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Grasia naujas karas
Austrijos nelaimes,
Huerta ginkluojasi.

g Politiškos Žinios.

GRASIA NAUJAS KA
RAS.

Begėdiškas drąsumas, ko- 
kiuo Turkija dabai1 pasi
naudoja laikinai Bulga
rijai susilpnėjus, be abe
jonės trumpu laiku užkurs 
naują karą Balkanuose. Bul
garija laukia Europos val
stybių parėmimo, bet pas
tarosios, pirmiau šukavu
sios, aptilo ir nemano rasi

Rodos, kad jie visi yra 
kiti kitu verti. Nes kaip 
graikai prajovus išdarinė- 
ję, taip ir bulgarai tame 
puslaukiniu amate neužsi- 
leidę. Gi dabar ginasi.

Kataliku Amerikoje.

labdaringos institucijos, bet 
daugumas atsiduoda Dievo 
valiai. Ar ne puiki butų 
Dievo valia, jei senis cie
sorius Pranas Juozas pa
kratytų savo maišelį su mi
lijonais ir sušelptų badau
jančius pavaldinius. Ištikro, 
tai butų pagirtinas darbas. 
Bet, regis, jam pavaldiniai 
taip rupi, kaip kiekvienam 
musų pernykštis sniegas. 
'Jam šilta ir jis sotus. Jis 
tik moka atsarginius dar
bininkus siųsti į skerdynes.

Metai XV

ropa išnaujo tarsis įsiverž
ti į Balkanus, kuomet ten 
gims trečiasis karas. Va
dinasi, Londone visokios di- 

i plomatų konferencijos nu
ėjusios vėjais ir Bulgarija 
paliktą savo locnam liki
mui. Tuo tarpu Turkija, 
matydama Bulgarijos silp
numą, stato išlygas tokias, 
kokių Bulgarija visai’ pri
imti negali.

Aišku, kad su pusmėnu
liu prisieis išnaujo grum- 
ties. Rasi Balkanų valsty
bėlės ir vėl susiryš vienan 
ryšin ir turkus visai 
trems iš Europos.

Bet koki gėda kadir 
čiai Rusijai, kuri save 
vadina slavių globėja,
čiau dabai* už engiamus 
slavins nenori užsistoti, ne
nori jų ginti nuo turkų už
puolimo.

MEKSIKO REIKALAI.
Iš Meksiko parėjo žinia, 

kad Huerta nusprendęs iš 
prezidentystės laikinai pa
sitraukti ir tą vietą pavesti 
generolui Trevino, gi atei
nančiais prezidento . rinki
mais Huerta apsibusiąs 
kandiduoti į reguliarus pre
zidentus.

Žinovai tečiau tai žiniai 
užgina. Jie sako, kad su
lyg Meksiko konstitucijos 
Huerta negalįs būti kan
didatu.

Bet yra žinoma, kad šian
die Meksike 
nepaisoma.
losi 
kas 
turi 
Juk
ir laikinu prezidentu, nes 
jis nužudė prezidentą Ma
dero, paliko šalies išdavė
ju, del jo sugriauta Meksi
ko sostinė, o tečiau jis pre
zidentauja. Matyt, pakak
tinai dar turi patarėjų, jei 
užima dabartinę 
vietą.

Suv. Valstijų 
pasiuntinys Lind
vieši Vera Cruz ir mėgina 
vesti derybas su Huerta. 
Bet vargiai bus kokia nau
da iš tų derybų.

Pastaromis dienomis a- 
merikiečių bėgimas iš Mek
siko šiek-tiek sumažėjęs.

Susirėmimai su revoliu- 
cionistais nuolat tęsiasi, prie 
revoliucionistų jungiasi ir 
indionai, kurie irgi-nema
žai gimdo trukšmo.

konstitucijos 
Ten tas skai- 
‘ konstitucija”, 

galingesnis, kas 
ir pinigu.

visa
yra 
šalininkų
Huerta neturėtų būti

Paminklas ant Chatanooga lauko, čia atsibuvo didis mušis civilio karo metu. 
Rugs. 19 ir 20 d. ano karo veteranai apvaikščios mūšio sukaktuves.

pa- 
pa- 
te-

BULGARIJA PROTES
TUOJA.

Bulgarijos valdžia griež
tai užprotestavo Europos a- 
kiveizdoj už jos ir bulgarų 
tautos pažeminimą, kad buk 
bulgarų armija buvusiuose 
karuose skerdžius nekaltus 
gyventojus, būtent: turkus, 
graikus ir serbus. Ji savo 
protestą paremianti doku
mentais ir tvirtinanti, kad 
ne bulgarai gyventojus 
skerdę, bet tai darę grai
kai ir pastarieji už tai tu
rėtų but kaltinami.

Bulgarijos valdžia turin
ti savo rankose daug grai
kų kareivių laiškų, rašyti! 
iš karo lauko į namus. Laiš
kuose išskaitoma, kad grai
kai tais laiškais giriasi sa
vo namiškiams, kaip jie de
ginę -sodžius ir miestus 
kampanijos metu, kaip jie 
skerdę bulgarus, kaip ne- 
laisviams plėšę akis, kapo
je rankas ir kojas ir kaip 
kitokias baisenybes išdari- 
neję. Tie visi laikai, sa
koma, išguldyti franeuziš- 
kai ir išleisti brošiūroje, i- 
įant parodžius Europai, 
<ad didžiausiais barbarais 
jsą graikai.

ne savo

special i s 
vis dar

EX KARALIUS APSI
VEDĖ. ......

Pereitą ketvergą Vokie
tijoje apsivedė buvęs Por
tugalijos karalius Manue- 
lis su kunigaikštaitė Au
gusta Viktorija iš Sigma
ringen. Į tas vestuves 
buvo suvažiavę daug val
dovų specialių pasiunti
nių ir iš visos Europos į- 
vairių pretendentų į sostus. 
Mat, pastarieji ex-karaliui 
labai užjaučia, nes šis kaip 
ir tie per metus dūsauja 
atgauti sostus. Šliubą su
teikęs senobinis Portugali
jos primas, kardinolas Net- 
to. Iškilmybėje dalyvavus 
ir Manueliaus motma-naš- 
lė, kuri ištekanti už .kokio

BULGARIJAI GRASIA 
PAVOJUS.

Visame sviete plačiai nūn 
kalbama, kad Bulgarija 
neteksianti ne tik Adria- 
nopolio, bet ir didesnės da
lies iš turkų atimtos Tra
kijos, ir tai todėl, kad Bul
garija šiais laikais visai 
nusilpusi, o Turkija be su
stojimo siunčianti kariuo
menę į Trakiją; jau visas 
Naiiti apskritis atsiradęs 
turkų nuosavybėj. Tuo tar
pu Bulgarija vedanti su 
Turkija derybas, bet pa
staroji neprielankiai atsi- 
nešanti Į Bulgarijos atsto
vus ir aiškiai ieškanti pro- 
gos atkeršyti Bulgarijai.

nia susirinko ant Sockville 
gatvės prieš bustą, kuria
me gyvena Larkin ir ant 
kurio policija jau pirm ke
lių dienų buvo išėmus va
ranti. Susirinkus miniai, 
Larkin jai nuo balkono 
pasirodė. Minia jį pasvei
kino dideliais riksmais ir 
policijai grasinimais. Tuo 
tarpu atvyko būrys poli- 
ciantų ir su lazdomis puo
lėsi ant minios. Prasidėjo 
valdiškas galvų skaldymas, 
patekėjo kraujai, bet mi
nia pašėlusiai gynėsi. Pa
galiau policijai pasisekė 
minią išvaikyti ir Larkiną 
suimti. Larkin suimtas už 
tai, kad darbininkai dau
giau klauso jo, negu val
džios.

Keli šimtai žmonių su
žeista ir vienas užmušta. 
Tarp sužeistųjų esama mo
terių ir vaikų. Policija pa-

tose Valstijose, laisvoj ša
lyj. Rusijos stupaikoms 
prisieis pasimokinti pas a- 
merikiečius policiantus, 
kaip reik daužyti galvas 
darbininkams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

HUERTA GINKLUOJA
SI.

Iš Meksiko 
nan apturėta 
vargiai busią

tai markizo, buvusio savo 
pavaldinio. Ex-karalius vi
sas laikas tituluojamas “jo 
karališka, didybe”. Apsive
dęs manąs lengviau atgauti 
prarastą sostą.. Vargiai. 
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ANGLIJA SU VOKIETI

JA SANTAIKOJE.
Santikiai tarp Vokietijos

ir Anglijos nekuomet dar j^j^aįs metais buvo atsiti- 
nėra buvę taip širdingi, ^ę^lkanuose,, ____
kaip dabar ir tasai širdin- jam visiška padėjime 
gumas nuolat didinasi. Už;$g^cijos stoką ir apie 
ypatingą intekmę ir santikių. reikalus informa-
tarp tų šalių pasitaisymą^ ‘ 
pridera padėkoti pefsilaipd
žimui (krizini) Balkanuose^ ^^ro-Vengri j os 
tąippat bendram veikimui ~ - " 
kas link Europos hnrami-
IlilDO ••-a

.niaiįiir Karolyi pagaliau tvirti-

šęs straipsnį, aštriai kriti
kuodamas Austrijos išlau
kinę politiką ir visą stovį 
sulyg Balkanų pusiausalio. 
Labiausiai už viską peikia
mas Austrijos užsienių rei
kalų ministeris Berchtold.

Straipsnio autorius tą 
ministerį daro atsakomuo- 
jtCųž viską, kas tik pasta-

autmezda-
o*

^trukumą. Tame taigi 
visa priežastis, kad 

> įntekmė 
|r užsieniuose sumažė-

Anglijos lordas BE 
kuris nesenai atkeliavo į 
Ameriką. Visam burini lai
kraščių reporterių, kurie jį 
apspito, išdėstė visą padė
jimą Europoje ir pažymė
jo, kad kas link visasvietit 
nės sandoros — tai dar to
li šaukia. Girdi, sandūra 
matoma, bet tik dar kaip 
per tirščiausias'miglas. Lor
das Haldane nesenai buvo

na, kad niekas: kitas kaip 
tik-’ Austrija panešus di
džiausią nelaimę kare Bal
kanuose. ■ » -

Pastaraisiais laikais pa
galiau. ir pats Berchtold 
.parodęs savo negabumą. Jis 
įsakęs visus italus paliuo- 
suoti iš valdiškų vietų Trie
ste. Nesenai buvo manoma, 

susiartįsian- 
čia pats mi-

kad Austrija 
tį^t;Italija, oVI (IO -1J-U J.VIC4 llv IIVOVIIUI ITUVY. •• V. ’ -*• j

aplankęs kaizerį Vilių,^a- .esteris-' įą susiartinimą
I • •• . .... - «P**-*» -tai jis ir tvirtina apie^įšak- 
inius ryšius Anglijos su Vo
kietija.

AUSTRIJA DAUG, - 
PRALAIMĖJUSI.

Vengrijos grafas Karo- 
lyi vienam Vįndąbonos 
(Vienos) dienraščiui para-

trdmdo. - "
įnį BDel Balkanų karo Austri

ją todėl ištikusios į nelai
mės, kad jišiandie nei 
Balkanuose neturinti intek- 
mės nei vardo, negi Euro
poje jokio balso. O išpra- 
džių. ji buvo manius lošti 
svarbią rolę.

KAS MOKA KARO LĖ
ŠAS?

Viena valstybių, kuri Bal
kanuose kare nors nedaly
vavo, tai vienok už tą karą 
turi mokėti, yra Austrija. 
Šiandie Austrija labai skau
džiai atjaučia tij . karų pa
sekmes. Šiais laikais ji pa
leidžia savo.atsarginius, ku
riuos sumobilizuotus laikė 
per 10 mėnesių ties Rusi
jos ir Balkanų valstybių 
sienomis, išleizdama milži
niškas sumas nepaprastiems 
ginklavimams, o dabar 
sarginiai sugrįžę namo 
randa sau užsiėmimų, 
mimų.

Austro-Vengrija turėjo 
išmesti milijonus dolerių 
mobilizacijai, karinės me
džiagos supirkimui ir ki
tokiems prisiruošimams, 
kad tuo tarpu pramonė ir 
pirklyba, netekusi darbi
ninkų h* sumažėjus finan
sams, turėjo sustoti.

Fabrikai dabar stovi, nes 
neturi iš niekur jokių už
sakymų. Ii’ manoma, sąly
gos negreitai pasigerįsian- 
čios. Visokios rųšies pir
klyba suparaližuota, didžiu
lės net firmos bankrutina. 
Darbininkų profesionalių 
sąjungų kapitalai išnykę, 
nes reikėję, šelpti bedarbius 
ir jų šeimynas. Darbininkai 
jau ir pirmiau badmiriavo, 
bet sugrįžus atsarginiams, 
skurdas padidėjo, nes nie
kur negaliiųa gauti darbų. 
Dalimis darbininkus šelpia

at-
ne-

Washingto- 
žinia, kad 
galima ką- 

nors gero Meksiko atsiek
ti, nes Huerta amerikie
čiams statąs visokias klin
tis. Seniau buvo manoma, 
kad Huerta priimsiąs Suv. 
Valstijų pasiulijimus tik 
del pinigų stokos, nes Hu
erta jų neturįs. Bet dabar 
pranešta, kad Huerta iš 
Europos gavęs $10.000.000 
ir jam pažadėta dar dau
giau, jei jis tik tvirtai pa
silaikysiąs prieš Suvieny
tas Valstijas.

Huerta gavęs pinigų di
dinąs armiją, idant turėjus 
tvirtą pašiurį rinkimų me
tu. Ir jis busimais prezi
dento rinkimais kandiduos, 
nepaisant Suv. Valstijų aiš
kaus nenoro.

Meksikonai, sakoma, vis 
labiau šnairuojanti į ame
rikiečius ir nūn su Huerta 
jau šaukianti: “Amerikie
čiai nori pasikėsinti ant 
Meksiko savitumo. ’ ’ Taigi 
Huerta iš Suvienytų Val
stijai krečia šposus ir pa
lengva ginkluojasi.

Gi Washingtone vieši a- 
belna tyla. Nieko viešai ne
išreiškiama, kas manoma ir 
norima veikti.

Du-

DIDELI SUMIŠIMAI 
DUBLINE.

Irlandjos sostinėj 
bline straikuoja tramvajų
darbininkai. Andai ten bu
tą kruvinų sumišimų, kuo
met policija pasikėsino a- 
reštuoti straikininkų vado
vą Larkiną. Nepaisant į 
policijos uždraudimą, strai
kininkų ir šiaip žmonių mi-

Meksike revoliucionistai 
kovoja visu smarkumu ir 
visur viršų gauna. Prezi
dentas Huerta sumanęs su 
jais taikinties ir tam tik
slui paskyręs nuo savęs 
specialį pasiuntinį. Bet re
voliucionistai atsakę, kad 
jie tą pasiuntinį tuojaus 
pakarsią, jei tik drįstų pe
reiti revoliucionistų liniją, 
nes jie nenorį taikinties su 
išdaviku ir piktadariu, ko
kiu esąs Huerta.

Be to nieko svarbaus ne
žinoma, ką Suv. Valstijos 
pradės su Huerta, nes jis 
nenori rezignuoti. Ameri
kiečiai būriais Meksiką ap
leidžia. Ir specialis pasiun 
tinys Lind manąs tuoj grį
sti.

renkasi ir

Chinijos mieste Nankin- 
ge valdiškoji kariuomenė 
atėmus tą miestą iš revo- 
liucionistų nužudė kelis ja
ponus. Todėl Japonijoje 
gimė trukšmas. Miestuose 
minios žmonių
reikalauja karo su Chinija. 
Tokio gimusios dideliausės 
riaušės, kurių metu užmuš
ta užsienio ministerijos po
litikos departamento vir
šininkas. Nors Chinijos 
valdžia viešai atsiprašius, 
bet žmonės reikalauja ka
rą paskelbti ne tik Chini- 
jai, bet ir Suvienytoms 
Valstijoms. Matyt, Japo
nija militariškai išnaujo 
pakilus.

Į Suvien. Valstijas atke
liaujanti Anglijos kariau
janti sufragistė Pankhurst, 
kalbama,. ji nebusianti 
įleista, nes savo kurstan
čiomis kalbomis galinti “iš
vesti iš kelio amerikie
tes. Esama gi šeškui

1
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Žinios iš Lietuvos.

UNIVERSITETO REIKA
LAIS.

Andai, miesto galvai M.

pagiriečiams pasirūpinti į- 
sitaisyti perkūnsargiu!

Pagirietis.

KALINYS PABĖGO.
Binekainių' gelžk. stotyje 

(Vilniaus gub.) pabėgo 
politikos prasikaltėlis But- 
nikavičius, kuris buvo ve
žamas iš Vilniaus Šlisel- 
burgo tvirtumom

jaut, įvyko Vilniaus uni
versiteto reikalų komisijos 
posėdis. Miesto sekretorius 
Dzievickis paskaitė savo 
sutaisytąjį tuo reikalu iBe- 
morijąlą, kurį manoma mie
sto tarybos vardu inteikti 
carui. Memorijale prašoma 
leisti įsteigti Vilniuje uni
versitetą su agronomijos 
skyrių. Komisija patarė 
Dzievickiui papildyti sa
vo sustatytąjį memorija- 
lą Stoluipino nuomone del 
reikalo įsteigti Vilniuje u- 
niversitetą, kurią jisai bu
vo išreiškęs būdamas Kau
no ūkio draugijos pirminin
ku.

NAUJAI LEISTI LAI
KRAŠČIAI.

J. Višinskienė gavo lei
dimą leisti • savaitinį lai
kraštį lietuvių kalba vardu 
“Garsas”.

Taip-pat leistas naujas žy
dų kalba mėnesinis laikraš
tis “Der Sznejder” (Siuvė
jas).

LAIKRAŠČIO BYLA.
Lenkų laikraščio “Kur. 

Lit.” atsakomasai redakto
rius Narbutas šaukiamas 
tieson už išspauzdinimą mi
nėtajame laikrašty atstovo 
Račkovskio kalbos Durnoje.

ŠIAULIAI.
Rugpjūčio 16 dieną teis

mo rūmų išvažiuojamoji se
sija teis Šiauliuose Rygos 
politechnikos studento B. 
Sližio bylą. Sližys kaltina
mas 131-uoju už karei
vių kurstymą neklausyti 
savo vyresnybės. Byla ki
lo dėlto, kad Sližys, va
žiuodamas sykį geležinke
liu, pasikalbėjęs apie ka
reivių reikalus su drauge 
tuo pačiu vagonu važiavu
siu kareiviu kaž kokiuo 
Zacharovų.

“VILIJA” GAVO AUK
SO MEDALĮ.

Šių metų birželio 29 ir 30 
d. Ukmergėje, Kauno gub., 
buvo ūkio paroda, kurioje 
dalyvavo ir 
drove, 
briko dirbinius' 
dirbiniai buvo 
labai' gerais ir 
aukso medaliu.

“Vilija” tat trumpu lai
ku gavo už savo dirbinius 
jau penktąjį medalį.

Vilijos” ben- 
rodydama savo pa- 

“Vilijos” 
pripažinti 

apdovanoti

teis- 
kurie

EŽEReNAI. 
Kauno gub.

Liepos 29 d. įvyko 
mas riaušininkams,
darė triukšmą per visuotinį 
“Saulės” dr-jos skyriaus 
susirinkimą šių metų, gegu
žės 26 d. Teisme maž
daug paaiškėjo, jog kaltina
mieji Grigoravičius, Jasi- 
navičius, Klimavičius ir Na
šta jute, būdami tamsus 
žmonės, buvo sukurstyti ki
tų, neva gudresnių už juos, 
veikusiųjų atsargiai iš pa
tamsių ir sugebėjusių pa
sislėpti. G ai tik del to tei
sėjas kiekvienam jų tepa- 
skyrė po 7 dienas arešto. E- 
žerėnų miestan yra atvyku
si iš Vilniaus kaž koki Rze- 
vuska Anna, kurios močia 
Čirvinska gyvena savo pir
kelėje Ežerėliuose. Gerai ži
nodama, kaip kas dėjosi 
šv. Jono bažnyčioje Vilniu
je, ji. šviečia vietinius tam
suolius kovoje su lietuviš
kais pamokslais bažnyčioje, 

tas.

KRETONĮS.
Kaltinėnų parap.

Kaimas guli gan puikio
je vietoje. Žmonės visi lie
tuviai, bet kaip tik pastoja 
ant geležinkelio kokiu-nors 
tarnu, tai jau “nie rozu- 
niem”. Štai Sekminėse bu
vo vestuvės. Kaip nustebau 
atėjęs vestuvėsna. Pašami- 
nės bernai ir kiti lietuviai 
pradėjo šokti lietuviškus šo
kius, o jaunojo dėdė tuojau 
pasakė iškraipydamas len
kiškus žodžius, kad šoktų 
polką. Daugelis, sekdami šį 
“lenką”, ir šoko “polkas”, 
bet susipratusioj i jaunimo 
dalis neilgai truko tose 
vestuvėse. Bet ir degtinės 
nemaža išgėrė! Kas tik a- 
teina vestuvėsna, tam bu
telis. Vienok muzikantas 
taip nusigėrė, jog negalėjo 
nei griežti, nei stovėti ant 
kojų, bet gulėjo sau ramiai 
po ratais. Nevertėtų nie
kam iš kretoniečių imti pa
vyzdžio.

,i! TTakų pav.
Mušu jaunimas pradeda 

susiprasti. Senobiniai tam
sybės ru^^i pradeda nykti. 
Birželio 30 dieną Takniš- 
kio sodžiuje buvo V. B-tės 
su J. T. vestuvės. Į vestu
ves atvyko jaunimo, kuris 
visą laiką gražiai linksmi
nosi. Tautiškų žaislų ir dai
nelių nebuvo galo: — jei 
baigė Aguonėlę, tai pradė
jo Rūtelę ir t. t. ir t. t. Pa
galios pasilinksminę, blai
vus, sveiku protu išsiskirs
tė. Toks jaunimas gali su
kelti dvasią įle tik tarp sa
vo draugų, bet ir tarp sve
timtaučių. Tadgi, jaunime, 
daugiau apšvietimo ir susi
pratimo! Nes tik apšvieti
mas atidarys musų akis!

Alytiškis.

■ • V :.'y —■--..■IV -- M ' r—-  — —-------------------

£ Lietuviu Mįslės, j MĮSLIŲ RŲŠĮS.....—
Žmoniij mįslės galima paskaidyti g 

tris skyrius-rųšis: (1) minklės, (2) gry« 
nosios mįslės ir (3) alegorijų mįslės.

G. Keleivis.

ŠIRVINTAI.
Išvažiavus senajam vi

karui širviutiečiai pristigo 
gero švietėjo: Jis buvo ge
ros širdies, rupiuos žmonių 
gerove, ir del to visi jį la
bai mylėjo. Kalėdodamas 
jis surado daug žmonių, ku
rie visai nieko neskaitė, juos 
paragino šviesties, patarė 
laikraščius skaityti ir kny
gas, ir net pats jiems 
šė savo • pinigais 10 
“Aušros” ir visokių 
dingų knygučių. Bet 
išvažiavus
grįsta prie senovės, 
lietuviai nors tarp savęs lie
tuviškai kalba, bet vaikus 
moko lenkiškai ir net verčia 
juos svetima kalba kalbėti. 
Savo kalbą niekina, “pago
niška” vadina. Dievas juk 
davė žmonėms visas kalbas, 
tat visos ir turi būti lygios.

Nedegalis.

LABANORAI.
Laimingi dabar laikai: 

vieni eina sėlių vargti im
dami per vasarą apie 150 
rublių, kiti veža iš miškų 
likusį medį, uždirbdami 
nuo 3 ligi 6 rublių per die
ną. Maža to — atsirado 
kvailių; vieni išbėgo Ame
rikon aukso kalnų ieškoti, 
kiti burlokystėn: ant gele
žinkelio, į fabrikus ir t. t.

Mergos ir moters eina 
uogauti. Dabar kiekvieną 
dieną Labanoruose pavaka
rį galima pamatyti tikrą 
moterų procesiją: eina iš 
visų kraštų, kaip skruzdė
lės, nešdamos ant pečių 
uogų kašeles. Už uogas iš
mokama joms kiekvieną 
dieną apie 150 rublių. Uo
gų turgus — žydų rankose. 
Miestelėnai, katrie galėtų, 
uogas; pirkti, nuo žydų ap
turi dykai po rublį ant 
dienos, kad kainos negadin
tų.

Liūdnas Pigonietis.

Schl.

Schl.

Schl.

Schl.

Schl.

Schl.

Aušr.

At.

*) žodžiui “ndnklė” čia ftoriu duoti panašią prasmę, 
kokią turi anglų žodžiai conundrum arba pun.

Minklės*) yra sumanus klausimai iŠ 
žinomųjų teisybių, pasakymų, patarlių ir, 
p. Leiskime, iš patarlės “Ir ten miltų kalnų 
nerasi supiltų” galime klausti: “Kur yra 
miltų kalnai?” — Atsakymas: “Niekur.” 
Šitoks paklausimas yra minklė. — Suma
nesnės minklės klausia apie pozitivius da
lykus negativiai, apie negativius pozity
viai, arba klausia taip, kad galėtų būti pa
manyta ir visai kas kita, kaip kad mena- 
masai dalykas. Pavyzdžiui, iš teisybės, 
pasakančios, jog Dievas visagalis, neklau
siama: “Ką Dievas gali?” bet “Ko Dievas 
negali?” ar “Ko Dievas neturi?” Arba, 
nusakant kelnių kišenės padėjimą, klausia
ma: “Žemiau bambos, augščiau kelių —« 
kaip skylė vadinas?” — ir čia painumas 
regimoj pirmuoju žvilgsniu dviprasmėje. 
Minkliųfekyriuiprdera ir klausimai sulig vie
no žodžio keletoprasmiųirapskritaižodžiais 
žaidimas; pvdž., žaidžiant žodžio “tekėti” 
dviprasme, klausiama: “Kada mergina pa
naši vandeniui?” “Kada teka.” — Šičionai 
pat jau priderėti} latinų taip vadinamieji 
logogrifai: Quid capite et cauda sicca i* 
neat in mare natans?” arba “Navis prora 
et puppis siccae crunt quando marc inn a* 
tant”, kur “prora” ir “puppis”, ar “caput” 
ir “cauda”, yra žodžio navis pirmoji ir pa
skutinioji raidės; jas atmetus, turime žodį 
avi, paukštįs; arba toks viduramžių logo- 
grifas: “Nemo supinum non a m at omni po* 
tens nec amantes”, kur, iš kito galo skai
tant odį Nemo, turime Omon, t. y., augu* 
rium, o “Omnipotens Deus non amai augu* 
rium nec observantes”. *)

PAGIRYS.
Ukmerg. ap.

Pagirys nedidelis mieste
lis. Kaip ir kituose pana
šiuose miesteliuose, ir čia 
yra bažnytėlė, pašto sky
rius, aptieka, vartotojų dr. 
krautuvė ir t. t. Be to dar 
čia. dvi mokykli, iš kurių 
viena “Saulės”. Žmonės, 
kaip teko matyti, mėgsta 
išsigerti, nors pastaruoju 
metu girtų gatvėje nepama
tysi, nes tuoj sodinami į 
“šaltąją”. “Blaivybės” ar- 
batnamį retai kas telanko, 
nes aludėje “arbata” ge
resnė. Yra čia sumanymas 
statyti dviklasę ministeri
jos mokyklą, bet tas su
manymas vis gandu tebe- 
pasilieka.

-• Visa Pagirio inteligenti
ja.—-. tai vargonininkas, 
mokytojas ir aptiekininkas. 
Moksleivių nėra. Seniau ir 
pagiriečiai sutaisydavo šio- 
kių-tokių vakarėlių, bet da
bar senai bebuvo vakaras. 
Delko ? Reik Pagirių inte
ligentams savo pareigų ne
užmiršti. ir rupinties ypač 
jaunimų, kill’s, neturėdamas 
vadovo, klysta.

Pagirys mažne kiekvie
nus metus daug kenčia nuo 
perkūnijos. Taip dar nese
nai čįa_įis užmušė vargoni
ninką drauge su sunumi ir 
užclėgė jo namus. Reikėtų i

VAŠKAI. .J
Liepos 14 d. atsisveikino 

su mumis kun. P. Vaitiekū
nas. Išbuvo pas mus pus
ketvirtų metų; daug dar
bavos kaip bažnyčiai taip 
ir visuomenei: ragindavo 
skaityti laikraščius, doras 
knygas, vaikus liepdavo 
leisti į mokslą. Pervis dau
giau pasidarbavo blaivybei: 
įsteigė “Blaivybės” drau
gijos skyrių, pritraukė ne
mažą narių, atidarė arba
tinę, kuriai gerai sekasi — 
žodžiu sakant, darbavosi 
kiek galėdamas. Buvo pra
dėjęs rupinties vartotojų 
draugiją steigti, bet buvo iš- 
keltas. -Duok Dieve jam 
darbuoties taippat ir kitam 
kampeliui!

Svieto parėjimas.

įsra- 
egz.

nau
jam

viskas mainos, 
Tėvai

TAURAGĖ
■ Kauno gub.

Liepos 27 d., šeštadienio 
pavakaryje miestelyje pasi
darė nepaprastas judėjimas. 
Mat, padangėse nuo Prūsų 
sienos pasirodė nežinomas’ 
aklinas, kurs skrisdamas vis 
žemyn, ieškojo vietos nusi
leisti. Kaip paskui pasiro
dė, buvo tai prancūzų lakū
nas Jean Nuariąs; lekia jis 
iš Paryžiaus Peterburgan, 
norėdamas laimėti kaž-ko- 
kią dovaną. Belekiant jam 
per sieną, pasienio karei
viai, nežinodami, kas lekia 
ir norėdami jį Nulaikyti, 
buvo pradėję šaudyti, bet 
nepataikė. Pasilsėjęs Tau
ragėje visą dieną, pirma
dienyje 6 vai. ryto, didžiau
sios žmonių minios lydi
mas, iškeliavo- toliaus.

___ - Em. en.

PAŠUMINĖ.
Pašūminės kaimas dide

lis, stovi gražioj vietoj. 
Miestely riogso dar muro 
bažnyčios griuvėsiai, ant 
kurių dabar yra tik gan
dro lizdas. Netoli bažnyčios 
yra kapinynas, kur užsiliko 
tik vienas supuvęs kryžius. 
Pašuminėj yra ir lenkiškai 
kalbančių, bet kalba, kaip 
paprastai, baisiai sudarky
tai. .........

