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Bulgarai be karo pralošė 
Japonija prieš Chinija.

ANGLIJAI GRASIA VI
SUOTINAS STRAIKAS.

Straikas ir abelni darbi
ninkų sumišimai grasia vi
sai angliškai pramonei.

Viskas priguli nuo to, 
kaip pasistatys darbdaviai 
ir vyresnybė akiveizdoj dar
bininkų reikalavimų.

Irlandijos sostinėje Du
bline gimę abelni darbi
ninkų sumišimai. Tečiau 
nėra tikrai žinoma, ar ge- 
liženkeliečių straikas apims 
visus darbininkus išsyk, ka
dangi unijos nenori sutikti 
su Darbo Sąjungos Centro 
valdybos reikalavimais.

Viešoji opinija kaltina 
darbdavius, kad šie anks
čiau su darbininkais neno
rėję taikinties.

Visame Londone, paskel
bta tramvajų darbininkų 
straikas ir todėl prisibijo- 
ma, kad visame mieste ko- 

pertrauk-

garlaivių
ta.

Sustraikavus 
darbininkams 
ir geliženkeliečiams Birmin- 
ghame, visoks judėjimas 
ant trijų geležinkelio lini
jų sulaikytas. Liverpoolyj 
ant septynių geležinkelių 
stočių nėra kas veikti.

Esanti tečiau viltis su
sitaikinti su darbininkais. 
Kai kur straikininkai grįš- 
tanti į darbus.

Birminghame padėjimas 
esąs pasibaisėtinas. Ten 
straikuoja daugiau 7.000 
darbininkų. Ant geležinke
lių judėjimas ir visame mie
ste komunikacija petraukta. 
Geležinkelių valdininkai su
sirinkę tariasi, kas reik 
veikti.

Kanale Manchester 
laikyta 40 garlaivių.

Dubline straikininkai 
dai apmėtė akmenimis 
tramvajus. Publika bijosi 
tramvajais važinėti.

Netoli 
-Finglas- 
rėmę su 
pašautas

Panašus 
mišiniai atkartojami ir šiau
rinėj šalies dalyj, kur imta 
naikinti lauko mašinos ir 
„avai.

Bėdinesnės , darbininkų 
šeimynos kenčia badą. Nė
ra kam jų sušelpti, kadangi 
Anglijoje visi darbininkai 
skurdžiai gyvena.

Tie visi darbininkų ju
dėjimai, straikai ir sumiši
mai prasidėjo Dubline su
streikavus darbininkams lio- 
duotojams. Iš ten, kaip 
matoma, straikai plečiasi 
.visoj šalyj. Jei gimtų vi
suotinas darbininkų strai- 
kas, Anglija labai daug tu
rėtų nukentėti.

su-

an-

Dublino, vietovėj 
darbininkai susi- 
policija. Mirtinai 
vienas vaikištis.

darbininkų su-

JAPONIJA IR CHINIJA.
Pekine viešpataujanti ne

ramybė delei slaptingo ir 
netikro pasielgimo Japoni
jos, kuri, regis, susinešus 
su Rusija savo ten veikia 
ir ieško karui priekabių. 
Chinijos valdžia visomis jė
gomis stengiasi su karu 
prasilenkti, kadangi karas 
jai butų tikroji nepalaima 
ir turėtų Japonijai pasi
duoti. Japonijai, kiek ži
noma, senai norisi pasisa
vinti kelias Chinijos pro
vincijas, todėl ir yra gali
ma jos politikinė kombina
cija su Rusija.

Chinijos valdžia 
nepadarė Japonijai 
linčio užganėdinimo 
niekinimą Vėluvos ir įžei
dimą japonų oficierių Nan- 
kinge,’ todėl Japonijai yra 
proga ir toliau ten ieškoti 
priekabių. Nankinge vis 
dar besitęsianti sumišimai ir 
sužeistųjų chiniečių pilnos 
ligoninės. Tečiau japonai 
daugiau neužkabinėjami ir 
nekiršinami.

Tokio manoma, kad Japo
nijos su Chinija karas kabąs 
kaip ant plauko, kadangi 
Chinijos valdžia tik dalimis 
išpildžius Japonijos ultima
tumą. Japonija tame rei
kale jau susinešusi su Ang
lija. Kaip žinoma, Anglija 
yra Japonijos talkininkė 
Tolimuose Rytuose.

turbut 
prigu- 
už pa

PREZIDENTO RIN
KIMAI MEKSIKE.

