuose 
maldaujantiems tikrai su
teikė pagelbą, jam rūpėjo 
tuštybė ir locnai meilei pa-

’ sigerinimas. Tą viską dabar 
; matė kaip veidrody j. Ir dė
kojo likimui už subėdinėji- 
mą, nes sulaukęs progos 
ištirti save ir pataisyti sa
vo būdą. Taippat patyrė, 
kaip lengva būti geru ir 
kiltadvasiu, nepapildyti pik
tadarybės ir neteisti kitų 
prasižengėlių turint pini
gų, bet kad reikia būti did
vyriu neturint pinigų ir .už
laikant garbę be sutepi
mo.

Galima tatai pasakyti, 
kad vargas yra apvalantis 
žmoniją būdas. Lygia dali
mi yra taippat auklėjimo 
būdas — apvalo žmogų 
inio dumblų apsiblaususio. pasitikėjimo savo jėgomis ir 

'sugebėjimo, apie kurį se-, ------—1"-’
’ niau neturėjo jokio supra
timo. Todėl butų galima

Kaip prailginti gyvenimas.
Tuo budu sulyg J. Fi- 

not yra tvirta valia.
Jei persistatysime — ra

šo Finot — kad dusios sto
vis turi neužginamą intek
mę į kūno stovį, lengvai su
prasime, kad gamta apdo
vanojo mus budu, kaip už
tikrinus sau žemišką laimę.

Randamės nekuriais atž
vilgiais padėjime žmogaus, 
turinčio su gausiomis auk-

pasakytumėm apie tokį 
žmogų, jei jis nenorėtų tuo 
auksu, tais turtais naudo- 
ties? O tečiau tai atsitinka 
beveik kiekvienam žmogui. 
Žinome kaip lengvi panau
dojimui ir kaip užtikrinan
čiai veikia veikliai, kuriais 
mus apdovanojo gamta,. ne
žiūrint to tečiau mažas 
skaitlius žmonių moka a- 
nais pasinaudoti. Atsako
mu budu pritaikintos dūšios 
jėgos gyvenimo prailgini
mo reikale tegaH mums su
teikti labai didelį patarna
vimą.

Sulaukę tūlo amžiaus nuo
dijamos mintimi apie besiar
tinančią mirtį. Netenkame

dangi kanalo viduryj pa
sirodžiusios milžiniškos vil
nys. Nuo Anglijos krašto 
plaukė amerikiety. F. Su
llivan iš Lowell, Mass, ir 
petraukė darbą po dešimts, 
valandų- Frąncijos
krašto plaukė anglas Wolff 
ir sustojo nuplaukęs 24 
angį, mylias. Ligšiol tik 
dviem pasisekė tas kanalas, 
perplaukti: 1875 metais ka
pitonui Webbui ir 1911 me
tais W. F. Burgessui.

Pasklydo gandas, 
ant Ellis Island Ateiviai 
esą labai varginami ir iš
naudojami. Tuo dalyku pa
siskųsta net pačiam prezi
dentui Wife on. To psatifcri-įvo klaidas; klastingas net 
nimui prezidgMas paskyrė: 
^^■■■fl^^Ksmeiių. Ko- 

■t>s ‘mi salos

Įsivaizdiname, kad pri
siartinus šešių dešimčių 
metu amžiui, o kartais ir 
anksčiau -
silsio laikas.—Todėl nuo to 
laiko metame šalin visus 
užsiėmimus, pasismagini
mus. Pasišaliname nuo gy
venimo, kuris paskiau ir 
nuo musii pasišalina. Q 
juk fiziologija prirodo 
mums, kad žmogaus orga
nizmas dar ir tuomet tegali 
pilnai veikti, kai kad ir 
jaunuose metuose, kai kad 
seniau.

Jei duotame atsitikime 
virškinimas arba kits koks 
organizmo veiklumas apvi
lia, tai už tas pasekmes ne
reikia kaltinti 
bet neatsakantį 
būdą.

Kuogi tikrai

amžiaus, 
gyvenimo

yra senat
vė? Yra tai toksai žmogaus 
gyvenime laikas, kuriame 
žmogaus organizmas susi- 
naudojo iki tokiam laips
niui, kad artinasi link gam
tos jam paskirtų ribų. 
Tos ribos teoretiškai gali 
siekti 150 iki 200 metų.

Vienas Paryžiaus gydy
tojų tvirtina, kad nuo 60 
metų žmogaus amžiaus li
ga turi tuo mažiau intek- 
mės į žmogų, kuo žmogus 
darosi senesniu. Kitais žo
džiais: Kuomet žmogus su
silaukia kritiško amžiaus,: 
tuo daugiau gali tikėties 
sulaukti natūralių gyveni
mo ribų, ty. šimto metų.

O to priežastis7 Prie
žastis labai paprasta. Žmo
gus retkarčiais reikalauja 
60 metų amžiaus prideran
čiam su savo organizmu ap- 
sivaikščiojimui.

Jei tatai savo pabūklus 
valdome išmintingai, tai ga
lime jų naudojimą palaiky
ti šimtą metų ir daugiau. 
Tik pridera viršminėtą tei
sybę įdiegti protan iš jau
nų dienų, o galėsime sulauk
ti gilios senatvės.

mus pats yienas incognito, baimę prieš bombas ir ku« 
Persirengiąs paprastu ka- lipkas, tatai mėgina kovo- 
reiviu ir maršuojąs kelias’ti —• dantis už dantį, mė- 
mylias, žinoma, aplink sa
vo rumus; kiti atvirai va
žinėją karietomis ir auto
mobiliais be tam tikros 
sargybos, o Hispanijos ka
ralius ant Madrido gatvių 
pešasi su savais nevidonais. 
Regis, susinervavimas ir 
nuobodumas besėdint nuo
lat rumuosė pergalėjo visą

gina- prisijaukinti pavaldi
nius ir padaryti juos sau 
nepavojingais. Tečiau tas 
atsiekti nei vienam ligšiol 
nepasisekė, nes pavaldiniai 
į juos šnairavę šnairuoja.

Visgi aišku, kad karū
nuoti anarchistai jau ardo 
ligšiolaikinį draugijinį su
rėdymą.

APIE MIEGĄ
Ar pavojinga miegoti mė

nulio šviesoj?
Miegoti mėnulio šviesoj 

nėra pavojingą, bet tikėti 
į nesąmonę yra labai blo
gas daiktas. Milijonai gy
vuliu miega mėnulio švie
soj ir nieko bloga jiems 
neatsitinka. Labai apsirinka 
tie, kurie mano, kad žmo
nėms miegant mėnesiena ga
li užkenkti. Visos panašios 
niektikybos' yra astrologijos 
palaika. Senovės žmonių ti
kėta, kad dangiški kūnai tu
ri intekmę į žmogaus gyve
nimą. Manyta j U, kad mie
gant mėnulio šviesoj, žmo
gus gali iš proto išeiti. Ti
kėta, kad po tūla planeta 
gemant, patenkama po jos 
intekmę ir neišvengtinas li
kimas tam asmeniui esąs 
nuskirtas. Tai visai netei
singa. Bet ir ligšiol atsiran
da paiką, kurie tiki tokiems 
niekams ir duodasi apgau
dinėti kvailumo išnaudoto
jams.

Ar pavojinga miegoti drė
gnoj patalinėj.

Yra gerai žinoma, kad 
vanduo labai daug ir grei
tai sugeria šilumos. Tai-gi 
jei patalinė yra drėgna, tai 
nuo miegančio labai daug 
šilumos atimama. Del to 
temperatūra kūno nukrin
ta pergreit. O jei kūno ir 
kraujo temperatūra nupuo
la, tai jo gale atsispirti prieš 
įvairius mikrobus labai su
menkėja. Todėl tokiuose at
sitikimuose, ty. kuomet 
perdaug kūną atšaldiname, 
prasišaldiname, gauname 
plaučių uždegimą, slogas ir 
dai’ kitokias negales. Todėl 
reikia būti atsargiems ir 
neatsišaldyti perdaug.

Kodėl pabudus išveizi lyg 
kad vos kelioms minutoms 
tebuvom suvėrę blakstienas.

Taip dedasi del to, kad 
visos mus nuovokos apie 
laiką ir jo tekėjimą paeina 
nuo žinojimo, kad kas nors 
dedasi mumyse. Mums mie
gant ir nesižinant savęs, 
laikas del musų tuomet ne
egzistuoja ir pabudus išrodo, 
kad laikas ima tekėti lygiai 
nuo tos valandėlės, kuomet 
mes užmerkėme akis.

Taip atsitinka su tais, 
kurie miega ramiai ir gi
liai. Suaugusieji, vienok, 
nemiega taip giliai, kaip 
priaugliai. Negiliai miegąs 
pusiau jaučia kas pas jį 
dedasi ir aplinkui jį, ypač 
kas dedasi pas jį. Toks ne
ramus miegas yra mažai 
naudingas. Ir ryto metą pa
budus nesirodo lyg kad tik 
valandėlė atgal užmigome. 
Neretai pasirodo lyg kad 
amžius tęsėsi naktis.

Kodėl nebudinami pabun
dame?

Miegas yra paslaptingas 
apsireiškimas ir daug apie 
jį dar nėra žinoma. Vienok 
tikrai žinoma, kad nėra bū
tino reikalo išlaukinės pa
gelbės, kad pabusti. Galima 
išrasti kokio didumo rei
kalingas yra bilstelėjimas, 
idant miegantį pabudyti į- 
vaiiiose nakties dalyse. Ži
noma gerai, kad rytui pri
siartinant žmonės budriau ir 
budriau miega ir tuomet jo 
pažadinimui pakanka men
kesnio bilstelėjimo, negu gi
lioj naktyj. Ryto metą, 
kuomet žmogaus smegenįs 
yra atsilsėjusios ir gata
vos prie darbo, pakanka 
menkiausio bilstelėjimo 
arba šviesos spiktelėjimo, 
kad jis pabustų. G.

Karūnuoti anarchistai.
Ligšiol buvo priimta ir 

pildoma senas paprotys, 
turintis tikslą palaikyti 
draugijinę tvarką, kad au
tokratai valdovai nedrįso

1 perdaug arti susieiti su savo 
1 ‘ numylėtais ’ ’ pavaldiniais. 
Nekurie jų, kaip antai Ru
sijos caras, Turkijos sulta
nas, Hispanijos karalius ir 
kiti mažiau ar daugiau pat
valdžiai arba veidmainin- 
gai-konstitucijiniai monar
chai visas savo gyvenimas 
buvo priversti prasėdėti sa
vo rūmų mūruose, nedrįz- 
dami iškišti nosies tyresnian 
oran. Jei kur kartais norė
davo išeiti, tai apsistatyda- 
vo kareivių eilėmis, bet ir 
tuomet visas laikas drebė
davo, bijodami prarasti sa
vo niekam tikusią gyvastį. 
Ant kiekvieno jų žingsnio 
tykodavo įvairios rųšies

’ priešai, kurie buvo pasi
rengę nudėti kiekvieną kuri kūnas minkštas, suglebęs, 
pasisukusį tokį žmonių en
gėją. Išteisybės tai buvo 
vargas tiems karunuo- 
čiams, ypatingai tokiam Ru-i 
sijos Romanovui, kuris 
vo turtų negalįs jokiuo 
du apžioti, bet neturįs 
užtikrintos laisvės.

Tečiau pastaraisiais 
kais tie karunuočiai kali-, 
niai, regis, sudarė suokalbį 
sugriauti tą seną “draugi
jinę tvarką” ir kits paskui 
kitą mėgina jau nesilaikyti 
tų senovės paliktų papročių, 
mėgina savo pavaldiniams 
prirodyti, jogei ir jiems yra 
reikalas naudoties visuotina . . / ilaisve. •

Šitai Rusijos Romanovas

IŠ KUR GAUNAMA PER
LAI (ŽEMČIŪGAI).

Sakomą, kad gražiausieji 
paukščiai nėra geriausieji 
giesmininkai. Ir geriausias 
musų sparnuočius-giesmi- 

> ninkas lakštingalas nėra 
gražus paukštis.

j Austeris, kur išdirba gra
žiausią ir nuostabiausią 
daiktą — perlą, nėra gra
žus ant pažiūros. Jo lukštas 
yra kietas, šiurkštus, jo

jos peranksti mus ir aplei
džia. Su išvaizda, kad me
tų sunkenybė spaudžia, pri
prantamoj prie sėdinčio gy
venimo irs persto j ame uo
liau užsiimdinėję savais rei
kalais. Delęi viršnrinetų 
priežasčių laipsniškai ati
darome visokioms ligoms 
prieigą į ,kraują, sukrekė
jusį iš tinginystes. Perank- 
styba senątvčį ima ant mu-i 
sų viešpatauti ir štai bai-i 
giame gyvenimą po kenks
mingos autosugestijos in-, 
tėkmė anksčiau negu tas 
turėtų tikrai būti.

Taigi pamėginkime su au- ! 
tosu gesti jos pagelba gyven
ti užuot mirti! Turėkime^ 
visuomet prieš akis tvirtos*

Kaip-gi austeris išdirba 
perlą? Tai jis atlieka keistu* 
budu. Kuomet austeris yra 
jaunas, mažytis, jis plauki- 
aėja jūrės paviršiais. Netu
ri jis tuomet lukšto. Jis yra' 
tuomet it drebučio gabale-1 
lis. Kuomet, vienok, prade
da pas jį lukštas augti, tuo
met jis pasidaro persunkus 
plaukinėti ir nugrimsta jū
rės dugnan. Prisiglaudžia 
prie uolos arba prie kitko. 
Karts nuo karto atveria, 
savo liikštą ir įleidžia van
dens. Tame vandenyj pasi
taiko dalykėlių, kuriuos au- 
steris sunaudoja savo gy
vybės palaikymui. Kartais, 
vienok, pb jo lukStu pasi- 

ikšČioji-; taiko žvyro mažučiai gaba-

perlą.idant kiekvienas žmogus, 
net ir kunigaikščiai perei
tų vargo mokyklą. Rasi, 
kuomet nors tokia vargo 
mokykla bus laikoma svar
biausiuoju gero išauklėjimo 
daiktu.

Reikia vienok tik pa
brėžti apie liūdną šių laikų 
vargo pusę. Žmogaus visai 
bėdino, arba neturinčio už-: 
siėmimo valstybė neglobia. 
Valdžia rūpinasi tik turin
čiais pinigų žmonėmis. Tuoj 
tarpu turėtų but visai prie
šingai, kadangi bėdinas rei
kalauja daugiau globos įse
gu turtingas- Pridera pe
nėti alkanus paukščius, ne-

sa-
bu-
sau

lai-

Tikras bičiuolis peikia ta

girs, bi tik įgalės tuomi 
pasinaudoti. ;

mes galime sulaukti

lėliai, jie trinasi tarp lukš
to ir jo kūno. Tuomet auste- 
ris išleidžia iš savo kūno 
skystimėlį, kuriuo ir aplim
pa žvyro gabalėliai. Tas 
skystimas sustingsta. Tuo
met dar daugiau išeina \iš 
austerio kūno skystimo. 
Tas sluogsnis irgi susting
sta. Taip kelintą sykiu at
sikartoja tas skystimo išė
jimas iš austerio kūno ir 
aplimpa apie žvyro gabalė
lį. Po nekurio laiko šis ma
žas žvyro trupinėlis ir pa
virsta į tą gražiausią pa
saulyj dalykėlį
Šie perlo trupinėliai yra in- 
taisomi į žiedus ir t. t.. Bet 
yra dar kitos rūšies perlas. 
Yra tai tas, kuriuo yra aus
terio lukštas išklotas. Pas- 
tarasai yra panaudojamas 
pagražinimui guzikų, peilių 
ir šakelių kotų ir tt. Ši per
lo rūšis vadinasi periamu- 
teris.