Teko man pakalbėti su 
vietiniu jaunimu; pasirodo, 
kad yra jau tarp jų, daug 
susipratusių, kurie ir deg
tinės negeria, ir savo kal
bos neišsižada. O sulenkė
jęs jaunimas daugiausia nie
ko neskaito ir girtuokliau
ja. Musų lenkai nenori net 
eiti drauge, su lietuviais 
kryžių aplankyti per šešti
nes; jie velija vieni eiti su
puvusį kryžių lankyti, nes 
po juo, girdi,-’’-šlėktos” gu
lį. Bet lenkiškai giedoti 
visgi nemoka,, ir atkakliau
siam lenkui mirus prisiei
na giedoti lietuviškai.

Kai kurie tų lenkų prade
da susiprasti, bet kiti jiems 
trukdo, o dažniausia tie gir
tuokliai trukdo. -

Lietuvių jaunimui veliju 
kuogreičiausia susiprasti — 
negerti, o daugiau skaityti.

RUKŠIŠKĖ.
Palūšės par. 

sodžius niekuo neat- 
api-

Sis 
sižymi, nei gražiomis 
lįnkėmis, nei gražiais papro
čiais, bet už tai atsižymi 
žmonių tamsumu. Ten jau
ni ir seni geria degtinę, ble- 
vizgoja. Bernaičiai pasigė
rę rėkauja, rusiškai negra
žiai dainuoja. O mergaičių 
čia kaip ir nėra.

Laikraščių čia 
nieks neskaito.

O laikas jau susiprasti. 
Ten buvęs.

beveik

Didžiausias orlaivis. Frie- 
drichshafene padirbdinta 
naujas orlaivis, didžiausias 
už visus -kitus. Orlaivis 
skiriamas karinei jūreivi- 
jai.

Drąsuolis. Franci joje at
sirado vienas aviatorius 
drąsuolis Pegaud, kuris sa
vo lakstymu nustebino visą 
svietu. Jis aeroplanu pasi
kelia s* aųgštyn ir iš ąugštu- 
mos sfcrizdamas kelis sykius 
persiyerčiąs su aeroplanu,, 
taip kad pats trumpam lai
kui atsirandąs galva žemyn 
ir neiškrizdamas išnaujo 
atvergiąs aeroplaną.

* Pas advokatą. ’
— Tai yra labai svatbi 

byla, mano poni, nes poni 
sugauta' karštame darbe, 
kuomet apgaudinėjai savo 
vyrą. , ..

— Kaip tai apgaudinė
jau? Nė aš, bet jis manė 
apgavo. Jis pasakė, kad 
važiuojąs kelioms dienoms 
į Spring Valley, o paskui 

cmmųu. .po porai valandų sugrįžo
G. Keleivis. Į namo

Surinko Kl. Jurgelionis.

PRAKALBA.
Telpančios šioje kningoje mįslės su

rankiota iš įvairių spausdinių ir žmonių. 
Prie kiekvienos mįslės sutrumpintai pažy
mėta, iš kur ji imta. Sutrumpinimų reikš
mė tokia:
Schl. - A. Schleicherio Handbuch der Litau- 

ischen Sprache. II. Lesebucli und
Glossar. Prag. 1857.

(K.) — Schleicheris iš mokytojo Ku- 
mutačio.

(M.) — Schleicheris iš mokytojo 
Haroldo.

(Br.)— Schleicheris iš Brodowskio 
rankraščio (1713-1744), esančio Ka
raliaučiaus archive.

(N. ar Ness) — Schleicheris iš Nes- 
selmano žodyno.

(R.) — Schleicheris iš Ruhigo Bet- 
rachtung der Litauisclien Sprache, 
Koenigsberg, 1745.

(Lepner). — Schleicheris iš Lepnerio 
1690 metų kningos 1744 m. Danzige 
atspausdintos ir 1844 m. Jordano 
Tilžėje išnaujo perspausdintos var
du “Der Preussische Litauer”.

L. Vr. Kl. — V. Kalvaitis, Lietuviškų Var
dų Klėtelė, Tilžėje, 1911 m.

V. Chr. — E. Volteris, Lietuviška Chresto
matija, Peterburge, 1934 m.

V. L. — Vienybė Lietuvninkų, Brooklyne, 
N. Y., 1911-1912 m.

— Aušrinė (Vasaros darbai), Lie
tuvos Žinių priedas, Vilniuje, 1911- 
1912 m.

— Ateitis, Draugijos priedas, Kaune, 
1911-1912 m.

Šalt. — Šaltinėlis, Šaltinio .priedas, Šernuo
se, 1911-1912 m.

Švyt. — Švituryš', almanachas 1912 metams 
Vilniuje.

K. Kai. —- Kauno Kalendorius 1912 me
tams.

Ryg. J. š. — Rygiškių Jono Lietuvių Kal
bos Sintaksė, Seinuose, 1911 m.
— Kun. M. Miežinio Lietuviškai- 
Latviszkai-Lenkiszkai-Rusiszkas žo
dynas, Tilžėje, 1894.

L. P. Y. — Lietuviškos Pasakos Y vainos,
surinko Dr. J. Basanavičius. Chi

cago, Ill., 1903-1905 m.
Ežer. — Ežerėnų pavietas.
Kalv. (S. g.) —Suvalkų guberEnijos 

varija.
Kaun., K. g. —■ Kauno gubernija. 
Panev. — Panevėžio pavietas. 
Ras. — Raseinių pavietas.
Senap. — Senapilės pavietas. 
Suv. — Suvalkų gubernija. 
Vilk. — Vilkaviškio pavietas. 
Vilkm. — Vilkmergės pavietas. 
Vilu. — Vilniaus gubernija. 
Žem. Kai. — Žemaičių Kalvarija. 
Žm. — Žemaitija.
Kitokie pažymėjimai padėta pilnai.

šiame rinkinyj yra įvairiai užrašytų 
mįslių: dalelė užrašytų tarmiškai, dalelė 
— tik su kaikuriomis tarmiškomis ypaty
bėmis ir dauguma — konvencionale rašy
ba, kokia jos pasirodė spausdiniuose ir ko
kia atsiųsta laiškais. Tarmiškumas užlai
kyta tose mįslėse, kurios mano paties užra
šyta iš lupų žmonių, kalbančių dar nesu
gadinta tarme. —- Mįslių variantų indėta 
čia toli ne visi, kokie buvo gauta per dveje
tą ihėtų: tačiau, išėmus keletą visai neman
dagių mįslių, neapleista nieko, kas galėjo 
but indomu leksikono, semantikos bei em- 
fazio žvilgsniu. — Mįslės surašyta eilutė
mis, lyg kad dainos, kad pabrežus esantį 
josej-įtųią. Suskirstyta jos sulig jų turinio 
į dėvyriioliką skyrių, o petekusios į įvai
rius skyrius kuo nors viena kitai panašios 
mįslės nurodyta išnašose. Čia jau duota 
keletas palyginimų su kitų tautų mįslėmis. 
Gal but kam nors, kas ne taip sunkiai gali 
prieiti prie įvairių šaltinių, galės tai būti 
sugestija tolinus lyginimo darbą pavaryti, 
kad kokių nors išvadų atsiekus.

Nėra abejonės, jog žmonėse yra dar 
daugybės indomių mįslių, šin rinkiniu ne
patekusių. Ale iškarto ir ypač vienan ne
gulima viskas apžioti. Jeigu kas surinktų 
(b Liet. Mokslo Draugija gal turi jau su- 
rihkū's) dar kita tiek naujų mįslių, galėtų 
naują, šį papildantį, rinkinį išleisti. — 
Tui’iu čia ištarti ačiū p. M. Grigoniui, pri
siuntusiam gerą, pluoštą mįslių iš Panevė
žio,-taipgi Visiems, kurie mano prašomi šio
kias ar tokias mįsles buvo man sutėikę.

•> \ 1 .

Mž.ž.

Kal-

*) žr. Fr. Tupper, Jr., “Riddles of the Bede Tradi
tion,” Modern Philology, v. ii., 1904*1905.

Grynosios mįslės aprašo kokį nors 
veiksmą ar padėjimą, bet nepasako, kas tą 
veikia ar yra tokiame padėjime; duoda da^J 
Įyko definiciją, bet užtyli dalyko vardą: jUl 
reikia atspėti. Taip iš visokių aprašytiniųĮį| 
pasakymų galima turėti mįslės. Leiskim, 
tebūnie pasakyta, jog žmogus savo gyveni
mo rytą rapoja, vaikšto ant keturių, dieną 
— vaikšto aut dviejų, vakare — ant trijų. 
Nepasakius, kas tai daro, bet stačiai: “Iš 
ryto ant keturių, dieną ant dviejų, vakare 
ant trijų”, turime grynąją mįslę (Sfinkso), 
kurioj be seikėjo dar kaikurios aplinkybės 
užtylėta ir tuo ji pasunkinta. Pasakoj a- 
pie mišasargio sūnų, kurs karaliaus duk
terį vedė (1127), randame, kaip mišką- 
sargio sūnaus iš savo, atsitikimų sudėta 
mįslė, kurios karalius negalėjo atspėti. 
Ta pasaka yra grynųjų mįslių susidėjimo 
geras išaiškinimas. Lygiai taipo jau sudėta 
Samsono mįslė iš savo atsitikimų, kad jis, 
keliaudamas savo mergos filjstinės atlan
kytų, užmušė levą, o grįždamas, levo gro
biuose rado bites ir išėmė medų. rfAle Sam
sonas tarė jiems (filistinams) : “Aš jums 
mįslę duosiu atminti; jei tą atminsit ir 
tropysit per šias septynias svodbos dienas, ( 
tai aš jums duosiu trisdešimts marškinių 
ir trisdešimts sermėgų šventoms dienoms 
dėvėjamų. O jei jus tą negalėsite atmint, 
tai jus man duosite trisdešimts marškinių 
ir trisdešimts sermėgų šventoms dienoms 
dėvėjamų.” Ir jie tarė jam: “Pasakyk 
mums savo mįslę, kad tą girdėtumbim”. 
Jis tarė jiems: “Valgis išėjo iš rijoklio, o 
saldums iš drūtojo.” Ir jie į tris dienas 
negalėjo tą mįslę atminti.” Samsono pati, 
filistinė, išprašė vyro, kad pasakytų jai 
mįslės reikšme, ir paskui’ išpasakojo filis
tinams. “Tai vyrai to miesto tarė jam sek- 
mąją dieną, saulei dar nenusileidus: “Kas 
butų saldesnis už medų? *) Kas yra dru-

*) žr. 232 mįsle. ' .. * . ■ >

tesnis už liūtą?” Ale jis atsakė jiems: “Jei. 
jus nebutumbit mano telyčia arę, tai mano 
mįslę nebutumbit atminę.” *) (Alegoriją). ’

*) Senojo Testament© Valdovų knlngų 12-18 perskyri
mai. • '
—Grynųjų mįslių nenamasai dalykas daž
nai pasakoma išveiksmiu (ar Veiksmą de- 
finuojančiu, budinančiu) daigtavardžiu 
(kaip Samsono mįslėje levas — Vijoklis); 
arba, kada mįslės apysaka tai kokiu kito
kiu budu užtektinai, nusako, dalykui su
teikiama vardas, paprastai,’ maža ką tepa
sakąs: vokietukas, ponaičiukas, panelė, ka
lelė, bobelė, senelis ir p., arba stačiai daig- , 
telis. Pavyzdžiui: užuot ' nuogas, 
marškiniai užantyj” pasakoma ir “Pgna^ 
nuoga, marškiniai untyj” arba “Nuogs Am- į

(Seka tolinus). , X

2



į*f| AMERIKOS ŽINfbs.tnj
į i ------------ ■,-«!--.. •■»■———_---------- — ,b ^~lrr 4 •

visa 
ir visi 
žmonės, 

žuvo

apsemta 
ten gyve- 

skaičiuj 
vandenyj.

Šimtai žuvo; mili
jonai nuostolių.

Raleigh, N. C. Rugsėjo 4 
d. siautė, nuožmi vėtra Š. 
Carolinoj. Daug mažesnių
jų miestelių palei Atlanti- 
ką skaudžiai nukentėjo nuo 
indukusio vėjo ir nuo smar
kaus lietaus. Nekurie buvo 
užlieti užtvinusiomis upė
mis. Eina gandas, kad sala 
Ocracoke 
vandeniu 
nantieji 
virš 500,
Sako, kad milžiniškos ban
gos ūžusios ant salos ir vis
ką nuo jos nušlavė. Su ar- 
timiese stovinčiais mieste
liais jokio nėra susinėsimo, 
nes vėjas nudraskė vielas, 
lietus išplovė geležinkelius, 
ištvinusios upės nunešė til
tus. Visos upės ir upeliai 
baisiausiai ištvino. Žmonės 
neatmeną tokių baisenybių.

. Baisiausia audra siautė 
palei visą Š, Carolines pa
kraštį. Darė, .nesvietiškus 
nuostolius, Tame pakraštyj 
didelė daugybė, laivų 
jo žūti. Si, ....

Miestai Morehead 
Beaufort, Newbern, 
shington, Bayboro, Bell Ha
ven ir ;keliatas tuzinų ma
žesnių miestų palei Atlan- 
tiką. neša negirdėtus nuo
stolius.

Washingtono gatvėse van
dens buvo iki pažastų. Du 
tiltu liko nuneštu. Vienas 
tų tiltų buvo vienos mylios 
ilgas. Dokai, laivai, didelės 
krautuvės, ptiošriųs- miesto 

mai liko sunaikyti. Nuo- 
lių šiame mieste busią 

irš $3.000.000.
Beauforte daug laivų žu

vo, daug namų sugriauta ir 
didelės daugybės gyvulių 
žuvo. • ••* • - :

Miestas Bell Haven nu
šluotas nuo žemės paviršio.

Newberne gatvėmis tekė
jo gilus vanduo. Priegtam 
gaisras buvo ištikęs. Gyven
tojų išgąstis neapsakomas.

Auroroj penkiolika namų 
sugriauta. Vandemere vie
na tik firma turi nuostolių 
virš $40.000.

New York,'N- Y. Per ke
turias valandas siautė 
smarkus vėjas. Pliaupė lie
tus. Didi perkūnija trankė
si. Trenkė ir uždegė keliatą 
namu.

ture-

City,
Wa-

traukiniu atlėkė gaisrinin
kai su savo mašinomis^ 
Gaisrininkai, matydami, 
kad vanduo nieko negelbsti, 
panaudojo dinamitą. Tuoj 
degantieji namai ėmė griu 
ti po dinamito trenksmu. 
Ir tas negelbėjo. Liepsna 
plėtojosi. Tuomet aplinkui 
degančius namus imta di- 
namituoti sveikus namus, 
kad tuomi liepsnai kelią 
užkirtus. Nei tas negelbėjo. 
Priegtam buvo smarkus 
vėjas. Tiktai pavakariop 
sujungtomis gaisrininkų 
spėkomis suturėta liepsna 
nuo vidurmiesčio.

Pats gub. Hays pribuvo 
į Hot Springs. Milicija pa
šaukta daboti nuo vagilių 
daiktus. Saliunai liepta už
daryti.

Apie 9 vai. vak. ėmę -slūg
ti ugnis. Mieste buvo- tam
su. Tik liepsnos degančių 
namų liūdnai ir baisiai švie
tė. _ .. ' J- •

2.000 žmonių liko . be pa
stogės. Tuoj imtasi rupin- 
ties apie suteikimą jiems 
pagelbos. Išdegė pietinė, 
miesto dalis.

gams. Labai rūpinasi, kad- 
jie išlaikytų duotą žodį. Jie’ 
visai nepavydi aniems. No-; 
ri, kad viskas anieins nusSs 
sektų, laikytus duoto žo
džio ir tuomet, žinoma, ir 
jais bus užsitikėjimas, ir 
jie daugiau gaus laisves.

Papūga nurodė žmogžu
džius.

Philadelphia, Pa. Netikė
tai du policiantu išgirdo rė
kiant “žmogžudžiai!” Pa
skubo ton vieton, iš kur 
riksimfi ėjo. Pribuvę rado 
žmogų, 24 metų amžiaus, su 
perskrostu pilvu. Tuo tarpu 
du žmogų stengėsi perlipti 
per tvorą. Prie sužeisto 
žmogaus ant kėdės stovėjo 
didelė sena papūga su nu
laužtu sparnu; spėjama, 
nusilaužė begindamas savo 
poną. Abu žmogų, lipančiu 
per tvorą, buvo sugautu ir 
atvestu prie žmogaus be 
žado. Papūga, pamačius žmo
gų, ėmė be paliovos krykšti 
^žmogžudžiai!” Be jokių ki
tų tardymų abu žmogų liko 
už geležim apkaltų langų 
uždarytu, o sužeistasis ligo
ninėn nugabentas.

Milžiniškas gaisras. Milijo
nai nuostolių.

Hot Springs, Ark. Rug
sėjo 5 d., 3:30 vai. po pietų 
užsidegė vieno negro grin- 
telė. Tuoj liepsna persime
tė į kitus namus ir paskui 
milžiniška liepsna rijo na
mą po namui.. Išdegė mies
te juosta vienos mylios il
gumo ir 10 blokų platumo. 
Piniginiai nuostoliai busią 
lig $10.000.000.

Tarp sudegusių įstaigų 
yra elektrikinė dirbtuvė, 
daug kitų dirbtuvių, trįs di
deli viešnamiai, trįs gele
žinkelio stotįs, sanatorija 
ir šimtai mažesnių namų. 
Daugiau kai 50 blokų pa
virto į griuvėsius. Žmonės 
mažai ką spėjo iš savo daik
tų išgelbėti. Visokios dirb
tuvės, kur, tik elektriką bu
vo vartojama, turėjo susto
ti. Gatvekariąi irgi apsisto
jo. ■ ■; ■

Gaisras plėtojosi nesvie
tišku greitunra. Į penkioli-

Bką minutų jau nesuvaldoma 
■ buvo ugnis, šauktasi pagel- 
-1bos į aplinkinius įplėštus. 

Iš Little Rock specialiu

dęs. Pasitaisė. Automobiliu 
važiuoja į Orange, N. J., 
;l<ur jo laboratories randa- !- ’■ > ;!■ 81. (
į — Bokhoma, pl<lą. Šis 
miestelis veik visai išdegė. 
Liko tik stotis ir kėiiatas 
negrų grintelių. Ugnies pra
džia nežinoma.

AUKOS TAUTOS NA
MAMS VILNIUJE.

6 d rugpjūčio, Cicero, III. surinkta 
aukų:

Kttn. Aut. Ežerskis, 1 sieksnį žemes 
ir aukų $1.50, viso.

$2.00 aukojo Pet.
Po $1.00 aukojo:

Antanas Miklošius.
Petras Ambrozaitis, 
Čius, Domininkas

............... $12.00
Juknis, — $2.00 
Juozas Andziulis, 
Kaz. Baltrūnas,

Aleksandra Kren- 
Naruševičius, An

drius ' šlekis, J. Pareikis, Antanas 
Pusnukis, Juozas Kavaliauskas, Anta
nas Bruožis, M. šarka, K Mikalau- 

A. Liutkus, A. Kleikis, J. Mi- 
Andrius Povas ir K. Am-

skas, 
kolainis,
brozaitis, — $18.00.

Po 50e aukojo J. Juknius ir Jono- 
sius, — $1.00. Smulkių’ liukų $6.40. 
Viso $39.40.

Baisi nelaimė ant geležin
kelio.

New Haven, Conn. Susi
kūlė du traukiniu. Užmuš
ta 27, sužeista 50, iš kurių 
nekurie pavojingai sužeisti 
ir nepergyvęs žaizdų. Ne
laimė atsitiko naktį, vi
siems miegant. Tik po kelių 
minutų pasigirdo širdį dras
kanti dejavimai ir vaitoji
mai mirštančiųjų ir sužeis
tųjų. Vagonai tiesiog į ši
pulius sulakstė. Pasąžieriai 
veik visi grįžo į Philadel
phia, praleidę vakacijas. 
Didesnė sužeistųjų ir už
muštųjų dalis buvo iš žymių 
Philadelphijos šeimynų. 
Tuoj per nelaimės vietą 
pervažiavo
grįždamas į Washington. 
Susitrenkimas buvo nesvie
tiškas. Vieno traukinio gar- 
vežis perskrodė antrojo gar
vežį ir du Pullman vagonu. 
Mieganti žmonės su praga
rišku smarkumu su savo pa
talinėmis buvo nublokšti 
ant telegrafo vielų.

prez. Wilson,

Tebsitęsia kaitros.
Kansas City, Kans. Trijose 

valstijose, Missouri, Kansas 
ir Oklahoma, kur šią vasa
rą saulė ypač kepino, tem
peratūra vis dar tebsilaiko 
šimto laipsnių. Javai labai 
sumenkėjo. Rudeniop ypač 
javai ir daržovės reikalau
ja drėgnumo ir labai spar
čiai gadinasi. Nekuriose 
vietose upės ir ežerai išdžiu
vo. Žmonės renka ir kavoja 
nudvėsusias žuvis, kad jos 
pudamos neskleistų nepa
kenčiamą dvokimą. Brandy 
ežeras nekuomet nebuvo iš
džiuvęs ant kiek seniausie
ji žmonės atmena; o šieme- 
tai jame nei lašo vandens 
neliko.

Kaliniai užlaiko žodi.
Dixon, Ill. 45 kaliniai val- 

stijiniame kalėjime Joliete, 
III. davė garbės žodi, kad 
jie nepabėgs, jei juos leis 
tiesti vieškelį. Gub. JDunne 
ir kalėjimo perdėtinis suti
ko. Dirba ištikimai. Miega 
šėtrose. Vakarais bovijasi, 
žaidžia. Devintoj valandoj 
visi turi būti gulyklose. 
Nuo šeštos valandos ryto 
pradeda dirbti. Kalėjime 
dar liko 1.465 kaliniai..Li
kusieji žingeidžiai laukia 
žinių, kaip sekasi jų drau-

Parduoda namus, perka ga
zoliną.

Boston, Mass. Nekurie tu
ri pramuštą galvą įsitai
syti automobilių. Nekurie 
morgičiuoja namus ir per
kasi automobilius. Vienoj 
miesto dalyj, vadinamoj, 
Black Bay, parsiduoda ke- 
liatas puikių namų, vertės 
$2.500.000, nes savininkams 
pritruko pinigų nusipirkti 
automobiliui gazolino. Pa
lei gatvę Beacon parsiduo
da 60 puošnių namų už nu
mažintą kainą del tos pat 
priežasties. Vienas vyras 
pasakė: ‘‘Laikai užstojo 
sunkus ir automobilius ne 
vieną privertė permainyti 
savo gyveninio vietą, o taip
gi nemaža senesnių žmonių 
mirė del to”. Del automobi
lių Amerikos 
piniguočiai 
kaip Lietuvoj 
bajorgaliai.

CHICAGO
Pastojo Nariais-Labdariais:

Juozas Molis, 35 m. mėsininkas, 
gyvena 2350 So Leavitt st1., Chicago, 
gimęs Juozapavo kaime, Telšių pav., 
Kauno gub...................... .,......... $100.00

Jonas Krotkus, gini. Rttukštonyse, 
Remigajos par., Panevėžį*-.pav., 38 
m , mėsininkas, 2454 So., Oakley avė., 
Chicago, 111. (Amerikoje 11 m.) $104.00

Mykolas J. Tananevičiuš, bankinin
kas, 670 w. 18 st., .Chicago, Ill. 
gimęs Prapuntų dvare, Lazdijų par., 
Seinų pav., Suvalkų gub., 1880 m., 
18 m. gyvena Amerikoje .... $100.00

Antanas J. Bieržinskis, gimęs Kau
ne rugpjūčio 2 d., 1870 m , 20 m. 
Amerikoje, bankininkas, 4600 So. 
Paulina st., Chicago, 111. $100.00

Kun. P. B Serafinas, gimęs spalių 
3 d., 1871 m., Kvedernbjfe, iGseinių 
p., Amerikoje 27 m., baigęs švf Igna- 
ciaus kollegijų Chieagoje ir Kęnricko 
seminariją St Louis, klebonas Visų 
Šventu parap., Roseland,' 10806 So. 
Wabash avė., Chicago, Ill. .... .$100.00

D-ras Ant. K. Rutkauskas $105 00
Juozas Hertmanavičius, gimęs rug

sėjo 12 d., 1874, Okolica Nemąršėnai, 
Vidukl, parap., Raseinių pav.,*. Kau
no gub., Amerikoje nuo i'893 m No
taras A. Olševskio banker*.... $125.00

Juozas Grigula, gimęs;,Kung,iii kai
me, Rietave par., Telšių pavt, gyvena 
Roseland, LCtiieago,' Tlt..- . $100.00

Kun. Kazys Ambrozaitis $208.00

St. Tamuliunas, J. Jurinas, Išviso $^4 
doliarniš.

Po $1.00 paakavol Vincas Kišonas, 
Jonas , šilius,. Myk.. Dūdas, Jon. Ka- 
zanauskas, Jonas Žarna,■ Marė Rada- 
vičienė, Konst. Jokubka, Kaz Sabo
nis,. Kaa. Domina-s,- -J.- Vaitutis, Mat. 
Jakubka, Paul Alyinskas, Juoz. Du- 
linskas, Ant. Grina, Juoz. Paterakas, 
Juoz Jurgaitis, Myk. Valentinavičius, 
Pranas Salamanąvičius, Jon. šilius, 
(žada duoti ir $100.00), Ant Pociū
nas, Ant. Juodikis^ Petras Balčiūnas, 
Barbė Kučinskaite,-- Juoz. l’alionis, 
Apol. Valskaitė, Andr. Janiulis, Ant. 
Venickunas, Ant Linkus, Ad. Jan
kauskas,-- Stan-. ■ Sukodolskis, Liudas 
švedas^ Vine, Jankeliūnas, Karai. 
Kiškunas, R. žarkauskas, Jieva Rup- 
kiutč;' Petras Berriotavičius, Sim. Pi- 
leckas, .V. Bergelis, J- Liubinas, Myk. 
Masickas, Jon. Gausas, St. Budavi- 
eius, St:. Brunčius, Ant. Kilikevičins, 
Kar. • Aleksiunas,--Jon. Vertelka, V. 
Galauskas, Myk. Daniųnas, Ben. Ka- 
zanauskas, Paul Daniųnas, Mikas Ju
zėnas; P.-■ šlialrturis,'' Jūoz. Kritikas, 
P. Adomaitis,. Aug.. Kriukas, Jun. Li
kas, Dom. Likas, Ipolitas Radvila- 
vičius’,' Viktoras’ ‘ Gabševičius, Jon. 
Jaukšiysr Bron. Janiulis, VI. Janiulis, 
Petron. Bumbllutč, Juoz. šlapelis, A_ 
Matulis,’ Ant. Ivanauskas ir Vincas 
Jusas....... . ......... . ....... .

50c. paaukavo.. Rąp. . žiurkauskas.
Po 25c paaukavo: Aleks. Cibas, 

Petronėlė’ "iiikaitė,’' Bafbdra Likaitė.
Viąn $121.25................ .
Apveizdos Dievo par., (18-ta gatvė).
Po $5.00 ’ paaukavo: J. žibąs ir J^ 

Skinderis. - Išviso $10:00.-
Po $2.00 pakukavo.:. B, Nenartonis, 

J Montvila, J. Balčiūnas, M. Pin
čiukas, Vi ■ • Šatas, Jbli.’ ’ ’ Petrauskas, 
Jur. Petrauskas.... Išviso.$14.00.

Po $1.00 paaukavo: Juoz Zubavi- 
čius, Pėt’r. Jaruševičius, St. Jucevi
čius, Monika -Montciliene, Ant. Eina- 
ris, Jonas Dimša, Jur. Juodelis, Jon. 
Mečionis, Ant. Augaitis, Vikt. Paliu- 
Burčikas,- -Pr. Zavistanavičius, Kaz 
binskas, Petr. žaldokas, Jon. Dovy- 
donis, Pettr. Vaitonis, Jon. Statkus, 
Vine Vitiuhaš, Kaz. Jankauskas, A. 
Venclovas.

Smulkesnių 75c. k Jankauskas 50c.

Po $1.00 paaukavo: Kaz. Valys, 
Vai. Rakašius, Pr. Kazdalevičius, M. 
Paliuonis, \T, ‘.Pipigg, P. Jakučionis, 
A. Abraitis, S. Karandzevičius, J. 
Pivoriūnas, J. Dublę, M. Kąkliauskas,
J. Bernotus,-jQ?Miiiika-itiB,.. .M. Ba
cevičius, Z. Klibienė, Br. Linkevičius, 
Petr. Ambrožunas, P. Daugėla, J. 
Skeberdis, Pr. šivickas, St. Liutkevi- 
ėienč, P. Grybas, P. Stočkus, P. Bo
belis, St. Gustas.

Po 50c. paaukavo: St. Vaitkus, P. 
Sarapas, „J. Bacevičius, M. Razukleųč, 
A. Norkūnas, St. -čekinskas, J. Grybas
K. Dedonis, J. Dobells, K. Draugelis, 
O. Žalienė.

Smulkiu auku $1155.

Indiana Harbor, Ind.

Po $2.00 paaukavo: kun. Jakštys, 
V. Radavičius, P. Norkus, J. Karme- 
lavičius. Išviso $8.00.
. Ant. Cipsaras $1.50.

Po $1.00 paaukavo: K. Alšauskas,
J. Žilinskas, J. Denaps, P. Irkmonas, 
St. 'šėrpetis, J. Storpirštis, J. Kunce
vičius, J. Kundrošką, K. . Jurkštas, 
St. Gudas, L. Laucis, M. Maurcas,
K. Petriokas, J. Macenis, Ant. Ger- 
džiunas, B. Ganusauskas, ’ J. Auksele- 
vieius, K. Verbyla, J. Kučinskas.

Smulkesniu aukų $5.95.

Po $5.00 paaukavo: V. JoknbyjUHS 
K. Marcinkevičius, P. “ Patronas, -j- 
Petraitis. Išviso $20.(TO. ,u.

P. Vaičekauskas $3.00. -Į
Po $2.00 paaukavo: J. Gustavf^K. 

Kudlauskas, A. Butkus, P. -Deltuva, 
P. Kalinauskas, Išviso $10.00.

Po '$1.00 paaukavo: K? Jo'kuby’niė- 
ne, K. Janulis, P. Vaitkus, J. Ra
džiūnas, A. Latvčnas, V. Latvėuas, 
V. Latvėnienė, J. Paliukaitis, M. Bud- 
ras, J. Valentukevičius, 8. Joknbaus- 
kas, R. Kalinauskas, E. Mičiulįųtč, 
S. Vosylius, J. Merčaitis, K. Stanke
vičius, J. Bacevičius, J. Kaleckiš, ” Ji 
Jusevičius, P. Latvėniutė, P. Čilei, 
kute, Klevickaitė, K. Ambrasas, K. 
Miklas, P. klasiokas, K. Urbivtė.