Laikinis Meksiko prezi
dentas, Victor Huerta, an
dai susirinkusiam? antron 
sesi j on Meksiko kongresui 
perstatė savo veikimo pus
metinį pranešimą.

Prezidentas pranešime 
aiškiai pabrėžia, kad jis pa
dėsiąs visas savo pastan
gas, idant prezidento rin
kimai sekančiame mėnesyj 
atsibūtų legaliai sulyg tau
tos noro. Jis velija, idant 
šalyj imtų viešpatauti tvar
ka ir ramybė, kuomet pa
vešiąs savo valdvietę nau
jai išrinktam prezidentui.

Huerta nusiskundžia, kad 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Meksiko viešpatauja in- 
tempti diplomatiniai san- 
tikiai, delei ko kenčianti 
daug visa šalis ir užtikri
nanti revoliucionistams 
svą ir beteisį veikimą, 
atsižvelgiant į to viso 
sėkmės.

Ant galo Huerta išreiš- 
Idąs viltį, kad su taja va
landa, kuomet imsiąs pre
zidentauti naujas prezidem 
tas, Meksike įvyksianti vi
siška ramybė

lai- 
ne- 
pa-

BE KARO PRALOŠĖ.
Bulgarija pralošė be ka

ro — derybose su Turkija; 
•Taip tvirtinama iš Kon
stantinopolio. Bulgarijos

Prezidento. linkimai at- atstovai, atsirandanti tur- 
sibus spalių mėnesyj sulyg kų priespaudoje, sutikę tur-

CARRYING CASKET INTO gftQOKLYM HOME.
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mirusio majoro Gay^oro palaikai nukeliats..,.----------ĄUd laivo “Lusitainia”
New Yorko uoste ir gabenami į miesto įaięūs. Gaynor mirė ant vandenyno, ke- 

. ’ liaudamas į Europą. .

dabartinio kongreso patvir
tinto įstatymo. Sulyg to-į- 
statymo -prezidentas bus 
renkamas lygiai tokiuo bu
do, kaip Suvienytose Val
stijose ir kitose cent relės 
Amerikos ■ respublikose. ' /

Reikia pažymėti, kad Hu
erta savęs nestato kandida
tu į prezidentus. Jis sako, 
tegu tauta turi absoliutą 
laisvę ir renka tokį žmogų, 
koks jai yra tinkamiau
sias.

Aną dieną Meksike ap
vaikščiota neprigulmybės 
paskelbimo metinės sukak
tuvės. Nors tą dieną; įškal- 
no buvo grasinama naujais 
ant valstybės pasikėsini
mais ir nauja revoliucija, 
tečiau to visko nebūta, gra
sinimai neišsipildė. Visa 
diena praėjo kuoramiausiai. 
Sostinėje Mexico City svar
besnėmis gatvėmis atsibuvę 
kariuomenės ir šiaip žmo
nių paroda viniai, į kuriuos 
prisižiurinėjęs Huerta su 
savo ministeriais nuo rūmų 
balkono. Paroduotojai pa
rengę Huertai dideles ova
cijas.

Huerto kongresui prane
šimas, sakoma, visur nuo
lankiai priimtas. ,

kąms atiduoti ne tik Adri- skraiduoliu “Deš Mbines”, 
anopolį, bet dąr ii*; tvirtumą kuris viešįs ten pakraš

čiuose savo piliečių ir jų 
reikalų apgynimui.

Amerikiečiai yra labai iš
didus ir laukia turbut, i- 
dant. kas juos gerai pamo
kintų, kaip reikia pildyti 
tarp tautines teises. Su vi- 
skuom galima sutikti, bet 
su tokiuo pasielgimu — De
kados! Jiems smagu 
kinti silpnesniuosius 
tuomi jie daugiausiai 
džiuojasi.