Gražiausieji ir didžiausie
ji perlai yra išgriebiami 
pakraščiais Australijos, 
Naujosios Guineos, Borneo, 
Filipinų salų ir Cteylono. 
Narai nusileidžia jūrės dug
nan ir išgriebia juos. Jei 
narui pasitaiko ftUHtWis su

ąsa ant 1-W

6



f- j-5 7

Apie keturkojį žmogaus draugą
Šuo yra ištikimumo em-lbai jam prigelbetą sugauti 

blema (ženklas). Šis gyvu- ■u-~ 
lys yra be galo atsidavęs 
žmogui. Nei badas, nei žiau
rus apsiėjimas neišnaikys to 
šunes jausmo. Kaip ten 
žmogus nebūtą bėdinas, jo 
šuo smagiai su juo gyve
na, užsiganėdindamas men
komis atmatomis nuo jo 
stalo. O prisirišimas prie 
tą, kurie juos gerai užlai
ko, gražiai apsieina, tai tą 
keturkojį; prisirišimas prie 
žmogaus yra negirdėtas.

Kodėl šuo yra taip, be 
galo prisirišęs priežmogaus^ 
Kodėl jis nebėga iš namą, 
kur maistas dažnai jam y- 
ra menka? Juk jis yra mė
sa mintąs gyvulys tos pat 
Veislės, kaip ir vilkas ir ša
kalas. Jis turi stiprius žan
dus ir baisius dantis. Tai
gi šuo galėtu maitinties, 
kaip vilkas ir šakalas. Bet 
taip nėra. Šuo neapleidžia 
žmogaus. Taip dedasi del 
to, kad per šimtą šimtus 
metą darėsi tokie artimi; 
santikiai žmogaus ir šunes.

Patyrinėsime susidrauga
vimą žmogaus su šunim. 
Pirmiausia žinotina, kad ne
buvo tokios dienos, kuomet 
žmogus sutiko šunį ir tą 
dieną susidraugavo. Reikia 
daleisti, kad žmogus toli
moj, žiloj senovėj kariavo 
su šunim lygiai taip kaip 
ir su kitais žvėrimis. Daug, 
daug metą atgal žmogus 
nuolatai grūmėsi su žvėri
mis. Jis mito ją mėsa. Jis 
nebuvo ūkininkas, nė dar
žininkas. Nė sėjo, nė pjo
vė. Su laiku jis išrado, kad 
nekurie vaisiai, uogos ir rie
šutai yra geri valgyti. Tuo
met šunes buvo giriniai 
žvėrys, kaip vilkai ir šaka
lai. Jie buvo tarp žmogaus 
priešą.

Šunes galėjo 
kad žmogus 
tuos gyvulius, 
minta. Žmogus 
likdavo kaulus, ant kurią 
nemažai likdavo mėsos. Šu
nes ėmė sekti žmogą ir su
baigti, kas nuo žmogaus lik
davo. Lygiai taip seka hie
nos ir šakalai liūtą arba tig
rą. Ilgainiui šunes ėmė 
slimpinėti apie žmogaus ur
vą ir rankioti įvairias at
matas. Taip tai artinosi šuo 
prie žmogaus. Jie ėmė at- 
sipras'ti su vienas kitą ir 
bendravimas didinosi.

Ne vienas gali užklausti 
— ar-gi žmogus neužmuši- 
nėjo tuomet šunes sau fnai- 
stui? Be abejo jis dažnai 
juos užmušinėjo. Bet ją mė- 
sos nerušiosjo, jei kitą žvė
rį sugriebti galėjo. Jei paž
velgsime į svietą šiandie, tai 
pamatysime, kad žmonės 
nevalgo mėsos tą gyvuliu, 
kurie minta mėsa. Mes val
gome mėsą tik tą gyvulių, 
kurie minta grūdais arba 
žole. Mėsaėdžią gyvuliu 
mėsa esanti stangi ir gaiži. 
Žmonės ją vartoja maistui 
tik bado verčiami. Turbut 
taip buvo ir anuomet. To 
delei ir nebuvo tiesioginės 
priežasties užmušinėti šu
nis, ypač kurie rodė šiokius 
tokius prieteliškumo ženk
lus. Urvinis žmogus po 
pasekmingos medžioklės 
galbūt bovijosi, mėtydamas 
kaulus ir mėsgalius apsto
jusiems jo urvą šunims.

Juo dažniau jie matėsi, 
juo labiau rodėsi nauda iš 
susibendravimo. Žmogus pa-

patėmyti, 
užmušinėja 
kuriais jie 
dažnai pa

tcmijo šunes greitumą, ir 
gabumą medžioklėj. Aiškė- 
j<a,,jąm,i kad tas žvėris la-ltokius

liūs. Nė vienas nesiryžo 
pradėti. Tą valandą, nebu
vo pasauly dviejų liudnes-.; 
nią žmonių, kaip Nansen 
ir Johansen akįveizdoj 
šiaurinio žemgalio. Laivą 
jie apleido su 28 šunimis. 
Po baisią sunkenybią jie 
turėjo grįsti atgal. Johan
sen peršovė Nanseno šunį, 
o Nansen savo sankeleivio.

Daug yra pasakojimą, a- 
pie šunis, nusibaigusius ant 
savininko kapo.

Kova su girtuoklybe

kitus žvėris. Laukiniai 
žmonės labai gerai žino 
žvėrią papročius ir ypaty
bes. Todėl ir anuometinis 
žmogus turėjo patėmyti ge
ras šunes puses. Nekurie 
šunes gal nuolatai įsitai
sydavo būti netolies žmo
gaus urvo. Galbūt žmogus 
parsinešdavo šunyčius, au
gindavo namie ir ėmė nau
duoti juos medžioklėj.

Tas viskas, žinoma, atsi
tiko ne viena diena ir ne 
vienaismetais. Šunes su žmo
gum «usibendravimas išėjo 
abiem ant naudos. Šuo tu
rėdamas gerą uoslą nu
rodydavo žmogui žvėrią ir 
paukščią .vietas. Žmogus 
turėjo gabumą pagauti žvė
ris. Tuomet, žinoma, žmo
gus dalindavosi grobiu su 
šunim.

Bet laikai mainėsi. Žmo
gus žengė pirmyn. Erne jau- 
kytix gyvulius, sėti javus. 

; Medžiokle neužsiiminėdavo 
daug. Todėl ir šunes parei
gos keitėsi. Jis stojo nuo
stabiu prigelbėtoju aviu 
ganytojams. Aviu augin
tojams kalnuose begalo but 
sunku apsieiti be šuną. Šu
nes veik geriau žino avis, 
negu pats piemuo. Jie su
randa paklydusius ėriukus. 
Iš svetimo avią būrio ran- 

: da savo piemens užklydu
sį ėriuką ir gražiai atveda 

‘ motinai aviai.
Šunes yra 

labai greitai 
vairius darbus, 
pragarsėję 
vienuolyno 
lynas yra 
Keleiviai 
paklysta kalnuose, 
grasia tuomet urna mirtis. 
Šv. Bernardo vienuoliai 
stato sau už pareigą eiti 
pagelbon tiems keliaunin
kams. Jie turi tam dalykui 
išgudrytus šunis. Tie šunes 
atranda užpustytus žmones 
ir atveda vienuolius prie 
ją. Vienuolyne buvo šuo 
vardu Barry. Jis buvo iš
gelbėjęs 40 asmeną nuo 
mirties. Buvo labai tai di
džiulis šuo. Nepapratusiam 
žmogui jis galėjo baimę į- 
varyti. Turbut jis tokį ir 
patiko žmogij, kurs nusi- 

' gando to šunes ir, matyti 
bijodamas, kad jo neap- 

' draskytą, užplutino. Ant 
šunes kapo yra toks para
šas: “Barry, didvyriškasis. 
Išgelbėjo .40-čiai asmeną 
gyvastis ir keturias de
šimties pirmo užmuštas”.

Simes' yra vartojami vi
suose žemės kraštuose. Šiau
rūs eskimosai vartoja juos 
vilkti ją roges. Eskimosą 
šunes nedaug tesiskiria nuo 
vilką. Paleisti jie lekia į 
miškus* susimaišo su 
vilkais. Jei gerai užlaiko
mi jie yra, vienok, labai iš
tikimi žmogui. Bet labai rie
jasi tarp savęs. Kuomet gar
sus šiaurės žemgalio tyri
nėtojas Nansen keliavo, tai 
keli šunes žuvo besiriedami 

; tarp savęs. Nansenui vis to
lyn keliaujant į šiaurį, ėmė 
baigtis maistas. Reikėjo 
užmušinėti nekurius, kad 
maityti kitus. Buvo tai be 

' galo nemalonus darbas. Iš 
. pradžios šunes neėdė savo 
draugą. Bet ilgainiui ba-t 

idas prispyrė esti. Nansen;
keliavo su vienu draugu.; ei ja buvo pasileidžius ke 

į Galop juodviem teliko tiki
po vieną šunį. Maistas vi-

IŠ KUR GANAMA PER. 
LAI.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.)

išmokinami 
atlikinėti į- 

Yra labai 
šv. Bernardo
šunes. Vienuo- 

Alpą kalnuose, 
ypač žiemomis 

Jiems

praviru lukštu, tai jis meta 
skylėn kokį-nors dalykėlį ir 
jis pavirsta į perlą. Chinai, 
radę austerį su praviru 
lukštu, meta skylėn savo ko
kį-nors dievuką. Urnai šis 
dievukas ir 
lamutru.

Austerią 
Ceylon yra 
kovos ii’ 
siuose. Paprastieji žvejai 
užsikemša nosis, puspliki 
stoja ant akmens, kurs pri
rištas prie virvės galo, ir 
leidžiasi dugnan. Jam pa
buvus apie minutą vande
nyj, esti išvinduojamas. 
Tad suspėja vos keliat ą 
austerią įsidėti savo gur-- 
ban. O kartais ir be nieko 
išvinduojamas. Narams y- 
ra pavojus nuo didelią jū
rės žuviu, ypač rekiną. To
dėl imasi jie su savim dur
tuvą. Nekurie narai apsi
rengia nepermerkiamais ru
bais, ant galvos užsimauja 
šalmą it puodynę, prie ku
rio yra dvi guminės dūdos, 
per kurias jam pumpuoja
ma oras. Šalmo priešakyj 
esti langelis, kad naras ga
lėtu vandenyj matyti. Su
žvejoti austeriai esti skro
džiami ir perlai išimami. 
Atsitinka perlu žirnio didu
mo.

apsidengia per-

apie
tik

žvejojimas
pavelytas

balandžio mėne-
Paprastieji

Straikas. Londone pla
tinasi prie namu statymo 
darbininką straikas. Net 
Buckingham rūmuose, vi
sokie darbai sustoję. Dar
bininką vadovai grasia, 
kad jei darbdaviai neišpil- 
dysią darbininką reikala
vimą, tada busiąs pas
kelbtas generalis straikas 
ir pamesią darbus 250.000 
darbininką.

Paskutinė nota. Japoni
jos ambasadorius Suvieny
tose Valstijose, . baronas 
Chinda, sekretoriui Bry’- 
an’ui inteikęs paskutinę 
savo valdžios notą Kali
fornijos reikale. Notos tu
rinys, kaip paprastai, tuo 
tarpu nėra žinomas. Bryan 
tečiau tvirtina, kad 
sąs “priet etiškas” 
mentas.

sai baigėsi. Nesrietiškai! 
gaila jiems buvo,.žudyti.

P as k utinia  is laikais išė
jo aikštė,n labai indomąs 
daiktai reikale kovos su 
girtuoklybe Suvienytose 
Valstijose.

Šitai valstijoje Maine, 
kur gyvuoja prohibicija, ty. 
kur gyventojai negali pirk- 
ties degtinės, alaus arba vy
no, pasibaisėtinai platinasi 
girtuoklybe. Tos. valstijos 
gyventojai degtinę parsi
traukia iš kitą valstiją, 
Jiems -degtinę atgabena 
ekspresą kompanijos. .

Patsai valstijos Maine 
gubernatorius patvirtina, 
kad prohibicionistų parti
ja toj valstijoj daugiausia 
finansinio parėmimo aplai- 
ko iš ekspresinių kompa
niją, kurios apturi didelį 
pelną iš siuntinėjimo pri- 
vatiniems asmenims siun
timą su degtine. Tos kom
panijos pastebėjo, kad te
ritorijose, kur gyvuoja 
prohibicija, labai naudingu 
daiktu yra degtinės pirkly- 
ba, todėl jos labai uoliai ir 
agituoja prieš prohibicijos 
panaikinimą. Išnyktą pro
hibicija, ekspresą kompani
joms sumažėtą pelnas.

Dabar valstijoje Maine 
kongresan kandiduoja žy
mus prohibicionistas Litth- 

! field. Viešai savo agitaci- 
; jinėse kalbose pasmerkia 
girtybę. Gi slaptu keliu lie
pia savo agentams rinkikus 
nugirdyti degtine.

Ir rinkimą dienoje visi 
politikiniai Litthfieldo prie
šininkai turi but nugirdo
mi iki nepilno proto, idant 
jie negalėtą atlikti rinki
muose pilietybės priderys- 
čią.

Nesenai apkalbamoj val
stijoj gimė sensacija, kuo
met gubernatorius pareika
lavo, idant legislatura pra
vestą tardymus pavieto 
Cumberland šerifo reikale 

; už nepildymą prohibicijos 
. įstatymą ir prašalintą jį, 
jei jis pasirodytą kaltas.

Gubernatorius tvirtina, 
kad ir kituose pavietuose 
už tą pat šerifai patraukti 
atsakomybėn.

Legislaturą pradėjo tar
dymus apskąstą šerifą rei
kale.

Viršminėti faktai be a- 
bejonės turi atsikartot vi
sur, kur tik gyvuoja pro
hibicija.

Abelnai buvo daleidžia- 
rna, kad Vokietijoje gyven
tojai išgeriu daugiau a- 
laus, negu kitoj kokioj ša-

dvi
Su 

yra 
arti 
pri-

tai e- 
doku-

dėjo savo veto pripažinda
mas, jog bilius esąs nekon- 
stitucijinis. Nepaisant pre
zidento veto, kongresas iš- 
naujo tą bilią priėmė rei
kalaujama balsą didžiuma 
(dviem trečdalim). Gėralų 
pirkliams tasai įstatymas 
tai tikras smūgis ir jie 
tvirtina, kad jei tas įsta
tymas ir teismuose bus už- J 
girtas konstitucij'uiu ir 
jei bus pildomas, tai vie- ■ 
nu užsimojimu jis sunai- ■ 
kįs vieną trečdalį ją “biz- ■ 
nio” visoj šalyj. v

Antigėralą simpatijos 
kongrese pasiekė dar to
liau. Nesenai priimta įne
šimas >—• nuo liepos 1 d. 
1914 m. Washingtone pa
naikinti pusė įstaigą, par
davinėjančią gėralus.

Sulyg to priimto biliaus 
leidimus gėralą pardavinė
jimui gali gauti tik . tie vieš
bučiai, kurie turi mažiau
sia 50 miegamąją kamba
riu, vienoj bloko pusėj ne- 
gali but daugiau kaip trįs 
saliunai ir negali but dau
giau kaip keturi saliunai 
abiejose bloko pusėse. Ne
leidžiama uždėti saliuną a- 
tokume 400 žingsniu nuo 
viešąją mokyklą, be to ir 
bažnyčią. Negalima uždėti 
saliuno atokume 1.000 pėdą 
nuo “ Marine Barra eks ’ 
“Navy Yard”, “War Colle
ge” ir “Engineer Bar
racks”. Visi saliunai turi 
but uždaryti Inauguracijos 
dienoje. Abelnas saliuną 
skaitlius, taippat bufetą 
kliubuose ir viešbučiuose 
turi but sumažintas lig 300. 
Dabar yra 600 saliuną ir bu
fetą.

Taippat nutarta panai- J
kinti saliunus Panamos Ka- 1
nalo Juostoje. Nuo 1 d. lie
pos 1914 m. nebus duodami 
tam tikslui leidimai. Todėl 
jau ir dabar ten saliuną 
skaitlius sumažėjo. Pirmiau 
buvo 63, gi šiais laikais li
kę tik 35 saliunai.