Smulkesnių aukų $12.55.

Pr. Lapinskis $10.50.
Barbora Lapinskaitė $14.50.
Po $1.00 paaukavo: Petras Cekaus- 

skas, Ant. Jasinskas, Petras Povi
laitis, Uršulė Milišiukė, Kazys Jan
kauskas, Kaz. Martinkus, Petr. Gu- 
dzevičius, Ign. Bersenas, Kaz. Sama- 
lionis, Ant. Jouča, St. Kasperavičius, 
Fr. Gleznis, Ant. Samulionis, Ant. Ja
sinskas, Al. Morkus, Kaz. Palionis, 
St. Radavičius, Pr. Viksna, Ad. Stas
kus, Pr. Rajūnas, Juoz. Stepfnka- 
vičius.

Smulkių aukų $11.00.
(Toliaus bus).

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

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

smulkesnieji 
bankrutijasi, 

dvarininkai

Nušovė daktarą.
Cairo, Ill. Dr. Gordon gy

dė H. Fields’o motiną. Mo
tina, vienok, mirė. Sūnūs, 
manydamas, kad gydytojas 
nerūpestingai gydė jo moti
ną, nusprendė padaryti 
jam galą. Luktelėjęs prie 
ligoninės, jis sutiko dakta
rą ir šovė jin du kartu. Dak
taras tuoj persiskyrė su 
šiuo svietu. Užmušėjas turi 
25 metus, yra vedęs ir turi 
vieną kūdikį. Jis esąs socia
listas. Papildęs žmogžudys
tę, atsidavė į policijos ran
kas. Jo pati buvo netoliese 
ir matė, kas dėjosi. Pati ap
alpo. Dr. Gordon buvo žy
mus miesto gydytojas, išgy
venęs šiame mieste 15 me
tu.

Ant. Olševskis, bankininkas, 3252
S. Halsted st., Chicago, Ill $100.00
Katro Kaupaite ........ ................. $50.00

Pirko sieksnius:
Juoz. Grybas ..................... $10.50
Vincas Ratkevičius .................. $10 50
Juozas Saunoras ...................... $10*.50
Juozas Likas ..................... . ... .. $10.50
Domininkas Likas ...................... $10.50
Malvina Horodeekaitė ........... $10.50
Vincas Rutkauskas ................ .. $10.50
Rafolas Zaura ................... $10.50
Vlad. Jurkevičius $10 50
Aug. Kvedaravičius $10.50
Stan. P. Tananevičiuš ...... $10.50
Antanas Daujotas (Dowiat) .. $10.50
Zygm Balčikonis .................. $10.50
Jonas Bagdžiunas .................. $26.00
Jonas Aleksandravičius ........ . $10.50
B. K. Balutis .......................... $25 00
Kun. Ant. Ežerskis .................. $12.00
Kazys Kasputis ........ .. ■ $25.00

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
— Cedar, Rapids, Io

wa. Traukiniui pasilei
dus pakalnėn, prasisklei
dė bėgiai ir vagonai ėmė 
risties nuo pylimo. Trįs už
mušta, 35 sužeista.

— Calumet, Mich. Strai- 
kininkų su policija šaudy
muose liko nušauta 15 me
tų mergaitė.

— Waverly, Iowa. Iš na
mų Henry Woodfordo pa
vogta $26.000 grynais pini
gais. Savininkas buvęs ne- 
normalis žmogus ir laikęs 
namuose tokius pinigus.

— Lowell, Mass| Tįionjas 
X. Edison,, gąrsus išrądč-, 
jas, buvo* sunkia^ prasišal

šv. Izidoriaus Dr. (Roselande) $10.50 
Antanas Masiulis .... 
V J. Stankūnas •.........
Jonas Bašinskas .......... .
Pr. Poška ......................
Kazys Liaudanskis .... 
Juozas Mockus ........
Juozas Teišerskis .... 
Pov. Baltutis ..............
Pranas šivickas ..........
Pov. Bručas ..............
Dr. Ant. Zimantas .... 
Julija Zimantienė .... 
Dr-stč šv. Stanislovo V. 
Jonas Kulis ..................
Peliksas Simonas ........ .
Stasys Barzdys ............
Pranas Misevičius .... 
Ona Radavičienč ..........
Baltrus Jasiulis ............
Izidorius Nausėda ........
Justinas Kulis ..............
Ant. Košys ....................
Ant. Mikalačius ............
Juozas Misevičius ........
Barbora Vitkaitė ...... 
Juozas Ulinskas ............
Nežinomas .....................
Juozas Ambrosius .... 
Jonas A. Petrošius .. 
Antanas Visbaras .... 
D-ras Jokūbas Kulis .. 
D-ras Adomas Juška ., 
Liudvikas Kasparas .. 
Agota Kaspariene .... 
Juozas Ridikas ..................
Valparaiso “Univ stud, lietuviai '$24.50 
Jonas V. Zacharevičius .......... .$10.50
J. A. Chmieliauskas ..................$11.00

Viso , labo nuo pradžios $2,525.50
■A;

ir K.

t

$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10 50 
$ll*.OO 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$25.00 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10*50 
$10.50 
$10.50 
$10.50
$10.50 
$10 50 
$10*50 
$10.50 
'$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10 50 

: $io'.5o 
l$10.50
$10.50 
$10.50 

. $10.50 
$10.50

KITOS AUKOS:
Vilniaus Aušros Vartų parapijoj

(west Side). /
Po $5.00 paaukavo: Dr. Ą. Rut

kauskas, St. Jankeliūnas, P. Cibulskis, 
K. Kovarskas, adv J. Kučinskas. ’Iš
viso $25.00 ■

Po $2.00 paaukavo: adv. A- ŠJp- 
kys, 'Dr. A. Rutkauskaitė, Br. Lčn- 
kąųskas, M. Kanapaekas, A; ■ Dirkė, 
J? -Lukošiūnas, T. Abraitis, A. Likai
tė, A Zacharevieius, A. Radomskis,

■iki ^3^

šv. Jurgio par. (Bridgeport).
J. Lazdauskaš paaukavo $5.50.
Po $5.00. paaukavo: M. Damijonai

ti B. Vaitiekūnas, B. Janušauskas, 
F. Juozapaitis (apt.), F. Druktenis. 
.Išviso $25.00.

B. Ruigis paaukavo. $3.00.
K. Draugelis paaukavo $2.80.
Po $2.00 paaukavo: V. Paplauskas, 

Br. Lenkauskas, Ant. Vaitkus, VI. 
kasinskas, St. Mišius, Jon. Prusin- 
skas, Iz. Papauskas, J. Šarskis, S. 
Mišeikis, AI. Kupčas, P. Kenutis, J. 
Mazeliauskąs, Vių, Mišeika. Išviso 
26 doliarius.

J. A. Šimkus paaukavę $1.50.
Po $1.00 paaukavo:. Alekš. Rokas, 

Juoz. Mickeliunas, Bron. Jakaitis, A. 
Augaitis, Ant. Kartanas, Mat. Tamu
levičius, Ant. Liepa,- Ant. Mišeika, 
Ant. Mo.zgęris, Juoz. Latoža, St. Me- 
džiauskas, Juoz. Bacevičius, Juoz. 
Juknius, Ant. Juodis Jul. Bacevičius, 
Kon. Mickeliunas, Ad. .Bervals, Pr. 
Verpetinskas, VI. Malinauskas, Jon. 
Rupeika, Zen. Lėkis, Juoz. Brazau
skas, Bron. Sadauskas-, Br. Saudar
gas, And, Bagdonas, Jon. Geryba, P. 
Ribikauskas. Jon. Paplauskas, Pr. 
Sorokas, Aut. Pocius, Pr. Kučinskas, 
Jul. Barčas, . .Mrs. Martinkienė, VI. 
Žilvitis, Ant. Misevičius, Ad. Mise
vičius, Juoz. Kundrotas, Grig. Gime- 
neckas, Aleks. Dovidouis, Fel. Fiat, 
nauskas, Kleof. Jurgelionis, Ed. Bul- 
kevičius, Petr. Kundrotas, Petr. Kaza- 
kauskis, Petr. Narbutas. Ant. Bugai- 
liškis, SL_ Artišauskas, Konst. Stase- 
vičius, D. Bernatavičius;- Juoz. Brak- 
nys, Ant. Narbutas, Ant. Skinderis, 
Kaz. Lukoševičius, X...., Kaz. Mi
ckeliunas, Albert Kupšys, Leok. Žu
kauskas, . Emil. Stradamskiutė, Vine. 
Jonutis, Vine. Mielinis, Petr. šmaukš- 
ta, Jon. Šatas, Stef. Butkevičienė, Jon. 
Aiškinis, Juoz. Juozaitis,- Jurg. Žakas, 
Jurg. Gaubas, Vin e.Plekavičius, Kaz. 
Savickas, Juoz. Jurjonas, Vlad. Jur- 
jonas, Vyt.’ Bukauskas,- Just. Balsys, 
Jon. Karvelis, Jupz... Budreekis, A. 
Libeekis, • Zig. Grcgoravičius, Jonas 
Petkus, J.' Karlikauskas, Zen. Leikys, 
Dom. Baranauskas, J.. Joneliunas, B. 
Ežerskis, Jul. Malinauskas, Anupr. 
Ivaškevičius, A. R. Junevičius, D. 
Gapšys, Kaz. Juozapaitis, Juozapas 
Kazlauskas.

50c. paaukavo St. Kunea.
Smulkesniu? aukų $37.55.

South Chicago ir. .įvairiose vietose.
Po $5.00 paaukavo: J. Medelis, Al: 

Vaitkevičius, Jiir. žtereskis. Išviso 
15 doliarių. •

Po $2.00 paaukavo: N. Aksamitan- 
skas, Jok. Raslavičius, P. Kairys, A. 
Karšauskas. . Išviso $8.00.

A. Greičius . $1.50.
Po $1.00 paaukavo: J. Jankauskas, 

J. Endziulis, P. Paliulis, D. šemaitis, 
Kaz. Katutis,- Pirk. Bendrovė "Lie
tuva ’ ’.

Po 50c. paaukavo: Petr. Karpuvienū 
Jul. Knrpintė. ■ • •

K. Pikelis .—* 25e.

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

North" Side? ’
V. ir A. šlauteris-.—. $3.00.
Po $2.00 paaukavo: A. K i ėdis, A. 

Šimkus. Išviso $4.00.
Po $1.00 paaukavo; • J.' Petrauskiutė, 

Pr. Kišunas, A-_ Mi.čiulįs, K, Navickas, 
A. žyla, M. Klioštoraitis, V. Dovy- 
raitis, V.” NaflilHas, V. Kebučikė, 
J. Briedis, J. Brijunas,. St. "Sakalaus
kas, A. Kuprys, M. Mažeika, J. Ger- 
džiunas, j. Kalpokas, b. šutautas, A. 
Ribokas, Pr. Brijunas........

Smulkių . aukų(- $9.90.

Ktetofington.IH.
J. .Vasiliauskas...—. .$5.00.
Po $2.00 paaukavo: J. Šamas, 

Narbutas. " "Kviso' ' $4.00.

turile skaudėjimą^ galvoj, 
strėnas, vidurių ligas arba 
nesmagumą visur’ pavidnas

Jeigu esi drutąs, sveikus p 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 būną 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 
silpnas 
abelną
tuojaus ateit į musų Aptieką jį nusi
pirkt. SILPNAS vyras jaučiasi geriau 
tuojaus po uždėjimui jo ir pats dė
kingas busi už apgarsinimą pasako
jant apie šį musų naują išradimą. 
Iškirpk adresą.iš šio laikraščio ir 
įsitėmyk gatvės numerį, 456 South 
State St., arba 14 South Clark St.

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

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

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

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

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

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

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

CHICAGO
,/ • ' j*___
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KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. |
pasakyta aukščiau, tai yra 
vidutiniai įšildytam kamba
ryj juros kempine, pamir
kyta tyran šiltan vandenė
liu, net be muilo, jo vietoj

KAIP ILGAI REIKIA 
KŪDIKIS ŽINDYTI?

Protingiausia žindyti kū
dikis metai, ir va kodėl: iki 
tam laikui kūdikis ganėti
nai jau paauga, pripranta 
kietesni valgi valgyti; iš
dygsta nuo keturių iki as
tuonių dantukų, kuriais jis 
gali - netik skystą, bet ir 
kietą valgį valgyti. Iš ki
tos pusės motyna tam lai
kui žymiai užtruksta, ir jos 
pienas nebėra taip mais
tingas; tokio pieno netik 
nebeužtenka jau metų kū
dikiui, bet jis pradeda kar
tais dar ir kenkti.

Reikalui esant, sakysim, 
motynai mirus arba sun
kiai susirgus, sveikas kūdi
kis reikia atimti nuo krū
ties ir anksčiau metų, bet 
silpnas kūdikis reikia lai 
kyti ir ilgiau metų. Kai-kur 
motynos žiu do kūdikius pu
santrų metų, kartais ir dau
giau, manydamos žindant 
neta-ip greit ifeščiomis pa- 
liksiančios, bet kaip dažnai 
jos apsirinka!

KAIP ATIMTI KŪDI
KIS NUO KRŪTIES?

Iš pradžių reikia pama
žėl! pratinti kūdikis prie 
karvės, tyrelės, kiaušinių; 
pradėti tai galima, kaip 
pirmiau pasakyta, nuo pu
sės metų. Kūdikiui taip 
misti pripratus, ir nuo krū
ties jis atimti jau nebebus 
vargo; jis net ir nepaste
bės to. Nebereiks tuomet 
ir jokių kitų priemonių, 
kaip išbėgimas motynos ar
ba 'išnešimas kūdikio ke
lioms dienoms iš namų, ko
la ik kūdikis prisikentėjęs 
iki soties svetimose, daž
nai beširdžių žmonių ran
kose; noroms - ne - no
voms nurims; arba kaip 
motyna, ištepusi savo krū
tis snūdžiomis, degutu, tar- 
pentinu ir tam panašiais 
tepalais, sako kūdikiui, kad 

' krųtįs .tepa, “kaka” “bu
ka”, o kūdikis jaučia, 
čiulpdamas, burnoje nesma
gų, kartų skonį ir tylomis, 
kenjtedamas, nusisuka nuo 
savo motynos krūties. Nie
ko panašaus daryti ne rei
kia
"Kad kūdikį nuo krūties 
atėmus, jis turi būti visiš
kai sveikas ir užtenkamai 
prie kitokio valgio pripra
tintas. ■

Paskui reikia atsiminti, 
kad visų pavojingiausias lai
kas atimti vasarą, ypač kar
štą, kadangi tuo laiku kū
dikiai dažnai ir be to turi 
sus k testus iš kaitros vidu
rius; dėlto atėmus tuo lai
ku kūdikį nuo krūties, vidu
rių suskiedimas dar grei
čiau jam užeis arba pasi- 
didįs ir taip gali jį nusilp
ninti, kad jis pačiu trum
piausiu laiku prie mirties 
prieis.
- - -Todėl nekilome t nedera 
atimti kūdikiai nuo krūties 
vasarą; geriausia tai dary- 
fi--žiemą.

:kuo maitinti kudi 
:kiai nuo krūties 
::: atėmus?

vus perėjimas nuo skysto 
prie kietesnio valgio. Taip, 
be skysto pieno ir pusiau 
skystos tyrelės, dabar jau 
gali duoti, kas nori, laikas 
nuo laiko, mėsos, geriausia 
sutarkuotos, taip, kaip tar
kuojama ridikai. Sutarkuo
ta tokiuo budu mėsa turės 
mėsinių kruopų pavydalą; 
tie kruopai reikia sukra
tyti mėsos -putrelei! ir 
duoti kūdikiui,, kaipo mė
sos tyrelė. Kūdikiui dau
giau dantų išdygus ir jo 
kiniui sustiprėjus, galima 
jau duoti jam kiek stam
biau sukapota mėsa, taip 
kad vaikas pats galėtų at
sikąsti jos po truputį sa
vo dančiukais. Tuokart ga
lima duoti jam bulvės, 
maitinti jis duonele, iš 
pradžių jei galima, kvie- 
tiene, o jei ne, tai ir 
rupiąja, tik gerai ir ne 
naujai iškepta, bet dviejų 
ar trijų dienų (kiekvienas 
žino, kad šilta duona net ir 
kaikuriems suaugusiems 
sunku pakelti, o kūdikiui 
tai ką ir besakyti), galima 
duoti morkų, ropių, burokų, 
agurkų ir tam panašių 
daigtų visa tai išvirti, o 
ne žalia. Kūdikiui vidurių 
suskiedinių neturint galima 
duoti kartais saldus nuno
kę vaisiai, pavyzdžiui, o- 
buoliai; taip jau galima 
duoti šiek tiek uogų.

Geriausias vienų, dviejų, 
trijų metų vaikui gėrimas 
— pienas, o po pieno — 
grynas, naujai pasemtas 
vanduo, o jei naujai 
pasemtas vanduo kame ne
geras,. tai geriausia -duoti 
atvirintas. Duoti arbatos 
gerti mažam vaikui visiškai 
nedera, juo labiau, alaus ir 
degtinės;, tie gėrimai jau 
daug blėdies pridarė vai
kams. . .........

Saldumynai lengvai ga
dina vaikams pilvą ir pra
tina juos prie apsiėdimo; 
dėlto jie -reikia visaip 
vengti. Trečiais metais jau 
galima duoti kūdikiui pa
prastas, bet lengvus paau
gusiųjų valgis.

Nereikia -duoti - perdaug 
stiprių'Tr* kareiii 'daigtų val
gyti, pavyzdžiui: krienus, 
garstyčuis',. .karčiųjų ridikų 
ir tt.

kiaušinio trynį vartojant. 
Taigi išeina, kad puikai at
siranda ne patįs iš savęs, 
bet iš netikusio maudymo.

Nelaimė'pasidaro dar di
desnė, jei puškams atsira
dus . kūdikis., .visai. nustoja
ma plauti, ..saugojantis, vi
siškai be reikalo, “kad. vo
ties į vidų n esu varius”. 
Kūdikis, palikęs nemaudy
tas, guli neretai nešvariuo
se, storuose, dažnai iš.nu
dėvėtų marškonių skarma
lų padarytuose "vystiklųose; 
ant jo kūno* atsiranda taip 
daug mėšlo ir nešvarumų, 
kad puškai dar labiau pasi
didiną, šlampa, virsta išti- 
'Somis votimis ir skauduo- 
liais. Nieko panašaus nėra, 
pradėjus maudyti kūdikį 
nuo-pat gimimo dienos, 
kaip apie tai pasakyta 
aukščiau.

Visuomet reikia mau
dyti drungnam vandenyje, 
nepridedant jin nei šarmo, 
nei kokių žolinių, nei deg
tinės. Maudyti reikia kuo- 
greičiausia.

Muilo, lunkų, šerių vie
toje, kurie dažnai maudant 
vartojama, geriausia imti, 
kaip jau sakėme aukščiau, 
juros kempinė arba švari 
avies vilna, arba nors ir 
švari minkšta marškonės 
skiautelė.

Be paprastų . maudynių, 
reikia dar kūdikis mazgo
ti kiekvieną kartą jam su
sidarius.

Be didžiojo maudymo, 
reikia dar dažnai plauti kū
dikiui akis, kad švariai jas 
užlaikius. Nesirūpinant akių 
švarumu vaikams, dar kūdi
kiais tebesant, vėliau jas 
dažnai taip skauda, kad 
vaikas visiškai apanka. Iš 
šimto aklųjų, tik dviejų — 
trijų aklų tegemama; kiti 
visi apanka dėlto, kad ne
sirūpinama jų akimis kū
dikiais tebesant. ■

Antrais metais prade
dant, kolaik vaikas pa
augs, reikia jis maudyti 
bent po vieną kartą savai
tėje, nes kitaip jo kūnas 
apsineša ■ perdaug dulkė
mis ir visokiais purvais, iš 
kurių paskiau atsiranda vi
sokie šašai, gėlimai ir tt.

- - -Iš “Sveik’.’
*■ M. —

pypkes padailintos su tų 
padailinimų autoriaus pa
rašu. Rašta taipogi turkiš
kų pypkių su arabų ženk
lais, bet yra taipogi ir vo
kiečių pypkių iš porcelia- 
nos. Be padailintų randama 
taipgi ir visai prastos, ma
tomai, namų darbo, valstie
čių. Pypkės irgi padabin
tos įvairiu ornamentu moti- 
vais.

Daug yra molinių aptie- 
kos puodeliukų. Viename 
puodelyj rasta kokio tai su
kietėjusiu tepalo liekanos.

Rado taipogi milžiniškas 
senovės palivotas čerpes 
(dokaukas), visokio didu
mo įvairių gadynių plytas. 
Tos plytos imamos iš seno
vės pagrindų (pamatų).

Indomu tai, kad didelėj 
gilumoj randama vaikų 
žaislai, kaip, padėkime, rai
tas jotis (vytis, karžygys),

nio, šių dienų grindinio
(bruko), dar du grindiniu. 
Kiekvienas jų giliau už ki
tą buvo maždaug ant arši
no. Po trečiuoju grindiniu 
rasta daug medinių namų 
karčių arba sienų (žiūrint, 
kaip tas namas stovėjo). 
Namų liekanos buvo gana 
sveiko medžio. Šalę vieno 
tokio namo rado šulinį, ku
rio rentinys buvo lentomis 
apdengtas. Pakėlus lentas 
iš šulinio išėjo didelė smar
vė. Vandens jame buvo 
daug, beveik ligi rentinio 
viršaus. Šalę šulinio rado 
lovį. Arčiau ir toliau tų na
mų -rado didelę daugybę 
žmonių kaulų, indų, šukių, 
koklių gabalėlių ir t. t. Iš
ilgai tos gatvės rado išgręž
tą iš sienojų vamzdį, kuriuo, 
matyti, traukė vandenį ten 
buvusiam vienuolynui.

$

$

VILNIAUS IŠKASENOS.

KAIP REIKIA KŪDI
KIAI MAUDYTI?

Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis ne- 

. smagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta—'tai

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

Kaina 25 centai.

Severos 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 jų vieton kitų. Reikalaukit būti
nai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali 

jų pristatyti, rašykit stačiai mums.

$

$

$

$

m

W. F. SE VE RA C o. CEDZrs

2 i Pati gamta aiškiai ap
tiškę laiką, kada reikia 
Uito vieno prie kito valgio 
pereiti. Dantims dygstant, 
būtent, antrus metus prade
dant, arba ką tik nuo kru- 
tjęs atėmus, kūdikio valgy- 

; turi būti daroma leng

Kūdikio kūnas labai da
žnai susitepa. Nuo nešvaru
mų aut jautrios kūdikio o- 
dėlės ima rastis visokie 
niežai ir prasikasymai, 
skauduliai ir šašai. Kad 
to neimtų, reikia- švarumo 
daboti. ~

TaukjaVjndKvSosTmėgsta 
maudyti savo kūdikius iki 
šešių savaičių kasdieną. 
Paskui. iki. J?.-— JL-mėnesių 
maudo . jflOK' Mek „ rečiau: 
apskritai, neužmiršta bent 
kiek dažniau maudyti iki 
metų. Vis tai gera. Bet ne
gera, jei vaikus, ir net ką 
tik gimusius kūdikius mau
do pirtyse, kame be to jie 
dar vanoj ama karštomis 
vantomis, anot priežodžio: 
“šiluma kaulų nelaužo”. Po 
tpkio maudymo ir vaųoji- 
mo vaikai dažnai aptenka 
puška is, o paskui ir visiš
kai nususa, nuvotija. Bet 
tų pušku ir vočių nekuo
met neturi tie vaikai, kurie 
maudoma atsargiai, kaip

Darant kanalizacijos ir 
įvados darbus Vilniuje, ras
ta netikėtinai didėle daugy
bė iškasenų. Beveik 'kiekvie
noj gatvėj įvairioj gilumoj 
iškasta daug'“senovės kas
dieninio gyvenimo įrankių, 
daiktų. Iš tų iškasenų, dar
bams pasibaigus, ketinama 
sudaryti tam tikrą, rinkinį. 
Dabar tos iškasenos su
krautos "PJ^ėiškomĮ niu
rnose. “*~“.

Ligšiol turtingiausis iš
kasenų skyrius — tai kera- 
m ika. Čia—-fu s i -dąugia usia 
varsotų palivotų ir nepali- 
votų koklių gabalėlių, pa
dabintų augmenų ornamen
tais, medžiojimo, ir turnėjų 
scenomis, tikėjimiško turi
nio inicialais, gerbais, net 
datomis. Varsos daugiau
sia žalios ir molinos su bal
tomis.

Taipogi gausiai rado lėk
ščių šukių. "Indomus radi
nys tai XVII amžiaus vaza 
su bareljefais. Vazą pasise
kė išimti čiėlą. y '

Didelis taipogi molinių 
pypkių rinkinys, Kaikurios

arba žąsis. Žaislai pritaisy
ti švilpti. Žaislai niekuo ne
siskiria nuo šiandien musų 
valstiečių dirbamųjų vyčių, 
kurias jomarkuose parduo
dama. Liudija tai, kaip se
nai toji produkcija gyvuoja.

Beto rasta daug įvairių 
mažmožių, sagučių, raktų, 
batų pasagėlių ir arklių pa
sagų, pentinų. Dauguma jų, 
spėjama, yra užsilikę nuo 
1812 metų, nes randamos 
tose vietose, kur buvo nelai
mingųjų tų metų karžygių 
kapai, Rasta žalvario žirk
lės žvakėms valyti (karpy
ti), prigulėjusios, matyti, 
kokiai tai elegantei, nes la
bai meningo (puikaus) dar
bo ir kariškojo Katrės II 
laikų žvaigždė ir tt.

Numizmatikos skyrius ne
svarbus, nes rastieji pini
gai ne didelė retenybė, bet 
jie,' tartum, metrikos ki
tiems, šalę jų randantiems 
daiktams.

Ginklų neperdaug. Rasta 
karabelės makštis, XVII— 
XVIII amžiaus bombų ske
veldros, granatos, jetįs, 2 
senovės miestsargių alabar- 
dos, titnago šaudyklių spy
nos, mašinėlės kulkoms lie
ti ir t.

Bekasinėjant Aušros Var
tų gatvę rado senovės bokš
to pogrindis. Buvo tai ap
skrito su šaudytuvėmis 
bokšto pavidalas, pastatyto 
už miesto mūrų. Jis buvo 
miesto vartam ginti.

Miesto archivarijų archi
ve rado Vilniaus miesto 
1648 m. žemlapį. Tame žem- 
lapyj tas bokštas pažymė
tas. Be to viename senovės 
Aušros Vartų Panelės šv. 
paveiksle to bokšto apačioj 
po paveiksiu irgi pažymė
tas. ■ .

Jaroslavo gatvėje rasta 
milžiniškas elnio ragas. 
Gamtininkai tvirtina, tai e- 
sąs jau išnykusios elnių 
veislės ragas. Be to randa
ma žmonių kaukolės ir kau
lui.

Iškasenas prižiūri mies
to archeologijos komisija, 
susidedanti iš miesto tary- 
bininkų ir, tam tikrų žinovų.

Darbininkams, randan
tiems.^senovės daiktus, mies
tas pųskyrė dovanų. Darbi
ninkus gį slepiančius iška
senas^ tuojau prašalina. Pa
žymėtina,, kad pastarųjų la
bai mažai atsirado.

Visi randamieji daiktai 
užrašomi, pažymint gilumą 
ir vietą, kur jie buvo rasti.

Pranciškonų mūrų kam- 
barėlyj iškasenoms jau an
kšta. Todėl manoma juos 
pergabenti į Pilies (Gedimi
no) kalno bokštą.

Pažymėtini dar Piatnic- 
kos gatvės radiniai. Ten 
prisiėjo ardyti be viršuti-

Nelaimingoji skaitlinė.
— Ar tamsta esi tos nuo

monės, kad skaitlinė 13 at
velka nelaimę?

— Žinoma, nes dvylika 
merginų atsisakė už manęs 
eiti, o tryliktoji sutiko ir, 
deja, su ta apsivedžiau!

Klaida.
— Taigi vakar pagaliau 

viena redakcijų priėmė ta
vo eiles?

— Taip, bet šiandie man 
atgal pasiuntė, atsiprašyda
ma už padarytą klaidą.

JUODIEIEJI KABINE
TAI.

Pastaruoju laiku rusų 
laikraščiai daug rašo apie 
atplėšimą laiškų pačtose, 
lead tokiu budu susekus po
litiškuosius prasikaltėlius. 
Vyriausios pačtų ir tele
grafų valdybos viršininkas. 
M. V. Sevastijanov, griež
tai tikrino koresponden
tams, kad jokio sąrašo tų 
žmonių, kurių koresponden
ciją sulyg departamento po
licijos reikalavimo reikėjo 
sekti, suvis nebuvo, kad tai

viskas esą pramanyta. G. 
Nezavisimy “Utro Rosij” 
pataria Sevastijanovui 
kreiptis į pačtos “cenzo
rių”, A. D. Fominą, ar į 
policijos departamento val
dininką, N. A. Pieškova. 
Apie sąrašą asmenų, kurių 
korespondenciją reikėjo sek
ti, rašo buvęs apsaugos 
valdininkas M. E. Bakas 
(juo galime patikėti) : 
“Svarbių įrankių politiškų
jų prasikaltėlių sekimo bu
vo perlįustracija (atplėšo
mas) laiškų. Visuose di
džiuose miestuose, būtent: 
Peterburge, Odesoje, Mas
kvoje, Varšuvoje, Kieve, 
šitą pareigą pildė cenzūros 
valdininkai, kurie cenzūruo
ja einančius svetimomis 
kalbomis laikraščius, žur
nalus, ir paskirti prie poč- 
tamto. Tuose miestuose, 
kur nėra cenzūros, perlius- 
traciją prižiūri kaikurie 
pačto žinybos' valdininkai. 
Tie cenzoriai turėjo tam 
tikrus kambarius, ir visas 
darbas buvo gerai intaisy- 
tas. Jaigu laiške randama 
kas-nors nelegalio, arba a- 
bejotino, tai iš jo paimama 
ištraukos, ar ištisai nuima
ma trįs kopijos: viena lie

ka cenzūroje, kita būdavo 
siunčiama augščiausiam 
krašto valdininkui (guber
natoriui ar kitam kam) ir 
trečiąją iiiteikdavo būtinai 
pol ici j os depą rt a inent it i.
Pirmu laiku, kol perliustra- 
cija skaitėsi prasižengimu, 
laiškus si ūždavo į sekimo 
įstaigas. Jaigu laiškai bū
davo šifruoti, jais užsiim
davo specialistai, kurie su
sekdavo šifrą. Garsiausiu 
specialistu skaitėsi J. Žibi
nąs.