Kirk-Kilisse. Turkai savo 
sienas pastūmėję jau toli į 
šiaurius, Trakijos •gilumon, 
žymiai susiaurindami bul
garų paskutiniame kare u- 
žinitus žemės plotus. Nau
jas rubežius Juregjąs pra
sidėti mieste Iniada, ant 
Juodųjų jūrių kranto, kad

rt uode- 
tik ma
ke

Juodųjų jūrių kr 
tuo tarpu su|yg|jįondono 
traktato linija^ AHdia-Phios 
nuėjo... mays 
gos. Bulgarija 
žas Trakijos ji

Tai tau Try^Euį^pos di
plomatų veikimai fir tur
kams grasinimai !#<

AMERIKIEČIU ATKA-
- KLUMASįh 

i U” -A <-? IRespublikotĮBį Sąi^Tlomin- 
go š i a 11 r i 11 ė j daly j platinasi 
revoliucija va^pvąigant bu
vusiam prezidentui: Horatio 
Vasquez. Kadangi revoliu
cija apėmė Huerta Plata 
provinciją, tatai valdžia pa
skelbė uosto Puerto Plata 
blokadą, vadihasi, uždrau
dė tan uostau įplaukti sve- 
timžemių laivams. Tųmis 
dienomis, nežiūrint uždrau
dimo, .pasileido 4an uostau 
plaukti amerjkonihis gar
laivis “Seminole’’.fSan Do
mingo karo gaivai mėgino 
amerikoninį garlaivį sulai
kyti nuo to tarptautinių 
teisių laužymo, bet “Se
minole” kapitonas netik 
kad nepaklausęs nuplaukė, 
bet dar pagilino San Do
mingo valdžiai amerikoniniu

nie- 
ir 

di-

MEKSIKO REIKALAI.
Meksiko prezidentas Hu

erta paskyrė komunikacijos 
minister! de la Fuente pro
vincijos Sinaloa gubernato
riumi, o. komunikacijos mi- 
nisteriu — J. Lozano; ge
nerolas Tręvino paskirtas 
Meksiko karo teismo pirmi
ninku.

Kova su revoliucionis- 
tais, ypatingai šiaurinėse 
provincijose nuolat tęsiasi 
visame savo pilnume ir 
revoliucionistai visur gau
nanti viršų.

Huerta tomis dienomis 
išsireiškęs, kad Suv. Val
stijų karo laivų stovėji
mas ant Meksiko 
toliau esąs visai 
dalijamas, tečiau 
to laivai ir toliau 
liksią.

Amerikiečiai vis dar ap- 
leidinčja Meksiką, nors tuo 
tarpu jiems tenai negrasiąs 
jokis pavojus, nes 
Meksiko uostuose 

vandenų 
nepagei- 
nežiurint 
ten pasi-

visuose 
viešpa-

taujanti abelna ramybė. A- 
merikiečiai apleidžia Mek
siką todėl, kad to pareika
lavęs prezidentas Wilson.

Regis visi reikalai Mek
siko su Suv. Valstijomis 
paliks be atmainos, taip 
kaip dabar yra, kol nebus 
išrinktas ten naujas lega- 
lis prezidentas. Gi rinkiniai 
atsibus spalių 26 dieną š. 
m.

PABALTINTI GRABAI.
Suvienytų valstijų pre

zidentas šios šalies pasiun
tiniu į Bulgariją paskyrė 
čeką Vopicką iš Chicago, 
vieno bravaro savininką. 
Vopicka prisiėmė būti pa
siuntiniu ir senatas jį pat
virtino. Dabar Vopickai 
reikia išvažiuoti į Bulgari
ją. Bet Chicagos ir kitų 
miestų “pabaltinti grabai” 
siunčia Washingtonan pro
testus, idant Vopicka nuo 
tos pasiuntinystės butų 
atšauktas, nes jis esąs bra
varo savininkas, o kaipo 
toksai tik įžeisiąs Suv. 
Valstijų rimtumą!

Jaigu tie protestantai ne
sigėdi savo miestuose lega- 
lėmis prostitucijomis, jaigu 
jie nesigėdi savo supuvusia 
ir pilna niekšystės politika, 
tai ko jiems gėdyties bra
varo! Moraliai! Visas pa
saulis žino jų moralybę.