Gėralą pirkliai veda nuo
latinę kovą įvairiose valsti-, 
jose reikale saliuną atidari- ‘
©ėjimo nedėldiemais. ir :
nors tos ją pastangos neat- J
neša jiems jokią vaisią, bet j
jie neužsileidžia, kas metai į
kovą atnaujina. Mieste New 3
Yorke nuolat reikalaujama 3
nedėldieniais saliunus lai- į
kyti atdarus nuo 1 lig 11 
vai. vakare^ Tas reikalą vi- f
mas buvo įsidūręs net le- 
gislaturon, bet tenai jis Ž
padžiauta ant sausos ša- ©
kos. f

Gėralą pirkliai Suvieny- |
tose Valstijose turi, milži- |
laišką galybę ir ją juris- |
dikcija „apima kuone kiek- I
vieną valstiją, kiekvieną į
sodžių ir miestą, uelšski- |
riant net pačios «<>ytniės —J

jos įvedirhas susidūrė su 
priešginybėmis.

Oregone prohibicijos prie
šininkai laimėjo maža di
džiuma. Floridoj prohibici
jos šalininkai užmetinėja, 
kad maža balsą didžiuma 
prieš juos pakilo tuo budu, 
kad gėralą pirkliai apmo
kėję nigeriams mokesnius, 
idant tie balsuoti; už saliu- 
ną palaikymą.

Texase prohibiciją sumu
šę piliečiai meksikonai su 
nigeriais visokiomis sukty
bėmis balsavimo metu.

Nežiūrint to pralaimėji
mo, ačią “local option” 
Texase saliunai dalimis pa
naikinti.

Floridoj yra viso 355 sa
liunai.

Valstijoje Arkansas, kur 
nigeriai perbalsavo prohibi- 
cijinį įnešimą, pravesta į- 
statymas, reikalaujantis, i 
dant išduodant saliunui lei
dimą didžiumą už jį balsa- 
viusią moterių ir vyriškių 
priklausytą baltajai rasei.

Charakteringas, daiktas, 
kad valstijose, kuriose gy
vuoja prohibicija, gyvento
jai yra provincionaliai. Ir 
čionai išeina aikštėn degti-- 
nes pirklių agitacija, kurie 
uždirba gerus pinigus siun
tinėdami gėralus didesnėj 
kiekybėj farmeriams. Iš 9 
“sausą” valstiją pietuose 
Georgia turi vieną, o Te
nnessee du miestu su 100. 
000 ar daugiau gyventoją.

Valstijos, kuriose nuo 50 
iki 80 nuoš. gyventoją nuo- 
lankąs prohibicijai, yra se
kančios: Alabama, Arkan
sas, Colorado, Florida, Ida
ho, Indiana Iowa, Kentuc
ky, Louisiana, Minnesota, 
Nebraska, New Hampshire, 
South Carolina, South Da
kota, Texas, Vermont ir 
Virginia.

Iš tų 17kos valstiją ran
dasi vos tik 9 miestai, tu
rinti po 100.000 arba dau
giau gyventoją.

Prohibicija persveria a-’ 
belnai tose valstijose, ku
riose didžiuma ■ gyventoją 
nėra atpludusią iš kitur. Gr 
kui’ atpludusią gyventoją y- 
ra didžiuma, tenai girtybė 
pilnai žydi ir gėralą pir
kliams nereikia vesti jokios 
kovos. Vadinasi kur dau
giau gyvena “foreinerių”, 
ten ii- girtybė turi sau pil
nas teises.

Prohibicijos platintojams 
svarbia kliūtimi buvo tarp- 
valstijinio pirklybos įstaty
mo peržengimas, nes lais
vai gėralai gabenta iš “šla
pią” valstiją į “sausas”

Per kelis metus prohibi- 
cionifetai tame reikale be 
jokią pasekmių vedė agi
tacijas. Ant galo jiems 
šis-tas pasisekė.

Šitai pirm metą Wa-

133.000.000 galioną to gėra
lo.

Dabartiniame laike 
trečdalys geografinio 
vienytą Valstiją ploto 
“sausa” teritorija ir 
pusė šalies gyventoją
versti apsieiti be saliuną.

1868 metais buvo 3.500.000 
gyventoją, gyvenančią teri
torijose, kur gėralą parda
vinėjimas liko užginta. 19-: 
00 metais tas skaitlius pri
augo lig 18.000.000. 1908 
metais tas skaitlius pasi- 
dvigubino ir išnešė 36.- 
000.000, gi dabartiniame 
laike 46.029.750. gyvento
ją gyvena tose vietose, 
kur uždrausta laikyti sa
liunai.

Nuo 1868 metą šalies gy
ventoją skaitlius pasidvi- 
gubino, kad tuo tarpu 
“sausą” teritoriją skaitlius 
gyventoją pasididino beveik 
tryliką sykią.

Labai indomus yra fak
tas, kad pietą gyventojai 
labiau stengiasi pas save į- 
vesti prohibiciją, negu šiau
rią. Tas galima taippat aiš
kinti ekspresinią kompaniją 
agitacijomis, nes tos kom
panijos daug degtinės iš
siuntinėja pietuose gyve
nantiems nigeriams.

1907 metais valstija Ge
orgia priėmė prohibiciją. 
Tais pačiais metais ją pa
sekė Oklahoma, o paskui 
Alabama ir Mississippi.

1908 m. geg. 6 d. užgirta 
prohibicija valstijoje North 
Carolina. 1909 m. valstijos 
Tennessee legislatura, ne
žiūrint gubernatoriaus ve
to, pravedė prohibicijos į- 
statjonus visoj valstijoj. A- 
labama, vienatinė pietą val
stija, vėliausiai dalimis pro
hibiciją pravedė, nes tik 
1911 metais. Iš 16 pavietą 
pilnoji prohibicija pravesta 
8-ose pavietuose.,

Lapkričio 5 d. 1912 m. 
valstija West Virginia pri
ėmė konstitucijai pataisy
mą apie prohibiciją. Tam 
tikslui panaudota visuotinas 
gyventoją balsavimas. Pa
taisymas priimta 92.342 
balsais didžiuma. Tik du 
pavietu balsavę prieš pro
hibiciją* Ohio su miestu 
Wheeling ir McDowell, ku
ris buvo “šlapias” per 50 
metu.

Visa valstija buvo užpil
ta brošiūromis apie prohi
bicijos naudingumą ir kol 
nutarta pataisymas, neku- 
riose vietose saliunai jau 
buvo uždaryti ačią “local 
option”.

Abelnai visur, kur tik vy
stėsi prohibicijinė agitacija, 
išpradžių buvo įvedama 
“local option”.

Valstijoj Maine, kurioj, 
prohibicija gyvuoja 55 me-.

i vesta gyventojams balsuoti 
blaivybės klausime. Ji pa-, 
laikyta kaip tik 758 balsais. 
Už saliunus balsavo 60.095,- 
prieš — 60.853. Tasai an- 
tiprohibicijinis judėjimas 
lengvai išaiškinimas aki- 
yeizdoje išnaudojimą, kokie 
augščiau aprašyta.

Valstijose Florida, Te
xas, Arkansas, Missouri, 
Colorado,, Oregon probibici-j

shingtone atlaikyta konfe-' Washingtono.

Išgelbėjo ekspediciją. 
Australijos keliauninką į 
šiaurinį žemgalį, dr. Maw- 
soną, su penkiais jo drau
gais išgelbėjus nuo mirties 
pasiųsta pagelbinė ekspedi
cija, kuomet keliauninkai 
jau neturėję valgią ir tik 
besimaitinę moržą širdimis 
ir liežuviais. Anglijos po- 
ručninkas Ninnis ir šveica
ras dr. Merz savo ekspe
dicijoje žuvę. Toji ekspedi-

dar 1911
gruody,i

as:

Statistikos priparodė, 
i kad tasai daleidimas yra 
i klaidingas. Vokietija uži- 
- ma antrą vietą, gi Suvie- 
■ nytos Valstijos, sunaudo-. 
jančios metais 1.851.000.-
000 galioną alaus, stovi vi-’tus, rudenį 1911 metą pa

ršą kitą viešpatysčių priešą-; 
į kyj. Suvienytose Valstij o-! 
j se gyventojai sunaudoja 
i šimtą milijonu galioną a- 
; lauš daugiau negu Vokie
tijoje. ’ 7

Rusija ' stovi priešakyj 
visą kitą Mdšpatysčią deg- 

. tinęs sunaudbjime, gi pas
kui ją antrą vietą užima 
Suvienytos Valstijos, kur 
kas metai sunaudojama’

r.encija, kurioj ėmė dalyvi!-' 
mą senatoriai, kongresma- 
nai, gubernatoriai, teisėjai, 
ir kiti žymesnį veikė jai, at-' 
stovaujanti prohibicijines 
organizacijas. Toje konferen’ 
cijoje pagimdyta bilius, rei
kalaujantis uždrausti gėra
lu įvežimą ten, kur gyvuo
ja prohibicija.

Vasaryj 1913 m. tasai bi- 
Jius vardu Kenyon — Webb 
liko kongreso priimtas, bet 
prezidentas Taft ant jo pa-f

Jie turi daugiau saliuną 
negu yra bažnyčią,. daugiau 
bartendcrią nei. dvasiškių, 
o ją metinė apyvarta sie
kia pusantro bilijono dole- 
rią.

Nežiūrint pralaimėjimą, 
kokius pastaraisiais metais 
turi vilkti, ją spėkos nuo
lat didinasi, nes kas metai 
gėralą išdirbimas ir sunau
dojimas neišpasakytai au
ga.

su Franci ja karui, pirmo
sios armija be jokio pasi-, 
priešinimo lengvai galėtą 
pereiti per Belgijos terito-

jai, žinoma, tas labai ne
patinka.

.atsiradęs ir senatorius iš 
New Yorko Elihu Root. 
Už ką jam suteikta pa-1 
gąi:bos diplomas, rasi, tai 

jBęlgįja sumanius »Wį jeno^universitefe, Holandjr^šino tik tie vieni diploma- 
psisąągdti, tatai tam- joj, išdalyta pagarbos di-į t^i.

Pagarbos diplomai. Ley

plomai žymiems pasaulio*
tarp kurią’ Džiąągsmo pasekmė.
’ ’2, . ’ ' ’ _Mpįšę, kaip tas gali-i stebėtinu budu

ma, vakar buvai visai ži
las, o šiandie tavo plaukai 
kaip varno plunksnos pa
juodavę?

— Mano prieteliau, ture-. J 
’’jau nepaprastai didelį I 
džiaugsmą, tatai plaukai I 

. man per jį ""■O-

7
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SAULE

Išeina tas ntarnlntas ir petnyčla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

mas. tarptautinis santaikos ant lygumos mušęs golfą.

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

TOKIOJ BIOS. Į

nean-

o

r.

Santaikos kongresas. Ha- 
agoj pasibaigė taip vadina-

tas! J.;
Jėzus atsisuko į dešinę ir pažinęs 

žmogžudžio sūnų, maloniu balsu prakalbė
jo - ----

------------r?—-—t—

Valdžia gelbsti Čekiją.
Čekijos biudžetą; atėjus
Austrijos centrai© valdžia 
pagelbon, paskirdama ša-

PIRMOJI DALIS.

ANT ŽEMĖS.

Dangaus Karalienė ‘
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ k J . MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa).
Bet Erodas su savo budeliais į ją nė 

nepažiūrėjęs nubėgo tolyn, ieškodamas vai
kelių. L.

Už tokią blogą širdį, dabar tas pauk
štis, gegutė, nebeturi savo lizdo kur perė
ti savo vaikąs,* tam tikslui vagia svetimą, 
kielės lizdą, kuri ir gegutės vaikus turi 
išperėti. Drebulė už baimę dreba ir dre
bės per amžius, nors butų didžiausia tyla 
ore ir pūikiatfsla giedra padangėje.

Negana to; paskui drebulę dar subjau- 
rioįo Judas (Judošius) — didžiausias pik- 
tadaris ii’ bjauriausias išdavėjas, nes iš
davė ir pardavė savo mokytoją, — už tai 
pasikorė ant drebulės šakos.

Riešutmedis tapo palaimintas. Nuo to 
laiko perkūnas niekad į jį netrenkia, tai 
žmogus keliauninkas laike audros drąsiai 
gali po juo pasislėpti. Mat, Jėzus iš pat 
pradžios šaVb gyvenimo, geriems geru, 
piktteinrbWtt užmokinėjo.

vl
Tyruose. Marijos piktdagis. Nakvynė 

pas žmogžudį. Išgijimas žmogžu
džio vaiko. Teisingasis latras.

Kvepiančios žolės ir
• balzaminai.

Tamsiame miške gyveno žmogžudis, 
kuris užpuldinėdavo žmones, apiplėšdavo 
ir užmušinėdavo juos.

Pro tą vietą, kur gyveno žmogžudis, 
šventoji šeimynėlė bėgo į Egiptą.

Per tamsu mišką ėjo du keliai: vienas 
po dešinei ringavosi per krūmynus, pro pa
čias žmogžudžio tiiobas; antras kelias ėjo 
per tamsumynus ir plyuias: lengva buvo 
paklysti.

Šventas Juozapas ir Marija su Jėzumi 
atsidavė ant valios Dievo, pasimeldė, pa
sidrąsino ir nuėjo tolyn.

Miške jau temo, iš žemės kilo šalta 
migla. Peršalęs kūdikis gailestingai verkė.

Pana Marija atsisėdo po medžiu prie 
piktadagio pažindyt kūdikį Jezu. Taip be- 

^žindant, keliatas laši; Dievo Motinos pieno 
nutriško ant lapų bei žiedu piktdagio ir pa
liko jis išmargintas baltais plėmais. Nuo 
to laiko -margas piktdagis, vadinasi—pikt- 
dagis-švmičiausios Panelės Marijos.

Temo kaskart labiau ir labiau, baisu 
buvo šventajai šeimynėlei nakvoti miške.

Žmogžudis, kaip koks laukinis žvėris, 
tykojo ant kelio pakelevingųją. Išgirdęs 
tankumynuose balsus žmonių, kaip pikčiau
sias žvėris, nušliaužė patylomis į kitą pu
sę savo trobų. Ateinančius- pakeleivius ren
gėsi užmušti, o jų turtus bei rubus paimti 
sau.

Staiga pajuto, kad kraujais primirkusi 
šlėga, su kuria žmones užmušinėdavo, pa
liko taip sunki, kad vos-nevos galėjo pa
vilkti.

Apsidairė aplinkui, pažiurėjo žmogžu
dis priešais ir jo akyse kasžin kas nušvito; 
tada geriau pradėjo stebeilyti ir pamatė 
tris mėnesius, o po jais sėdinčią šventąją 

^iajycleivių šeimynėlę. Tankumyne silsėjo 
Pana Marija su kūdikiu ir Juozapas, visi 
buvo permerkti lietaus ir drebėjo nuo šal
čio. Norėjo paklausti, kas jie per vieni, iš 
kur čia atsirado ir kur eina? Bet jo lu
pos sustiro, pasidarė jam ant širdies bloga, 
.tai tik murmėjo sau po nosia kai laukinis* 
žvėrelis, neišdrįzdamas nė vienu žingsniu 
prisiartinti.

Suėmė visas savo jėgas žmogžudis ir 
norėjo žengti prie pakeleiviu, bet pagriebė 
jį kasžin kokia audra ir įmušė į žemę ligi 
kelių.

Suprato tada jis, kad jis nevertas 
žmogžudis negali nė artyn prieiti, nė pa
lytėti moteries, nė kūdikio, nė senio Juo
zapo. Mėnesiai ties jų galva sakyte sakė, 
kad čia kitokį žmonės, kuriu galvas negali 
palytėti nė žmogžudžio šlėga.

Paprastas žmogžudžio piktumas pra
žuvo; jis rūsčiai, paniūromis žiurėjo į juos, 
tarytum, gėdydamasis savo žmogžudiškos 
[silpnybės.. . Galiaus jo žiaurioje krutinėję 
aižiiepsnojo meilė žmonių ir jis nužemintu 

alsu naklausė:

— Kaip jus galite nakvoti miške ant 
šlapios žemės, dar-gi tokiame drėgname 
ore? Štai prie kelio, už šitą riešutyną yra 
mano namelis. Eikite ii’ pernakvokite!