Vyriausiuoju perliustra- 
cijos užžiurėtoju Peterbur
ge buvo N. Zaicievas; Var
šuvoje Šepelis”.

Baka jus suteikia visą są
rašą ypatų, kurių laiškus 
sekdavo. Tarp jų yra laik
raščių sandarbininkų, kaip. 
Blagovas, Tichomirova« 
profesorių korespondencijinj 
V. Šimkevįčiąus^ S. Kotlia-’ 
revskio. Net tokių garsių 
rašytojų, kaip L. Tolsto
jaus, V. D. Bonč-Bruevičo, 
Geršelzono ir kitų. 

-------------------< I » ---------------

— Ką Paberžis turi, savo 
apgynimui?

— Kaip karčemoj, tai 
turiu kumštį, o čia, teisme, 
tik advokatą.

Photoa Copyright, 1913, by American Presu AsBoclaiton
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| Is Iš Lietuviškų Dirvų. |

Riverhead, N. J.
Šiemetai vakacijų pra- lietuvių kalbėtojas, 

leisti nusidanginau pas sa- vietinių 
vo draugą, kurs savo far- 
mą yra pirkęs. Toj apylin
kėj daugiau lietuvių farme- 
rių nėra. Yra lenkų, rusinu 
ir amerikonų. Toliau, apie 
Green Port ir James Port, 
vra nemažai lietuviu farme- 
rių. Vieni randavoja, kiti 
pirkę turi, treti ant trečda
lio dirba. Čionykščiai tai
meriai ypač geras bulves 
užaugina. Jos yra geriau
sios visose Suvienytose Val
stijose. Už tas bulves bran- 

L giau mokamą, negu už ki
tas. Apart bulvių augina 
•visokių daržovių, iš kurių 
gražaus pinigo padaro.. Šie
metai del didžių kaitrų bul
vės nukentėjo. Todėl nekoks 
iš bulvių bus pelnas.

Lenkai Čia skaitlingai ap
sigyvenę ir miestelyj turi 
savo bažnyčią. Jie kviečia 
ir lietuvius prie jų prisidė
ti. Lietuviai 
pusę to, ką 
nes visvien, 
savo kalboj 
nei lietuvio
nei išklausyti nepakviestų. 
Bet ant pusės mokesčių len
kai nesutinka.

Per žolinę nuvažiavome į 
lenkų bažnyčią. Žmonių bu
vo daugybės. Buvo ir lietu
vių farmerių, suvažiavusių 
šventę praleisti. Kunigas, 
pašventinęs žoles, sakė pa
mokslą. Pasakė busianti ex- 

^^ra kolekta. Pusė pinigų ei- 
jiKianti parapijos naudai, ki- 
Wta pusė Kosciuškos pamink

lui, kurs pastatytas West 
Point, N. Y. Nupasakoda
mas jo darbus, žinoma, per
statė jį tikru lenku.

Newarko lietuvis.

grame buvo pažymėtas ir 
vienas 

”. Šisai 
kalbėtojas yra gerai žino
mas. Dažnai pasirodo ant 
estrados. Atsižymi tuo, kad 
lipdamas ant estrados ne
žino, ką sakys, o nulipęs 
nežino, ką pasakė. Na apie 
tai, kas klausytojams teko, 
tai negali nei kalbos būti.

Rugpj. 18 d. atsilankė 
Dr. J. Basanavičius su p. 
B. K. Balučiu. Pirmiausia 
prakalbo Dr. J. Basanavi
čius. Po to bažnytinis cho
ras sudainavo “Kur bėga 
Šešupė” ir po to p. Jy^okū? 
bauskas padainavo * solo 
“Kad rytą einu sau taku*” 
Dainos nusisekė gerai. Po 
to imta rinkti aukos Tautos 
Namams Vilniuje, o tuo 
tarpu kalbėjo p. B. K. Ba
lutis. Po aukų rinkimo ir 
prakalbos dar dainavo baž
nytinis choras. Aukų 
rinkta virš $100.

Dabar apie dr-stes. Jau 
nuo pernai metų gyvuoja 
teatrališka dr-stė 
lės”. Susitvėrė dar 
atrali dr-sti. Viena
Lietuvių Mokslo Ieškotojų 
dr-stė nustojo gyvuoti. Pi
nigai ($3.40) teko T. M. D. 
117 kuopai.

Darbai eina silpnai. Tegu 
lietuviai nevažiuoja čia su 
vilčia darbo susirasti.

Agnieškutės Švogeris.

Mus klebonas, kun. Kasa- 
kaitis, labai prijhučia 
reikalui. Parapijoms ragi- * 
na gausiai pilti aukas pa- 
statydinimui Tautos Namu, ez C
Rugpj. 31 d. gerb. klebo
nas, perskaitęs bažnyčioj 
evangeliją, pradėjo skaityti 
svečių iš Lietuvos atsišau
kimą. Tą perskaitęs, jaus
mingai, gražiai ėmė aiškin
ti Tautos Namų reikalingu
mą. Apskritai tą nedėldienį 
aiškino apie lietuvių tautos 
atgijimą. Sumaniai ir suju
dinančiai viską išklojo. 
Smagu turėti tokį vyrą, už 
kleboną, kurs visa širdimi 
prijaučia tautos reikalams.

Antanas Zimnickas.

am
pinigus pas jį. Sak?, įpieš 
savo mirtį nesuspėjus, pats

Įtęriąms.
Gal žmonių skatikėliai alin
go. I V

Westminsterio .Prąųas.

su-

sutiktu mokėti 
lenkai moka, 
lietuviai nieko 
neišgirstu. Gal 
kunigo velyki-

“Kank- 
dvi te- 

dr-stė

G.

Philadelphia, Pa.
Apsčiai lietuviai čia yra 

apsigyvenę miesto daly j, 
vadinamoj Richmond. Yra 
čia tris dr-stės. Visos pusė
tinai gyvuoja. Šv. Jurgio 
dr-stė turi apie 500 narių.

Vienas čia yra labai ne
malonus dalykas. Tai para
pijos stovis. Mokam, 
mokam pinigus, o skolos 
ne tik nesimažina, bet didi
nasi. Pilam pinigus, kai į 
kokią bedugnę. Galop para- 
pijonai ėmė nerimauti. Pa
reikalavo atskaitų. Žinoma, 
klebonas tokiems duris 
parodė ir išbraukė iš para
pijom! skaičiaus. Parapijo- 
nai apskelbė bažnyčiai boi
kotą. Reikalauja klebo
no prašalinimo. Šv. Jur
gio dr-stė nutarė bausti sa
vo narį, kuris išdrįs į baž
nyčią eiti. Jei tas negelbės, 
tai iš dr-stės išbrauks. Tai
gi vieni lietuvių eina į sve- 
timtautines bažnyčias, o ki
ti jau ir be jokios bažny
čios paprato apsieiti. Del 
betvarkių parapijose žmo
nės tolsta nuo bažnyčių.

Lietuvis.

Newark, N. J.
19 d. rugpjūčio š. m. 

iniciativa dr-jos “Žiburė
lio” susitvėrė Newark e dr- 
jų komitetas priėmimui ger. 
svečių iš Lietuvos, būtent: 
Dr. J. Basanavičiaus ir 
advokato ir durnos atstovo, 
M. Yčo. Minėtasai komite
tas susideda iš atstovų nuo 
visų Newarko ir apylinkės 
draugijai ir kuopų. Laike 
susirinkimo išrinkta pirmi
ninku J. Brazauskas, sekr. 
A. Radzevičius. Buvo tarta
si kas link priėmimo svečių 
ir rinkimo aukų Liet. M. D. 
Namams. Kadangi visos dr- 
jos nespėjo, ar nežinojo a- 
pie minėtą susirinkimą ir 
atstovų neprisiuntė, tai li
kosi apdirbtas programas 
ir bus paduotas galutinai 
apsvarstyti ir užtvirtinti 
sekančiam susirinkimui, ku
ris atsibus 16 d. rugsėjo š. 
m. šv. Jurgio dr-jos svetai
nėje, 180 N. 4 avė. Pasiti
kėdami, kad nei viena New
arko dr-ja ir kuopa neatsi
sakys nuo to rimto darbo 
ir prisiųš savo atstovus mi- 
nėtan suSirinkiman, taipgi 
ir savo aukomis prisidės 
kuogausiausiai. r >

Sekretorius.

puikiai dainuoja tautines 
Gėrimės mes lietu

viai didžiu mus klebono 
darbštumu. Jis dirba nenu
ilstančiai. Blaivininkų skai
čius vis didinasi. Blaivvlxis «z 
vaisiai jau matosi, o atei
tyj bus dar gausesni.

Jonas Širmulis.

dainas

Nuolankus prašymas.
Plėšikas apiplėšęs praei

vį skaito' pinigus:
— Keturios dešimts 'de

vyni doleriai, aštuonias de
šimts centų — o gal tamsta 
turi dar 20' centų, tai butų 
pilnai 50 dolerių.

Greita pagelba.
— Taigi sakote; kad ba- 

dumi mirštate?.’.. Gerai, a- 
teikite po trijų savaičių, 
tuo tarpu aš pasistengsiu 
gauti apie jus smulkesnių 
žinių.

Daugiau vertesnis.
Našlė po daktarui: — Re

gis išėjai už vyro, Magdu- 
te?

Magdute: —Taip, prašau 
poniutės, už — kurpiaus.

Našlė: — Tai ne perkas!
Magdutė: — Aš manau, 

prašau poniutes, kad gyvas 
kurpius daugiau vertesnis 
už mirusį daktarą.

Pas daktarą.
Pacientė: — Ar žali 

teriai sveiki?
Daktaras: — Neteko jų 

man nei vieno gydyti ir ne
girdėjau skundžianties ant 
ligų.

Nesmagumas.
Profesorius: — Matau, 

poni žiovauji, turbut mano 
prelekcija poniai nesmagu
mą daro?

— Ale, ne, ponas profe
soriau, kam tai kalbėti, aš 
mąstau apie kitus daiktus.

Ant kapinių.
— Mano poni pipiriene, 

delko poni ant savo vyro 
kapo pasodinai salotas, juk, 
man rodos, neišpuola taip 
daryti.

— Poniute, mano nabaš- 
aiinkas taip mylėjo salotas, 
kad tuomi dabar jam noriu 
padaryti malonumą ir ana
me sviete.

New Haven, Conn.
Mano korespondencijoj 

New Haven, Conn., tapu
sioj “K-ko” No. 34, pasaky
ta, kad šv. Pranciškaus, .dr- 
stė dabartės turi savo įšde 
$1.000. Turi but $1.500., v

is

aus

Sukaktuvių paminėjimui

Cleveland, Ohio.
Šiame mieste lietuvių 

skaitoma apie 400 asmenų. 
Tarp jų y,a visokių pakrai
pų — bažnytinių, tautinių 
ir socialistų.

Čia yra trįs gerai stovin
čios dr-stės. Yra tai šv. Jur
gio, šv. Kažimiero ir šv. 
Juozapo. Šios dr-Stės suma
nė pasistatydinti savo na
mus, kur butų salė susirin
kimams, salė teatrų loši
mui ir tt. Kadangi šios clr- 

k stės ir su^įdėjusioš neį- 
A stengtų pastatydinti namų, 
L tai sumanė išleisti pajus po 

$10. Kiekvienas dr-sčių na
rys turėtų būti ir pajinin
ku. Bet girdėti nelabai no
romis ima pajus. Matyt, ne
labai visi supranta didį na
mų naudingumą ir reikalin
gumą. Juk pinigai nepra
puls. O namai labai reika
lingi. Nereikės svetimiems 
mokėti už sales rengiant ba
lius, teatrus. Butų gerai, 
kad tas sumanymas nebūtų 
užmestas; o vykdomas.

Mus klebonas, kun. J. 
Halaburda, gerai varo pa
rapijos dalykus. Nedidelė 
bažnytėlė jau darosi perma- 
ža lietuviams. Buvo išdaly
tos korčiukčs, ant kurių pa

žymėti turėjo parapijinis, 
ar pritąyia sumanymui sta 
tyti naują bažnyčią, ar ne. 
315 baisao 35 prieš. 
Taigi turbut urnai bus pra
dėta statydinti nauja baž
nyčia.' r. ? ; .

^Margas Balandis.
■'iSštSfe.___—-.ū.*?.—Ž~—— '

Cleveland, Ohio.
L. Teatralių Choro dr- 

stė buvo parengusi pasi
linksminimą su dainomis ir 
prakalbomis. Kalbėjo J. 
Pauliukaitis. Nurodė lietu
vių darbus senovėj ir jų 
dabartinį stovį. Paskui kal
bėjo klebonas, kun. J. Hala
burda. Pasakojo, kaip ne
gražiai teršia lietuvių kal
bą Amerikos lietuviai, var
todami svetimus žodžius, 
ypač jaunimas. Po prakal
bų buvo dainos. Turėjo jos 
būti prieš prakalbas, bet 
choro vadovas kasžin kur 
užkliuvo ir nepribuvo lai
ku. Kaip kalbos, taip ir 
dainos išėjo gerai. Pagirti
nai užsilaikė susirinkusieji. 
Minėtą dr-stė darbuojas 
ant tautinės dirvos ir gerai 

klojasi.jai
Draugas

■tautini socialistų piku i ti
kas, kuriame dalyvavo ir 
lietuviai socialistai. Pro-

Rochester, N. Y.
Suskato mus miesto lie

tuviai ruoštis prie priėmi
mo gerbiu svečių, Mokslo 
Dr-jos ingaliotinių, Dr. J. 
Basanavičiaus ir p. M. Yčo. 
Ypač subruzdo šv. Jurgio 
dr-stė ir T. M. D. kuopos. 
Šv. Jurgio dr-stė išrinko 
tris delegatus ir tie suėję 
su T SI. D. kuopų delega
tais, vienu balsu nutarė 
kviesti visas dr-stes susb 
jungti. Delegatai lankėsi 
S. L. R. K. 103 kuopoj, šv. 
Petro ir Povilo, D. L. K. 
Gedimino dr-stėse ir visur 
rado prijautimą ir pritari
mą didžiam darbui. Rugpj. 
28 d. atsiliko visų delegatų 
susirinkimas bažnytinėj sa
lėj. Buvo svarstyta, kokioj 
salėj bus patogiausia-turė
ti prakalbas ir po to išrink
ta delegatą i-agitatoriai, per
eiti per visas tautines ir 
bažnytines dr-stes paraginti 
uoliai remti tą darbą ir 
gausiai pilti aukas didžiai 
svarbiam reikalui. Iš viso 
dabar matytis, kad čia kub- 
geriausiai viskas nusiseks, 
Su didžiu žingeidumu visi 
laukiame svečiu.

Waterbury, Conn.
Rugių. 25 d. čia patiko 

didi nelaimė du lietuviu. 
Pas S. Bendzevičių atvažia
vo iš Lietuvos jo brolis Jo
nas ir Juozas Ramonaitis. 
Šeimininkė nuvedė juodu 
gulti, bet nepamokino, kaip 
su gazo šviesa apsieiti. 
Prieš gulsiant juodu užpū
tė gazą. S. Bendzevičius, 
parėjęs iš ryto iš darbo, 
klausia apie “grinorius”.. 
Ta atsakė, kad dai‘ miega. 
S. B. nuėjo žadyti. Pravė
ręs duris pajuto baisų dvo
kimą. Pripuolęs užsuko ga
zo ragelį. Abu vaikinuku 
išvilko tyran oran ir pa
šaukė daktarą. Niekas ne
galėjo jų atgaivinti, nors 
dar po truputį turėjo gyvy
bės. Vienas mirė trečioj, 
antras penktoj valandoj po 
pietų. Už sudėtus lietuvių 
pinigus liko palaidoti. Abu 
turėjo po 19 metų. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio 

Šilgalių v., Slavikų k.
Waterbur ietis.

P-,

Westminster, Mass.
Man labai meilu 

laukti “Kataliką”. Paėmęs 
į rankas tuoj šiuriu bene 
rasiu žinutę iš Kražių, savo 
gimtinos parapijos. Bet vjs. 
nerandu. Gal kražiėčiai ne
paduoda į laikraščius kas 
pas juos dedasi. Girdėjąū, 
kad daug užsipelnęs 
žiu klebonas, kun. 
Tęmohtas mirė. Jo 
čiu atgauta visiems

su-

Kra- 
Jdųas 
rųpes- 

|; gerui 
žinoma bažnyčia. .Jis ją..la
bai išpuošė. Buvo visų my
limas ir godojamas. Per 
ilgus metus žmones jo ne
užmirš. Nekurie įmoneliai 
sudėdavę^avo sutaupytus

Glasgow, Scotland.
Čia aprašysiu savo malo

niems tautiečiams apie vie
ną šlovingą Škotijos lietu
vių veikimą.

Škotijos ” lietuviai buvo 
baisiai pasileidę gerti ir ap
skritai čia mus tautiečiai 
labai žemai stovėjo doroj. 
Ilgainiui žmonės ėmė ma
tyti nedoros šaltinį. O tas 
šaltinis buvo girtuokliavi
mas. Ilgai lietuviai nuodijo 
savo protą ir naikino svei
katą alkoholiu. Dabartės 
lietuviai ėmė blaivyties. 
Jau prie kun. Vasiliausko 
buvo sutverta Blaivininku 
dr-ja. Bet nelabai gerai ji 
buvo vedama. Išvažiavus 
minėtam kun. į Lietuvą, at
vyko pas mus kun. J, Ke
mėšis. Darbas ėmė spar
čiau eiti. Kun. darbavosi 
nenuilstančiai. Ėmė tvarky
ti Blaivininkų dr-ją. Jis su
šaukė atstovus iš visų lie
tuviškų kaimelių ir jiems 
išaiškino, kaip turi elgtis 
blaivininkai įstoję dr-jon. 
Liko sutverta centro Val
dyba. Visos kuopos pritarė 
sumanymui aukot pusę kuo 
pos pinigų nupirkimui '’pa 
veikslų, rodančių 'girtuok 
lystės baisias pasekmes 
Taipgi nutarė rengti Viso 
kius pasilinksminimo Vh'ka 
rus, koncertus, rengti teat 
rus, šokius, kad tuomi1 sn ; | 
teikus žmonėms progą gi? 1 
žiai, blaiviai ir linksma 
praleisti laiką. Centralėu 
valdybon pakliuvo kun. J. i 
Kemėšis, pirm.; Spenaitis. J 
išd.; Jonas Širmulis, rašt. J 
Klebonas sutvėrė iš blaivi ] 
ninku puikų chorą. Iš to Į | 
choro džiaugiasi Glasgowo; 
lietuviai ir gėrisi jų giędo 
jimii bei dainavimu svetim 
tauČiai. Gražiai choras gie 
da bažnytines giesmes ir i

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” 15kos 
metų sukaktuves kuomi- 
nors pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintą “KATALI
KO” numeri, 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 SUSI-** 
noti iš kiekvienos lietuvių 
kolionijų Amerikoje:

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

2. Jų skaitlius ir žymes
niųjų pavardės.

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

4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

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

6. Kas organizavo drau
giją

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie-

draugijos ka-
ir kokiems

suorganizuota

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

10. Kiek dabar draugi j ų 
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.

Geriausios su naujausiąis patobulinimais 
-i- [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 fontaninės 
plunksnos. Pas mus pirktos plunksnos tarnaus jums ilgus metus. Jos yra pada
rytos geriausioj firmoj ir visos yra gvarantuotos. Visiems užsisakantiems pas 
mus plunksnas, išsiunčiame kuogreičiausiai ir kuorupestingiausiai jas aptaisę.
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Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St CHICAGO, ILL.
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RUGSĖJIS m., 1913 m.
11. K. Proto ir Jackaus

P. t Gvidono
13 S. Eugenijos p., Maurie.
14? N. 18 po Sek. šv. Kr. Paaukš.
15. P. ‘fcikodimo
17. S. t Bert. p. Pen. žaiz. šv. Pran.
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Susilaukėme naujo skan
dalo. Juos gimdo žmonės, 
katriems norisi savarankiai, 
nieko nesiklausus veikti, 
kad paskui užsipelnius pa
gyrimo medalių. Prie tokių 
rųšies galima priskaityti ir 
Raštininkų Fondo išdinin- 
ką, A. Strimaitį. Raštinin
kų Fondui per keleris mo
tus nieko neveikiant, su
manyta aną likviduoti ir 
surinktus (atlikusius) 45 
dol. 04c. pavesti sulig Fon
do valdybos nusprendimo 
kokiems nors tautos reika
lams. Taigi tuo tikslu A. 
Strimaitis pasiuntęs valdy
bai krivūlę, kurios ilgai 
nesulaukdamas, Fondo pi- 

/ nigus sauvaliai, taigi pats 
vienas, paskyrė Tautiško 
Ūkio fondan. Ir apturėjo 
paskiau krivulę, kurioje nu
tarta pinigus pavesti arba 
tlAušrai” arba Tautos Na
mams Vilniuje. Žinoma, gi
mė skandalas. P-nas Stri
maitis stačiokiškai atsako: 
ką padaręs, tai jau atlikęs 
ir negalima esą pataisyti 
klaidos.

Toksai sauvalis pasiel
gimas išteisybės nepagirti- 

.... nas, lygiai kaip peiktinas ir 
J. Gabrio darbas, kuris “vi
sų lietuvių” vardu, vadina
si, lietuvių tautos vardu, 
susirašinėja net su Angli
jos ministeriais. Kadangi J. 
Gabrys tai daro savo par
tijos vardu, be tautos įga
liojimo, “L. Ž.” jį pavadi
na uzurpatorium.

Tokių savarankių žmonių 
mums reikia saugoties, nes 
jie elgiasi ne sulyg visuo
menės, bet vienatų noro.

“Drauge” skaitome se
kantį svarbų pranešimą.

“Grįštantiems į Lietuvą 
per New Yorko konsulį ik
šiol reikėdavo turėti ypa
tingą paliudijimą iš savo kle
bono. Tas paliudijimas bū
davo tam, kad konsulis ži
notų, kam jis išduoda pas- 
portą per rubežių. Dabar 
pas New Yorko konsulį 
klebonų paliudijimai nesve
rta nieko. Reikia imti pa
liudijimą iš New Yorko 
pravoslavų cerkvės popo. 
Toks paliepimas yra išėjęs 
— sako konsulis — iš 
sijos užsienių reikalų 
misterijos”.

Kadangi lietuviams 
popo paliudijimo nebus 
Lima gauti pas konsulį
so, tai regis jiems prisieis 
savo klebonų paliudijimus 
pristatyti popui, o šis sulyg 
anų rašys savuosius paliu
dijimus. Taip bent išeitų. 
Rusijos valdžia, matyt, ne- 
užsitiki lietuviais kunigais 
Amerikoje.

Visgi tai keistas ir 
intikėtinas parėdymas.

*

“Lietuva” rašo apie 
pyvardžių našvarumą. 
sa, sutinkama tokių,
riais reikia tikrai bjaurė- 
ties. Nešvarių slapyvardžių 
po korespondencijomis dau
giausiai prikimšta musų ci-

Ru- 
mi-

be 
ga- 
pa-

ne

sla-
Tie- 
ku-

.. m1 ■ —

atrasime net tokių indi- Į 
viduų, katrie pasivadinę i 
“Kapucino sunais ir duktė- Į 
rimis”. Sįu tokiomis nešva- 
rybėmis, žinoma, butų lai- ■ 
kas kovoti ir anas nustel
bti. “Lietuva” dar pataria, 
kad slapyvardžių klausimas : 
turėtų but apkalbamas bu- 1 
simajame laikraštininkų su
važiavime. Tas reikalinga. 
Tečiau turime pabrėžti, kad 
priklausančiuose į Lietuvių 
Spaudos Draugiją Am. lai
kraščiuose netenka pamaty
ti nešvarių slapyvardžių. 
Bet jų ir nereikia. Tegu tie 
“rašėjai” su savo nešvary- 
bėmis spiečiasi “Spaudos 
Sandoron”. Ten jiems vie
ta, ten jie ir toleruojami.

*
“Spaudos Sandora” — 

nekokį “sandora”. “Lais
vė” sumanius išleisti “mo
terims pašvęstą numerį”. 
Tam tikslui pakviečius mu
sų žymesnius rašėjus, ku
rių tarpe esama ir tautinin
kų ir kunigų. “Kova” tuo
mi pasipiktinus ir “Lais
vę” papeikus, kad pastaro
ji sumaniusi savo “ sočia- 
listiškas” skiltis “suteršti” 
tautininkų ir kunigų pa
mokslais. Gimė kivirčiai. 
Prie L. S. S. 60 kuopos, 
So. Bostone, priguli “lais- 
viečiai”, “koviečiai” ir ke- 
leiviečiai”. Nesenai tos kuo
pos buvęs susirinkimas. Su
sirinkime delei to pakelta 
trukšmas. “Laisviečiai” nu
sprendę išstoti iš kuopos, 
nes “Laisvės” redaktorius 
nenorįs, idant jo vardas 
butų “purvinamas”.

Taigi socialistų laikraščių 
“Spaudos Sandora” laimin- 

. gai gali gyvuoti tik ant 
poperos.

*
Mahanoyans “Saulė” “a- 

merikoniškiems” lietuviams
■ pataria aukas dėti “pasta

tymui namų del vargšų ir 
ubagų”, nes tarp lietuvių jų

■ tiek daug pririsią, kad į a- 
merikonines įstaigas jie ne-

i bebusią priimami.
i “Nesirūpinkite apie tau- 
• tiškus namus, zokonus ir 

kitus institutus Lietuvoje 
— rašo ‘“Saulė” —- bet rū
pinkitės apie savo buvimą 
čion Amerike — į Lietuvą 
nesugrįšit užbaigt savo gy- 
vastę, bet kaulus padėsit 
šiam liuosam sklype”.

Ištikro stebėtina!
♦

Musų tarpe esama gi 
juokingų žmonių. Kartais 
nekuriu fanatizmas nusve
ria net tikybinius principus. 
Nesenai vienas laikraštis 
skyriuje iš “katalikų gy
venimo” aprašė pokylį, su
rengtą vieno klebono var
duvių dienoje. Tasai “ne
paprastas” atsitikimas de
dama tuojaus po evangeli
jai... Ir dar skundžiamasi 
ant prastuolių, kad jie šą
lą tikyboje.

*
Viename laikraštyj skai

tome, kad Collinsville, Ill. 
leidžiamo laikraščio “Union 
Pilot” redaktorium esąs 
lietuvis, - nekoksai Jonas 
Tumosa., Tan laikraštin į- 
vesta lietuviškas skyrius. 
Tan skyriun rašąs minėtas 
J. T. Taigi J. T. nėra an
gliško laikraščio redakto
riumi, bet prie angliško lai
kraščio lietuviško skyriaus 
vedėju.

ir

Lietuviškų laikraščių užda- 
vinis.

Lietuviškų laikraščių A- ; 
merikoje uždarinis yra taip 
didelis, ir ’tokia daugybė'- 
tautinių ir apšvietimo rei
kalų laukia viešojo apkal
bėjimo, kad laikraščiuose 
visai neturėtų rasti sau 
vietos - asmeniniai ginčai, 
pasirokavimai, visokių pur
vų skalbimai ir kitokie tuš
ti ir nereikalingi besikolio- 
jimai.

Tuo tarpu peržiūrint mu
sų laikraščius, sutinkame 
kuone kiekviename prieši
ninkų bešikoliojimus, išvil- 
kimus aikštėn visokių pri
vatinių reikalų, tuščius bar
nius, žodžiu sakant, musų 
laikraščiuose įvesta taip 
vadinamoji generate skal
bykla, kurioje visokios ne- 
švarybės nekuomet nepasi
baigia.

Jei toje “skalbykloje” bu
tų skalbiamos visuomenės, 
arba didesnių, organizacijų 
ir partijų sutros ir tai man
dagiu budu ~ pasakytu- 
mėm, jog tai pildoma laik
raščių uždavinis, nes tas vi
suomenei yra būtinai reika
linga, patįs skaitytojai to 
reikalauja. Bet dabar užsi
imti vienatų reikalais ir tai 
dar asmeniniais tikslais — 
negražu ir nesąžininga.

Gali kas pasakyti, kad 
laikraščių priedermė nu
silpninti ir pašalinti viso
kius nenaudėlius!

Tas tiesa —- su tuomi 
kiekvienas turi sutikti, bet 
podraug kiekvienas ir pri- 
pažįs, kad norint pasekmin
gai tokį individuą pašalin
ti, ne būtinai reikia tas 
veikti budu, peržengiančiu 
visokią etiką ir padorumo 
dėsnius.

Lietuviškame žodyne ran
dasi daug tinkamų ii’ pado
rų žodžių, kuriais viską pil
nai galima apibrėžti ir ne
naudėlį pabarti, kaipo pri
dera apšviestam ir pado
riam žmogui.

“Kokiuo ginklu kovosi, 
nuo tokio ir pats žūsi” — 
patarlė tai sena ir teisinga.

Bet grįškime prie laik
raščių etikos.

Ar laikraščiai, už kuriuos 
abonentai moką ir turi pil
ną teisę reikalauti, idant 
jiems už jų pinigus butų 
suteikta kuogeriausioji pre
kė; — ar tie abonentai, ku
rie užlaiko visą redakcijinį 
personalą, spaustuvę ir kit
ką, yra sąžiningai aptar
naujami, jei užuot daiktų, 
kurie juos visus gali apeiti, 
užuot apšvietimo ir apregių 
praplatinimo, aplaiko pil
nas skiltis tik pavienių as
menų ginčų, bėsibjaurioji- 
mų, pravardžiavimų ir žo
džių, netinkančių net spau
dai? ....... .

Ar tai nėra paprastas 
prekių falsifikaviinas, už 
ką kaltininkai neturėtų but 
baudžiami įstatymais?

Tai nepaprastai liūdnas 
pas lietuvius* apsireiškimas. 
Šis apsireiškimas liudija a- 
pie musų žemą kultūrą, nes 
barniai ir pravardžiavimai

tinka tik nekultūringoms 
tautonis, neturinčioms jokio 
apie etiką supratimo. Gi 
mes, lietuviai, šiandie skai
tomos jau apsitrynusią tau
ta ir privalėtumėm todėl 
julturingiau elgties, kad 
nelikus svetimtaučių akyse 
kokiais tai nepraustabur
niais, begėdžiais.

Toliau — visi laikraščiai, 
kaip lietuviški, taip ir sve- 
timtautiški, yra leidžiami 
su tikslu informuoti ir mo
kinti skaitančią visuomenę 
— tie laikraščiai turi but 
mokykla kaip seniems, taip 
ir jauniems. ...