CHINAI GINKLUOJASI.
Iš Pekino pareina žinios, 

kad Chinijos respublikos 
valdžia sumanius įvesti žy
mias reformas karei v i joje 
ir apsiginklavimuose. Pa
sakojama, Pekino vyriau
sybė nusamdžiusi kelis šim
tus vokiečių oficierių, kai
po konstruktorių kariuo
menei. Trumpoj ateityj bu
sią pastatydinti parako ir 
naujos gadynės ginklų fa
brikai. Tam tikslui iš už
sienių busią pakviesti me
chanikai ir visokios rųšies 
mašinistai. Instruktoriais 
kareivijai nusamdyta daug 
ir japonų oficierių, žinovų 
sąlygas ir visą padėjimą. 
Vadinasi, Chinija ne juo
komis ginklojasi ir grasia 
Europai pavojumi.

PIRKLYBA TARP DI
DIKŲ.

Anglijos karalius George 
atlikęs nemažą “gesėftą” 
su caru Romanovu, par
duodamas pastarajam tris 
senus Sire’s manuskriptus 
už $35.000. Padarius tą 
“pirklibinę” sutartį gimė 
klausimas, ar tie veikalai y- 
ra karaliaus nuosavybė, ar 
jie priguli Anglijos tautai. 
Po penkių dienų svarsty
mų ir galvojimų Anglijos 
‘‘ diplomatija ’ ’ nusprendė, 
kad tie manuskriptai esą 
privatine karaliaus nuosa
vybe, tatai $35.000 karaliui 
ir pateko į kišenių. Kokiama 
tikslui tuos -manuskriptus 
Romanov pirko, nežinia. 
Gal jis manąs kam kitam 

parduoti ir tuo “geseftu“ 
uždirbti.

NUOMONĖ APIE PA- 
NAMOS KANALĄ.

Kapitonas F. Bunan Va- 
rilla, francuzas, tasai pats, 
kuris tarpininkavo tarp Suv. 
Valstijų ir Lessepso kom
panijos parduodant Pana- . 
mos kanalą Suvienytoms 1 
Valstijoms, andai apreiškė, I 
kad kanalas pirklybiniam 
judėjimui, kokio laukiama, 
yra permažas ir praėjus 20 
metams Su vien. Valstijos 
bus priverstos tą kanalą iš- 
naujo partaisyti, ty. padi
dinti. Be to jis pažymėjo, 
kad kanalas turis but gerai 
apginkluotas, nes tenai pri
sieis Suvienytoms Valsti
joms susiremti su Japoni
ja-

Tatai apginklavimui Su
vienytoms Valstijoms prisi
eis išmesti daugiau pinigų, 
negu tas kanalas lėšuoja.

NAUJI DEBESIS BAL
KANUOSE.

Ant Balkanų apregio ren
kasi nauji debesįs: šitai vi
sur pasklydo gandas, kad 
Bulgarija su Turkija susiri- 
šanti bendran ryšiu prieš 
Graikiją, vadinasi, nori pa
skelbti Graikijai karą, jei 
pastaroji Heli n si leisianti 
šiame-tame Turkijai. Ir tas 
labai galimas daiktas, ka
dangi bulgarai nori graikams 
atkeršyti už paskutinį ka
rą, kuomet norėta iš Bulga
rijos atimti visą grobį ir pa^ 
likti aną kaip buvo buvus 
pirm karo su Turkija. Kon- 
stantinopolyj vieši Bulgari
jos gen. Savov ir vedąs su 
turkų valdžia slaptas tary-< 
bas. Iš to pasirodo, kad Bal
kanuose negreit dar įvyks 
ramybė.

Iš turkų atimto je šiauri
nėse provincijose gyvento-1 
jai labai esą neužganėdinti j 
graikais. Mat, graikams ncJ 
risi tuc tuojau albanus s1 
graikinti ir jie tai veiki™ 
prievarta. Žinoma, kadB^ 
negali priešinties tokj^^po- 
litikai. Todėl gyventojai į 
graikus šnairuojanti ir pa
sitaikius progai jie mielai 
stotų turkų ir bulgarų pu
sėn.

JAPONAI VEIKIA.
Japonai Mandžurijoje už

ėmę Chinijos geležinkelį 
Čan gčun g-Pensihi i, i š va i ky i 
darni į visas puses ehiims 
valdininkus. Tai pirmas 
žingsnis prie Chinijos teri
torijų užėmimo. Aišku, kad 
japonai sumanę įsiveržti | 
Cliinus.