Pana Marija paklausė jo kalbos. Visi 
tris nuėjo į žmogžudžio grįčią. Išsigandusi 
žmogžudžio žmona pasisveikino su jais. Pa
prašius nakvynės, neatsakė, priėmė.

Apėmė žmogžudžio žmoną didis gailes
tis, kada pamatė prie Panos Marijos kru
tinės drebantį nuo šalčio kūdikėlį, nes ji 
ir buvo motina ir turėjo kūdikį. Suprato, 
kad, jos vyras žm.ogžudis tyčia tuos pake
le vingus žmones užsikvietė pas savę į nak
vynę, kad-paskui visus tris užmušti, tai' 
susigraudinusi prakalbėjo:

— Skubinkitės, mano mieli, iš čionais, 
kol dar laikas, nenakvokite čia!.. . Aš esu 
žmogžudžio žmona, mano vyras sugrįžęs' iš 
miško tikrai yus užmuš!...

Dievo Motina, Pana Marija atsakė :
— Nusiramink, žmonele, nesirūpink 

be reikalo.-Mes nepražūsime! Dievas yra 
su mumis.

Pana Marija, eidama gulti, pasiprašė 
geldelę, pasišildė vandens ir pradėjo mau
dyti Jėzų. * žmogžudžio žmona, pamačiusi 
labai gražu Jėzaus kūnelį, atsiminė savo 
vaiką, ir priėjusi prie lopšio, liūdnai į jį 
žiurėjo. Marija, tai matydama, liepė ir jai 
savo mažutėlį išmaudyti.

— Negaliu, mano sūnūs visas piktša- 
šiais aptekęs... Negerai tokį skauduliuotą 
kartu su sveiku kūdikiu prausti, — verk
šleno motina, žmogžudžio žmona.

Bet Dievo Motina, Pana Marija, nie
ko nebelaukdama, liepė paduoti skaudu
liais aptekusį vaiką ir savo rankomis.,, ta
me pačiame vandenyje, kur Jėzus maudėsi; 
išmaudė skauduliuotą vaikiuką. Kaip tik 
Įkišo j vandenį, tuojaus nuo skaudamo vai
ko kūnelio visi piktšašiai nukrito ir. žaiz
dos užgijo. Dievo Motina sugrąžino.žmog
žudžio vaiko motinai sveiką ir linkšiąą vąį-‘ 
kelį, kuri begalo tuom apsidžiaugė. Tuo 
laiku parėjo iš girios ir žmogžudis, tad pa
matęs stebuklą persigando ir jo sąžinė at
sibudo, nė pats nebežinojo ką bedaryti. No? 
rėjo auksu ir sidabru užmokėti už išgydy
mą sunaus, bet pakeleiviai tu gėrybių ne
priėmė; tada žmogžudis pamatė, kad vi
sos šio pasaulio gėrybės yra niekais, tik 
reikia Dievui užsimokėti kitaip: subjaurin
tą dūšią apvalyti nuo nuodėmių, ir paau
koti savo dūšią kūdikiui, atėjusiam gydyti 
žmoniją nuo baisių dūšią ir kūnų žaizdų. -

Taip nutaręs padaryti, pradėjo mėta- 
voti.

Jėzus ant Panos Marijos ranką sėdė
damas netikėtai prašneko į žmogžudžio su- 
ną:

— Kaip mudu kartu maudėvoš, tai,ta
da nors, abudu kartu ir mirsiva! -

Taip ir atsitiko, žmogžudžio sūnūs ne- 
besekė prisikėlusio iš nuodėmių ir pasitai
siusio tėvo. Paaugęs draugavo su ištvirkė
liais, nebeklausė tėvu gerų pamokinimą ir 
persergėjimu ir paliko žmogžudžiu bei lat
ru.

Galiaus valdžia pagavo jį ir už žmog- 
žudybes kartu su Kristum nukryžiavojo 
ant kalno Golgotos arba Kalvarijos.

Prikaltas latras po dešinei Kristaus 
ant kryžiaus, žiūrėdamas į Jėzų prabilo:

-— Tas žmogus nekaltas!
Latras iš kairės atsiliepė:
— Kad nebūt kaltas, nebūt nė prikal-

— “Ištikro, dar šiandien, su manim bu- 
si rojuje!”“.

Apie tą iųaUdyklę paliko dar toks pa
davimas. Ant/rytojaus, žmogžudžio žmona 
išpylė tą vandenį, kur Jėzus ii’ jos sūnūs 
tapo-išmaudyti,:-į daržiuką. Paskui tame 
darželyje aųgusios labai kvepiančios kviet- 
kos, iš kurią moteris padirbusios kvepian
čią mostį, sąr kuria, dedant į grabą, Jėzaus 
kūną ištepusios.

•„ vii.
Dieyp Motina, Pana Marija 

sėjikė.
Pana Marija su Jėzum ir ’ Juozapu 

sveiki ir gyyi išbėgo iš miško ir drauge iš 
rankų baisių žmogžudžių. Už miško buvo 
išmarginta "ežiomis žemė, nesenai suarto 
tuščio laukę; javai dar nežaliavo. Apsidai
rius Pana Marija aimanavo:

—Kur čia dabar pasislępti, kur bėgti? 
Kur dingti?/!. Nes, ana, Erodo budeliai 
atsiveja su kalavijais, suteptais nekaltu 
kūdikių kraujais!...

. . ' (Seka toliausi

Kningininkų protestas. 
Suvienytą Valstiją projek
tuojamame liaujame muitą 
tarife norima muitas uždė
ti ant prisiunčiamą iš už- 
sienią neanglišką kningą. 
Visos gi angliškos kalbos 
kningos norima įleisti be 
muito. Andai Vokietijos 
kningą leidėjai turėjo Lip- 
ske savo suvažiavimą, ku
riame išnešė protestą prieš 
Suv. Valstiją valdžios su
manymą — uždėti muitus 
ant prisiunčiamą į 
glišką kningą.

laikyti Vienoje gi 1915 me
tais mieste •San Francisco, 
tarptautinės parodos metu. 
Kongresas priėmęs rezo
liuciją prieš Panamos per
kaso apginklavimą. Priim
ta tai’p-tautinė septynių 
spalvą ant balto dugno Vė
luva.

Dalyvaus parodoje. Fran- 
cijos valdžia nusprendžius 
dalyvauti .1915 metais tarp
tautinėj Panamos parodoje 
mieste San Francisco. Mi
niman miestan valdžia pa- 
siunčius savo- atstovus, ku
rie parinksianti ant paro
dos lauko savo pavilijonui 
vietą.

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

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

Naujas kabinetas. Holan- 
dija ilgas laikas buvo be 
ministerią kabineto, kadan
gi nei vienam J‘ištikimam” 
šalies vyrui nepasisekė jis 
sudaryti. Dabar karalienė 
Wilhelmina kabineto su
darymą pavedusi valstybės 
tarybos nariui von del’ Lin
den. Kabinetas turįs but 
sudarytas iš visą partiją 
reprezentantą.

Esperantistą kongresas.
Berne, Šveicarijoje, rugpjū
čio 24 d., prasidėjęs 9-tas 
tarptautinis esperantistą 
kongresas, . kuriame daly
vaują daugiau tūkstančio 
delegatą, atstovaujančią 23 
tautas. Daug dalyvaują de
le galą ir iš Suvien. Valsti
ją

Prieš alkoholį. Belgijos 
mieste Gaudavo j atsibuvęs 
tarptautinis neurologą kon
gresas, kuriame nutarta, i- 

dant ateityj alkoholis jo
kia forma nebutąvartojamas 
medicinoje, ty. .vaistuose, 
taippat, kad tieji alkoholio 
nuodai nebūtą? siuntinėjami 
į Europos kolioiiijas, kur 
gyventojai nėra dar užsi
krėtę alkoholiumi.
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Kova su trustees. Lon- 
done atlaikyta tarptautinis 
kooperativią draugiją kon-j 
gresas, kuriame ^dalyvavd 
suvirs 600 atstotą. Kon-. 
grėsė kalbėjęs ir buvęs 
Kanados generaiis ‘ guber
natorius Grey, kuris pas
katinęs kooperatives drau
gijas laikytįes solidarišku- 
mo ir pažymėjęs, kad tik 
tokią draugiją išsivysty
mas tegalįs užduoti galu
tiną smūgį visokiems trus- 
tams, plėšiančiams žmoni
ją- į. . ?■ ” " "■i.

Susitaikė. Du senai tarp 
savęs nesutinkanti hindi; 
valdovą namai, Indijoje, 
pagaliau susitaikė: Gaed- 
waro maharadžo duktė iš
tekėjo už Beharo mahara 
džo sunaus. Gaedwar ir Be- 
har yra feudalities Indijo
je valstybės. Sutuoktuvės 
atlikta Londone sulyg an
glišką įstatymą.

Susitaiko^ Nuo nesenai 
intempti santikiai tarp Au
strijos ir Italijos, sakoma, 
pasitaisę, kuomet Italijos 
karalius Viktoras Emanu
elis prisiuntęs f savo spe
ciali atstovą Vienon pas
veikinti Austrijos senutį 
Praną Juozą jo 83 metą, 
amžiaus sukaktuvėse. At
stovas Austrijoje labai nuo
lankiai ir iškilmingai pri
imtas. •

ną. Kaip žinonia, Čekijoje 
lig laikui savitumas panai
kintas, nes vokiečių atsto
vą obstrukcija seime Čeki
ją privedė kuone prie pat 
bankroto.

Pilni blaivininkai. Lai
kraščiai daug yietos pašven
čia pilnajai blaivybei, ku- 
riaja persiėmę žymesni pa
saulyj asmenįs. Pirmiau bu
vo rašoma apie prezidento 
Wilsono ir valstybės, sekre
toriaus Bryano blaivybę. 
Nesenai blaivininku palikęs 
Vokietijos kaizeris. Paga- 
galiau laikraščiai paskelbė, 
kad tokiuo pat palikęs Ja
ponijos premjeras Yama
moto. Pastarasis be to esąs 
labai kuklus žmogus. Nors 
esąs karo laivyno admirolu, 
;ečiau uniformos nekuomet 
nenaudoj ąs. Kaip matyt, vi
si žymesni vyrai pavirs pil- 
fihiS' blaivininkais.

Sudegė rezervoarai. Smir
noj, Mažojoj Azijoj, sude
gė amerikoninio trusto 
“Standard Oil Co.” sande- 
iai ir rezervoarai. Nuosto- 
iai esą milžiniški, bet tru- 

stas tuomi nenukentės, nes 
jis moka ant žibalo padi
dinti kainas ir jam viskas 
su nuošimčiu sugrįšta.

Garlaivių kompaniją ko
va. Europinėms garlaiviu 
kompanijoms grasia visuo
tina važinėjimo karną per 
Atlantiką kova. Konkuren- 
cijinė už kainas kova 
jau vedama tap kompa
niją “Lloyd” ir “Hamburg 
American Line”. Ton ko
von dabar norima intraukti 
ir kitos kompanijos. Tuo
mi, žinoma, pasinaudos vi
suomenė.

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 
jsitėmyk gatvės numerį, 456 South 
State St., arba 14 South Clark St.

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

Uf
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Kaštas tik vienas doleris (1.00) yra 
teip mažas, jog pavidnas atsilankyti 
j 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 gerasfšis Juosme- 
nis (support)' yra 'ir įi'žtad' Jtorim

* -.y • I-ii
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. į <

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

Užginta išeivystė. Austri
jos valdžia užgynė išeivys- 
tę iš Galicijos, Policijai į- 
sakyta areštuoti visus vy
riškius, nuo 18 lig 36 m. am
žiaus, norinčius be valdžios 
leidimo keliauti į Kanadą 
arba Suvienytas Valstija. 
Areštuojami busią baudžia
mi už prasišalinimą nuo 
kareiviavimo. Lenkams tas 
gimdo didį nesmagumą.

Sufragistės veikia. Nese
nai laikraščiai buvo paskel
bę, kad Anglijos kariaujan
čios sufragistės nutarusios 
savo kovą-lig nekuriam lai
kui pertraukti, bet pasiro- 
dė, kad toji žinia buvo me
laginga, nes šiomis dienomis 
dvi sufragistės apkulusios 
premierą Asquith, kuomet 
tas ties savo vasarnamiu

kongresas. 1914 metais tok-,
i kongresas nutarta at-, kiusios. Sufragis

Kaip ’katės premjerą dras-Į

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

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

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

CHICAGO (Advt.).

DU-KART NEDELINIS LAH^AŠTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: -

AMERIKOJ fmeta.ms^pUsei matą $1.25
P.TTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli Uj U 11U1UJ į jQj if Skotijojiss. pruSUpše 15 n

W. D. Boczkauskas & Co
520-522 W. South *11 Mahsnoy City, Pa.
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bTRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 W. Madison šat

tanti vertę geros

Kliubuose, Moteliuo
se ir Saliunuose. Y r;

Reikalauk S-O

Užganėdiname Pirkėją
Jei mes nepažvelgtumčm į ateitį, jei mes nepaisytumėm, ką jus ar 

kiti pasakys apie mus, mes galėtumėm visokias mašinas pigiau par
duoti, bet mes negalėtumėm indėti į jas IRC gerumo. Iš visų 

pusių pasipiltų neužsiganedinimai ir urnai nebūtų rinkos I H C ma
šinoms.

I HC mašinos stovi toli nuo tokio išdirbimo budo. I H C yra no
ras visuomet statyti mašinas, kad išdirbti sau gerą vardą ir paro
dyti Amerikos farmeriams dirbėjų gerą valią. Tuo keliu' Išdirbėjai 
ėjo per daug metų. Pardavėjas, kuris parduoda T H C "mašiną, tikisi 
del jos gerumo turėti bizni su pirkiku vėl. Pirkikaš’ 
perka užtikrinimą ir saugumą kartu. Jis susiduria su gero vardo 
ir teisingo pardavinėjimo visų I H C mašinų.. Jis žino, kad tai 
geriausia mašina, nes ji yra tinkama visokiems darbams ant farmij — 
pompavimui, medžių pjovimui, laistymui, separatoriui etc. Jis ži
no, kad atsakomybė I H C mašinų tęsiasi, kol mašina tarnaus jam 
ant farmos. '’

Kuomet jus pirksit mašiną, pirkit didesnę, negu reikia jums 
jūsų dabartiniuose, darbuose. Jei tai yra I. H 0‘ mašina, tai ji laikys 
ilgai. O jūsų farrna nuolatai didysis. Gali but, kad po penkių-šešių 
mėtų reikės pirkti didesnę mašiną. Tokiu budu dabar pirkdamas 
didesnę, geriau padarysi.. Jei jus pirksit didelę mašiną ir nevarykit 
pergreit, tai ji laikys ilgiau. Gauk mašiną ganėtinai didelę ir pa
sitikėk ant jos.

1H C Aliejaus ir Gazo Mašinos
■ I H C aliejaus ir gazo mašinos, varomos gazu, gazolinu, nafta, 

_>-kerosimi. ir. alkoholiu.. Didumo esti nuo J iki 50 'arklių ■ spėlios. Jos 
esti visaip pritaikomos, pakilnojamos, ant vietos pritaisomos ete. 
1- H C aliejaus mašinos pjovimui, kūlimui ir tt. esti nuo 6-12 ir nuo 

■‘"30'60"mklių 'spėkos.
Apžiūrėk. I H. C mašiną pas vietos pardavėją. Dasižinok apie ją 

ką ji gali daryti arba reikalauk katalogą iš

International Harvester Company of America
(lasorponded)

Chicago ę USA

*A4kJ

Išgydysiu Jus 
in NUO PASLAF-

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pss ma 
S,oas»is«gT 

siu jus aa 
sados. A 

gvarant uoju 
kiekvien am u 
ganė d i alma 
kuris atšilau 
kys in mano o 
tisą. Asz isa 
gydysiu jus ua

tarsi miestą, 
kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
Bzczins. lai 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
tavo medicinas 
priprovas k u- 
rias ase pati 
importuoju. 
Dabar laikai

Specialistas kuris 
fszgydo ko kiti DegulL

IsMi^ydyti Ir būti sveiku. Rodą ir Įsa- 
mamMMTojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ass pilta i kyši u mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu ftrrgaĮėjima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietu v Isz kai.
Western Medical Institute

1821 Blue Island Ave., 2 lob. vimalBkro- 
koe, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RBNFBR. Specialistai.
Vat 8r. iki 8:30 v., nedel.Tr. iki 12 dim

AR NORI

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISrORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.509f

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas'yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra , 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir 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:

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

f Labai naudinga kninga
. M. Bernatowicz.