Bet kągi jaunuomenė ga
li išmokti tokioj mokykloj?

Žinoma, daugiausia bru
talių išsireiškimų ir nepa
dorių žodžių.

Kodėl angliški laikraš
čiai, išėmus geltonuosius, 
užlaiko taktą ir padorumą?

Taigi del tos paprastos 
priežasties, jogei jie gerai 
supranta savo reikalą, ko
kio ėmėsi, o taippat ir pati 
publika gerai supranta, jo
gei laikraščiuose neturi bū
ti nepadorumo ir asmeniš
kų besikoliojimų. Jei kuris 
laikraštis pamėgintų kolio- 
ties panašiai lietuviškiems, 
nuo tokio nusisuktų visuo
menė ‘ir tokiam laikraščiui 
prisieitų užversti kojas.

Pas muš’kaip tik atbulai. 
Antai cicilikų laikraščiai 
pramirkę besikoliojimų sru
tose, bet jie, sakoma,, mie- 

; lai skaitomi. Matyt, puikus 
; yra ir tų laikraščių skaity
tojai, jei jie myli tokius 
gatvės raštus.

*
“Tėvynė” praneša, kad 

tomis dienomis Amerikon 
atvykęs Kauno “Saulės” 
kursų vedėjas, p. Vokietai
tis. Kokiuo tikslu jis čion 
atkeliavęs, nepasakyta.

P-no Kl. Jurgelionies 
sumanymą kas link amži
ni? Taut. Namams kontribu- 
torių musų laikraščiai nuo
lankiai priėmė ir pasveiki
no. Į kontributorius, kiek 
teko patirti, įsirašęs “Tė
vynės” redaktorius V. K. 
Račkauskas ir p. Ant. Ra
manauskas iš Brooklyn, N.

Pasibaigus vakacijoms.
Didžiam jaunuomenės 

skaitliui malonios vakaci- 
jos jau pasibaigė. Tūkstan
čiai jaunuomenės sugrįžo 
į mokyklas, kuriose per de
šimts mėnesių, net iki se
kančiam vėlybam pavasa
riui, turės mokinties, įgyti 
visokias žinias, kad ateityj 
butų galima lengvesniu ke
liu užsidirbti sau kasdieni
nę duoną ir palikti žmonių 
draugijoje naudingu nariu. 
Sunkus darbas, dar sunkes
nis prisirengimas, o tečiau 
beveik kiekvienas tėvas ii’ 
motina mielai išleisti} pas
kutinį sunkiai uždirbtą cen
tą, bile tik jų sūnūs arba 
duktė nereikalautų paskui 
taip sunkiai dirbti savo už
laikymui. Tie, katrie noriai 
veržiasi prie mokslo, tiems 
jokie patarimai nereikalin
gi, nes tai žmonės jau šiek- 
tiek apsišvietę, kurie žino, 
ką daro, -supranta mokslo 
svarbumą — tai žmonės ci
vilizuoti.-

Bet, deja, yra daug musų 
tokių brolių, kuriems visai 
nei neparupsta pagalvoti 
apie savo ; locnus vaikus; 
atsidėję nepamąsto, kad jų 
paaugę vaikai kaip ir jie 
patįs eis į “šapas” sunkius 
darbūs dirbti ir taip visas 
gyvenimas vilks įvairias 
sunkenybes.

— Q kas man ten, aš dir
bu sunkius darbus papras
tame fabrike, tai ir mano 
sūnūs gali dirbti. Štai ne
senai nusipirkau ant išmo- 
kesčio “auzą”, turiu išmo
kėti. Tame reikale sūnūs 
man turi prigelbėti, o kaip 
jis bus leidžiamas į tolimes
nius mokslus, tai ir del jo 
prisieis nemažai pinigų iš
leisti.

Taip kalba musų tėvai 
darbininkai, nesuprazdaau 
mokslo galybės. Tokie žmo-

nės f—* tai tikra draugijai 
rykštė, nei jei patįs nėra, 
taip sakant, apsitašę, nėi 
savo vaikams velija laimės. 
Girdi, mano tėvas buvo 
juodrankis, be mokslo ap
siėjo, dabar aš be to apsi
einu, tatai ir vaikai pana
šiai man gali gyventi. Pa
ties Dievo taip skirta. Skir
ta, tai skirta, bet kodėl jis 
pats nuolat rūstauja ant 
sunkių darbo sąlygų fabri
ke, skundžiasi nesveikata i? 
kitokiais priepuoliais, kad 
tuo tarpu iš savo pusės ne
pasirūpina pagerinti tų są
lygų ir neprisideda prie ieš
kojimo sau geresnio būvio. 
Gi jei leistų savo vaikams 
pabaigti, sakysime, kadir 
vidurines mokyklas, to
kiems neprisieitų darbuo
se tiek daug sielvartauti, 
kadir prisieitų jiems tame 
pačiame fabrike, kur tėvas, 
dirbti, jie, kaipo apšviestes- 
ni, tuojaus pas fabrikantą 
išreikalautų sau ir, kitiems 
darbininkams geresnes są
lygas ir mokestis. Apšvies 
tu darbininku fabrikantai 
klauso, jiems yra palankes
ni.

Ne visi turi gabumą ir 
norą palikti inžinieriais, 
daktarais, arba advokatais, 
bet kuomet savo sunui su
teiksi mokslą ir tasai sū
nūs paskui eis į darbą, no- 
rints į prasčiausį, su kitais 
kaip pats apšviestais tūks
tančiais darbininkų, tuo
met turi persikeisti darbo 
ir mokesties sąlygos. Ap
šviestas žmogus kadir prie 
prasčiausio darbo suras 
sau liuonumą ir pasistęngs 
su darbdaviu susitaikinti 
gražumu, be kenksmingi? ir 
kartais nereikalingų dide
lių straikų.

Tatai aiškiai pabrėžiame: 
jei katrie tėvai nepasirūpi
no savo vaikų leisti į toli
mesnius mokslus, tegu pa
galiau susipranta ir duoda 
jiems progą žengti geresnio 
būvio linkon.

d. š. m. buvęs 1.465,212 as
menų, kad tuo tarpu birže
lio 30 d. 1912 m. abonentų 
skaitlius buvęs 1.478.092 as- 
menįs. Vadinasi, abonentų 
skaitlius sumažėjęs 12.880 
asm. Daugiausiai sumažė
ję dienraščio “Vorwaertz” 
abonentai.

Organizacijos išdas taip
pat sumažėjęs keliais šim
tais tūkstančių markių. Ži
noma, partija negali taip 
staiga griūti, tečiau žino
vai tvirtina, kad joje nesi
mato pažangumo ir trum
poj ateityj ji atsiras 
ant kryžkelio, nuo kur bus 
priversta atgal žengti.

Nesmagus socialistams 
apsireiškimas.

Miesto gyventoji? slogu
tis.

Ir mažo išmanymo žmo
gus jau žino, kaip žmogui 
yra svarbu alsuoti tyru o- 
ru ir turėti apsčiai šviesos. 
Žmogaus sveikatos stovis 
labai priguli nuo šviesos ir 
tyro oro. Todėl tuo atžvil
giu sodžiaus gyventojai y- 
ra kur kas laimingesni, ne
gu miestų. Visuose didmies
čiuose rasime blokus, kur 
susikimšimas yra nesvietiš
kas. Chicagoj 44 blokuose, 
kur gyvena žydai ir italai, 
namai yra sekančiai su
grusti: ant dviejų blokų 
namai yra užėmę 75% že
mės ploto, ant 14 blokų 
95%, ant 20 blokų 65% že-

mės ploto yra namais už
imti. Kaip į taip sugrustus 
namus gali patekti pakak
tinai oro ir šviesos? Šviesa 
ir oras į tuos namus ineina 
tik per langus nuo gatve
lių, kur dvokia visokios at
matos ir kitokios nešvary- 
bės, o kartais ir pūvantis 
gyvūnas. Tos siauros, ne
švarios gatvelės yra vienin
telė vieta, kur vaikai žai
džia.

Tokiose tai aplinkybėse 
tūkstančiai vaikų auga, 
šimtai šeimynų skursta.

So. Chicagoj rasta šeimy
na iš trijų ir turėjus penkis 
kambarius. Ta šeimyna lai
kė 16 kampininkų. Visur 
matėsi purvas, visokios ne- 
švarybės ir buvo nepaken
čiamas dvokimas. Prie to
kių gyvenimo aplinkybių 
ir dora turi pulti. Taigi pa
sekmės- iš to yra pragaiš
tingos visuomenei. Kiekvie
nas didelis miestas turi iš
rišti gyventojų susikimši
mo klausimą. Tos susikim
šimo vietos yra ligų, nedo
rybių ir piktadarysčių liz
dai.

To priežastis yra iš da
lies namų savininkų godu
mas. Bet tai ne pamatinė 
priežastis. Netikusio daly
kų stovio šaknįs yra bėgi
mas žmonių nuo ūkių. To
dėl, kad sumažinus slogutį- 
susikimšimą, reikėtų žmo
nėms nustoti į miestus bė
gus ir grįšti ant ūkių.

Aj5ie šį apie tą
kad dėlto 

susargyti 
įleidžiant

netikėtam
Kuomet 

tokį smu- 
užsiraukia

Socializmas Vokietijoje.
Vokietijos' socialdemokra

tų partijos vyriausioji val
dyba nesenai paskelbė sąs
kaitą už pereituosius metus. 
Iš partijos veikimo matosi, 
kad praeitais metais (ti
kriau pasakius 9 mėnesiais) 
partija pasididino neskait
lingu narių skaitlium. To
dėl aišku, kad partijos vei
kimas yra kuone sustojęs. 
Iki liepos 1-mai dienai 1912 
metų partija turėjus 970.- 
112 narių, gi per 9 mėne
sius, ty. iki kovo 30 d. š. 
m., narių skaitlius pasidau
ginęs tik 12.748 asm., taigi 
tik 1.3 nuoš. Iš įstojusių 
pereitais metais narių esą 
daugiausiai moterių, nes 
10.744 asm., taigi vyriškių 
belieka tik 2.004 nariai.

“Tatai turime
partijos valdyba — būtinai 
pažymėti taip mažą narių 
priaugimą, kaip dar neka- 
dos ligšiol, priaugimą, ku
ris akiveizdoj savo nykujno 
rubežiuojasi su apsistojimu. 
Partijos užduotimi dabar 
turi būti pastangos, idant 
organizacijoje narių skait- 
lingumą išnaujo sustipri
nus, padarius daug gyvesne. 
15 organizacijiniuose ap- 
skričiuose ir 164 rinkimų 
■apskričiuose narių skait
lius absoliutiškai sumažė
jo; tenai turi būti prašalin
tos to nepaprasto apsireiš
kimo priežastys”.

Panašiai dejuoja social-

rašo

Vokietijoje i susilaukus net 
90 laikraščiu. Tų laikraščių 
aboaeetų skaitlius

Kodėl alpstame?
Alpstame del įvairių prie

žasčių. Viena priežasčių y- 
ra kraujo tekėjimo susto
jimas į nekurias smegenų 
dalis. Tas atsitinka užėjus 
smarkiam arba 
susijaudinimui, 
smegenįs gauna 
gį, tai urnai
kraujo gyslelės ir kraujas 
nustoja tekėjęs. Žmogus iš
blykšta, pabala. Žmogus 
puola žemėn, alpsta. Tuo
met žmogų reikia ištiesti 
ant žemės. Kraujas ims te
kėti smegenysna ir žmogus 
atsipeikės. Kraujas leng
viau plaukia smegenysna 
gulint, negu stovint.

Kodėl nekurtomis ligo
mis nesergame po du sy
kiu?

Veik kiekvienam žinoma, 
kad žmonės, persirgę raup
lėmis, tymais arba skarla
tina, labai retai apserga 
ta pat liga, nors jos ir 
siaustų apie juos. Šiokiu ai’ 
tokiu budu kūno audeklai 
atsimaino po pirmos ligos 
ir tokiu budu yra geriau 
prisirengę sutikti tą ligą. 
Yra tai išsimankštinimas, 
apsipratimas, lygiai taip, 
kaip priprantame prie ki
tų negerų intekmių.

Toliau reikia žinoti, kad 
Visokias ligas gimdo mažu
tyčiai gyvūnėliai, vadinami 
mikrobais. Mus kūne jų y- 
ra mirijadai, nesuskaitomos 
daugybės. Vieni mikrobai 
yra geri, kiti mums pra
gaištingi. Kraujuje yra ma
žyčiai balti skritulėliai. Šie 
Xai kovoja su kunui kenks
mingais mikrobais. Šie iš
ganingi skritulėliai silpsta, 
kuomet žmogų apima siel
vartą, rūpestis, arba jam 
persidirbant, blogai min- 
tant. Todėl tai kituose sto
viuose žmogus negali ątsi- 
spirti prieš ligą.

Keliatas metų atgal gar
sus vyras Jeuner susekė, 
kad tuos baltus - skritulė- 

at-

lengviausia 
kenkiančių 

arba daržui 
turi tokių 

ken-

robus. Susekė, 
reikia truputėlį 
žmogų ta liga, 
kraujau tos ligos mikrobų.
Taigi jis įvedė čiepijimą. 
Ciepijimas apsaugoja žmo
gų nuo apsirgimo rauplė
mis maž daug penkiems 
metams. Nekurtose šaly
se priverstina čiepydinties 
kas penki metai.

Prieš kitas ligas tokio 
apsisaugojimo budo dar ne
susekta. Ilgainiui, reikia ti
kėtis, bus susekta.

Yra susekti mikrobai, 
pjaujanti smaugų mikro
bus. Yra tai tikra pagelba 
nuo tos ligos. Mokslo vyrų 
dirbama ir norima susekti 
mikrobus, kurte pjautų 
džiovos mikrobus ir kitų li
gų-

Ūkininkui ir sodininkui 
patogiausia ir 
atsiginti nuo 
laukui, sodnui 
vabalų, jei jis
vabalų, kurie pjautų 
kiančius ir patįs nebūtų 
kenksmingi. Taip ir dakta
rai. Jie nori susekti ne
kenksmingus žmogaus ku
nui mikrobus ir taipgi, kad 
jie pjautų kenksminguosius 
žmogaus kunui.

Kodėl negalime atminti 
kūdikystės nuotikių?

Yra daug mus proto nuo- 
jėgii, kurios apsireiškia tik 
tuomet, kuomet smegenįs 
paauga, pasimankština. 
Tarp tų nuo jėgų yra atmin
tis. Vargu bau atsirastų 
tarp mus tokių, kurie at
mintų kokius nors dalykus 
jam esant vystykluose, lop
šyj arba net iš laikų, kuo
met jis žirglinėjo ant visų 
keturių. Apart to, kūdikis 
nėra įspūdingas. /Jis neži
no, kas svarbu Ir kas ne. O 
mes atmename tik nuotikius 
ir dalykus, kurie padaro į 
mus įspūdį.

Rusijoje cholera. Cher- 
sone ir pietinėse provinci
jose apsireiškusi cholera; 
jau daug Žmonių pasmau- 
gus. v ' '
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PRIETARAI.
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Elektrikos geležinkelio li
nijų valdiškame surašę, Bu
dapešte, šalip numeris 13— 
kto pabrėžta sekanti žo
džiai: “babona miatt kima- 
rad”, ty. “nėra jo — apleis
tas del burtų”.

O juk gyvename antroj 
dešimty j 20-to metašimčio! 
Žmonijos kelias veda prie 
augščiausios tobulybės vir
šūnės! Negalimas palieka 
galimu, negalimi daiktai 
pildosi, fantazija pasikeičia 
tikrybe! Viskas keičiasi — 
tik prietarai n|ra pakei
čiamais, kiekvieną apima 
baimė, prieš paprastą, ne
kaltą skaitlinę! Ir tie prie
tarai gyvuoja ne tik tarp 
liaudies sodžiuose — prie
šingai, gal dar labiau anie 
prasiplatinę dideliuose mie
stuose. Patįs inteligentai 
virpa prieš skaitlinę 13 ir 
jie priverčia institucijas ir 
valdybas niekur nekuomet 
nevartoti tos skaitlines.

Kaip Budapešte, taip yra 
ir visur kitur. Vienas fran- 
euzas pasakoja, kad kuomet 
vieną naktį nukeliavęs į 
Christianiją, negalėjęs vieš
buty j, kūriau apsistojęs, 
rasti sau kambario. Paaiš
kinta jam, kas tiesa, kad 
mažas kambarėlis po nume
riu 13 esąs liuosas, bet anan 
už jokius pinigus negalį nie
ko įleisti. Drąsus franeuzas 
pajuokė viešbučio šeimi
ninką ir apsistojo po pa
garsėjusiu numeriu, bet pa
skui ir pats prisipažino, 
kad jam ten nebūta smagu
mo ir tik prašvitus jis ga
lėjęs prasnausti kelias va
landas.

Vokiškuose viešbučiuose 
nesutinkama ant kambarių 
durių skaitlinės 13. Ir žino
ma, tas yra tik prisivyli- 
mas, nes svečias, apsistojęs 
po 14 numeriu, tikrai gy
vena po 13 numeriu, nors 
pastarasis ten visai nepažy
mėtas. Juokingiausia yra 
viešbučiuose, kur numeriai 
prasideda nuo 100 — mat, 
šimto su skaitline 13 sujun
gimas atima pastarajai ma
gišką spėką ir net prieta,- 
ringiausi žmonės nedvejo- 
ja apsistoti po numeriais 
113 arba 213! •

Bet skaitlines 1313 nėra 
niekur, nesutinkama net a- 
merikoniniuose viešbučiuo
se!

Kaip Budapešte, taip ir 
kitur visokios valdybos ir 
institucijos oficialiai nepa
sitiki skaitline 13. Vienas 
Hanovero gyventojas pa v. 
miesto viršininko prašęs 
pakeisti jo namų 13 nume
rį 121/2 numeriu ir tuoj aus 
apturėjo leidimą. Namų sa
vininkas kaipo motivą tam 
buvo padavęs, kad jo tuose 
namuose niekas nenorįs gy
venti. Berlyne ant kelioli
kos gatvių nesama numerio 
13. Tečiau ties nekurtomis 
gatvėmis . norėta šiais lai
kais pakeisti numeris 13 į 
12a, tečiau miesto valdyba 
nesutikusi tai padaryti, pa
aiškindama, kad ilgiau to 
prietaro toleruoti esą jau 
negalima. Nors tų numeriu 
savininkai yra neužganėdin
ti, bet turi sutikti priversti
nai su miesto tarybos nus
prendimu.

Maudyklėse nesutinka
ma taippat kambarėlių su 
numeriu 13. Lipske seniau 
nebūta karietėlių su num. 
13. 1890 metais tečiau at
siradęs vienas drąsuolis ir

kus vežimas ir ją sutraš
kinęs.

Bet aršiausiai juk vei- 
kiasi, jei prie stalo susėda 
13 asmenų. Tasai prietaras 
paeina nuo paskutinės Vieš
paties vakarienės. Tuomet 
prie stalo sėdėjęs Kristus ir 
12 apaštalų, kurių vienas, t. 
y. Judas, dar tais pačiais me
tais pasikoręs. Tuo tarpu 
ne jis atėjęs paskutinis, 
bet šv. Paulius. Bet tas 
neatmaino fakto, kad vie
nas iš 13 asmenų turįs stai
ga mirti. Dalmatijoj gy
vuoja prietaras, kad tasai 
iš 13-kos tarpo mirštąs, 
kuris sėdįs prieš veidrodį 
— pas kitas tautas vėl lai
kosi persitikrinimas, kad 
kiekvienas tryliktasis sė
dintis kertėje, arba katras 
pirmutinis pradeda valgyti, 
arba pirmutinis ar pasku
tinis pasikelia nuo stalo — 
dar tais pačiais metais tu
rįs mirti.

Taigi tame atžvilgyj yra 
didelė įvairybė.

Prieš tryliką baimė, sa
koma, gyvavus jau pas se
novės stabmeldžius, bet ko
dėl, to niekas nežino ir ne
gali išaiškinti.

Kaip keistas yra tas prie
taras, to geriausiu prirody
mu gali būti popežius Leo
nas XIII, kuris 13-toj die
noj miras savo pirmtakunui 
buvo išrinktas popežiumi. 
Tuo tarpu sulaukė žilos se
natvės, nes mirė turėdamas 
93 metus.

Pasauliniai kunigaikščiai 
nėra taip liuosi nuo prieta
rų kaip minėtas popežius. 
Bulgarijos caras Ferdinan
das nesibijo tiek daug nie
ko, kaip penktadienio ir 
skaitlinės 13. Ministerial 
savo kalbose caro akiveiz- 
doje skaitlinę 13 visuomet 
pakeičia kitokia. Rasi pas
tarasis karas Bulgarijos 
carui buvo nelaimingas tik 
todėl, kad tan dalykan tu
rėjo but įmaišyta 13 ar pen
ktadienis. Kitaip visko ne
galima išaiškinti.

To prietaro naikinimui a- 
nais metais Paryžiuje buvo 
sutverta draugija vardu 
“Societe dės Treize”, bet 
trumpai gyvavo, kadangi 
anon niekas nenorėjo įsira
šyti, nebūta drąsuolių.

Apie labai juokingą-atsi
tikimą, surištą su 13, pasa
koja štai ką vienas anglas:

Biarritze, viename pui
kiame viešbuty j sėdėjo ap
link stalą 11 asmenų Ir 
linksmai šnekučiuodami 
pietavo. Staiga atsivėrė du
rys, kokiu tai du asmeniu, 
matomai, vyras su žmona, 
inėjo valgomojon ir sėdosi 
prie bendro stalo. Jiedviem 
atsisėdus, gimė nepaprasta 
nuosteba — vienuolika akių 
porų ėmė aplinkui - dairy
ties ir visi susirinkusieji 
baimingai atsiduso...

— Ak, tai niekis — tarė 
pagaliau vienas vyriškis. — 
Matau, mus yra 137 bet ką 
tas kenkia? Manau, visi 
čionai susirinkusieji esame 
gana civilizuotais, tatai bu
tų daugiau kaip juokinga 
tikėjus tokiems pasenu- 
siems bobiškiems prieta
rams!

— Žinoma! Šiandie nie
kas į tai netiki! — patvir
tino naujai atėjusi moteriš
kė. — Prietarai ir burtai 
tinka tik tamsiai liaudžiai, 
bet ne apšviestiems žmo-

karietėle su num. 13 išva
žiavęs ant miesto gatvių. 
Tą pačią dieną tečiau ant 
karietėlės .užvažiavęs stm-

nėms! *
— Kas pirmutinis pasi

kelia nuo stalo, mirs dai 
šiais metais — prabilo ne-

drąsiai koks tai rasas.
— Kas čia vėl, niekybė!
Ir visi pradėjo garsiai 

juokties, rasi, garsiau, ne- 
go buvo reikalas...

Pasikalbėjimai tečiau kas 
valandėlė mažinosi ir, indo- 
mus daiktas — kaip šiandie 
visi išpalengvo valgė! Tar
nai atnešė ant stalo vaisių 
— susėdusieji ponai užsi
rakė cigaretus, bet niekas 
nuo stalo nepakilo! Vienas 
ponų liepė atnešti šampa
no, kitas ėmė skaityti laik
raščius, kurie pareikalavus 
jam buvo atnešti, ir visi sė
dėjo kaip prie kresių pri
kalti. Dvi senesni moteri, 
papratusi po pietų prasnau
sti, dabar prie stalo snūdu
riavo — palengva nutilo vi
sas susirinkimas, bet nei 
vienas nedrįso atsikelti.

Ir taip sėdėjo arti dvi 
valandi!

Ir gal butų sėdėję ilgiau, 
jei ant laimės nebūtų inė- 
jusiu du vaikiuku, parda-,

Kaip nekurie gyvuliai 
praleidžia žiemą.

Kelintas metų atgal, vie
nam žvėryne buvo rodoma 
didžiulė želvč. Ji padvėsė 
190G m. Sulyg gamtininkų 
apskaitliavimų želvė turė
jus 350 metų. Šis gyvūnas 
vasaros metu miegojo kas 
para mažiausiai po 12 va
landų. Rudeniop-gi jis už
miega ir miega, kol pavasa
rio saulutė nesušildo žemę. 
Taigi tas gyvūnas, kurs iš
gyveno šešių žmonių am
žius, pramiegojo 200 metų 
ir neišpažino žiemos. Ne 
vien želvės sumiega rude
niop ir - pramiegu žiemą. 
Taip žiemą praleidžia ežiai, 
varlės, nekurios žuvįs, šikš
nosparniai, meškos, vove
rės, musės ir dar kiti gyvū
nai.*' Miegodami ištisą žie
mą, tie gyvūnai apsisaugo- 
ja nuo jos nemalonumų.

Keleiviai šiaurės kraš
tuose sutinka žiemą meškų. 
Todėl galime sakyti, kad 
šiaurės meškos žiemą ne
miega. Taip sakyti yra tei
singa ir neteisinga. Nes pa
tinai budi, o patelės miega 
ištisą žiemą. Patelė įsiriau- 
sia ir atsigula giliai snie
ge. Jos šilti alsavimai-neda- 
leidžia sniegui ją aklinai 
apkloti. Jos guolis panėši į 
leiką. Kaip giliai ji negulė
tų sniege, visuomet bus vir
šuje skylė, per kurią jai pa
kaktinai ineis tyro oro. 
Žiemai baigianties ji išlen
da iš savo guolio. Bet jau 
ne viena, tik su vaiku arba 
net dviem nutukusiais, bal
tais, linksmučiais vaikais.

Apart šiaurės meškų yra 
dar ir kitokių veislių. Jos 
nežiemavoja sniege, bet su
siranda kitur sau guolį. 
Peržiemavoja išpuvusiame 
medžio stuobryj arba kokia
me rusyj. Jos, žinoma, nu
gaištų, jei bile kur sau vie
tą apsirinktų. Rudeniui bai
gianties meškos tik ėda ir 
ėda. Edą ne dėlto, kad al
kanos arba rajos, bet dėlto, 
kad nutukti. Žiemos metu, 
kuomet jos ramiai miega, 
taukai esti joms ant nau
dos. Taukai per žiemą susi
valdo j a ir meška suliesėja.

Žmonės žiemą kartais už
eina meškos guolį ir nety
čiomis prikelia ją iš miego. 
Bėda tuomet žmogui. Mes 
patįs esame blogame upe, 
jei kas mfrs inmigusius pa
budina. Bet nesulyginamai 
aršesnę yra meška žiemą iš 
adh^njikelU.

vine j ančių gėles.
— Gal išsiversite kavos!

— atsiliepė viena moterių 
—prisėskite čia šalia ma
nęs, liepsiu juodviem tuoj 
atnešti...

Vaikučiu išvertusiu a- 
kis žiurėjo į susirinkusius, 
kurie staiga ėmė jiems da
vinėti viską, kas tik buvo 
dar ant stalo, vaisius sal
dumynus ir kitką.

— Dabar musų 15 — at
siliepė rusas. — Likite, po
nai, sveiki, einu pasivaikš
čiotų!

— Ir aš taippat! Ir aš!
— pasigirdo balsai ir aki
mirkoj salė liko tuščia.

Tokiais drąsiais pasirodė 
civilizuoti ir apšviesti žmo
nės!

Indomu tik, ar prieta- 
ringiausias žmogus nepri
imtų jam siūlomų ir dova
nojamų 13 tūkstančių dole
rių! Rasi, pinigais toji 
skaitlinė nieko nereikštų.

M.

meška išeina iš savo guolio 
taipgi padukusiame upe. Ji 
yra suliesėjus, sukudus, jos 
vilnos nedailios, susivėlu- 
sios. Bet praeina mėnuo. Ji 
atranda šaknelių, nuskabo 
minkštų šakelių, sušnipinė- 

lja medaus, gal suėda vieną- 
kitą gyvūnėlį ir meška ki
taip atrodo — jos vilnos pa- 
sidailina, žvilga.

Gyvūnų miegojimas žie
mos metu yra dyvinas ir 
paslaptingas apsireiškimas 
gamtoj. Nekuriu alsavimas 
veik visai apsistoja; tempe
ratūra labai nupuola. Mes 
nuo didžio šalčio sukemba- 
me ir, jei pagelbos nėra, 
mirštame. Didis šaltis mie
gantį gyvulį pabudina. Jei 
jis, vienok, negali pasiran
gyti, sugriebti ėdesio, apšil
ti, tai jis sustimpa nuo šal
čio. Temperatūros kilimas 
taipgi pabudina miegantį 
gyvulį.

Šikšnosparniai giliausiai 
miega žiemą. Jei tą gyvūną 
sugriebtume vasaros metu 
ir panardytame jį, tai jis 
urnai prigeria. Jei-gi mes 
panardysime šikšnosparnį 
žiemą, kuomet jis yra giliai 
inmigęs, tai galime laikyti 
jį net pusvalandį panardi
nę ir šikšnosparnis visai to 
neatbos.

Ežys irgi giliai miega žie
mą. Jei pabandysime jį pa
badyti, tai jis kartą ar po
rą suknarks ir vėl stos it 
negyvas.

Nekurtas gyvates mes be 
baimės žiemą galime čiupi
nėti, bet nekurios pabudin
tos gelia lygiai smarkiai, 
kaip ir vasaros metu. Kitų 
vėl gyvačių miodai nėra žie
mą nuodingi.

Ypatingai prisirengia vo
verės prie žiemavojimo. Jos 
prisineša' riešutų. Šaltoms 
dienoms rudenėlio atėjus 
jos įlenda į ( stuobrius, su
siraito ir miega. Žiemą, šil
tesnėms dienoms pasiro
džius, voverės pabunda, nu
šuoliuoja į savo sandėlį ir 
gerai užėda. Paskui vėl grįš- 
ta gušton ir ramiai užsnūs
ta.

Rupūžės ir varlės, bai
gianties rudeniui, leidžiasi 
kūdrų dugnan ir z įsiknisa 
dumblan. Jei jos but pakir- 
šytos žiemą, tai pasiruzgina 
tolyn ir vėl užsnųsta.

Amerikos dryžuotos vo- 
vėrės labai rūpestingai pri 
sinejša maisto. Keturių to 

kių voverių žieminiame san
delyje rasta: čvertis pintos 
kviečių? kvorta riešutų, pe- 
kas gilių, dvi kvortos gri
kių, daug kornų ir nemažai 
įvairių žolių sėklų. Todėl 
nėra ko stebėtis, kad tos vo
verės visai neatboja žiemos 
šalčių.