Pajauta, tizdeiko Duktė 
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ. 

^istoriškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468,

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
AUDEKLO $1.25

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimti

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia
3249-53 So. Morgan St C1UCAGQ,3LL.

■ v s s ■

UOKINTIES NEKUOMET NERft VELUI

r."

Kiekvienas finogus privalėtų perskaityt šitą kningf

DANGUS
1’1

Pagal K. Flammarion, parašė
P. BRANDUMAS.

.rauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

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

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAG1KAS)

3250 Union Ave.. CHICAGO, ILL.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW Y0ĘK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Mareoni bevieli ne stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietuar informacijos kreipkitės

L ranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner <& Co..

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

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

si visur Suvienytose Valelijose

Ar Skti'fei Kada Laikraštį "LIETUVA?
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rą>yk adresu:

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

S66 Milwaukee Ave. 
kampas Center Ave. 

į Paiikmingai gydo vyru, fo- 
I toru ir vaiku ligas. Taipgi f 
I paslaptingas ir kraujo Ilgas. 

Ž Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
«• ir nuo 5 iki 9 vak.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Pel. Yards 502 JOS. J. ROZHOY pard.

ATAUKI

Yra tuo vardu kninga, kurioje apraSoma 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 padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiekvienam , 
žmogui. Be to toje kningoje aiškiai ir suprantamai 
pasakyta, kokia ateitis ir likimas laukia musų Že
mės in kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj1 kalboj DANGUS išleista pir-. 
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas 
juoz; laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą 
kningą.

Kaina poperos apdarais 50c 
•’ audeklo “ 75c

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

J. M. Tanahevičia, 
5249 So. rdorgan St., CHICAGO, ILL 

Perkupčiams duodame gerą nuošimti.

DOMAI TŲ, KURIE RASOK
Šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti, Mažiausiai,' tai ja“ 

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

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

•utaise Mokytojas Juozapas Damijonaitis. Antroji laida.
■■ 116 Pusi. Kaina 85c.

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

Gilesniam susipažinimui su lietuvių kalba būtinai reikalinga nu
sipirkti

Lietuvių Kalbos Sintaksę.
Rygiškiu Jonas. Pirmoji dalis. 104 pušį.

KAINA 65c.
,' šis veikalas yra iš po plunksnos mus gerbiausio kalbininko, čia 
nuodugniai išguldyta lietuvių kalbos taisyklos. Nors čia” nagrinėja
ma giliai ir nuodugniai lietuvių kalba, vienok, visietųs suprantamai, 
čia išdėtos visokios lietuvių kalbos smulkmenos ir jos išaiškintos. 
Visokios taisyklos čia paraiškytos skaitlingais sakiniais-pavv-zdžiais 
iš gyvos kalbos lietuvių pasakų ir geriausiųjų raštininkų. Tokių 
gražių pavyzdžių čia gausiai pridėta. Yra labai patogu ir Terigva 
mokyties, turint po ranka daugybes pavyzdingų sakinių. Be to va
dovėlio negalima tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. Q iš jo ho 
didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir suderyti lietuviškus sa
kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ingyti šį 
vadovėlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rašysi; bet 
ir kas kito parašyta lengviau suprasi.

šitas dvi kuingi galima nusipirkti “Kataiko” kningyne,

WDilfiman & Steinfiach
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Noimal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

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

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

Franklin 3972

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

m a ■ llf" ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SEM ^.us
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas. Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius s'aptus nesvnikumus vyrų ir moterų.

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, 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 pagalba naujausių ir brau 

ginusių 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- 
vervVn Storo). Phone Canal 3263

Lietuviam^laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 158. , '.

1-; :>

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos ‘‘pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei- 

į kia sveikatą ir* prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti - 
Į esant linlęsmojų draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo

se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti if laisvomis <nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta 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 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą' kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų 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 •

p 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 1913m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo piie?te S.JL.A, 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi jjaaiškifainltiS : 
kaip suorganizuoti kuopą. .. ..

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

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJ ANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS ' ’
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ...............................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ................. ..

b) JOJAU DIENA (žemesniam balsui) .....................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ....................................... .
* SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ..................................................

VAI Aš PAKIRSČIAU .....................................;..... iv
Už ŠILINGĖLĮ ...........................................................................
DOVANOJO (dzūkiška) ..................................................................
SKYNIAU SKYNIMĖLI .................................. .........
TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA ........................'................ .

’ 30e.
.. 60c. 
. 60c. 

20c. 
20c.

. 20c.
30c. 
15c.
15c. 
15c.‘ 

, , 25c.
15c.

Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

4.
5.
6.
7.
8.
9. _______________
10. SAULELĖ RAUDONA
11. LIHGO (latviška) ...

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.

geriausia
Žmonės supran

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

geru vaistu
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1

storeosKopai
Tiktai $8.00 su prisiuntimu

F. S.

p.
j.

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

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

ATHOL, MASS.
K. Granickas, P. 0. Box 153.

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

P.
P.

tinkančiai Laikomas girias 
fališka Lengva Paduškaitė 
-a pritaikoma kitaip negu koks dir- 
as. kurį pats- esi-matęs arba nėšio-

i’I u 
KATALIKAS

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaitė-yra mechaniš-. 
,.,i padorus diržas, bet geriausia 

ūda Jus .apturėsi! nuo musų ga
dino su atsakančiu pritaikinimu Ju- 
:-j ypatingai formai kylos. Kož- 

kyla yra lengvai palaikoma ir 
L! to kiekvienas musų pirkėjas 
(kostumerįs) yra teip pilnai užga- 
nčdintas.

Atsakančiai Laikomas Diržas 
ira smagus nešiot ir nėra periška- 
:loj kokiam nors užsiėmime. Gali
na atsargiai dirbt bile kokį sunkų 
laibą n'čšlriHfftTftrs** šį Atsakančiai 
Laikomą Diržą. .

Moterji’s^h’- vaikai buna pritaikomi 
musų privatiškuosc. kambariuose su 
gabiais pritaikintojais pagelbėdami 
suteikt tam atsakanęįąi tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidną matyt ir pabandyt 
musų ‘‘Special .jCompQ’\ mažos for
mos Atsakančiai ‘Laikomą- Diržą, del 
io. jog plieninis .ąrhft Brič?inis raiš
tis nedasilipsto.pršet.švelnos skuros 
ir nesuįeršia audeklą. .. Kožna mo
teris ^<jlešiojanti>s<<,šį... ..“SPECIAL 
COMP0^’' yr»; enliveMstiška su pagi- 
rimu kaipo .ir sųtęikįiyu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vališką§,Tękopjftnd^2ijgt§;Juę tik rei- 
kalautumct, bet mes niekados ne- 
garsinaiBįejĮYurdus..patrukusių motev 
rų.

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
sveikatom g4ų?pųjpjas įp.^mgumo su- 
teikiarttis. -luojąųs, po.,užsidėjimiii.

Prekįįšfaį. atsakančiai Laikomo 
Diržo^ynau. labąi, -žiąų*ą... Paprastas 
diržas parduodamas yra už $2.00 tik
tai. NJękurieRiękAiĮii reikalauja 
labai pjriUaas diržu ir -jeigu norėtu
mėt kufiųogerjąusipj. nekaštuos vir
šaus $6.00 dolerių*.■ į

Gvarantuotos Aptickos yra atda
ros visada, vakaęąis. jr..Nedėliomis. 
Musų gabus Lietuviškai kalban
tis dir|o -pvijąįkjiitojąs jrra krautu
vei nuo 9r-ryto iki 8. vakare. At
eikit dėl sąyo,persitikrinimo pama
tyt kaip- šis. Atsakančiai Laikomas 
Diržas tinką. Pamykit jog nerei- 
kalauiatę.iupkėt.MŽ šį diržą kol ne
busite užganėdintais. -

BRIGHTON, MASS.
Šimanskis, 98 Market St.

BROCKTON, MASS.
Meškinis, 35 Arthur St.

Jonas Ramanauskas, 135 James St.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St. 

Juozapavičius, 222 Berry St. 
Milewski, 166 Grand St.
Plochocki, 

Valantinas,
K. Vilkevičia,

R.

B.
J.

a.
67 Grand St.
370 Humbold St
120 Grand-8tr—

CAMBRIDGE, MASS.
P, Bartkevičia, S77 Cambridge

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

CHICAGO, ILL. ; ; r 
“Aušros” skaitykla, 3149,Halsted St- 
J. Braknis, 3239 So: Halsted St. 
E. 
J.

st.

13 I

Ar.mokate Anglišką kalbą?
U Šiomis dienomis,isejo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai<|ngljš£as su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading Ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Q Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus. U Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. „Ę Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. U Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. CĮ O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos^Valstybiij Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
Bito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGERINTAS TYPEWRITES

Butkevičia, 3149 B. Halsted ,8t-; 
Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
Juodelis, 818 W. 18 St. ? \ . į 
Jurevičia, 3240 S. Morgan St. 
M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
Kasparavičių, 3416 Auburn Ave. 
Kulis, 3255 S. Halsted St. 
Linka, 1834 Blair avė. '

Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 'Auburn Avė”"

Stulga, 4513 S.- Wood St. J

p.

J.

K. Stulga, 4513 S.- Wood St. , 
M. J. Tananevičia 670.W. 18 Št.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
j. Valczukas, 4511 S. Ho'nore Št.'
A. L. Zaeharevičia, J2336 S., Oakley ave
A. Želnys, 3240 S. Morgan 'St.

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

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

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

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

J.
FOREST CITY, PA.

Dzikas, P. O. Box 453 -

GRAND RAPIDS, MICH.
Keutraitis 448 I -onard St. N. W. 

V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave. 
j. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ąve.

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

C.

Kožnas vyras.yra 
užprašomas '’-dėl 
persitikrinimo šio 

'Atsakančiai ’Laikoj- 
mo Diržo, dėl to jog - 
prekė yra teip že
ma jog galima .nu
mest seną diržą, o 
nusipirkt. ,sąu gerą,,

NEW BRITAIN, CONN.”
P. V. Miknevlčia, 91 LaSalle 

NEW HAVEN, CONN.
C. K. Makarevičią, 255 Wallace St. 
J. J. Vaitkevičia, 286 Wallace -St.

NEWARK, N. J.
V. V. Ambrozavičia, 1713 Ferry'Sti : ■’ 

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant1 St

Nepaklyskit'e ai'ba neužmirškite 
fcyietos, nes mes turime dvi krautu

ves.: viena ant 456 South State Street, 
o kita ant 14 Soiith Clark Street. At- 
silankykit į-bile katrą iš tų dviejų 
krautūyfų, Kuri yra jums parankiau.

Atsakančią! Laikomas Diržas yra 
parduodamai tiktaf Gyšrantuotose 
Aptiekosė., Kitos krautuvės arba 
diržų pardavikai neturi tam atsakan
čiai Laikomų Diržų.

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą- savo, ’ateikit liiojaus į

Guarantee Drugstores
456 14

S. State St. *rb« s. Clark St.
CHICAGO

__ (Advt.).

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. 8.
K. F. Petraitis, 121 Multrio St.
A. Povilaitis, 112% Saginow St.

PULLMAN, ILL.
Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.

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

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

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

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

Av.

“Kataliko” Agentai.

‘Kataliko" agentas.
Užrašau “Kataliką”, priimu apgarsi

nimus, paieškojimus Chicagoj ir ki
tuose miestuose.

A. JUREVIČIA,

***************************f************** -**** **********************

“KATALIKO”

Keliaujanti —
■....Agentai!
J. DIGRIS, ,
S. SZAFRANAUCKAS.

Kad atituštinti vietą 
gėms, kurią norime ištisą * * __
j savo knygų krautuvę, pruta^tO^T 
me išparduoti už pusę kainos visas -čia 
paminėtus STEREASKOPUS > a»k*<Te- 
leskopus. ..

Stereoskopai yra dirbti garsiausią a.'’- 
tiątą; Btereoskopai yra tai sptįrinan 
šia dovana' merginai arba virikinui; 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi-- 
mada laikys atminti kaipo; .didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės/ 
visada atmins jos prisiuntė ją.
” įStereoskopas arba Teleskbpas yra 
tai ■ prietaisą arba žiūronas su padidi
nančiais • stiklair., per kuriuos kad žiu-; 
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame, matai 
'ięlas grupas žmonių, trlobą, visą mies- 
svą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. ’• Teleskopas pkv'erčia ■’-■j’’ 
naturališką esybę, padidiną, jį asĮfeįTB- 
to Smogą nuo'"žmogaus ir Jsrodo jau 
ne ■ paveikslu, bet tikru-atsitikimu.

. Mes turime dabar . aąt.. pardątvįmo 
gražiausius stereoskopiškus .payčlkslus, 
kaip matote žemiau sųrašytąB,,,

'į;' • .SERI^. I.:-.^.^.^.^;;
Susideda iš 25 Stereoskopišką pa

veikslėliu iš Kristaus gyvenimo.
Kaina $1.00 už bakselį su 22. pa,. 
veikalėliais.

Štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlėjaus Stai-

nėlėje. - ■ ■ «
2. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam klojau. ; ;
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, nid-' 

kiną daktaras Jeruzoliads' Baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius 

Kristą : 
Simonas 
nešti.

Šventa
Kristui.

9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne
verktą.

10. Jėzus prie kalno Golgotos,' nukty 
''žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir Šv. Peras prfef ’kalno 
Golgotos.

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

' I akalno Golgotos. ■ -r.--
,T4.j žydai ruošiasi kalti Kristą . įrlė 

kryžiaus. ■' '
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangą.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainriė, ką*
- ’ rioje Kristus gimė. “** . , .
21. ' Bažnyčia apreiškimo šVi ^Pi Ma-’
" ' rijos. ,
22.. Bažnyčia budavota ant grabo Šv.

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

• bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus . mirė. .
25. Ulytėlė po' vardu Ję^sjx “štai

' žmogus”. - ;
SERIJA n. XX '■

Susideda iš 100 Stereoskopišką paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina- $1.50 už 
bakselį. - L “ ’

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
veikslėlią ką pirmutinėse serijose.- ir 
štai ką juose galite pamatyti:' ' ■ ■
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorą kro rimas į' di

delį oceaninį laivą.
28. New York. T....................... ..

Garden).
Boston.
Atlantic City, New Jersey. Pa- 
maryj.
Niagara. _________ __ _____
tys nuo ožinės salos (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir poaynnė svetainė. L- 
P. Parodos 1904 m.

34. Molu indijonas namioje.
35. Moki indijoną gyvenimas.
86. Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043

88.

4.

5.
6.

8.

29.
30.

31.

,1

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo aodarais

$1.25
$1.50

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

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

00(2)0°

Young American

pa-

z
“KATALIKO,” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE- 

\ KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 
Bį', KORTAS),
y

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.
1.
2.
3.

■ 4;
5.

6.
7.
8.

9.

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

Siųsdami piningus adresuokite: -H to.

X M. TANANEVIČIA
3249-53 S. Morgan St., Chica^o^dlĮ.

ant svodbos, Kanoji.Gąlį,-, 
Permaino vandenį. į yy?

ant kalno kalba priešais; 
savo pabučiavittiu išdnoda 

žydams.
pagelbsti Kristui ^kryžių

■'■"S'*"!*’ . .v ėronina apsiuosto- veidą

Pilies darias (Cast Me

Ežeras viešame darže.

Patkavinia vandėnskri-

Mindaugas Lietuvos Karalius.
Keistutis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vilniaus Katedra.
Gelgudu pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko. ’
Kunjgaikščio Vytauto bokštas Trakuose.
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius. - '
Medininkai (Vilniaus gųb.,) Šv. Kazimierio laiku 

špilis. -•
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.

16.
11.
12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
13. Augštaičiži (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni- 

' joje. "j • • o * «. -« -
14. Lietuviškas namas.
15: Siesikių rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno

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

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

18. Viliuonos

hxz

telis, ant Nemuno kranto (Kauno

itfi i in mwirrrr ririfcmdmmmaanaiKfiaiMMMt 
į IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.

jį TIKTAI $1.00 DOLERIS-
Kiekviename li^U^šlcame name privalo rastis Edmundo Steponai- 

, ėjoj ..raštų knlnga. Stėį>p?faitis buvo vienas iš ' pirmąją musą jaunąją 
rašytoją, kurie duoda’ mums pradžią grynos literatūros griovei, kurią 
Visą pirmiausias tikblas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinamas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos 
Tąjį dailą poezijos ir. prozos rinkini galima gauti tiktai už $1.00 pas:

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

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse
'■ ' ________ Reikalaukite visur..

Reikalaujama agehtą kiekvienoje, lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas. 

Labai gražus keturiose spalvose
tJubilejinis paveikslas 

KOVA TIES 

ŽALGIRIAIS
HEPflPHflSTfl

Proga už

Išgydauį 5 dienas ™ši
be Jokių peršuly Ir skausmu

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, j
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypališkų vyrų ligųsATyrisko 
Nusilpimo. Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslčsligų. ,, .7 ,, f

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

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti* ž/ntnnins 1 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį 1 būdą,<-*ą| 
ku.riuom tikrai ir ant visada išgydau. o j

Atgauk savo sveikatą
Ateik į manc^ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose •” | 

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymĄ--Nei8gydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe.

. Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta, pejiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimų.

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

Išgydo kad butum sveikas

SpecIJallstasVyrų Ir MoteruUgiį

Kraujo Užnuodijamą
ir visos odos ligos, kaip

uy. oiiDvoicb, r alinusias 
Gyslas, Naikinančius Nųbs 
gimus, Įsisenėjusias Lig^s.xMti

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekt ji* 
mas ir kitos ligos išgydo 
moSk ... L r.cid.l.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJI MO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jei^u tamsta 
tik pavesi gydymą savo ližes man. Mano preke yražema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančią

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE ; ‘

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

JONAS BUDRIKAS ;
SAVININKAS ’

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

’O

no
8. išsigydyt

Patrūkimą69.

*4. t

45.

46.

53.
103

54.

55.

56.

57.

120-124 GRAND ST.

51.
52.

42.
43.

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia draugo Ir prenumeratį siųsti per pačte 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

23 meti} Jubilejinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

SCRANTON, PA.
Petrikys, 1514 Ross Ave.

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

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

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

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

KENSINGTON, ILK
M. Valaskas, 345 Kensington ave.

40.
41.

47.
48.
49.
50.

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

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

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

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

UŽDĖTA 1SS6 tn. JAU 27-tl METAI

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

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

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

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

* * * * * * * ** * *
■> 
i 
i

“KATALIKO“ keliajanu agentai:
P. Vaitiekūnas
J. DigEjs.,, ■
K. Vilkevieius

Lankosi po ^’ennsylvanlją valstiją ‘ 
Į-alite pas juos užsisakyti “K ATALJ 

ir senieji skaitytoją!. .atnauj. ut« 
prenumeratą.
i Jonas M. Tananevičia, Leidėj. s

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiema 
namus ir padirba visus kitokius 
iegališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiskus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa' 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkltes prie tantiecrio kuris yra 
atsakantis o vimdo, gausit teisinąs pa
tarnavime. PrieszaiSsv. Jurgiobasn. 
911 W. 35rd- St. Tel Yard 5423

pėdų augščia, Yosemite, Gal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Ma^delenos Kolegija, Oxford, An 
Klijpj- Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj, 
šiaurinis miestas, Gibraltar. 
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra. 
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies. 
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą. ant Rheino upės. 
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės. 
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio į Oddė. 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Franci jo j.
Tullerinų daržai, Paryžiuje, Frau 
eijoj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje. 
Francijoj. •
Des Shamps Elyseee. Paryžiuje, 
Francijoj. ....

58. Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. įTvirtynė šv. Jono ir 
"seilles, Francijoj.

60. Laivų užplauka ir 
ifrance, Francijoj.

61. -Carniche kelias ir
'farnche, Francijoj.

62. '' Pajūrinis kraštas Casino, 
’Carlo.

JONAS M. TANANEVIČE.
3249 53 S. Morgan Si,. 
'. CHICAGO, ILL^

Katedra, Mar-

ežeras, Ville-
-e V ■ ■ ‘

ežerėlis Ville-

Monte

i 
J

* 
>

i 
i 
i

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybe, tai įubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su j 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
J agailos kova su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”, v-’ <■
Tokio paveikslaniekur nega

lima gauti. Pagęidauj?.ma, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. > r
rar»Uuo4a laba! plpląt. Perttnt "Ka
taliko“ r«dako1|o|e, »nt vleto», p»- 
vailtalaa letaoĮa tik S5c« st prlelun- 
tlmu In Kitus miettna, 30c. fląen- 
tama, Imant daun, rfultldžlama 80 
nuošimti,.

Užsakymus su p'nigaie siųskite 
“Kataliko” išleistoje vardu:
J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St, CHICAGO, ILL

1
!
!

Tęlephon Yards 2753

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynai 

ir ruginę degtinę, o cigarai tai net iš 
pat Kaūųo, o prie to turiu didelę sve
taine, delei veselijų ir kitokių susirin
kimų.
u i „ T. SADAVICZIA 

9»6 W. 33rd St Chicago.

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

10 ISZGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, So. Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, 111.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elm wood-ave.

, J. W. Tibbits, 1126 Micbi'/an-ave.
L. Hollse, 1732 N. fipaulding-ave. 
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave. 
H. H. Peuqinger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, pažai.patrukę arba vidutiniszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima-, intempi- 
mas, paslidimas' arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali-padidinti j u su patrūkima iki 
iriilziniszko didamo-ir a Ii vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Iszsigcdyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyktuoj. Kod 1 keflteti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto bud u uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
pąnedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST.,/2ro Fioro
Ūrp Jacktbti-W. ir Vain Buren-sf

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

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.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos;

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50

J. J. PAUKŠTIS & CO.
BROOKLYN, N. Y

.Užsisakykite “Kataliką”

10



ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

1/IARTITTO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vice-prez. 

k 948 W. 35 Place .i.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzi^wski, Fin. Schra 

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

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z- KadzievskrL 

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

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

4527 Marshfield Ave.
« Joseph P. /Jusčius Pagelblnin.

1765 Ogden Av.
Fran® Rauba, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
* Jurgis Brazauekas. Fin. Rašt.,
« 4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius. 
4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAŪ-
* TO POLITIŠKO KLIUBO. 

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

-425 S. Grant St.
"- J; Ažis Pagelbininkas, 

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

141" Park Ave.
‘ P. Aeevičė, Raštin. Prot.

. . ; 58 Shėridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

■ > 31 Techery St.
•įirr^fr. ........................

$
ą

■f

d

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

♦ J. žalandauskas, pirmininkas.
-s.;—4545 So. Lincoln St. -

Pr. Staslulis, Vice-Pirm.
' 4506 So.' Wood St.
^.^t--..J..PoWraB, - raft.

• • 4608 S. Wood St.
J. Volskis, Knygvedis.

4521, S». Wood St.
4f*ĮSt. Ątničinuškis. Iždininkas.
X' 2511. W. 45th Pl.

^Administracija l. i. u.
įj KLIUBO.

LEIS^PARK, WILKES-BARRE. PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsčdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

»*■= R. F. D. No. 1 Box 172.
’’"Rlex Cerbauskas. kin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
r’T'rank Zatautis, Kasierius, 
S? R. F. D. No. 1 Box 171.______ -
■K“KATALIKO“ KLIUBO 
sZ administracija.
V,; ED WARbSVILLE, PA.

Mot. Stragis, Pirmsčdis, 
5*4. 446 Main St.
>.« Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 81oeum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STeS ŠV. 
S--MATEUŠO APAŠTALO, 
p-- Ben. Butkus, Pirm. 

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

JU ^858 33rd. ;St' C . .. C.
Nįįįjdimas bverlingas, Rašt..Prot,. 

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

ji-/. 3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išd įninkąs, 

918 — 33rd St., 
(Ignacas Brazauskis, Knygius, 

322Q Illinois Court.

ADMINISTRACIJA 'POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., ■ 

Vaclovas Kasparavice.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeškevlče- T Finansų RaSS
503 New C-and Str.,

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

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

Bah Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila-. -Maršalka.
192 Almpnd lątfe

S. L. B. K. P. D. A. CENTRO VAL- 
DYBX*f.';^' 

Kaz., Vaškevičius, pirmin., 
184 New Ybrt: Avė., 

Neyark, N. J.
M. Akintos, Iždininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J. c... 

Ch. Urbonas, sekretorius,- 
261 Broadway,

So. Boston/ Mass.-- , 1 
J. Janušaitiš, Išdo.' ' glob., 

108 Lafayette str., 
Patersoti,' N. Jy- 4 - 

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

Brooklyn

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

Draugysčių Reikalai
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute“ Paskolijimo ir Budavo
jimo Dr-stė (Spulka) No.^l.

Nauja 49 Serija prasidėjo ketver
ge, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergaa 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 akciją. 
Akcijos užsibaigia už 6į4- metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvą išlygų 
del pirkimo arba stafyixU, pąiną, ant 
pirmo morgičiaus (Morgage) su per
žiūrėjimu visą popierą. . ’
• Su guodone, £ < •

Ben. .Butkus; Prėzide'htas
Z ZA T

J. P. Ewaldas; 'Sekretorius, 
3247 Emerald Ave.'

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

3251-3^53. Illinctįai Court,
 . . .g**- > » '-K Ū *1:

Ieškau vargonininko- vietos- prie lie-- 
tuviškos katalikiškos bažnyčios. Tik 
ką atvykau j. „Ameriką Vargoninin
kavau apie 14 mėtą Telšiupae J Gerai 
suprantu savo amatą.

Alfonsas _ Vilčinskas^ -v- - - 
1749 So. Halsted ši., ~ Chicago, Hi.

31—2—3. . .

:te savo biz-
NTEP.IUS.

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
irai, pigiai, jįjįgil kostumerio reikalai

Reikalinga mergina prie ofiso, dar
bo ir prie perdavinėjimo kostumerskų 
darbų siuvėjams.

Gerai ypatai 
gera mokestis.

J.
1765

darbas ant visados ir

A. Svilow, 
Ogden Ave..

Paieškau Juozapo Dermeiko, paei
na iš Kauno gųb., Raseinių pa v. A- 
merikoje gyvena 9 metai. Kas apie 
jį žinotu arba jisai pats tegul atsi
šaukia.

Stanislovas Dermeikls, 
4617 S. Paulina St. Chicago, Ill.

(36)

Paieškau dėdės Stanislovo Dam
brausko, Paeina iš Kauno g., Pagi
riai p., Koronių s. Gyveno 'Amsterdam, 
N. Y. Kits ar ..pats duokit žinią.

Marijona Švobinkis
P. O. Box 92 . Averill, N. Y.

(35) ' . '

Paieškau sesers Jadvygos (po vyru 
Vaitkevičienė) ir brolių Zigmanto ir. 
Edwardo Garčiuckų. Paeina iš Suval
kų gub., Seinų p., šv. Žiaro gm., Bak
šių fąlivarko. Gyveno Beloit, Wis. ir 
Rockford, Ill. Suteikęs žinią gaus $5.

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

(35-6)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas šalę 

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

Parsiduoda
Ventoj vietoj, 

644 
(34-5-6)

galiūnas lietuvių apgy- 
arti lietuvių bažnyčios.
W. 18th St.

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

32—33—34.

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 PI. arti Halsted St.

•■s Parsiduoda saliunas.
1616 So. Halsted St.

(35-36) J

.. Užlaikau kąiųgas, paveikslus, užra
šau laikrašti*'!Kataliką“, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

k. Kučinskas
200 Cringle St.

> ! Kingston, Pa.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

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

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

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
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.

CO., General
Pass. Agent.

New York.
& CO.,

Chicago, ZU.

•TAJi-KUS PLAUKINEJ1MAI.
Puikus 3' klasos ir tarpdėnio išren- 

gįmai 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.

A. E. JOHNSON >nd

27 Broadway, ■
A. E. JOHNSON 

165 West Kinzle St.,
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIŲ' 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuO- 
tas ant 20 metų,' 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marg.'nti, gerai 

'laiką laikantį, labiausiai naudojami' 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką 

'Speeiališkas pasiūtoj imas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D.> 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas' lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

EXCERSIOR WATCH CO., 
>04 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

3

14k.
prie
904.

Lietuviai eikit pas lietuvį.
. Pirkti laikrodėlių, lenciūgėli®, šlią.- 
binių žiedų, laivakorčių, doviernasčių, 
siųsti, 
kams, 
viską

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

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

Wilkes Barre, Pa.
(29-36)

*************
DR. O. O. HEINE

DANTISTAS
Kamp. 31mm ir Halsted gatvią 

Ofisas viriu] Aptiekoa 
15 metų vienoje apygardoj*.

Tautos namų naudai.
Su Liet. Mokslo Draugijos Pasiunti

nių, D-ro J. Basąnavičiaus ir p. M. Y- 
čo žinia ir sutikimu atspausdinta la-. 
bai dailios atvirėlės (postal cards) su 
jų paveikslaisy kiekvieno pasiuntinio 
skyrium. Visa* pelnąs nuo tų atvirėlių 
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. Žčdnos atvirėlės kaina — 5 cen
tai. ...

Reikalaukite atvirėlių ir pinigus 
siųskite pasiuntinių ingaliuoniui V. K. 
Račkausku šituo, adresu:
307 W. 30th St. . į Now York, N. ‘

(35-6-7) ' ‘ -■■■

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI . 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

Jauni arba seni Vyrai.

*********
Siuva visokius ruous. Atlieka d Bu

liai,gerai, pigiai, pagal kostumert* 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 Av®.» 

Kingston, Pa.

SVM YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Sįįšestras Pilicckas, Prezidentas, 

.,452 E.-South. St.
kntanaš- šeškevičins, Viee-prezidentas, 

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

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

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

425 S. Grand St.
Į Juozas Šnipas, Kasierius, 
j; > ■- 386-New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
r SV. JURGIO KAREIVIO K. 
? WILKES-fiAHEE. PA.
į J. Laukus, Prezidentas
į ' ,„425 S. Grant St.

J. Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

S. Pieckis, Prot. Sekr., 
462 S. South St.

J. Daukšys, Kasierius, 
- "'18 N. Meade St. 

V. Adomynas, Į Finansų, Sekr., 
Yff Logan St.

gi.. Ąnpkaįtįs, II Fin. Sekr., 
jį ' New' Grove St.

S

ADji^NISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V.-JEZAUS DRAUGIJOS. 

Benediktagš-Butktis, Pirmsčdis, į, -■ — —
0 . «40*W. 33 St. , 

jfihn ’'į, Ewaldas 
3242 Emerald avė.

Anį Mosieika, Protokolų Raštin..
4į 821 33rd — PI.

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

’Joną# Bijtfnšfias, Iždininkas,
V -840l’— 33rd PI.5. K ..-į1
# ji ‘*S ‘**' ’ '

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonai" Klimas, Pirmsčdis.

1853 W. 45 St.
Vincai PetkėViče, ' Pagelbininkas.

' ’ 44l)^-Š. lionore St.
V. Szarka, Prot. Rašt.

4540' S3.5 Hbnore St.
Jęjnas Barkauskis, Fin. Sekret. 