Gyvūnai žiemą miega to
dėl, kad yra priversti. Jei 
jų gyvenimo sąlygos keičia
si, tai ir tas paprotys jų 
pranyksta. Kaip sakyta 
augščiau, varlės įsiknisa 
dumblan ir miega. Bet jei 
jas užlaikysime drėgnai, 
šiltai ir-jas maitysime, tai 
jos nemiegos dieną ir naktį.

Ne visi gyvuliai yra iš
mokę susidėti maisto žie
mai. Ypač tai sunku pada
ryti mėsą ėdantiems gyvu
liams. Vien šiaurės lapė su
sikrauna sau mėsos sande
lį. Žinoma, meškai tiesiog 
negalima apsirūpinti mais
tu. Todėl jos sumiega visai 
žiemai. Toks gyvulių žiema- 
vojimas yra dyvinas ir pa
slaptingas apsireiškimas. 
Gamtininkams nepasisekė 
viską apie tai sužinoti.

Nekurie gyvūnai miega 
vasarą del kaitrų. Ir žmo
nės vasarą kaitrų metu yra 
suniurę, miegūsti. Tas pat 
dedasi su gyvūnais. Ypač 
tai atsiliepia ant gyvačių ir 
kitų šliaužiojančių bjaury
bių. Nekurios žuvįs taipgi 
turi miegoti. Nekurtose ša
lyse upės vasarą išdžiūsta. 
Žuvįs ir krokodiliai įsikni
sa dumblan. Jų viršui 
dumblas kartais sudžiųsta 
ir esti kietas, kai akmuo. 
Krokodilius to neatboja. 
Palyja, dumblas pasileidžia 
ir žuvįs ir krokodiliai pa
bunda. Taip tai tie gyvūnai 
išsigelbsti nuo mirties.

PROTESTAI.

Mes, nariai Dr-jos Brock- 
ton’o Lietuvių Rymo Kata
likų Moksleivių, šiuomi 
kuokarščiausiai protestuo
jame prieš tą nežmoniš
ką darbą. Protestuojame 
prieš socialistų organo “Ko
vos” ir “Laisvės” redakto
rių taktiką ir šaukiame vi
sus, kitaip, negu tos redak
cijos, žmonės, viešai, per 
laikraščius protestuoti ir 
tuomi parodyti Lietuvai, 
kad Amerikoj lietuviai pa
smerkia ardymo darbą, ko
kį šiuo atžvilgiu (ir dauge
lyje kitų) atlieka “Kova” 
su “Laisve”. Mes, nariai 
Dr-jos Brockton’o Lietuvių 
Rymo Katalikų Moksleivių, 
stovime už pakantą, už vie
nybę, už musų tautos kul
tūrinį ir ekonominį kilimą.

Dr. B. L. R. K. M.“
. i

Protestuoju prieš tuos, 
kurie nori ardyti vienybę 
ir trukdyti musų tautos ki
limą, bjauriojant Mokslo 
dr-jos atstovus.

Juozas Levinskas, 
New Britain, Conn.

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, Bostono draugysčių at
stovai, komiteto svečiams 
iš Lietuvos priimti nariai, 
šiuomi protestuojame prie
šai nežmonišką socialistų 
laikraščių “Laisvės” -“Ko
vos” ir “Keleivio” pasielgi
mą linkui Lietuvių Mokslo 
Dr-jos atstovų, pp. Basana
vičiaus ir Yčo. Mes 
lestaujame ypač tą 
kybę, kad du iš tų 
laikraščių eina iš 
miesto, - būtent 
leivis” ir “Laisvė” “Kelei
vis” išpradžių užsilaikė 

apgai- 
aplin- 
triją 

musu

“Laisvės” 
neutralitetą

neutrališkai, bet dabar 
(No. 35), atkartodamas ir 
pritardamas 
šmeižimams
sulaužė, už ką ir jį, (ty. 
“Keleivį”) mes priskaito- 
me prie tos nešvarios kom
panijos. Mes konstatuoja
me faktą, kad tieji laikraš
čiai savo nelemta taktika 
ne tik įžeidžia gerbiamuo
sius musų svečius, bet ken
kia mokslo ir apšvietos rei
kalams. Griežtai protestuo
jame prieš tokį darbą!

Vardu Bostono lietuvių 
parapijos: kun. J. Žilins
kas, klebonas.

Vardu šv. Petro ir Povi
lo dr-stės: Jonas Adomavi- 
čia.

Vardu Lietuvos Dukterų 
dr-stės: Paulina Grigaliū
nienė.

Vardu Lietuvių Ukėsų 
Kliubo: K. Jurgeliunas.

Vardu Lietu viii Labdary
bės dr-stės: Juozas Lekavi
čius.

Vardu šv. Jono dr-stės: 
Silv. šliupštikas.

Vardu šv. Kazimiero S.
L. A.: Adomas Komičius.

Vardu šv. Kazimiero' dr- 
stės: Jonas Pranaitis.

Vardu Saldž. V. Jėzaus 
Širdies dr-stės: P. Valuko- 
nis.

CHICAGO, ILL., rugpjūčio 
31 d., 1913 m.

Draugija, vardu “D. L. 
K. Algirdo Leib Gvardija”, 
savo susirinkime, laikytame 
rugpjūčio 30 d., š. m., pilnai 
sutikdama su tilpusiu “Ka
taliko” 35-me numeryj pro
testu prieš “Laisvės” ir 
“Kovos” redakcijas už Sve
čių iš Lietuvos niekinimą, 
šiuomi po tuom protestu į- 
galioja savo valdybą pasira-

Rafolas Zaura, pirmin. 
Kaz. Možeikis, prot. rašt. 
B. Lenkauskas,, f in. rašt. 
Adomas Tumas, išdinin.

NEW YORK, rugpjūčio 30
— rrr-; d., 1913 m. r

Vardu būrelio iš 15 asme
nų, aš, žemiau pasirašęs, 
labiausiai protestuoju prieš 
socialistų organą “Kovą” 
ir “Laisvę” už bjaurų ap
šmeižimą musų D-ro Jono 
Basanavičiaus ir Martyno 
Yčo, kurie, nesigailėdami 
nei savo triūso, nei sveika
tos, darbuojasi musų tau
tos pakėlimui. Lai buna am
žina gėda tiems blogos va
lios žmonėms ir laikraš
čiams, kurie tą šventą jų 
darbą trukdo!

Vincas Mačiulis.

DORRISVILLE, ILL.
Mes, pažangesni lietuviai, 

suprantanti mokslo ir kul
tūros svarbą, mielai sutin
kame su tilpusiu “K-ko” 
35-me numeryj protestu ir 
po juom pasirašom.

J. B. Jasevičius, 
W. J. Goraltauckas.

CHICAGO, ILL., rugpjūčio 
29 d., 1913 m.

Meldžiame ir musų para
šus pridėti prie tilpusio 
“K—ko” 35-me numeryj 
protesto prieš “Laisvės” ir 
“Kovos” redakcijas už už
sipuldinėjimą ant musų 
Svečių iš Lietuvos:

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Pirmininkas Lietuvių 
Daktarų Sus-mo.

Jonas Skinderis,
Adomas Zalatorius,
M. Palionis,
Juozas Molis,
Jokūbas Rumšas,
Benediktas Andrešunas.

'■I -■ ir .........  •

CHICAGO, ILL., rugpjūčio
30 d., 1913 m.

Pasipiktindami “Laisvės” 
ir “Kovos” insinuacijomis 
prieš gerb. pasiuntinius —• 
Dr. J. Basanavičių ir atsto
vą Yčą, pasirašome po til
pusių “K—ko” 35-me nu- 
meryj protestu:

Pranas Butkus,
T. M. D. prezidentas.

Juozas Hertmana vičia, 
Generalis sekretorius i 
Cbicagos Lietuvių Dr- 1 
jų Sąjungos.

SIMANO DAUKANTO 
TEATRALIŠKAS JAU
NUOMENES KLIUBAS, 
Chicago, Ill, Rugsėjo 8 d., 
1913 m.

Lietuvių tauta, per am
žius spaudžiama, atsiliko 
kultūroje ir medžiaginis 
jos padėjimas todėl susilp
nėjo. Sumanyta tame reika
le ši tą veikti, sparčiau pa
sidarbuoti, kad atgaivinus 
susilpnintą Lietuvą. Tam . 
tikslui nei vienas lietuvis 
neturėtų gailėtis aukų. Bet 
ar visi nori Lietuvos atgiji
mo? Ne.

Tarp musų randasi tokių 
lietuvių, kurie netik nere
mia tautos reikalų, bet dar 
stengiasi ir kitus atkalbi
nėti nuo to prakilnaus dar
bo.

Atvykus Mokslo Draugi
jos atstovam, pp. J. Basa
navičiui ir M. Yčui, kad čio
nai, Amerikoje, tarp savo 
brolių parinkus .aukų Tau
tos Namams Vilniuje, pasi
pylė ant jų insinuacijos 
“Kovoj” ir “Laisvėj”. Prieš 
tokį tų laikraščių pragaiš
tingą darbą mes protestuo
jame ir kviečiame protes
tuoti visus prakilnios šir
dies tėvynainius. S. Dau- 
kanto T. J. Kl. 115 narių 

in |vai*(lu P° šiuo protestu pa-
sirašo valdyba: 

Juoz. Rangevičia, pirm.
K. Meškauskas, raštin. 
M. J. Tananevičia, išdin.

CHICAGO, ILL. rugs. 8 ’13.
Mes, žemiau pasirašiusi^ 

ji, Šv. Kazimiero Vyrų ir 
Moterių dr-stės vardu, kar
štai protestuojame prieš 
“Laisves” ir “Kovos” ne
lemtą teršimą gerbiamų 
veikėjų Dr. J. Basanavi
čiaus ir p. M. Yčo.

Kviečiame visus lietuvius 
protestuoti prieš tokius 
tautos nevidonus.

Karolis Gloveckas, pirm.
P. Visgaudis, rašt.
A. Cibulskis, išd.

SUSIV. L. R. K. P. D. A.
REIKALUOSE.

Gerbiamos Draugijos!
Jau metai laiko prabėgo 

nuo pirmo .kongreso L. R. 
K. I*. D. A, kur buvo apkal
bėta ir pripažinta reikalin
gumas Susivienijimo Kata!. 
Pagelbinių Draugija Ame
rikoj. Ten buvo išrišta, ko- 
kiuo budu Pagelb. Dr-jos 
gali susivienyt, buvo nusta
tyta metinė mokestis, buvo 
išrinkta komisija taisyti 
konstituciją, buvo, išrinkta H 
Centro Valdyba, žodžiu sa
kant, buvo taip viskas veik
ta energiškai, kad pripažin
ta neatbūtinai reikalingu 
daiktu susivienyt Dr-joms. 
Bet ant nelaimės, tas vis
kas ir pasiliko tiktai nuta
rimu, bet neinvykdinimu. 
Rodos, išsiskyrstydami visi 
prižadėjo pasidarbuot, kaip J 
Centro Valdyba, konst. ko«^ 
misija, taip ir visi delega-® 

I tai, bet tas viskas pasiliko j 
^tylėjimu. Teisybė, vienoj

(Tąsa aut 8-topusl^^B
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PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ
- MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius,

PIRMOJI DALIS.

ANT ŽEMĖS.

(Tąsa).
Eina Pana Marija su kūdikiu ant ran- 

ų per arimus, paskui juos vis pakniopš- 
oms senas Juozapas klumpa vagose ir 
irsta išmetimuose, bet visi skubina ir sku- 
ina toliaus... Kojas pakirto, kvapo pri
rūko, bet nesustoja bėgę... Pavojus už- 
akalyje,.. O gal Erodas su savo budė
tais atsiveja ir gali visus tris nužudyti.

Pribėgo prie ežios, o už ežios prastuo- 
is; neturtingas žmogelis sėja kviečius.

— I’adėk Dieve! — prabilo Pana.Ma- 
ija.

- — Dėkui, dėkui! — atsakė prastuolis.
• — Šiandien sėji kviečius, o rytoj ga- 

ėsi pjauti juos-! — paaiškino Pana Marija.
— Laiminga tu butum, jei rytoj gulč

iau juos pjauti! — linksmai atsiliepė 
irastuolis.

Marija padavė Jėzų Juozapui ir paė
dusi iš prastuolio sėtuve, užsikabino sau 
mt kaklo, ir praliejo su savo maža ranky- 
e sėti grudus; kaip tik nuberia saują, tuo- 
aus iššoka ir iškyla iš žemės varpos su 
liaudais ir pfadeda banguoti lengvam vė- 
aliui, pučiant; Apibarsčiusi visą l^uką. 
įuo kramto'Ilgi .kraštui, sugrįžo pas pras- 
uolį) o visas kviečių laukas bangavo už- 
tugusiaiš ii’ nunokusiais kviečiais.

— Šiandien jau galėsi pjauti! — 
Šypsodamosi .pasakė Pana Marija, Dievo 
Motina. It paėmė nuo Juozapo kūdikį ir 
uiėjo takeliu į sodą.

Prastuolis pasilikęs stebisi tai iš ste
buklingų kviečių, tai iš tos moteriškės, 
kurios žemė labiau klauso, negu saulės, 
lairosi ir žiūri Į dangų, ar nelaidoja an
gelai, ir nieko nebegali permanyti: ar tai 
sapnas; ar kąs?.. .

Galiaus, tartum jam prašvito galvo
je: atsiklaupė ant žemės, pakėlė akis į 
langų, paskui pasilenkė ir, mušdamas! sau 
į krutinę, iš gilumos širdies, kaip mokė
jo, taip meldėsi:

— Pagarbinti! Pagarbinti! Pagar
binti!...

Kviečius pradėjo pjauti tą pačią die
tiška i p pranašavo Pana Marija. Tik spė
jo kėliatą sykių su dalgiu užsimoti, kaip 
iš miško su šauksmu, keiksmu ir žvangė
jimu iššoko Erodas karalius su savo pa
siuntiniais budeliais.

— Ei, prastuoli! —- sušuko rusčiu 
balsu Erodas, — ar nenuėjo čia moteriš
kė su vaiku ant rankų ir toks senis?...

— Nuėjo! — nieko blogo nemislyda- 
inas atsiliepė, išsigandęs savo karaliaus, 
žmogelis.

— Kada? Ar senai? — klausinėjo.
— Tada, kai aš sėjau šituos kviečius! 

— drebančiu balsu atsakė žmogelis.
— O! tai jau neverta vytis 

vėlu! Nieko 
vargas!...

Sugrįžo 
vo karalium
nėlė buvo jau toli, toli... 
ą;ai Juos vedė ligi galo Jų kelionės.

Per- 
nelaimėsime! Perniek musu

įsiutę budeliai drauge su sa- 
Erodu atgal. Šventoji šeimy- 

Dievas laimin-

VIII.
Jėzaus kūdikystė. Mokymąsi dar

bo. Lauke. Javų varpa.
Kada Viešpats Jėzus užgimė, tada vi- 

L SO- 
.ražiais žiedais, pievos žy- 

vi-

jame pasaulyje pasidarė gražiau: visi 
lai pasipuošė

I
Ho ir savo puikiais žiedais kvepėjo, 
ir buvo linksmiau ir ramiau; visa gam- 
i. tarytum, pajaunėjo, o į žmonių šaltas 
Širdis papūtė drungnas, meilę gaivinantis 
vėjalis. Dievo Motina, augindama ir gra

siai mokindama Jėzų, vaikštinėjo su Juonį 
po svietą; vadžiojo Jį už baltos rankelės 
jo žydinčias pievas, skynė Jam žydinčias 
laukines kvietkeles; vaikščiojo su Juonį 
jo sodžius bei kaimus, užeidavo į prastuo 
ių sulūžusias/bakūžėles, aplankydavo lau
kuose ganančius piemenėlius, rodydavo 
Viešpačiui J^an,'ką dirba žmonės, kaip 
gyvena, kaip jre trįusiasi; vaikščiojo kas- 
Ledėl į bažnyčią ant primarijos, sumos ir 
Jimokslo, mokino Jėzų gražaus pasielgi-

Įsaučiam..

Einant Jiems į bažnyčią, bažnyčios 
durys pačios atsidarydavo, varpai patįs 
skambėdavo, žvakės ant altorių pačios 
užsidegdavo, atsiskleizdavo kningos ir mi
šios pačios atsilaikydavo, nes visi gerai 
žinojo, kad tai eina Viešpats Jėzus —Die
vo Sūnūs... - .

Augant Viešpačiui Jėzui, Dievo Mo
tina mokino Jį visokio darbo, kad neleis
tų dykai laiko ir kad nepaprastų dykauti.

Žmonės matė Jėzų ariant su auksiniu 
plūgu, į kurį buvo įkinkyta ketvertas ark
lių ir iš tų keturių — vienas pabalnotas, 
tai Jėzus ant jo užsisėdęs raitas, kai koks 
prastuolis, lauką arė.

Vidurdieniais Dievo Motina atnešda
vo sunui pietus. Jis pavalgęs atsiguldavo 
ant pievos ^pasilsėti. Pana Marija savo 
baltu žiurstų nušhiostydavo Jam prakai
tuotą veidą; kalbėdavosi, ir, kaipo gera 
šeimininkė,‘tardavosi su Sunumi: “Ką į 
tą dirvą sėsime?” Javai tada augdavo vi
sur neapsakomai puikiai, duonos žmonės 
turėdavo, kiek- tik norėdavo, nes patsai 
Jėzus Kristus •— Dievas-žmogus '•— dirbo 
lauką ir sėjo javus...

Žmonės megerbė ir nebrangino Dievo 
dovanų : perdaug turėdami duonos, ėmė iš 
varpų dirbti šluotas, o iš grudų degtine, ir 
viską leido niekams bei išdykavimui; ta? 
da derlinga1 žemė mažiaus pradėjo teiš- 
duoti vai siu.-

Buvo karšta diena. Keliu ėjo Jėzus 
su savo Motina/ ir abudu labai užsinorėjo 
gerte ir valgyti? Priėjo sodžių, kurio gale 
stovėjo bakūžėlė.

— Mamyte, eiva į vidų atsigerti ir 
paprašysiva. duonos! —- meldė Jėzus.

— Gerai, sūneli, pamatysiva, ar čia 
geri, ar mielaširdingi žmonės.

Įėję Ą- trobą, rado piktą šeimini tikę, 
šaukiančią piktu balsu ir keikiančią val
gyt prašantį vaiką, kuris persigandęs 
verkė ir drebėjo. Gailaus, šeimininkė, iš
traukus iš pečiaus kepantį pagramdą, tren
kė į verkiantį savo vaiką, o Dievo Motinai 
rūsčia balsu atsakė:

— Valkatoms duonos neturiuĘ. . Nors 
ir turėčiau, bet tiktai ne jums!... Eikite 
sau!... Nestovėkite, dar čia bjaurumo pri- 
krėsite!..

Švenčiausioji Dievo Motina, 4iai’-girdė
dama, labai užsiširdijo. Jėzus, užsirūsti
nęs prisakė žemei, kad nebeišduotų tiek 
vaisių. Tada javų varpos susitraukė ir 
grudai sumažėjo.

VISOKIOS ŽINIOS.
-'.--u-

Gramas radiumo.

.Sionistų kongresas. Vie
noj atsibuvęs .žydų sionis
tų (norinčių grįsti į 
tęstiną) 2 kongresas, 
ta 550 delegatų.

Pa-
Bu-

nupirkusi 
Austrijoje vieną gramą ra-, 
diumo, už kurį užmokėjusi 
$87.000. Busiąs panaudoja
mas medicinos tikslams.

SUSIV. L. R. K. P. D. A. 
REIKALUOSE.

(Pabaiga nuo. 7-to pusi.).

IX.
Dievo Motinos labdaringumas.

Tvanas. Padavimas apie 
kviečių saują.

Senų-senovėje, kuomet dar gyveno 
žemės labai dideli žmonės, tuomet

jau 
kantrybės, tada 
visą žmonių -gi-

Dievas tada dė

~ Subįrėjo seni namai.
landi jos sostinėj Dubline 
sugriuvę 30 senų namų ir 
savo griuvėsiais užmušę 40 
asmenų. Be to keli desėt- 
kai asmenų sužeista.

Ir-

Atkeliauja Amerikon.
Pagarsėjusi Anglijos ka-. 
riaųįančių Sufragisčių va
dovė, ponį Paiikhurst, at
keliaujanti į Ameriką ir 
čionai laikysianti paskaitas 
apie moterių lygiateisę.

Rumu-
15 žmonių užmušta. An

glijoje, netoli stoties Kir- 
by-Stephen susidaužę 
pasąžieriniu traukiniu, 
keliauninkų užmušta 
daug sužeista.

du 
15 
ir

Siaučia cholera.
nija iš Bulgarijos lengvai 
atgavo provinciją
ją, bgt s.ų ana po karui sa
vo šalin parsivilko cholerą, 
kjurh-iie juokais pradėjo 
siausti. Dabar * valdžia ne 
žinanti nei kas veikti.

Silistri-

ne-

Carukui vėl nelaimė. Dak
tarai nusprendę Rusijos 
caruką pasiųsti išnaujo kur 
į šiltus vandenius, nes ne
galįs pavaikščioti be sveti
mos -pagelbos.

Nuteistas katorgon. Lon
done vienas teismų nuteisęs 
15-kai mėnesių į sunkius 
darbus vokietį Kremers- 
koten už siuntinėjimą gra
sinančių laiškų lordui Rot- 
schildui.

Sudegė sandelis. Man- 
chestere sudegęs^ didelis 
sandelis, priklausantis vie
nai garlaivių firiudi. Nuo
stoliai apskaitotūa: pigi pu
santro milijoiitj dolerių.

Mirė senas kareivis. Nan- 
tese pasimiręs' franeuzas 
kareivis A. Gauthier, kuris 
1870 metais, gimus. Franci
jos su Vokietija kąrui, ta
me kare paleidęs pirmą šū
vį; norėdamas pataikyti į 
gr. Zeppeliną, dabartinį vo
kiškų orlaivių išradėją. Ze
ppelin taippat į jį šovęs, bet 
irgi nepataikęs,
juodu susitikusiu ir 
kitą pasveikinusiu už 
mokėjimą šaudyti.

Nesenai 
kits 
ne

Kankina žmones. Rusijos 
mieste Kutaise nežinia kas 
užmušė vieną policistą. Po
licija, negalėdama susekti 
užmušėjo, suėmė to miesto 
du tūkstančiu gyventojų ir 
marina badumi kalėjimuo
se. Žinoma, neapsieinama 
be kankinimų. Reikalauja
ma, kad jie išduotų tikrą 
policisto užmušėją. Tame 
reikale įnešta protestas vi- 
vidurinių reikalų ministe
rijom Baisus dalykas!

Advokatų suvažiavimas. 
Montreale andai atsibuvo a- 
merikoninės’-ndvokatii or
ganizacijos' - suvažiavimas, 
kuriame organizacijos pir
mininkų vienbalsiai išrink
tas buvęs prezidentas.

Naujas išradimas. Angli
joje visuotina doma esanti 
atkreipta į išradimą naujos 
medžiagos automobilių kū
renimui ; tai esąs produk
tas pašalinis angliui, išlei
džiantis daugiau šilumos ir 
daug pigesnis.

Motinoms pensija, 
cijos kabinetas- jau 
apdirbęs motinoms pensijų 
projektą ir tam tikslui par
lamentas turėsiąs paskirti 
pinigus. Dirbančioms nėš
čioms inote^įins busią mo
kama nuo 10 ligi 30c. die
noje, gi motinoms, kurios 
žindo vaikus, būsią moka
ma iš valstybes ąišdo 
dienoje.

Fran- 
, visai

10c.

Šnipystė. Francijos 
džia tarp savo vieno 
ko artilerijos oficierių su
sekusi šnipų. Pas neku
rtuos oficierius susekta do
kumentai, liudijanti, jog 
jie visokias karo paslaptis 
pardavinėję Vokietijos val
džiai.

val-
pul-

ant 
viskas kitaip buvo: javai augo tankus ir 
augšti, šmėkšojo, kaip miškas; varpos bu
vo didelės ir pilnos grudų.

Bet žmonės, visko perpilnai turėda
mi, kasdien tvirko ir visai ištvirko, kad 
ilgiau Dievas nebegalėjo į juos žiūrėti, o 
žmonės visai’į Dievą atydos neatkreipda
mi kuo toliau, tuo labiau išdykavo. Die
vas, į žmones žiūrėdamas, bjaurėjosi jų 
darbais, laukė toliaus, gal pasitaisys, kol, 
gailaus, pritruko kantrybės. Kada 
Dievui pritruko, šventos 
Jis nusprendė panaikinti 
mine. 

v r. -

Sujudino ir praplėšė
besius, iš kurių paleido, kaip iš viedro, pil
ti lietus ir taip lijo per 40 dienų ir 40 
nakčių.

Buvo pati rugiapjūtė. Laukuose ban
gavo subrendę javai, kurie, tarytum, pra- 
šyte-prašė paimti jų gausius vaisius. Bet 
lietus pylė ir pylė, lijo be perstojimo, žai
bai žaibavo, perkūnas griovė, net baisu 
buvo matyti bei klausyti: upės kriokė ne- 
>esutalpindamos vandenų savo krantuose ; 
pelkės, duobės, plynės ir lygumos išrodė 
lyg jūrės; vanduo gluduriavo visur;• vil
ius pliaukšėjo per užsėtus laukus ir gyvu
lių ganyklas. Visus gyvuosius sutvėrimus 
apėmė baisi baimė. Žmonės labai persigan
do; atbudo jų užmigusios sąžinės; supra
to, kad jų daromos neteisybės ir nuodė
mės užtraukė rūstybę Dievo ant žemės, 
Kuris, skandindamas žemę, baudžia ištvir
kusius bei pagedusius žmones!

Dievas rūsčiai žiurėjo iš dangaus, ka
da vanduo be jokio gailesčio skandino ir 
naikino visus vaisius bei augalus, kad ne
beliktų nė vieno grūdelio sėklai.

Ir pasaulis taip be jokios pagelbos 
butų pražuvęs: žmonės but išmirę bei pri
gėrę, kaip uodai po smarkaus lietaus, au-

r-- "•'> Ky.t. : a, IT XJbeka toliaus)a

Pekine pa-

prezidentas
manąs re-

Rezignuojąs, 
sklydęs girdas, 
respublikos 
Yųan-Shi-Kai
ziguuoti, nes jaučiąs, kad ne 
jam numalšinti šalis. Ži
novai tvirtina priešingai. 
Jie sako, kad Yuan-Shi- 
Kai manąs greičiau pasi
likti ligi gyvos galvos dik
tatoriumi, negu rezignuoti, 
kadangi, jo nuomone, chi- 
niečiai neturį dar suprati
mo apie rcspubjikdiiinę val
džią. t-‘ j*

------ ---- ----.
Karalių išnaudojęs. An

glijos karaliais 'rūmuose 
susekta išnauddjimas pri
statant visokius-» daiktus 
karaliaus stalan. Indaujų 
prižiūrėtojas, kuris per 30 
metų buvo laikomas išti
kimiausiu tarnu, pardavinė
jęs karaliaus cigarus, kurie 
jam prisiunčiami iš užsie
nių be’ muito. Todėl “išti
kimasis” tarnas su tais ci
garais daręs gerus sau

Japonai prieš chiniečius. 
Nankigne anarchijos metu, 
kuomet tą miestą užėmus 
valdiškoji karuiomenė, ka
reiviai be jokios priežas
ties nušovę tris japonie- 
čius, einančius savo kon
sulatam Tasai atsitikimas 
Japonijoje pagimdė pro
testus. Japonijos valdžia 
mananti užimti vieną Chinų 
uostą ir - išreikalauti sau 
atlyginimo.

Sunaus su tėvu dvikova. 
Sodžiuje. Bussiere, Franci- 
joje, atsibuvus dvikova tė
vo su sūnumi, kuriuodu 
buvo įsimylėjusiu i vieną 
merginą. Dvikovos vienati
niu liudininku buvus taigi 
toji mergina. Po kelių pa
leistų šūvių išsitraukę abu
du pėiliuš. Simus tėvą ant 
vietos nudūręs. Policija sū
nų suėmusi.

Kurlink keliavo, kur pa
kliuvo. Meksiko preziden
tas Huerta į Japoniją bu
vo pasiuntęs savo speciali 
pasiuntinį, Feliksą Diazą, 
bet šis užuot Japonijos to
mis dienomis pakliuvęs Lon
donan ir norįs pasimatyti 
su Anglijos prėmieru. Ar 
pasimatymas įvyks, neži
nia, nes tokie žmonės ne 
visurvisur geistini. Kaip žino
ma, Feliksas Diaz^-su Huer
ta prisidėję prie* Madero

kartą Centro Valdyba tu
rėjo susirinkimą. Tame su
sirinkime buvo apkalbėta 
kas link konstitucijos ko
misijos, kodėl taip ilgai ji 
nieko neveikė. Tada Centro 
Valdyba, remdamosi proto
kolu, sustatė nors kelis 
svarbius punktus ir. nutarė 
atspauzdint tai ant lapelių 
ir išsiautinėt į nurodytas 
vietas. Tas ir buvo padary
ta, atspaudinta 10 tūkstan
čių lapelių ir išsiuntinėta.

Paskui daugelis labai rei
kalavo paaiškinimo, kokie 
mieriai yra Susivienijimo. 
Tada aš kiekvienam pasiun
čiau lapelius su paaiškini
mais. Bet tas ir nuėjo taip, 
aš nęžįnau net delko. Pas 
mus, NewUrk’e, dr-jos, ku
rios dalyvavo Kongrese, tos 
ir įstojo į Sus iną, užsimo
kėjo įstojimą ir metinę mo
kestį. Dr-jos šv. Jurgio aš 
pats pridaviau kasieriui 
$2.00 įstojimo ir $10.00 me
tinės mokesties; Taipgi ir 
kitos dr-jos, kurios dalyva
vo kongrese, yra užsimokė
ję, tiktai nežinau kodėl nė
ra pagarsinta organe.

Gerbiamieji draugai Ka
talikiškų Pagelb. Dr-jų, ne
manykit, kad jau viskas 
yra tuomi ir užsibaigę. Ne! 
To negalima taip praleist. 
Jaigu užsivilko taip ilgai 
viskas, tai tik per tinginys
tę mus pačių, per prižadė
jimą, o neišpildymą. Kaltė 
yra Centro Valdybos. Bet

taip ir Lietuvę 
matom, kiek šiandie su v 
nytomis jėgomis galime, nu
veikti, negu- . išsiblaškius 
kuopelėmis; apiė tai”" nei 
manyt neverta. Todėl, dar 
kartą, gerbiamieji draugai 
Kutai. Pageli). Dr-jų Amer., 
meldžiu neatidėliot ant: to
lesnio laiko, ale imtis už 
darbo. Kurie atjaučiate rei
kalingumą Susiv. ' Dr-jų, 
meldžiu perskaityt šitą ma
no patarimą 4savo susirinki
muose, o paskui atsišaukt 
viešai per organą, kaip 
jums išrodo tas viskas.

Su pagarba,
Kazys Vaškevičius, 

Pirm. S. L. R. K. P. D. A.

■

T A N K U S PL A U KIN E J1M A1.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS

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

Atsakančiai Laikomas Diržas

patiems drau- 
draugu šeimy-

viena fakta

meskim tą tinginiavimą, 
pameskim tuos visus atidė
liojimus, o imkimės už to 
taip svarbaus del mus-visų 
Lietuvių Katalikų pagei
daujamo tikslo, stengkimės 
kaip nors surišt musų Pa- 
gelbines Dr-jas bendran ry-‘ 
šin, nes matom, kiek tarpe 
tokio skaitliaus atskirų dr- 
jų pasitaiko visokių klinčių, 
visokių nesusipratimų, o 
dar ir skriaudos, kaip dr- 
jai, taip ir 
gams ir net 
noms.

Nurodysiu
Dr-jos šv. Juozapo iš New
ark, N. J. išvažiavo vienas 
draugas del stokos darbo į 
Pennsylvania darbo ieškot. 
Ant nelaimės, jam beeinant 
geležinkeliu, iš užpakalio 
užvažiavo traukinys ir už
mušė ant vietos. Žinoma, 
ten jį palaidojo graborius 
kaip pridera, kaip jo mote- 
rė rašė, kada prisiuntė nuo 
klebono, daktaro ir grabo- 
riaus paliudijimus, pas sa
vo pažįstamą, kad priduo
tų dr-jai del išmokėjimo po- 
smertinės. Bet tas žmogelis 
ar persiskaitė, ar ką, nes vis- vką sudegino. Tai našlė, ne
sulaukdama prisiunčiant 
posmertinės, sužinojus vie- 

susirinkimų, prisiuntė 
grasinantį teismu laiš- 
o draugija nieko apie 

nežinojo. Tada kiek pa
sidarė nesmagumų draugi
jai, o taippat ir tai bėdinai 
našlei. O kiek tokių ir tam 
panašių atsitikimų pasitai
ko kitoms dr-joms su 
skriauda visiems nariams, 
tą žino patįs draugai. Tai
gi, gerbiamieji draugai Ra
tai. Pagelb. Dr-jų Amerikoj, 
nenuleiskim pro
taip svarbaus ir naudingo 
sumanymo. Šitas Susivieni

-——, ■ - j f. ■■ ... I .

Spgciališka Lengva Paduškaite 
yra pritaikoma kitaip negu koks dir
žas, kurį pat» esi mates arba nešio
jęs.

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

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

Moterys ir vaikai buna pritaikomi 
musų privališkuosc kaniSiriuose su 
gabiais pritaikintojaiš pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidna matyt ir pabandyt 
musų ‘‘Special Compo” fnažos for
mos Atsakančiai Laikomą,Diržą,Jdcl 
to, jog plieninis arba geležinis raiš
tis nedasilipsto prie švehįps skaros 
ir nesuteršia audeklą. --Kožna mo
teris nešiojanti šį ’’“SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi
riom kaipo ir suteikiinū paliudiji
mu. Mes galime suteiki visas pri- 
vališkas rekomendacijas Jus tik rei- 
kalautumet, bet mes hįekados ’ne
garsiname vardus patrukusių mote
rų.

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

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

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

tą 
jau

tai

ausis to

jimas taip svarbus yra ne- 
vien tik Pagelb. Dr-joms, 
bet ir visiems Lietuviams 
Katalikams kaip Amerikoj.

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

Ncpaklyskite arba neužmirškite 
vietos, nes mes turime dvi krautu
ves: viena ant 456 South State Street, 
o kita ant 11 South Clark Street. At
silankyki! j bile katrų iš tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
parduodamas tiktai Gvaranluotose 
Apliekose. Kitos krautuvės arba 
diržų pardavikai neturi tam atsakan
čiai Laikomų Diržų.

Jeigu branginat sveikatų ir sma
gumų savo, ateikit tuojaus j

456 14
S State St. *rl,a__S.._£lark §t,

CHICAGO 
(Advi.)a

8
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I H C Aliejaus ir Gazo Mašinos
daugiau, negu jos 
niekas nesieikvoja.

įvairiausiems darbams — pjo- 
Visaip pritaikomos — vertika- 
pritaisyti ir kilnoti. Didumų 

50 arklių spėkos. Jos varomos gazu, kerosi- 
Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos.

Kadaisia Senai
- z

KADATS1A farmeriains buvo čysta bėda. Vakare ‘par- 
Vėžliojęs iš lauko dirbęs, jis turėjo dar šimtus ihažtj 
darbelių apie namus,'tvartą, daržinę ir kiemą. Tie dar

beliai imdavo laiką ir nekuomet nesimatė jų galas. Reikėjo vandens 
pripumpuoti, malkų prisipjaustyti, sukti ranka įvairias mašinas. Tai 
buvo vargingas gyvenimas. Bet tai buvo kadaisia senai. Šiandie 
labai dažnai aut farmų rasi patogią mašinėlę, kuri visuomet gata
va atimti nuo savininko pečių visą darbą, prie kokio tik ji gali 
but pritaikyta.

Jei jus branginate poilsiu ir norėtumėte išvengti bereikalingą 
darbą, jus pirkit I H C mašiną, _ kuri yra pagirta ir tarp visų 
turi gerą vardą. T H C mašinos ’ yra dirbamos tinkamai perdėm 
ii- tarnauja ilgus metus pasekmingai. Ar tai jus norite pjovimui, 
va-hd'ens ptimpavimui, laistymui, elektrikiniai šviesai, separatoriaus 
varymui, daiktų pataisymui ir atlikinėjimui daug kitų vargingų 
ir nuobodžių, fanuos darbelių, jums reikia

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

1 H C mašinos yra pritaikomos 
Vimui, laistymui, )>um|riviniui ir t. t. 
liai. horizontaliai, galima ant vietos 
visokių yra nuo 1 ii 
nu, nafta, alkoholiu. Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos.

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

International Harvester Company of Americaįf^^
Chicago USA

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ

SULIETUVINO JONAS MONTVILA 
» Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

ŠI kningą yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytoj'ų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie por aųjžius 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 J. M. TANANEVICZIA
i 3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Labai naudinga kningą
M. Beriiatowicz.

f- Pajauta, Lizdeika Duktė
K ARBA LIETUVA XIV METAŠ1MTYJ.

- - Historiškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
' .. AUDEKLO „ $1.25

ir
> Yra tai kningą nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didelė kningą ir 
visa perdėm 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 galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

-
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Išgydysiu Jus 
in NUO PAS UP* 

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas m a 
ne, o asz iszgy 
dysiu jas an 
visados. A 
^varant no j u 

kiek vien am u 
ga ne d i ninia 
noris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus us 
pildau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szezins. A s 3 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k ti
ri as asz pats 
importuoja.
Dabar laikas

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

isssfgrydyti Ir boti sre|ku.. Rodą ir iss- 
WMin ■ vojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asb pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusn ftr^galejima. N e truk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuviszksi.

Western Meiiical Institute
1827 Bln. Island At®,, 2 Inb. vlrend,Bri

kos, prie IStos gnCves, Chicaco, UI.
DR. RENFBR, Specialistas.

Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 diaa

4,4,4,+4"4-4,t1*4,4,4,4,4-4,4-4,4-4-4-4,4-4-4,4,J
J Nauja Lietuviška f

> Aš atidariau naują lietuvišką , 
■ Aptieką. Aš užlaikau Sov.eros gy- < 
’ duokles, ir geriaušlą Trajanką ir '
> geriausius rusiškus lašus. Aš taip .
* pat užlaikau visokias žoles iš senos • 
J tėvynės. Ateikite persitikrinti. j

F. FRANK, Aptlekoriue
' 3462 S. Halsted st. arti 35 g. ■
i Telefonas Drover 2773 j

4-4-4- 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

t

MOKINTIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
•*' Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningj

DANGUS
Pagal K. Flammarion. parašė

P. RRANDUKAS.

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

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

Kaina poperos e^pdarais 50c 
° audeklo “ 75c

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

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 VV. 67th St. Chicago, III.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

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

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (St Co.,

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

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

si visur Suvienytose Valeli jose.

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

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

Raiyk adresu:

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

♦ 866 Milwaukee Ave.
X kampas Center Ave.
X Pasekmingai gydo vyru, 
t tarų ir vaiku ligas. Taipgi 
| paslaptingas Ir kraujo Uga>e

Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
ir nuo 5 iki 9 vak.t

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS

visokios rubies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 503 > JOS. 3. ROZ H 05 yard.

J. M. Tananevičia, 
■9 So. ?4organ St., CHICAGO, ILL 
Perkupčiams duodame gerą nuošimti-

Worttiman & SieinM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. ilalsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

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

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

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

n ■ . ui- ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SEH0
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

yra senos ir pavojingos.
Išgydė tuksiančius 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 slaptus nesvnikutnus 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 įr gydo jis su pagelba naujausių ir bran 

ginusių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 13, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki $ po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). ... Phone Canal 3363

taraS^SatyrA
Lietuviams-laisvo laiko praleidimui it saldiems juokams.

sūriUkq , ..
JUOKU MYLĖTOJ AS.

Puslapių 158.

Ne visuomet: žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos pardavinėti” dantis. Tėčiam linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti Ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. [Gi nuolatinis'liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žnymėms 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.

Sninga 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- 
ISe išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakaųt kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tok} adresą:

DOMAI TŲ, KURIE RAŠO!
Šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti. Mažiausiai, tai jau 

laišką prisieina parašyti tėvams arba giminėms į Lietuvą. Sukruštu 
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” išleistuvč, matydama, kad lietu
viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, kad juo 
toliau, juo daugiau tokių rasis, partraukė daugybę geriausios rųšies 
vadovėlių pramokti lietuvių kalbai. Tie, kurie su pamatais lietuvių 
kalbos dar nėra apsipažinę, karštai patariame tuoj nusipirkti vadovS- 
i Pft. vardu:

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

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

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

Gilesniam susipažinimui su lietuvių kalba būtinai reikalinga nu
sipirkti

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

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

nuodugniai išguldyta lietuvių kalbos taisyklos. Nors čia nagrinėja
ma giliai ir nuodugniai lietuviu kalba, vienok, visiems suprantamai.

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

Šitas dvi kningi galima nusipirkti “Kata iko” kningyne.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI ?

AMERIKOS LIETUVIŲ PALAIPINE DRAUGIJA
ĮSTEIGTA 1886 M.

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje 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: našiems ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

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

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

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PLIANUI

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

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ...................................
3- KO LIŪDIT, SVETELIAI?...................................................i.
“ SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................................................

VAI Aš PAKIRSčIAU .............................................................
Už ŠILINGĖLĮ ........................................................................
dovanojo (dzūkiška) ...............................................................
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .........................................................
TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA ................................................

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

4.
5.
6.
7.
8.
9. __________________ _
10. SAULELĖ RAUDONA
*1. LIHGO (latviška) ...

Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

Ant 
baro

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO WashA' 
Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Saliunuose. Yra NL 
tai geriausias gėrymas. Už- » 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai, y

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė iš 
nepaprastai puikaus mišinio.

. Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 
Su geru vaistu 

šeimynų

J. M. Tananevičia.
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago.

216 W. Madison St
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J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley avę
A. Želnys, 3240 S. Morgan ,St. .

Bell

Chicagos Telefonu Augimas padarė nuosta
biais žingsnius pirmyn per pirmus septynis mėnesius 
šių metų.* Šitai yra Chiuagoj ir jos priemiesčiuose 
augimo skaitlinės:

-> Inrengta
. > 57,536

Išimta
30,790

Grynai pelnvta
26,746

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

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

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

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

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

1913
1912

Vienais metais sekančiai paaugo:
Mieste
330,573
289.606
40,967

Pnemies.
79,879

' 72,001
7,878

Išviso_ 
410,452 
361.607 

48,845

GRAND RAPIDS, MIOH.
C. Kentraitis 448 L_Q»aj:tLStĮ.&._'W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton avė-- t
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

MONTREAL CANADA QUEBEC: 
K. J. Bajorinas 1

St. Laurent College,

Išviso telefonu
410,425

yra inrengta

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

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

Naujas Chicago Telephone Directory leidinys išeis 
Spalio pirmoj dienoj. Dešimt tūkstančių naujų 
vardų ineis naujon kningon — ar jus vardas joj bus?

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant’’St.

Chicago Telephone Company 
... Bell Telephone Building 

Official 100

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

--u.;

Ar mokate Anglišką kalbą?
ę Šiomis dienomis išėjo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida sd 

pataisymu: Vienam Srivb Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Apgliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <i Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del'išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, *J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tękstąs, o trečioje eilėje, teisingas.ištarimas, <J Toliaus seka 
žodynėlis Lietuvlškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <| Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jujtinių AmerikosJValstybių Piliečiais, <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalę nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240. ..........

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

- $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., Chicago, III.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB
PAGERINTAS TIPEWRITEB ..

Tiktai $8.oo su prlsiuntimu
hį/

i © ® (£> ®
®d>O<D

Young American

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

DU-KART. NEDELINTS L AUKŠTIS

“SAULE"
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyGla,
p—-------------- -- PRENUMERATA KAŠTUOJA: —------------------

AMERIKOJf “l2-.5? 25- Epušei matų
PTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-UIIVLVJ įjoj k §kotijoj 15 prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai..

W, D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South AIIM - Mahanoy City, Pa.

GREITAS GARL. “RUSSIA”
Subatoj, rugsėjo 20 d.

Išplaukia iš New York, Dviejų sriubų gari
8; ir pusią dienų į Rotterdam 831

12 .,, ,, į Liepojų 833

Specialia traukinys apleis Chicago Ketverge 9:30 v. 
vakare rugsėjo 18 dieną.

Del Žinių kreipkis pas:

RUSSIAN-AMERICAN LINE
AGENTU.

“Kataliko” Agentai,

A. JVRBVieiA, 
“Kataliko” agentas.

UZfašau "Katalikų”, priimu apgarsi
nimus, paieškojimus Chicagoj ir ki
ltuose miestuose.

“Kataliko” Redakcija.

**************************
******i
i

“KATALIKO” * * * * * * * * * *
= Agentai!

J. DIGRIS, 
S. SZAFRANAUCKAS. £

**********************
“KATALIKO” kėliajam.! agentai:

P. Vaitiekūnas..
J. Digrys
K. -Vllk<»vieiiis

IJinkoBi po Peunšylvaniių valstijų; 
galite juos -Užsfsaltyti "KATALI
KĄ” -ir'neillejr’'skaitytojai atuau>nti 
Ipreuumfiatų*' ■> °' -

Jonas Mf BMnan'evleia, Leidėjas.

ATHOL, MASS.
K. Granickas, P. (J. Box 153.

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

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

P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
P. Raulinaitis, 377 W. Broadwa;

P.
J.

F.
BRIGHTON, MASS.

S. Šimanskis, 98 Market St.
BROCKTON, MASS.

Meškinis, 35 Arthur St.R. Meškinis, 35 Arthur St.
Jonas Ramanauskas, 135 Jame* St.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 12<T Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevičia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge

CICERO, ILL.
A. K. Boč k u s, 1318 So. 49 Court

St.

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted 
E. Butkevičia, 3149 B. Halsted St.- 
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St. 
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland aVe.
A. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair avė. • • 
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn. Ave - ii 
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Aphland avė

st.
st.

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

ROOHEailBR, N. Y. -
A. Kasparas, 27 Stoke St.

ROCKI’ORD, ILL.
C. Miklau, 1408 S. Main St!

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

SPRING VALLEY, ILL.
P. Siviekis, P. O. Box 912.'

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

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

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

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

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

WORCESTER, MASS.
\I. Paltanavičia, 15 Millbury St.

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

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

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

* KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, 23S Slocum Ave.

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

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

SLoreosKopai

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau 
šia dovpna merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis. pavirsta Į 
naturališkų paveikslų, kuriamo matai 
Melas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
soų, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viskų savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia j 
naturališkų esybę, padidina' jį asElrs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pirdavijno 
gražiausius sterecskopiškuš pųydikajus, 
kaip matote žemiau surašytus. ,

SEKLIA I/*;-.
Susideda iš 26 Stereosįrai>lŠkjjl'Jj?a- 

veikslėlių iš Kristaus 'gyvanįpo 
Kaina $1.00 už bakself- su 2&«pa 
veikalėliais. '

Štai kų juose gali pamatytir J’*'''
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Štai

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlankoį.^įftuSį’KJlš

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje. .

4. Kristus ant svbdbos, Kanoj*.Gal i
. lejaus. Permaino vandenyj -vy

nų.
6. Kristus ant kalno kalbą

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

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

\ KORTĖS).
Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5o.
Mindaugas Lietuvos Karalius.
Keistutis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vilniaus Katedra.
Gelgudij pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

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

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

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

Rokiškio bažnyčia.
Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.

12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
Augštąičiai; (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

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

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

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

18. Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno
. . guby. -- , ............ ......................... „

13.

14.
15:

16.
17.

IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

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

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

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuoso ir krautuvėse
Reikalaukite visur.

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

6.

7,

8.

9.

kryžių

veidų

jo ne- 
nnkry

Judošius savo pabučiavimu išduoda 
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui. - •

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

12. Kristus paveda savo motinų Jonui. 
.13. Skaito Kristui myrio dekretų ant 
J kalno Golgotos.
44. • žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
JONAS M. TANANEVI0E

3249-53 S. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

Telephon Yards 2750
Pirmos klasos karčema.

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
tai riet iš pat Kauno. Salė veselijoms, 
susirinkimams. Čia panedėliais, 
tarninkais ir ketvergais mokoma 
ti. šokiai prasideda 8:00 v. v.

T. Radavičia,
936 W. 33rd. St., Chicago, III.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

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

čiamų Kraujo nuoaų. Nerviškos negales, Hydroceles ar ypališkų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.

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

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parody ti ęmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą,. 

. fcuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

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

Tikrai išgydaa Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus ”
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

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

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

Išgydo kad butum sveikas Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nūbe 
gimus, įsisenėjusias Li^s.

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

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

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

NEPflPRnSTfl
Proga už

išsigydyt

Patrūkimą

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

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

UŽDBTA 1S8« m. JAU 27-tl META!

speNYB*
Vi.uomenū, literatūros Ir politikos 

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikražtis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.
D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 

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

10 ISZGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, S i. Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, III. 
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.

1 •» • Buruett, 3556 So. State-st.
! R* Viertel, 3648 Elmwood-ave.

- I J. W. Tidbits, 1126 Michiąan-ave.
iQCa ! k. Hollse, 1732 N. Soaulding-ave.

* w-aaa I A. F. Lange, 943 Wilson-ave. CIGARU i L. Schneider, 1021 Newport-ave.
! H. H. Penninger, 1650 MUlard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, 'mažai patrukę arba vidutmiszkai 

turi atminti; kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima-, m tempi
mas, 'paslidimas arba virtimas, kosėjimas arna 
eziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
nulziniszkp didumo ir ali vesti prie uzsmaugi- 
ino ir mirties. Nerizikuok. Iszsigs dyk. Atmink, 
inaza patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kodėl kentėti patru ima, kuomet 
asz galių be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

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

DR. FLINT
322 S. STATE ST.| 2ro Floro
Tarp Jackson-bd. ir Van Bur«n-«t.

SKERSAI NUO ROTH!

u-
ŠOK-

Tel. YARDS 41W
KLAUSK I J Golobic, Blue Is I J- Burnett, 35MSo.

ffiEgggN. nes padirbti is>
•>< gerausio tabako

Jos. Bartkowlak, Iszdirbijat.
4S34 Su. Paulin St., : < CHIGAM, ILL

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktu^ perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškiis, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo mergišiaus.

Kreipkite! prie tarjtleczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teishga pa
tarus vima. PriessaCSsv. Jurgio basu. 
911 W. 53rd ?t.^ Tel Yard. 5423.

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

"Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Uieirašant "Vien. Liet.” reikia drautolr prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

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

10



KATALIKAS

ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Pėtr. Audrjauskas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzi?wski, Fin. Sekt-
- 190l W- 20th St.

Mart. Kadzievskis, Kas. 
2118 W. 20th St.

REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z- Kadzievsk™, 

2118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DB-STĖS SV. 

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčlus Pagelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

’ 6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

.Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeškeviče. I Finansų Bašt
503 New Grand Str.,

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

nes kitą panašų Balių' "negreit/ susi
lauksime Kviečia.

- KOMITETAS.
(37-38) .. . i

\DMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO.

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

Draugystė Jaunikaičių šv,. Aloizo 
stato scenoj teatrą po vardu “ Maryte 
Vargonininko Duktė" Ir teipo gi po 
teatru bus puikus balius ir iekojanti 
krasa

širdingai užprašome visus Lietuvius 
ir Lietuvaitės kaip senus thip ir jau
nus atsilankyti ant musų viršminėto 
teatro ir balio, kuris atsibus Nedėlio- 
ji Rugsėjis (Sep.). 14-ta dieną 1913 šv. 
Jurgio Svetainėje ant Bridgeporto.

Su pagarba
• KOMITETAS.

ANT'I’JCRDAVIMO
Parsic|ipd| saliunas sale 

Taiianevlda Savings Bankos 
namo. JE^a^uos labai pi
giai. Atsišaukit į Tanane- 
viez Saving^ Banka.

. i ,:i
Parsiduodą; barzdaskuty kla. Gerai 

ištaisyta. Lietuvių ir kitokią tautą 
apgyventoj vietoj. 24 — 115- st., 
Kensington, Ill.

32—33—34.

pirmin., 
Avė., 
J.

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

Kaz., Vaškevičius, 
1S4 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams str., 
Newark; N. J. '■ 

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, :

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS BALIUS
Parengtas Draugystes švento' Jono 

Krikštytojo. Nedėlioj 21 d. Rugsėjo 
(September) 1913 ‘ m. Freiheit' Turner 
Svetainėje, 3421 S. Halsted Št. Pra
sidės 5:00 vai. po pietų. Ihžanga 25c 
Porai. * :

Nuoširdžiai užptašbme visus lietu
vius ir lietuvaitės atsilankyti ant 
taip puikaus baliaus. '-,Bus -puiki»Tnu- 
zykė kuri grajis puikiausius šokius. 
Taipgi bus visokių skanių gėrynių ir 
užkandžio. Taigi nepraleiskite šios 
geras progos pasilinksminti Užkviečia.

..... KOMITETAS.

Parsiduoda gToeerne ir meat market. 
Gera vieta lietuviui. 26 metai, kai ei
na biznis. Jei tuoj kreipsis gausi pi
giau. Del visokią smulkmeną kreip
kis

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

(35-36) ‘ /

n-ufiuij i.muw*

Nauja linija per Atlašitiką 
Tarp Esiiir-ic-re ir ifar.loi7r3.

Hamburg American^ kompanija j- 
steigč naują liniją pasažieriams tarp 
Hamburg ir Baltimore. Plaukinės gar
laiviai Bulgaria, 11.440 tonų; Bos
nia, 9.683; Arcadia, 5+45 tonų. Iš- 
plaukinės kas dvi savaiti, prade
dant iš Hamburg nego 16 d. gari. 
Arcadia. Gari. Arcadia išplauks iš 
Baltimore spalio 8 d. Antras išplau
kimas iš Hamburg bus spalio 2 d. 
gari. Bulgaria ir iš Baltimore spa
lio 25 d. 'Gari. Bosnia išplauks iš 
Hamburg spalio 16 d. ir iš Baltimore 
lapkričio 9 d.

Hamburg American kompanija ir 
Galveston, Texas.

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

Parsiduoda grocernė ir bučernė J ge
roj vietoj biznis gerai išdirbtas per 23 
metus. Parsiduoda del savininkų* li
gos. Gera proga lietuviui.

3440 So. Morgan St.
35-6-7.)

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM. 

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

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

J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

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

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

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako ’ ’.

Draugysčių Reikalai

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

į R. F. D. No. 1 Box 172. 
•»>> Alex Cerbauskas. k in. Sekr., 
■v 78 Lee Park Ave.

Frank Zatautis, Kasierius, 
B. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Avė.
-

'"į ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.-

Ben. Butkus, Pirm.
’ 840 — 33rd. St.

Stnis, Stone vice, Vice-Prez, 
ji 858 — 33rd. St.
’ -"Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,.

3245 S. Morgan St.,
SS Antanas- Kasjiaravicz Rašt. Fin.,

- 3416 Auburn Ave.
' Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd St.,
" • Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3£2Q Illinois Court.

TAUPYKIT PINIGUS!
"Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

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

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

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

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas

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

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

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

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga siuvėjų ir užbaigė jų (fi- 

nišerkų) prie moteriškų kostumeriškų 
darbų. Darbas ant visados.

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

(34-5-6-7)

Parsiduoda pigiai bucernė ir gro
cernė. Parduodu del ligos. Turiu du 
bizniu vieną galiu varyti, kad ir sirg
damas, kitą turiu parduoti. Darbštus 
vyras turės didį pasisekimą, nes mano 
biznis yra gerai išdirbtas ir turi ge
rą vardą.

Paulius Dargis,
1316 Rebecca st. N. S. Pittsburg, Pa.

(36-7-8)

Tautos namų naudai.
Su Liet. Mokslo Draugijos Pasiunti

nių, D-ro J. Basanavičiaus ir p. M. Y- 
čo žinia ir sutikimu atspausdinta la
bai dailios atvirėlės (postal cards) šu 
jų paveikslais, kiekvieno pasiuntinio 
skyrium. Visas pelnas nuo tų atvirėliij 
skiriamą Tautos Namams Vilniuje.

Pardavinėkite tas atvirėlės susirin
kimuose, kur kalba pasiuntiniai, parda- 
vinėkite šiaip'prie bile progos, kad ir 
tuo keliu dauginus Tautos Namų fon
dą. žėdnos atvirėlės kaina — 5 cen- 
tai.T^

Reikalaukite atvirėliu ir pinigus 
siųskite pasiuntinių ingaliuoniui V. K. 
Račkauskų šituo adresu:
307 W. 30th St. New York, N.

(35-6-7)

yra 
yra

per-

Reikalingas lietuvis gerai išsilavinęs 
barberis. Darbas ant visados.

4556 So. Paulina St.
(35)

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

L. Kasper, 
3131 Wentworth . Ave.

(35-6-7)

Paieškai! pusbrolio Antano Kaz
lausko ir Felikso Miseliuno. Abu pa
eina iš Vilniaus g. Trakų p. Nedzier- 
gių v. Lapiežiškio s. Antanas K. gy
veno Chicagoj ,o F. M. gyveno Wor
cester, Mass, ir paskui Chicagoj, III. 
Turiu didi reikalą.

Mykolas Kazlauskas,
261 Bourn Ave. Phillipsdale, R. I.

Reikalingas barberis vaikinas ar 
mergina. Turi gerai žinoti savo a- 
matą. Dabar tik subatomis ir ne- 
dėliomis. Paskui ant visados.

V. Vidikas,
3463 Auburn Ave., Chicago, Ill.

Tel Y’ards 6751.

Nepamirškite!
Pigiai parsiduoda stuba ir lotas: as

tuoni ruimai iš atolas, randos į menesi 
$28. Priežastis pardavimo, Savininkas 
nori važiuoti Į Lietuvą Preke $1500.00. 
Cash, puse prekės, o antra puse ant iš
mokėjimo.

Juozapas Rashinskis, 
1213 W. 47th St.

(35-6-7)

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
—• bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigią prekęš labai geroj ap
gyventoj vietoj per lietuvių Grand 
Works, 111.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

TIKTAI $31 PER VANDENĮ. !
Rugsėjo 20 d. š. m. Russian — A-- 

merican linijos gari. "Russia” išį 
plaukia iš New York ir perplauks 
per Atlantiką į 8% dienas. Yra vie
nas geriausių ir pigiausių perkelia- 
vimui į Lietuvą. •»

Prie to yra specialiai prirengtas 
traukinys, kurs apleis Chicago rugs. 
18 d. 9:30 vai. vakare. Važiuoja tie
siog į New York. Moterims ir rū
kantiems vyrams yra atskiri kamba
riai sn geriausiu patarnavimu. Ma
nantieji važiuoti Lietuvon tuoj A- 
teikit į

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Parsiduoda Barzdaskutykla (Bar
ber shop) visai pigiai, vietoj lietu
vi!) apgyveptoj. Savininkas nori 
stoti kitan bizniun.

J. A. Duoba.
2409 S. Hoyne Av:e., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliūnas lietuviu apgy
ventoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Savininkas važiuoja • kitan miestan, 
todėl parduoda.

S. .. Petrikis,
263 E. 115 Stį f'--’ Kensington, DI.

(37-8) —

BV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
Earre, pa. administracija.

Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 
South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-prezidentas,
----... 501 New Grand St.

Vincas Adominas, Prot. Sekr.,
34 Logen St.,

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m 
96 Logan St.

Jonas Liaukos. Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kasierius, 
.. 386 New Grove St.

So. Union

kiekvienas 
keletą ak-

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

Gerai ypatai darbas ant visados ir 
gera mokestis.

J. A. Svilow, 
-1765 Ogden Ave.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

TĖMYKIT LIETUVIAI I 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar Viena gali užsirašyti po
eijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6į4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgiSiSūs”"(Mbrtgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katufcis, Prezidentas, 

710 W. 13-St.
J. P. Ewajdaa, gfekretojiuą, 

3247 Emerald Aver*
Phone;: — Yards 2116 Wtibash

M. J. Tananevlcze, Kasierius. 
C70 W. 18 St.

yra 
yra

iš-

Ieškau vargoi^inko vietos prie lie
tuviškos katalikiškos bažnyčios. Tik 
ką atvykau j Ameriką. • Vargoninin
kavau apie 14 metų Telšiuose. Gerai 
suprantu savo amatą.

Alfonsas Vilčinskas, 
1749 So. Halsted st.; Chicago, HI.

31—2—3. '////.’ ..

Ant Pardavimo.
Bučerne ir groserne su visu ta- 

voru Rockforde, Hl., kur lietuvią y- 
ra pusėtinai apsigyvenusią. Bučernė 
yra labai geroj vietoj, kur daugiau
siai lietuviai užeina. Taigi katras 
norėdamas užimti tokį biznį te pa
siskubina, nes tik iki 15 dienai šio 
mėnesio bus išstatyta ant pardavi
mo. šį bučernė yra tarp lietuvią ir 
parduadama tavoro ant $4000 į me
nesį. Reikalaudami paaiškinimą at
sišaukite j «

Jono M. Tananevičiaus Banką. 
3249-53 S. Morgan -t., Chicago, Dl.