■If 4628 ' —
f. Jašulaitis, 

Z 4514
£. Trakšelis,

r;' 4;>u/ S. Hermitag. Avė.
u. Bųųevičia, Gvardijos maršalka.

■V ' 1849 W. 45 St.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE pINIGUS! "■

“Lietuva“ IJąiikotojiu»o*_v«iT'.Namų 
Statymo Draugija '

39 Serija prasidėjo titarninke, rug
pjūčio 5 — 1913. Susriinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje,;
St., kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. is St. /-
J. P. Ewaldas/feekrSforius, 

3247 Ėmerald^lve. * 
Phones:—Yards 2116 Wabash 2200.

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

į Parsiduoda grocernė ir meat , market. 
Gera vieta lietuviui. 26 metai, kai ei
na biznis. Jei tuoj kreipsis gausi pi
giau. Del visokių smulkmenų kreip
kis

ČHOPIII 'fA' TAROS
KLAUSK 

/CHOPIN 
a TOc.
* CIGARU 

nes padirbti isa 
gerausio tabake

Jos. Bartkowlak, ludirbeju. 
4834 Si. Paulina SU CM1CA60, ILL

W********«***************5C
įs Telefonas Yards 1533 3

DR. J. KULIS
* cl:  
* M55 So. Halated SU, Chicago, Uliaolo. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: S
* Nuo o ryto iki ia; 6iki 9 vakare.

Nedel. nuo piki 12 popiet; nuo 6 iki 8vafe. * 
**************************

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

So. Union

kiekvienas 
keletu ak-

yra 
yra

iš-

Draugija “DaUydės/' ltflkc?~savo 'su
sirinkimus kas sųbata vakaiųe. J. Mi- 
kalaujuno svetainėje'*pe^ irRntr! 2®34 
So. Leavitt St. kampas. 23 PI. 7 vai.

(36-49)

*

J. M. Tananevičia, 
3249-53 So. Morgan St. 

(35-36)

Parsiduoda grccernė labai geroj vie
toj, lietuvių apgy ventoj. Parsiduoda 
pigiai iš priežasties, jog sąįūpinkas 
turi’kitą biznį.

653 W. IStli kertė Ruble St.
. 35-6)

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

3440 So. Morgan Slč , 
35-6-7.) A/-

Parsiduoda pigiai bueęrnč ir gro
cernė. Parduodu del/ ligos. Turiu du 
bizniu vieną galiu varyti, kad ir Sirg
damas. kitą turiu pardųojt Darbštus 
vyras turės didį pasisekimą, nes. mano 
biznis yra gerai išdirbtas;-Įr' turį ge
tą vardą. ' <'.*.•■-
• į Paulius Dąrgįs, -
1316 Rebecca st. N. S. Pittsburg.

(36-7-8)
Pa.

So. Wood St.
Kasierius.

So. Paulina St.
Gvardijos Generolas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergina prie namų dar

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

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. ‘ M. Tananeviėe, Pirmininkas,

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

Reikalinga siuvėjų ir užbaigčjų (fi- 
ntšerkų) prie moteriškų kostumęriškų 
darbų. Darbas ant -visados.' - “■

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

(34-5-6-7)

VDMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
;• JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 
' 858 W. 33 St.

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas,
3325 So. Morgan St. _

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

Jonas Kazukauskae, Fin, iiatkf į
Jonas Zylvifis; ISdininkW I (35-6-7)

MT’W; 33 St. *r'1

Reikalingas lietuvis gerai išsilavinęs 
barberis. Darbas aut visados.

4556 So. Paulina St.
(35)

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

L. Kaspar, 
3131 WentfvgI*^ve^ * 'i Z 

. „ ą sįjč sįM į

į Dr. Ignotas Stankus
| 1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivą kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai neslmaino — Dešimt 
nuo uosto iki uostor

Trečioji' klesa.
žemos ir

dienose

Kainos 
$34

■■ Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimasTobuliausias išrengimas — labai ge

ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei toleąnįų smulkmenų kas- 
link kainos,.- plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas' ■■ į . > ■■ Š '■

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

■ Arba 41 Broadw.ay — New York, 
arba pas vietinius Agentus bile kur.

Nepamirškite!
.Pigiai parsiduoda stuba ir lotas: as

tuoni ruimai iš Storas, raidos Į menesi 
$28. Priežastis pardavimo, Savininkas 
nori važiuoti i Lietuvą Preke $1500.00. 
Cash, puse prekes, o antra puse ant 
mokėjimo.

Juozapas Rasbinskis, 
1213 W. 47th St

'• (35-6-7)

1S-

t

I+*+++♦<» •?•+++♦
NaujaLietuviška ?

jAPTIEKA
Aš . atidariau ątaują lietuvišką 

Aptieks. Ąš užjaikaū Severas gy- 
Ž duokles, ir goritfiišią Trajanką ir + 

geriausi as rusiškus lašus. Aš taip
* pat užlaikai visdkias žoles iš senos + 
J tėvynės. Aįęiki.t^ persitikrinti.

F. FRARK, čAptlekorius
+ 3463 S. H*lstecl st. arti 35 g
4. Telefqpas4?rover 2773 •

Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ 
Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser

gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o 
tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo H. 
goję. Nemčtyk savo sunkiai užprocevotus 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai 
arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan- 

; ką, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi- 
sokias ligas: vyrą, moterų ir vaiką. Ligas, 

! kurias jau nebegalima išgydyti su llkarsto- 
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o“ 

■ peraciją. Dr. Stankus turi savolocną PRI- 
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priims ir už
taiko visokius ligonius. Čionai randasi viso- 

į Idos gyduolės (Iškarštos) kokios tiktai yra 
1 ant svieto; visokios elektriškos mašinos su 

pagelba kurių yra galima matyti visus žmo
gaus kaulus.

SS t LB A
4a Memorial Bellfi a Specialty^ 
^^1 McShane Belt-Foundry Co*,B*itin>oro,iIcLfTJA4k

Phone Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN 
Lietuviškas advokatas

911 Ashland Block, Chicago;
1515. W. 12th štf ' Phone Canal 407 

Hours: J—8 P. M.

LOXOL

“AINHPElit
<9%<£COHOL
F W RICHTER J Co

NEWYORK

****4t#«***^**fe*******«****

*
* 
*I
* 
*
*

Mokytojas muzikos.
Duodu lekcijas ant visokią instru

mentu, ant kokio kas nori mokytis. 
Dastatau muziką ant bąliįi, pikniaką, 
teatrą, ajivaikščiojimą, pagrabąMr^ftT 
Norėdami .išsšlavyti ir 'prigulėtai ®ri*- 
mano bando, .atsišaukite- ant- sekau* 
ėio adreso:

Vincent Niekad, * J 
1723 M. Marshfield aveų, Chicago, hl

. ’ . y. -i; v. • ro-W »♦ *

Uodu Ir kitu va
balu ingellmal, 
yra ūmai pir 
ašalinami ti
ro Richter’io 
Pain Ex pel- 
ler’iu (skaus
mo prsšalin- 
toju). 25c ir 
50c aptieko- 
se ir tiesiog 
nuo
F. Ad. Richter&Go
74-80 Washington Si. 

NEW YORK.

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

AS ASABISKAI sveiku pasilikti,
JUS GYDAV. Šiuom mano gydymu.

■7; 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, 
galvos skausmą, pilvo, kojų ar
ba ahelną 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 buna greitai pa- 
liuosuotos mano speciališkais 
budais.
Pilnas šlapumo Analizavimas. į

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, j Aš turiu pasekmingą 
gydymą nuo užnuodijiino krau
jų, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
4o6 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

nystes prasižengimų, prastų 
papročių, patžagystės, arba mo
teriškų ryšių? Ar sapnuojat ir 
laike sapno turit nubėgimus, ku
rie naikina Jūsų stiprumą kai
po ir vyriškumą? Aš sulaikau 
nepaprastą nubėgimą sėklos, 
suteikdamas greitai veikiantį ir 
tikrai išgydomą gydymą. Ar 
atmintis Jūsų yra prasta, mie
gat blogai, turit sapnus su nubė- 

;gimais sėklos, poliurijas ar gal 
vyriškumas Jusi| naikinusi? Ar 
turite plakimą širdies, drebėji- 
taą kimo, esat greitai uždustan- 
tys, o gal mažum kenčiat nuo 
prapuolušio vyriškumo? Ar 
lytiški organai Jūsų yra maži, 
silpni ir nykstanti? Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš prirengiu vyrus prie 
Žęnatvės ir idant galėtų but tė- 

;vais sveikų vaikų. Jus turite 
būt stipru,"miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gvdymo ir vartosit jį teip kaip 
ai jį Jums nurodysiu.

X Spindulių Egzaminacija.
Mano naūji X—Spinduliai dėl 

matymo vyrų ligas, yra vartoja
mi be jokio skausmo patyrimui 
kiekvieno' žmogaus, kurie turi 
Triperį, Pųliavimą, Užsiverži- 

, mą, Prostūtlškas Ligas, ir Ink
stų ligas. Aš matau ir tąsyk 
žinau tikrą ligą, kuri yra prie- 
žasčia Jūsų vargam. Aš išeg- 
zaminavoju teip atsargiai, jog 

„hera jokios abejonės kas link 
gydymui vidurinių ligų.

DAKTARAS D. D. RICHARDSON
456 SOUTH STATE STREET - 

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

viršum Gyarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore yra 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėmyk numerį 456 ant 
dūriu* Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nuo 6:50 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesiai nuo 
darbo; nereikalaujat namo eiti dėl permainymo drabužių. Ne- 
dSltamis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai.
. « ' " (Ad '. t.).

naudotųsi Aš gvarantuojv
GERA GYDYMĄ.

Originališkas be skausmo 
Budas.

Mano gydymus 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 tarankiais ir 
gabiais pamačninkais, pagelbė
dami surasti Jusu tikrą ligą. Aš 
suprasiu Jūsų padėjimą po išejj- 
zaminavimui ir tąsyk pats ži
nosi, jog aš galiu gydyt Jus ge
riau negu koks kitas daktaras, 
nes aš aiškiai Juini papasakosiu 
viską apie Jūsų ligą.

Susipažinkim.

Ateikit į mano ofisus dėl susi- 
Kažinimo. Aš noriu parodyt 

ą teisingas specialistas gali 
Jums padaryt. • Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite būt 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
gonių, negu koks kitas dak
taras,, del to jog mano 
Lietuviškai. kalbantis San
draugas, . ŠJįęcialistas persta • 
to aiškiai m-lengvai Jumft’kū- 
prantamą apie viską. Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai dj^ikuoti. Jeigu 
atsilankysit į.^mano ofisus, vis
kas bus aiškiaUJums papasako- 
ta apie Jusu ligą kąįį>Q Ir mano 
gydymą. Jeigu-a teisi t-pas ma
ne, galit būt gydytu be peilio, 
skausmo arba trofyjimo krau
jo. Mano gydymas veikia 
teip greitai, jog nerrikajaujat 
trotyti laiką nuo-darbo. Vis
kas yra slapjęj užlaikyta. Ga
lite man tikėti., Kaštai girdy
mo yra teip maži ir mokėjimas 
lengvas, žinodamas jog, gydaisi 
pas teisingą daktarą, nuris vi
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Neątidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, vie
toj priežasties pinigų.^ Syeika- 
ta Jūsų yra brangesne negu pi
nigai. Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate bis -darbūs gali te mo
kėt už gydymą pb klek galėda
mas ant išmokėjimo. '

Mano gyjaraurija.

Mano geriausia gvarancija 
yra, jog nereikalauji - mokėti 
anei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas, 
išrašytą gvaranę 
gališką kožno 
Aš esmių v* 
tas Amcrik 
kį tikrą ui®. .... 
savo, kas Itak at 
nio.

Aš galiu duoti 
dymo le- 

Bankoj. 
cialis- 

to
tams 

dy-
Ateit arhtuRašj

Aš noriu^iisiiitą 
kalbėt su

asi- 
nėra

rašyk laišką*! išūisku as vi
sus savo sviftĮitOmus^pasakant 
iš kokios ligos nori^Stu išgydy
tu. Aprašyk man visą istoriją 
padėjimo savo, o aš tąsyk nura
šysiu laišką su patarimu.

Nekentek nei vienos Dienos.

Iškirpk šį adresą iš šio laik
raščio ir atsinešk jj į-niano ofi
sus. Įsitėitivk ateidamas gatvę 
SOUTH STATE ST., nr. 456, nes 
aš esmių vieniutėlis specialistas 
galintys suteikti ligornirms“ savo 
tokį prieinamą terminą. '

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.
“DRAU8AS" ateisiu autam $2, pusi! a. $1 
Užsieniuose matams $3, (Misai gstiĮ »!-60 

-Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.

St. ML

Telephone Yards 687 *
K 
* 
*

S 
$ 
*I 
* 
$ i 

... j 
*«******)!« ****»**»$.

DR. G. M, GLASER,
3149 S. Morgan St., CHlago, HI.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
port, praktikuojant21 metus. Vi
sus1 ligoniu- stengtsiuosi nžganė- 

; diati sąžiniškai ir esu visuomet 
L ant pareikalavimo dieną arba nak- 

lį. Esu specialistas liąose vairu, 
* moterų ir vyrų. Ti.ipgi darau 

visokias operacijas.

11



K VIETINES ŽINIOS.
L. R. K. Moksleivių Sei

mą*- -
Rugp; ir 30 d. šv. Jur

gio salėj -yatsiliko antrasis 
L. R. Kr M. seimas. Pėtny- 
čioj, rtigpj. 29 d., po iškil
mingų Tnįšių:' kuriaš atlai
kė džiąkį kupr Kraučurias, 
ir po pah®jkš^''-kurį pasa
kė kun? < hi gi s. Susirinko 
mokslęįyįąį. salėn. Čia po 
maldos,;^kurią ^atkalbėjo 
džiakonas, p. Lapelis ati
darė seimą. Pirmiausia 
slaptu balsavimu išrinkta 

~~ -v. *—•> * . ■ _ ■.
seimo,yvedeju p. Baltutis, 
jo pągelbininku p. Petrai
tis pP- LiP-
kus ir ko-
mitetąn pakliuvo pp. Lape
lis ir^Caplikas. Po rinkinių 
valdyba išdavė raportą. Na
rių Šusivienijime^yra apie 
100 ir pinigų kasoj virš 
$400.-Minėtų dalykų atliki
mui užėmė visą priešpietį.

Po '’pietų imtasi* už kon
stitucijos, kuri tam tikros 
komisijos- • buvo parengta. 
Skaityta paragrafas po pa
ragrafo nr sVaršfyta. Nors 
nebuvo daug taisymų bei 
dapildymuj, bet užėmė labai 
daug * laiko. Svarbiausias 
dapildymas buvo tai dadė- 
jimasi skyriaus “Savišelpa”. 
Šiuo skyrių įsteigiama fon
das molis! eivių šelpimui. 
Fondįkn plauks pinigai iš 
įvairių šaltinių ir iš Susi
vienijimo išdo, sulyg seimo 
nutarimo. Dalykai su kon
stitucija užbaigta subatoj 
po pietų.

Po-to buvo svarstoma ko
legijos klausimas. Nutarta 
ją steigti-<ir pradėti rinkti 
tam aukas. ’Nutarta nupirk
ti žemės siekini Tautos Na
mams Vilniuje. Ateinan
čiais metais seimas atsiliks 
Worcester, Mąss. Seiman 
atsiųsta daug telegramų ir 
pasveikinimo laiškų su au
komis. Tąrp tų gauta nuo 
p. S. “ Tananevičiaus su $5 
į fondą kolegijos įsteigimui.

1 Pelyčius'ir' šubatos va
kare buvo gražus progra- 
mėliai su prakalbomis, dek- 
lemacijomis, monologais ir 
tt. Progranyįliai. buvo vi

jos auklėtinė. Turi puikiai 
išlavytą artistišką balsą. 
Vakaras užsibaigė šokiais. 
Žmonių buvo didelė ” daugy
bė. Buvo ne mažiau tūks
tančio. Dabar Susivieniji
mo išde bus apie $1.0(10. 
Susivienijimas nepapras
tai urnai kįla, auga ir" stip
rėja. Linkima Susivieniji^ 
mui bujojimo ir klestėjimo 
ir pasisekimo jo darba vi
ntuose.