(37)

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.
KŪRSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos j 
LIEPOJU'

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

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

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

166 West Kinzle St, Chicago, Ill.
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.
• i, Benediktas Butkus, Pirmsedis, 

840 W. 33 St.
■ i> John P. Ewaldas

, 3247 Emerald avė.
Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 

821 33rd — PI.
Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 

1715 _So Canal St.
Jonas Bijanškas, Iždininkas, 

840 — 33rd PI.

Paieškai! dviejų draugų Antano 
Ratkevičiaus ir Kazio Janelipno; A- 
bu paeina iš Kauno. gi, Panevėžio p., 
Podbiržiu p., Dau*nenų»

Klemensas Drftwinski, -.
34 Nort St., MlddleliOTO',- Mass.

Telefonas Yards 1532

*
*
*
*

DR. J. KULIS *
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, Illlaols.
PRIĖMIMO VALANDOS:i PRIĖMIMO VALANDOS: įį

Nuo o ryto iki is: 6 iki 9 vakare. įį 
Nedek nuo giki 12 popiet; nuo 6 iki Svak. įį * * W**********************

2200.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

4¥03‘ S. Donore St.
V, Szarka, Prot. Rašt.

- 4540 Sb. Honore St.
Jonas Barkauskis, Fin. Sekret.

So. Wood St.
Kasierius.

So. Paulina St.
Gvardijos Generolas.

45;>/ S. Hermita^v Avė.
L, Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.

Draugija ‘■Ijailfflčsi’ ląlko savo su
sirinkimus kas subata vakare -J. Mi- 
kalaujuno svetainėje-”prT 2334 
So. Leavitt St, k/i lupa s 23 PI. 7 vai. 
vakare.

(36-49)

• fc— /AM
Paieškau vyro Poyilo TSkteHds,^pa

eina iš Vilniaus g., " (inušiškio ’ p., 
Vergakiemio s., Trakų gm. Gyveno 
Nashua, N. H. Meldžį.ų:“’ Pats ^tąi- 
liepti ar kiti duoti«sžiniąfr-

Levosia ■
35 High St., Nashua, N. H.

4628
V, Jasulaitis, 
įi 4514 

K. Trakšelia,

Dr.-stė. šv. Stanifloyo. Vysk, ir 
Kauk, laikys savo mėnesinį susirin
kimą Nedėlj.oj 14 d.. Rugsėjo. 1—ma 
Valanda po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos Svetainėj, ant 46 ir Wood g.

Fr. Rauba. -Rašt.
(37)-

Paieškau Juozapo Dermeiko, paei
na iš Kauno gub.,„J|ąseiniji..p:iK. A-i 
merikoje gyvena 9 ’ metai. Kns ■apie 
ji žinotu arba jisai' ?pata”ft>gnt -hiKt-1 
saukia. ,

Stanislovas 'tferjweltiiSwj.“'/ 
4617 S. Paulina St. •Ohiciigo. ill.

(36)

^'VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
Lietuviu namu savininku. 

‘\ J. M. Tananeviėe, Pirmininkas, 
3z49 S. Morgan St. 

Jrf Ridikas, Kasierius, 
-3200 IHinois Court

M. Kadzievskis, 
8118 W. 20th St.

»• • ________
•ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JONO KRIKŠTITOJO.
‘f* S. Stanevičia, Pirmininkas, 

853" W. 33 Stl
Tonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas,

Apvaikščiojimas ir Balius.
Parengtas -Lietuvių Pasilinksmi

nimo Draugiško Kliubo Indiana Har
bor. Ind. Atsibus 21 d Rugsėjo (Sep), 
1913 Auditorium Salėje 3436 Michi
gan Ave., Indiana Harbor, Ind. Ap
vaikščiojimas prasidės 2 po pietų f- 
žanga 25c. porai.

Visus lietuvius ir lietuvaites, se
nus ir jaunus, visus be skirtumo, 
kviečiame atsilankyti ant to didžiau
sio Apvaikščiojimo ir Baliaus, kokio 
Indiana Harboro lietuviai dar nė
ra regėję. Puikiausia muzyk"1 griež 
lietuviškus ir angliškus šokius, bus' 
puikiausių gervinu, cigarų ir-sižkan-

Paieškau dėdės Štanįslėvo Dam
brausko, Paeina iš'Naųno; g:,- -Pagi
rių p., Koronių s. Gyyėijp Amsferdam, 
N. Y. Kito ar pats duokit žinią.

Marijona ..Svobnįkis ,
P. O. Box 92 Averill, N. Yr.

HAMBURG AMERICAN LINIJA. ~
Didžiausia laivą kompanija sviete. 

Plaukinėj a vien tiesiog tarp Boston fr 
Hamburg. '•

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

■■ $34 ’
Tarpdėnis.

Tobuliausias išrengimas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki 'val
giai. Delei tėlesnią smulkmeną kas-t 
link kainos, plaukiu ėjimo ir t.t. Kreip
kis pas - >'i :

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

Arba. 41 Broadway — New York, 
arba pas vielinius fgentus bile kur.

i Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ 
f Tikraslietuvis daktaras sako taip: jeigu ser-
< gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o 
I tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. 
.* goję. Nemetyk savo sunkiai užprocevotus 
j pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai

arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan
kų, a apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi-

< sokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Ligas,
< kurias Jau nebegalima išgydyti su Iškaršto

mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o-
< peracijų. D& Stankus turi savolocną PRI- 

VATIŠKĄ-SANATORIJĄ, kur priima ir už-
- žjaiko visokiusligonius. Čionai randasi viso- 
\ kios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra 
1 ant svieto {'Visokios elektriškos mašinos su 
s pagelba kurių yra galima matyti visus žmo- 
1. gaus kaulus.

Phone RandŽpįf Jį.120

J. GOLAN

Jurgis Sereika, Prot. RaAt., 
e .3221 Illinois Court.

:a»s Karukrntskas, Fin, KaH._ --------- - HdfntekM,
33 St.

Jon;

<'io.jimas ir garsiausi lietuviu kalbė
tojai, todėl nėi dienas ii lietuviu ne
privalo apleisti'' tokią livarbią progą,

Paieškau sesers Jadvygos (po .vyru 
Vaitkevičienė) ir brOlįfį Zigmanto, ir 
Edwardo Garčiuckų. Paeina Lš Suvai
ką gub., Seiną p.,-šv. »žiaro -gm., Bak- 
šią falivarkO. Gj-Venp Bęfęįit,, Wig. 'ir 
Rockford, Ill. Suteikęs žinią gaus : $5.

Kaz. Miškiusįkas, ...
579 Main St., Edwardsville; -Ba;

(35-6) •

MAURU
Lietuviškaą advokatas

911 Ashland^Block, Chicago.
1515 W. 12t|i *st,' Phono Canal 407 

Hours: 7—8 P. M.

************************** 
'telephone Y’ards 687 $ 

i 
* * *

ALCOHOL ’
IF*<8lfflTEJUC«

—------------------------ /--------- > - rrr'-------y
Ieškau vietos .už Irningvėdį (book- 

eeper). Moku stenogrąiją.^Ctąliife dirb
ti visokiame ofise. -* e-

•J. Olekas, v... . ■
3612 Union Ae., sf Chlrtijo,- Iii.

(37-8-9). i 4)f«-rtžr ‘ f?1* :|

* * * * 
**

$ * * * * *

DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, Iii,

Pranešu vistfomenei, kad aš esu į 
seniausias gydytojas ant Bridgo- 
pofto, praktikuojant 21 motus. Vi
sus ligoniu- štenglsiuosi nžgane- 
dinti sąžiniškai k esu-visuoiųet 
ant pareikalavimo dieną arba Hai
tį. Esu specialistes ligose vįikų, 
moterų ir vjfį. Taipgi darau

į visokias operacijas.
')Wk*****«******»^ ******

Uodu ir kitu va* 
bfllu fnjelimąi, 
yra ūmai pr
ašalinami ti
ro Richter’io 
Pain Exiel- 
ler’iu (skaus
mo prašalin- 
toju). 25c ir 
50e aptieko- 
se ir tiesiog 
nuo

F.Ad.RicIrter&Co
74-80 Washington St.

KEW YORK.

Jauni arba seni Vyrai.
ĮįTjK Idant būti sveiku ir linksmu,

turite pasiliuosuoti nuo pasidi- 
t dinančių gyslų, sunkaus trau-

® j kiančio skausmo vyriškume,
■ Hydroceles, Kylos, Hemorrhoi-
G dų» Raudonosios gyslos (nie-.

žiančios arba kruvinos), Žarnų 
I < užsikimšimo, Pilvo, Žarnų ir iš
|L Kepenų ligų. Mano budai gy-

dymo yra geriausi ir prekes že
miausios, dėl to, jog aš noriu 
idant kožnas vyras norintis sau

ACAničv-At sveiku pasilikti, naudotųsi 
JUS £ydau šiuom mano gydymu.

Visos ligos Vyrų.
Jeigu turite kokią nors ligą, 

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

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

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

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

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

Ronos, votis, skaudanti bur
na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skutos 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 užnuodijimo krau
jo, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
456 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

nystes prasižengimų, prastų 
papročių, patžagystės, arba mo
teriškų ryšių ? Ar sapnuojat ir 
laike sapno turit nubėgimus, ku
rie naikina Jusij 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, pohucijas ar gai 
vyriškumas Jūsų naikinusi? Ar 
turite plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esat greitai uždustan- 
tys, o gal inažum kenčiat nuo 
{>rąpuolusio vyriškumo ? Ar 
ytiški organai Jūsų yra maži, 

silpni ir nykstanti? Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš •prirengiu vyrus prie 
ženatvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gydymo ir vartosit Jį teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.
X Spindulių Egzaminacija.
Mano nauji X—Spinduliai dėl 

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

DAKTARAS D. D. RICHARDSON
456 SOUTH STATE STREET

CHICAGO ;
456,South Statė St., yra privatiškas inėjimas t mano ofisus 

viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore yra 
priešais Congress Street (Gatvės). .Įsitėųiyk numerį 456 ant 
durių. Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki l po piet ir nuo 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesiai 
darbo, nereikalaujat namo eiti dėl permainymo drabužių, 
dėliomis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai. •

H....... •■ - (A4*M-

AS GVARANTUOJU 
GERA GYDYMĄ.

Originališkas be skausmo
Budas. . '

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

Geriausi Medikališki Ofisai.

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

Susipažinkim.
Ateikit į mano ofisus dėl susi

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

Lietuviškas Specialistas.
Aš gydau daugiau Lietuvių li- 

-—!-- ----- koks kitas dak-
mano
San- 

persta-

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

Mano gvarancija.
Mano geriausia gvarancija 

yrra, jog nereikalauji mokėti 
anei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvątžfttclją gjdymo le- 
gališką kožnoj Chicago^ Bankoį. 
Aš esmių vięmntėlfS'^pccialis’ 
tas Amerikoj,'galintis suteikt to
kį tikrą užtvirtinimą ligoniams 
savo, kas link gyclwj

noriu pasimatrt ir paB 
kalbėt su Jum), bB*j< igu nėW 
galimu pačiam -atsilankyti, tK 
rašyk laišką išaiškindamas 
sus savo syinptomus ir pasaka S 
iš kokios ligos nori but išgydy® 
tu. Aprašyk man visą istoriją^ 
padėjimo savo, o aš tąsyk nural 
šysiu laišką su patarimu. J

Nekentėk nei vienos Dienos®
Iškirpk šį adresą iš šio laAį 

raščio ir atsinešk jj į mano ofi
sus. Įsitėmvk ateidamas gatvę 
SOUTH STATE ST., nr. 456, nes 
aš esmių vienintelis specialistas 
galintys suteikti ligormuns- savo 
tokį prieinamą .|ęxminą.

Aš

MErBELLS
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Šv. Mateušo dr-stės susirin
kimas. - .

Rugpjūčio; d. atsiliko 
viršiuinęjtp^jdr-stės susirin
kimas ;šy. Jurgio salėj. Na
riu buvo apk»'5O. Vienu bal
su nutarta nupirkti sieksnį 
žemės Tautos1 Namams Vil
niuje. y; -

Manau,; jog ne pro šalį bu
tu priminus musu be išėmi- 

^nio visoms draugystėms ir 
organizaciją kuopoms, kad 
pasirūpintą nupirkti po že
mės sieksnį arba prisidėti 
ir su didesne auka prie tos 
kiltos įstaigos. Prisidėti 
prie tautos reikalu aukomis 
yra šventa pareiga kiekvie
no asmens ir kiekvienos dr- 
stės. Matome, kaip šiais lai
kais kįla visose šalyse tau
tinė sąmonė, visos tautos 
rūpinasi apie savo išlikimą, 
vystymą savos kultūros. Di
dį ir spartu matome lietu
vią atbudimą. Mes savo kul
tūros-; negalime plėtoti be 
tam tikrą kultūringą įstai
gą. Viena svarbiausiu tokiu 
įstaigii yra Tautos Namai 
V ilniuje. Nepa šykštaukime 
ir aukokime tam reikalui. 
Kiekviena disstė turi parag
rafą ■■ savo įstatuose palai
kyti ir remti tautos reika
lus. Dabartės atlikite savo 
pareigą sulyg tautos. Baž
nytinės dr-stės prisaikina 
kiekvieną savo narį dirbti 
del labo savo dr-stės, tikėji
mo ir tautos. Daug Chica- 
gos di’rsčiu jau prisidėjo sa
vo aukomis prie to reikalo. 
Labai daug yra tokiu, ku
rios dar neprisidėjo. Man 
teko būti liudininku, kaip 
nekuriu dr-sčiu susirinki
muose buvo užsiminta apie 
nupirkimą žemės sieksnio 
ir kaip tas dalykas buvo at
mestas. Tai nemalonus ir 
peiktinas apsireiškimas. 
Dr-sčiu viršininkai ir ap- 
šviestesnieji nariai turi pa
sirūpinti, kad tokie daly
kai pereitu per balsavimus. 
Jei susirinkime bus gražiai 
paaiškinta apie tautos na
mus, tai tas įnešimas turi 
turėti vienbalsį pritarimą.

Kiškis.

L. M. A. S. Seimas ir vaka- 
; ras.

Rugsėjo 5 ir 6 d. atsili
ko Liet. Moksl. j Amerikoje 
Sus-mo antrasis seimas. Po 
išsirinkimo seimo vedėjo ir 
raštininku imtasi ir konsti- 
tucijos.*- Ypatingai sunkus 
ir svarbus buvo klausimas 
apie organą. Pripažinta, 
kad kampininkauti prie “L. 
M-ties” nepatogu. Lygiai 
(‘sinti, kad praeitais 

s organas buvo “skys- 
r tai-dėlto, kad tenai 
vietos tebuvę. Nubal- 
atsimesti nuo “L. 

js”. Taigi vyrukai, tū
li išde apie $12 ir 
>dami literatūrišką 
i ryžosi nuspręsti iš- 
iti organą skyrium 
ito laikraščio. Bet ne 
arbiausia. Susivieniji- 
ivo viena prašalintina 
Būtent tai asmens 

/aruas, kurio, figūruoja po 
šgamiška —socialistų rezo- 
iucija prieš Mokslo Dr-jos 
ingaliotinius — Dr. J. Ba
sanavičių ii* p. M. Yčą. Bu- 
vo tikimasi, kad jis liks iš- 
čiabatuotas iš S-mo ir sei
mo. Kuomet seime užėjo a- 
pie jį kalba, tai šisai žmo
gelis “aiškinosi tuomi, kad h jis esąs soeialistu ir sutin- 

®jkąs su rezoliucija ir kad 
■S-mas. žinodamas jį esant f socialistais nępriim-

ti į narius. Jam atsakyta, 
kad neinasi apie jo politiki- 
nius įsitikinimus, bet einasi 
apie jo kenksmingą pasielgi
mą, kaipo tautos nario. Ga
lop nuo asmens nueita prie 
rezoliucijos. Priėjo prie bal
savimo protestuoti prieš re
zoliuciją. Protestuoti balsa
vo 7, neprotestuoti 11. Nekilę 
rie nebalsavo visai. Pasili
ko dar vienas dalykas su 
tuo asmeniu. Jis buvo pa
skirtas už kalbėtoją' viena
me vakare. Tas vakaro ren
gėjų komiteto paskyrimas 
seime nebuvo atnaujintas. 
Tuomi labiau keista, kad 
komitetas ir seimas žinojo, 
kad tas asmuo visai nekoks 
kalbėtojas. Jis atsižymi vi
somis blogo kalbėtojo neto- 
bulybėmis. V J

Blogos atminties seimo 
užbaigimui atsilikę Melda- 
žio salėj, nedėJįąj, rugpjū
čio 7 d., vakaras. Vakaras 
prasidėjo veik dviem valan
dom vėliau, negu parašyta. 
Apart netikusios prakalbos 
dar buvo naujoviškas nenu
sisekęs dialogas. Dialogai 
guldosi ant aktorių veikimo, 
mimikos, gestų, trumpų kal
bų. Šiame originaliame dia
loge aktoriai vienas kitam 
ilgus monologus kalbėjo. 
Išrodė lyg scena kokios dra
mos. P-lės S. Čiiirlioniutės 
referatas buvo dailus, piano 
duetas iš p-lių M. lraitaitės 
ir A. Gaizaitės buvo geras, 
priegtam dainavo visiems 
žinoma p-lė M. Ilorodec- 
kaitė. Programas užsibai
gė puikiu “Stepuko Vodevi
liu”.

ja,

Nupirko du sieksniu.
Simano Daukanto dr- 
ant Bridgeport©, rugsė

jo 7 d. savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė nupirk
ti du sieksniu žemės Tau
tos Namams Vilniuje ir 
tam tikslui paskyrė iš. išdo 
$21.00. Miela paminėti, kad 
Simano Daukanto dr-ja pa
žadėjo ateityj dar daugiau 
paaukoti pinigu tam pa
čiam tikslui. Puikus pavyz- 
dis.

Nauja gyventoją kninga.
Chicagoj e išleistą^ na n j a 

su miesto gyventoją sura
šą kninga. Sulyg tos knin- 
gos, Chicago skaitąs' 2.388.- 
500 gyventojų, ty. 62.100 
daugiau, negu pirmai butą.

Naujoje kningoje randa
si 900.000 pavardžių. Pati 
kninga sveria 12 svarą ir 3 
uncijas.

Joje randasi daugiausia 
Johnson’ii, nes 7.318, 
Smith’u yra 5,044, Ander- 
son’u 4.853, Miller’u 3. 891, 
Nelson’u 3.041, Brown’u 2.- 
757, u o Patersonu 2.578.

Trumpiausios pavardės 
sekančios: Ek, Ex, II, Ok, 
ly, Ro ir Ri.

Varpo pašventinimas.
“Kataliko” No. 34 buvo 

rašyta, kad fotografistas 
A. Voitkevičia nuo 18 gat. 
užsakė varpą. Dabartės tas 
varpas jau pargabentas 
Chicagon iš St. Louis lie
jyklos. Varpas sveria 2.- 
100 svaru. Jo pašventini
mas atsiliks ant šv. Kazi
miero kapiniu ateinančią 
nedėlią, rugsėjo 14 d., 2:30 
vai. po pietą. Šventys dek. 
kun. Kraučunas. Bus daug 
kunigą ir didi minia žmo- 
nią.

“Birutės” vakaras.
Ateinančią 

sėjo 14 d. vežimą tiea-gg^^^^kietus . $172.-

um facultatis”. Bus lošta 
Meldąžio svetainėj. Veika
lėlis nesenai išėjęs iš spau
dos. Labai juokingas. Yra 
lengvas ir neskaičiusiam 
nebus sunkumo turinys sek
ti. čia perstatoma kaip di
dikas išsisvajoja sau įvai
rias negales ir netenka ape
tito del perdidelio valgymo. 
Visu veikiančiąją asmenų 
rolės yra juokingos. Po lo
šimui padainuos Jidiš “Bi
rutės” choras. Choras yra 
išlavintas ir nedėlioj bus 
režisieruojamas visiems ge
rai žinomo muziko, p-no Po
ciaus.

Mokys išvengti nelaimią.
Nelaimės suvažinėjimu 

automobiliais ir gatveka- 
riais nuolatai didinasi. Rim
tai imta rupinties ir svar-> 
styti, kaip čia sumažinus 
nelaimingu atsitikimą skai
čių. Kadangi daugiausia su- 
važinėjama vaiku, tai supe
rintendente mokyklų; Mrs. 
Young, sumanė įvesti į mo
kyklas pamokas, kaip iš? 
vengti nelaimės. Bus moki- 
narna, kaip įlipti ir išlipti 
iš gatvekario, kaip pereiti 
per gatves ir tt. Tam tikri 
kratantieji paveikslai bus 
parūpinti ir jie bus rodomi 
mokyklose.

Praeitais metais automo
biliais ir gatvekariais suva
žinėta 83 vaikai.

Šuną aprieti.
Sausio mėnesyj š. m. Chi

cagoj 67 asmenis buvo ap
rieti pasiutusiu šuną. Vasa
rio buvo 45, kovo — 80, ba
landžio — 125, gegužio — 
187 ir per pirmas 24 dienas 
birželio mėnesio — 180. 
Tiek paduoda policijos už
rašai. Nemažai buvo aprie
jimą, kurie policijos nepa
siekė. Aukomis krito, žino
ma, daugiausia vaikai. Ap
rietąją didžiuma pabludo ir 
mirė. Niekas nėra tokia di
džia mirties priežastim, 
kaip pasiutę šunes. Žinoma, 
turės būti griežtas reikala
vimas uždėti šunims apy
nasrius.

pradedamose 
užregistruota

310.000 mokyklose.
Įvairiose 

mokyklose 
310.000 bernaičiu ir mergai
čių Chicagoj. Daug tėvą del 
kaitrą nepradėjo dar leisti 
savo vaiku į mokyklas. Ap- 
skaitliuojama, kad penkta 
mokiniu dalis dar neatsi
lankė į mokyklas. Pasiro
dė, kad vietose, svetimtau
čiu apgyventose, pilniau su
sirinko vaikai. Mat ateiviu 
vaikai yra išnašesni ir ma
žiau kenčia nuo baisią kait
ru, negu čiabuviai.

High schoolpse bus pa
mokos iš lytinės hygienos. 
Tos pamokos atsiliks sky
rium berniukams ir mergai
tėms. Tas pamokas atlikti 
pakviesta 50 augšto mokslo 
ir išsilavinimo vyrą. Šienie- 
tai tik po tris pamokas ta
me dalyke tebus duota kiek
vienoj high schooloj.

Suvažinėjimai autpmobi 
liais. .

Skaitlinės parodo, kad 
suvažinėjimai automobiliais 
metas po metui didinasi. 
1905 metais automobiliai 
nuvarė į aną svietą 5 as
menis, 1906 m — 13, 1907 
— 16, 1908 m. — 18, 1909 
m. — 28, 1910 m. — 52, 
1911 m. — 75, 1912 m. — 
98, 1913 m ligi rugpj. pa
baigos — 107.

Keturi sužeisti.
Nedėlios vakare į piknin- 

inornia avė. ir Lawrence 
avė. trenkė gatvekaris. Ke
turi liko sužeisti. Buvo ki
lęs didis sumišimas. Motor- 
manas nebuvo pripažintas 
kaltu ir todėl nebuvo sua
reštuotas.

Gausiai paaukojo.
P-lė Teodora Andruševi- 

čiute per “Kataliko” redak
ciją paaukojo ^Tautos Na
mams Vilniuje $50. Ši gera 
mus tautietė po num. 1421 
Division gat. turi dirbtuvę, 
kur išdirbama bažnytiniai 
rubai, Vėluvos, juostos, šar- 
pai, maršalkoms parėdai ii* 
tt. Ji yra vienintelė tarp 
Amerikos lietuvią tokiu 
daiktu išdirbėja. Yra pui
kiai išsilavinusi savo ama
te. Ėjo tam tikrus mokslus. 
Varšuvoje, užbaigė grafie
nės Plater įstaigą ir gavo dip
lomą. P-lė T. Andruševičiu- 
tė yra augšto išauklėjimo 
ir apšvietimo, giliai atjau
čia lietuviu tautinius reika
lus ir remia juos. Paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio p., 
Turčėną p. Penkiolikti me
tai, kai Amerikoje gyvena.

Dailus berniuku ir mergai
čių vakaras.

Praeitą nedėlią, nigs. 7 
d., šv. Jurgio salėj atsiliko 
gražus šv. Grigorians dr- 
stės vakaras. Ši dr-stė su
sideda iš priaugliu berniu
ku ir mergaičių. Buvo lošta 
komedija “Kvailą supras, 
aklą pažįs”. Visi lošėjai bu
vo uoliai darbavosi ir todėl 
gerai atliko savo roles. Y- 
pač gerai nudavė mergelė 
K. Jakševičiutė Barbės ro
lėje ir A. Tarvidukas Juozo 
Vikriaus rolėje. Po lošimo 
mergelė A. Ridikiutė skam
bino pianu Broken Links. 
Paskui šv. Grigorians cho
ras dailiai padainavo “Tu 
esi kaip kvietkelė” ir “Pra
šom paklausyti”; paskuti
nė ypač dailiai sudainuota. 
Mergelė L. Mėliu iutė dailiai 
padeklemavo Jakšto eiles 
ir mergelė H. Miniat skam
bino pianu Dance of De
mons. Vėl dainavo choras. 
Puikiai sudainavo Jūrėje 
spindžia ir Ačiū Dievui. Po 
to seminarijos auklėtinis 
H; J. Vaičiūnas kalbėjo apie 
vaiką auklėjimą. Nurodė 
veiklius, kurie ypač daug 
sveria vaiku auklėjime. 
Tarp svarbiausiu veikliu 
esą tėvai, mokykla, bažny
čia, literatūra ir draugija. 
Galop sudainuota himnas 
ir tuomi užsibaigė progra
mas.

Uždėtoj u ir vedėju tos dr- 
stės yra gerai lietuviams 
žinomas p. B. Janušauskas, 
šw Jurgio parapijos vargo
nininkas. Sumanė ir savo 
sumanymą inkunijo metai 
atgal. Dr-stės nariai lavina
mą giedojime ir dainavime. 
Visi nariai turi gerus, stip
rius balsus. Jų dainavimu 
galima pasigėrėti. Yra pra
mokę jau daug gražiu dai
ną, Visi dr-stėn prjgulintie- 
ji ^pagirtinai uoliai; yra atsi
davę lavinimuisi. Tokiomis 
dvstėmis turėtu labai rū
pinsies ir jas remti tėvai ir 
visuomenė. Tai vienas ge
riausią būdą palaikyti nuo 
ištąutėjimo ir gatvinio su
gedimo mus pi įaugančios 
kartos. Gerai žinoma, kad 
priaugiia.nis tik vadovo rei
kią, o jie didžiu uolumu at
siduoda darbui.

Išleistuvią pokilio atskaita.
Rengiant išleistuves ger- 

hiein svečiam — Dr. J. Ba
sanavičiui ir <p. M. Yčui, 
buvo padaryta Įžanga $2.50. 

50. Išlaidos buvo šokančios: 
už kotelį $155, už spaudą 
ir krasos ženklelius $11.75, 
išviso išlaidą $166.75. Tai
gi liko $5.75. Sulyg rengėją 
nutarimo likusieji pinigai 
aukojama Tautos Namams.

Rengėją komitetas.

! Pirko sieksnį.
S. L. A. 74 kuopa, So. 

Chicagoj, savo susirinkime, 
laikytame praeitą nedėlią, 
nutarė' pirkti žemės sieksnį 
Tautos Namams Vilniuje. 
Iš pradžios ne visi tam pri
tarę ir tik p. Kvietkauskui 
gerai perstačius dalyką, li
ko prielankiai nubalsuota.

Šy, Aloizo Jaunikaičią dr- 
y,..;; stės teatras.

Ateinančią nedėlią ši dr- 
stė stato scenoje dailu vei
kalėlį “Marytė, vargoninin
ko duktė”. Atsiliks šv. Jur
gio salėj. Po lošimo balius 
ir lekiojanti krasa.

Tananevicz Savings!

Surask priežastį.
Jei patiks jus nelaimin

gas atsitikimas, tai jus im
sit ieškoti to priežastį, i- 
dant ateityj išvengti tokio 
nelaimingo atsitikimo. Tą 
pat turite daryti netikėtai 
susirgus, susinervavus arba 
sunegalėjus. Žinoma, pirmu 
dalyku, ieškosi palengvini
mo 
riau. Jei vieta jus negalės 
randasi skilvyj, viduriuose, 
tai Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine suteiks 
jums sparčiausią palengvi
nimą. Greitai išvalys kūną 
ir paakstys visus organus 
prie darbo. Jei jus kankina 
užkietėjimas, tai jus nega
lite 
nes 
zos 
ras 
vidurių negalėms, nervišku
mui arba anemijai. Aptie- 
kose. Jos. Triner, ingaben- 
tojas ir išgabento jas, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Triner’s Liniment 
yra plačiai vartojamas, nes 
yra geriausias ir stipriau
sias vaistas nuo skauduliu.

Adv.

juo greičiau, juo gė

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL..

rasti geresnio vaisto, 
nekuomet nereikia do- 

padidinti. Jis lygiai ge- 
netekus. apetito, užėjus

DUODĄ 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 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius norš bankinius’ 
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. 1 .

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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

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

.v. parduodam daug daugiau namą ir lotu, kaip kiti lietu- 
V1S i ofl?ai.p*1icag°j- Delko taip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namą ir lotą, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “proper- 
tes per musą Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musą rodą ir pagelba, pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musą banką. Tokiu budu musą 
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 galėtą 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, ją gerumą, didumą, randą ir taip toliaus. Tada suprasi, ar 
perkamas namas yra vertas tą pinigą. Bet palyginimui reikia tu
rėti daug namą, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes tą geriausiai gali
me atlilrt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namą ir lotą 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtą 
“properčią” perleidom per savo rankas.

.' Mes turime šimtus namą ir lotą pardavimui geriausiose, lie
tuviam tinkamose vietose. Mes gerai,žinome kiekvieno namo 
vertę ir mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

Jaigu nori pirkti namą ir lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk į musą banką, o mes suteiksim draugišką rodą-ir pagelbėsim 
visuose reikaluose.

Perkantiems per musą banką namą ar lotą, mes paskolina
me pinigus ant lengviausią išylgą.

, Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitą ofisą, bet tuojaus ateikite į musą banką, o mes parodysime 
.geriausią ir pigiausią “properčią” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimės padėti r.WrktL
Tananevlcz Savings Bank

South Morgan Street, Chicago, III.
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