;uviai ima pažinti, kuomi 
esą ir dirbti ant savo dir
vos.

Dar buvo ir daugiau pra
kalbų.

Po prakalbų p-lė Joanna 
Micevičiutė inteikė Dr. J. 
Basanavičiui $115, kuriuos 
ji surinko tarp Chicagos 
moterių.

Trumpai dar prakalbus 
Dr. J. Basanavičiui ir p. M. 
Yčui, vakaras užsibaigė.

vakaru pėisjrinkb nemažai. 
Pėtnyčios vakare ypač nau
dingą ir tinkamą prakalbą 
laikė p. J^rrri’etraitis. Sar
kastiškai; 'ironiškai kalbė
jo apie girtuoklystę. Suka
tos vakąretgėėai kalbėjo pp.

Atsisveikinimo vakaras.
Subatoj, rugp. 30 d.,

Sherman hotelyj atsiliko 
atsisveikinimo vakaras su 
Mokslo Dr-jos ingaliofi^ 
niais, Dr. J. BašanaM-čiu. if 
p. M. Yču. Buvo šuširihkČ 
virš 70 asmenų. Po vakarie
nės p. Pocius pabambino 
ant piano, p-ni Jaunušaus- 
kienė padainavo ir Jmvo pa
sakyta keliatas .prakalbų. 
Vakaro vedėju buvo klebo
nas šv. Kryžiaus par., kun. 
A. Skripka.

Pirmiausia prakalbo Dr. 
J. Basanavičius. Kalbėjo a- 
pie tautos kulturinius dar
bus ir reikalus. Priminė, 
kad Amerikos lietuviams 
lemta vėliau ar anksčiau iš- 
tautėti. Todėl Amerikos lie
tuviai, rūpindamiesi apie 
savo tautos išlikimą, turį 
visą domą atkreipti į Di
džiąją Lietuvą ir prisidėti 
prie rėmimo jos kultūrinių 
ištaigų. .

P-nas M. Yčas kalbėjo a- 
pie susiartinimą Amerikos 
lietuvių su metropolija. Ša
kė, radęs čia didesnį' parė^ 
mimą ir didesnį prijautimą 
tautos reikalams, negu ti
kėjęsis. ,45 .,izi*>rs

Kun, Serafinas; 'gya&iai, 
jausmingai kalbėjo. Šakė, 
kaip gamtoj kartais ’ iškįla 
audros ir paskui, užjojus 
giedrai, atsigauna visa 
gamta ii’ linksmai čirena 
paukštelis, taip atsitinka 

, audros ir tautos gyvenime;
Bet praslinkus audrai, tau
ta su atnaujintomis jėgomis 
imasi darbo. Dabartės, sa
kė, lietuviams praėjo didi 
audra ir jie uoliai imasi 
darbo.

P-nas B. K. Balutis pri- 
parodinėjo, kad; prie tautos 
darbų turi rasti vietą asme
nis visokių nuomonių ir 
partijų.

P-nas Polandech, leidė
jas serbų laikraščio, pasvei
kinęs svečius serbų kalboj, 
išreiškė savo prielankumą 
lietuvių tautai angliškai.

P-nas Bauer, Y. M. C. Ą. 
prezidentas, pataikauda
mas tikybinei bei tautinei 
patmylystei, sakė, kad del 
didžio plaukimo Amerikon 
slavo-lietuviškų tautų, '.ii-- 
gainiui tos tautos paims 
viršų šioj šalyj ir busianti 
tuomet čia katalikiška 

•1 ■• u- t
graikiška tikybos.

P-nas St. Tananeyičia 
nurodė, kad šitokie Svečių 
iš Lietuvos atsilankymai su 
tokiais reikalais suvienija 
žmones įvairių pažvąlgų ir 
nuomonių. . . “: .

D-ras A. Rutkauskas ša
kė, kad nepakanka gražiais 
žodžiais kalbėti apipjautos 
darbus ir reikalus, bet rei
kia prisidėti aukomis , ir 
darbais. ...

P-nas A. Olševskis nuro
dinėjo, kaip per ilgus me
tus lietuviai tarnavo sveti
miems, gamino kitiems lite
ratūros ir dailės veikalus 
ir kaip lietuviai kadaisia 
nėrėsi iš savo kailio. Dabar-

lnas nurodinėjd vienybės 
reikalingumą tautos dar
buose, amr&s aiškino, ka- 
me apsireikšdavo tėvynės 
meilė senovėj ir kame apsi
reiškia dabartės.;

NėdėlioJ rugpj. 31 d., 
seimo užbaigimui buvo su
rengtas labai gražus ir į- 
vairus programas. Buvo 
loštą dvi kęmedįji — “Nu
truko” ir “Nuo r ausies lig 
ausies”. Lošimas nusisekė 
gerai. Pirmume veikalėly j 

b ypač gražiai nridavė Bir- 
I niantieriėfr'TMėj p-lė Stefa- 
’ nija Ciurlianiut^, antrame 

p. Lapelis Bimbos rolėj. 
Didžiu -Dakaro papuošalu 
buvo sujungtas šv. Cecili
jos ųuo Town ęf Lake ir 
“Kanklių”? choras nuo 
Bridgeport, p. Pocius, 
vargonininkų choras ir p- 
lė E. Butrimavičiutė. Cho
rai ir p. Pocius jau žinomi 
lietuviams. P-lė gi E. But- 
limavičiute pirmu kartu 
pasirodė -viešai ant es- 

f trades. Ši p-lė yra šv.
Kazimiero seserų akademi-Itės, sakė, virsta kįt;

ze

T. M. D. 28 kp. susirinki
mas.

Ketverge, rugpj. 28 d., 
atsiliko T. M. D. 28 kuopos 
susirinkimas. Buvo 30 na
rių. Nutarė nuprirkti
mės sieksnį Tautos Na
mams Vilniuje. Toliau vie
nu balsu nutarta protestuo
ti prieš “Kovos” ir “Lais
vės” insinuacijas į Dr. J. 
Basanavičių ir M. Yčą.

pas mane į Moline, III. rug
pjūčio 22 d. Šiitomi tariu 
ačiū p-no Tananevičiaus 
bankai, kad davė žinią, kuo
met reikia pasitikti. Taipgi 
tariu ačiū už tai, kad mano 
pasažeris turėjo gerą laivą 
per vandenyną. Tie $27, ku
riuos siunčiau prie šifkor- 
tės del pasiuntimo parodyti 
New Yorke, tegu pabūna 
jus banke. Vėliau juos sių
siu į Lietuvą. Dar kartą 
dėkoju už teisingą ir gerą 
patarnavimą.

Su pagarba,
Kazys Žebrauskas, 

12 — 4th avė.
Moline, III.

Šv.. Martyno dr-stės balius.
Praeitą nedėlią L. Teat, 

šv. Martyno dr-stė ’"turėjo' 
savo balių Freiheit Turner 
salėj. Susirinko labai gra
žus būrelis. Visi linksmino- 
si gražiai, mandagiai. Tik
rai kiek-pelno dr-stė išviso 
turėjo nepavyko sužinoti, 
bet reikia spėti buvo nemen
kai.

L. M. A. Seimas ir vakaras.
Liet. Moksl. Amerikoje 

Susivienijimo valdyba prašo 
mus paskelbti, kad šio Su
sivienijimo antrasai seimas 
atsibus rugsėjo 5 ir 6 d. 
“Aušros” salėj. Rugsėjo 7 
d. Meldažio salėj atsiliks 
dailiai įvairus programas. 
Bus prakalba, referatas, 
dainos, piano duetas, dialo
gas ir t. t. Užsibaigs žais
mėmis ir šokiais. Kviečiama- 
skaitlingai atsilankyti.

Klaidingai painformuotą.
Apie atsisveikinimo vaka

rą buvo paminėta nedėlios 
numeryj anglų laikraštyj 
“The Chicago Sunday Tri
bune” Pasakyta, kad jau 
surinkta pinigų tarp $75.- 
000 ir $80.000, kad šioj ša
lyj esą lietuvių tarp 00.000 
ii* 65.500 ir dar keliatas ki
tų klaidų padaryta. Galima 
spėti, kad ši žinia lęilo ko
kio lietuviško pagyrų 'puo
do.

ir

baigęs mokslus, p-nas Gugis 
apsiėmė išmokėti šimtinę 
per du metu.

Visgi ką-nors.
—• Tu, Morie, medžioda

mas į nieką napataikai 
šaudamas, o vakar dai’ kaip 
ant tų patyčių pašovei vie
ną valstietį.

— Ny, ale ar žinai kaip 
jis vadinasi?

— Zaikauckas,

Mokslo Dr-jos ingalioti- 
niams išvažiavus.

Mokslo Dr-jos ingalioti- 
niai apleido Chicago. Neku- 
rie atliko savo pareigą su
lyg tautos — aukojo sulyg 
savo išgalių. Vienok, kaip 
pavieni asmenįs, taip ir dr- 
jos ar tai progos/neturėda
mi, ar tai atidėdinėdami, 
nesuteikė dar savo aukų. 
Žinoma, nėra vėlu aukoti ir 
dabar. Gerbus svečiai atsi
sveikindami su “Kataliko” 
redakcija, prašė priiminėti 
aukas ir perdavinėti jiems. 
Redakcija mielu noru tai 
apsiėmė. Todėl dr-jos ir pa
vieni asmenįs tegu siunčia 
“Kataliko” redakcijon sa
vo aukas, jei tas jiems pa
togu; o visi pinigai bus pri
duoti ingaliotiniams. Iš 
Chicagos svečiai išsivežė a- 
pie $5.500. Linkima didžiau
sio pasisekimo kituose mies
tuose.

T. M. D. 28 kp. protestas.
Lietuvių tautai, atsiliku

siai toli nuo kitų tautų ir 
medžiaginėj ir dvasinėj kul
tūroj, ypač išpuola, kad visi 
lietuviai be jokio išėmimo 
remtų Lietuvos kultūringą
sias įstaigas ii’ darbus ir 
kad gerbtų savo veikėjus. 
Vienok, ne visų lietuvių pil
doma pareiga sulyg savo 
tautos. Sulyg Mokslo Dr- 
jos ingaliotinių, Dr. J. Ba
sanavičiaus ir p. M. Yčo at
vykimo Amerikon tikslu pa
rinkti aukų Tautos Na
mams Vilniuje, pasipylė in
sinuacijos į ingaliotinius 
socialistų laikraščiuose, 
“Kovoj” ir “Laisvėj”. Prieš 
tas insinuacijas ir nelemtą, 
nekultūringą ir nepakenčia
mą minėtų laikraščių atsi- 
nęšimą į Mokslo Dr-jos in
galiotinius ir jų prakilnų 
veikimą, mes/narįgi T. M. 
D. 28 kp., susirinkę Skaičiu
je 30-ties, karštai .protes
tuojame

Valdyba:
J. Biežis, pirm.
K. Kaupaitė, rašt.
R. Zaura, iŠ3.

Padėkavonė.
Malonus Pone-:— 

Mano pasažieris Rd

Mokykloje.
Mokytojas: — 

pasakyk man busimąjį laiką 
nuo žodžio “apsivesti”7

Mokinys: — Aš pers iškir
siu, pons mokytojau.

Lauruk,

Žinoma.
— Rožyte, ar negalėtum 

tu geriau ties krosnim sėdė
ti, negu čionai ties šuliniu?

— Žinoma, galėčiau, bet 
kad ties krosnimi vaikinai 
arklių negirdo.

organus.
Triner’s 

of Bitter 
kuogeriausiai 

ir

Tananevigz Savings!
. . ....... ...... ....................... . , , ,

BANK
JONAS M. TANANEVIČ1A, Sąv.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL

Rugsėjo kaitros.
Praeitą utarninką buvo 

nepaprastai karšta. Neat
menama tokiųs.kaitrų rug
sėjo mėnesyj. Ketvirtoj 
valandoj buyo 97 laipsniai. 
Nuo karščio kiito keturi 
žmonės ir daug buvo apal
pusių ir nugabentų ligoni
nėn. Nekokis James Mc
Donald saliune po 523 So. 
Halsted st. krito negyvas.

Kiti miestai ir-gi ken
tėjo nuo kaitrų. 48 mies
tuose temperatūra siekė 
virš 90 laipsnių ypač buvo 
karšta valstijose Kansas,’ 

Indiana ir Illinois.
III. ir Concordia, 

turėjo po 100 laips-

Tik kuomet išalkęs.
Žmonėms viskas vestųsi 

geriau, jei jie valgytų tik 
tuomet, kuomet išalkę, val
gytų geros rūšies maistą ir 
tik tiek, kiek reikia. Dabar
tinėse sąlygose lyga kad 
žmonės negali taip maity- 
ties; todėl randasi reikalas 
turėti namuose vaistą, kurs 
urnai sutvarkytų pagady- 
tus virškinimo 
Toks vaistas yra 
American Elixir 
Wine, kui’s
veikia įvairiose skilvio 
vidurių negalėse. Jis išvalo 
vidurius,. juos sustipiina ir 
paakstina > prie darbo. Rei
kia jo duoti^ kenčiantiems 
nuo vidurių užkietėjimo; 
nuo galvos-iskaudėjimo, nuo 
strėnų skaudėjimo, nuo reu
matizmo, nerviškumo ir žar
nų skaudėjimo. Aptiekose. 
Jos Triner, chemiška labo
ratorija, 1333-39 S. Ash
land avė;, Chicago, Ill. Tri
ner’s Linimėnt’as yra labai 
geras ir jo truputis nuvaro 
visokį skaudėjimą.

. (Adv.)/

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge-> ■ 
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti. '

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. '<■ 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste., 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa/'"' 

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir « 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- ' 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali i 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į I 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors btokūiitift'“' 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o. jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir. 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą. , ' '

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakr.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. , ,.

Iowa, 
Peoria,' 
Kan 
nių.

Gaisras.
Praeitą utarninką ties 

Stajte ir Van Buren gatvė
mis ištiko baisus gaisras. 
Buvo patėmytas pirmoj va
landoj naktį ii’ tik apie de
šimtą valandą tebuvo ap
veiktas. Gaisrininkai turė
jo baisiai dirbti, kol apval
dė-ugnį. 47 gaisrininkai bu
vo sužeisti. Juos nugaben
ta į St. Luke ligoninę. Už
sidegė Rothschild ir Cohen 
restorano rųsįs. Rusis bu
vo pripliauptas vandens ir 
paverstas į ežerą; Nuosto
lių apie $50.000. ‘

Gugis sąnarys -ląbdaris.
Kazys Gugis stojo Mokslo 

DŠjos sąnariu-labdariu. 
Tarias Gugis šiemėtai užbai- 
g&Armoui’ technologijos in
stitutą ir gavo mechaniko-, 
inžinieriaus diplomą. Šisai 
v$ląs, pilnas-begalinės e- 
ngf'gijos ir geležinės valios, 
negaudamas pašalinės pa- 
šėlpos, pats užsidarbiavo ir 
užbaigė institutą, kurs yra 
vienas geriausių savo -Fd-

B-nas Gugis yra uolus vei
kėjas tarp lietuvių. Yra 
vienas geriausių lietuvių 
kalbėtojų. Vos šiemetai už-

PIRK NAIVIA AR LOTA!
Geriausias būdas pralobt. Mes turime daugybę 

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

.v. parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu- 
V1S i oflFai.phica£oj- Delko taip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “ proper- 
tes per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelba, pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

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

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

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jų gerumą, didumą, randą ir taip toliaųs. 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 atlilrt;, 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 gėrės- - 
nis ir daugiau pelno neša.

Jaigu nori pirkti namą ir lotą, pirm kol ką darysi, atšilau- 
kyk.į musų banką, o iries 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- 
gėriąusiai storosimės padėti numirkti.
Tananevlcz Savings Bank

3249-53 South Morgan Street, Chicago, III.
J. S Z L ĮKAS, Real Estate D»pt. Manažeris.
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