New York. — Praeitą su- 
batą po pietų palaidota 
ręs ant vandenyno New 
Yorko majoras Gaynor. Pa 
laikai sudėta historinėsc 
Greenwood kapinėse. Nev 
Yorko gyventojai senai bu’ 
vo nematę tokių iškilmy 
bių.

1
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Surinko Kl. Jurgelionis.
L. MOKSLO IR D. DR. 

AUKŲ RINKIMO TRUK
DYTOJAI.

Kas nori išniekinti kokią 
-idėją, tas paprastai ima 
koneveikti jos vykintojus. 
Ales, girdi, nekovojame su 
idėja, mes ją užjaučiame 
ar bent gerbiame, tik vis 

'dėlto privalome atkreipti 
visą akis į jos vykintoją 
“nedorybes”, mes piktina
mės, kaip jie, būdami ne
valyvi, vartosi tarp dorą 

• žmonių ir žemina prakilni; 
reikalą. Tokią priemonių 
griebiasi lenkininkai niekin
ti lietuvią atgimimo idėjai, 
taip kovoja primeiviai su 
religija. Vieni sakosi nieko 
priešingo neturį lietuvybei, 
tik negali kęsti jos atstovą 
litvomaną, antri aiškinasi 
gerbia religiją, tik nemėgs
tą jos autoritetą su kuni
gais, tais žmonią išnaudoto
jais. Ir visa tos rąšies ko- 
neveikėją “užuojauta” lie
tuvybei ir pagarba religijai 

< pasirodo vien tuo, kad jie 
nuolat, kiekvienu žingsniu, 
nedorina jiems nemielą idė
ją, per fas et nefas kom
promituodami jos atstovus. 
Tokie svetimosios doros 
sergėtojai geriausiai nusi
mano ko pasieksią, jie iš 
prityrimo žino, jogei mi
nios maža dar teskiria 
žmogą nuo idėjos, kuriai 
jis tarnauja arba kuriai jis 
atstovauja: sukompromita
vęs žmogą, sukompromituo
si nors tam kartui ir pačią 
idėją, jo vykinamą. Be to, 
kartais slinku principui su
tikti su idėja, kurią pripa- 

' žįsta visuomenė ar bent di
džioji jos dauguma.

Todėl šiandien lenkai ne- 
będrįsta viešai užginti lie
tuvią gyvybės teisės, nebe
drįsta ir primeiviai viešai 
tvirtinti, jogei religija e- 
santi nelyginant kaip koks 
išgraužtas kiaušinis, kuris 

^peikiąs numesti šalin. Iš to 
K galo pralaimėjus kovą, pri- 

seina jiems pulti iš užpaka- 
I lio: niekinti nekenčiamą i- 
l dėją per jos šalininkus, in- 
LJdbus į ją tikras ir neti- 
r kras silpnybes.

Tečiau yra ir tokią žmo
nią, kurie, partyvumo a- 

h pa kinti, ima kenkti idėjai, 
M ją pačią pritariamai, vįen
■ dėlto, kad ją vykina ne- 
■kenčiami arba ne ją parti- 
"VĘs žmonės. Dabar, regis,

Lietuvoje nė vienos 
judėjime srovės. 

^W!W^nieužjaustą Lietuviu 
M. ir D. Dr-ją namą su- 

( manymo. Visos musą sro
vės laiko prakilnu daiktu 

| lietuviams pasistatyti Vil- 
Lg|^e tautos namus, visi 

■tirtumo pageidaujame, 
^as sumanymas kuo- 

§|wikiausiai įvyktu. Todėl 
■misą Alokslo Draugijos su
sirinkimas, kuriame daly
vauja visu srovią atstovai,
■ kuo tikslu pasiuntė Ameri- 
'■on d-rą Basanavičių ir du
rnuos atstovą Yčą auką rink
si tarp musą išeiviu tau- 
|įB&čiii. Rodės, visa bus ge- 
frai, nes pasiustąją misija
■ grynos .lietuvią kultūros
■ darbas, kuriame visi sutin-

Tečiau ne' taip at- 
■rvo. Vos spėjo pasiekti 
■inia Ameriką, kad ten ke- 
■įauja d-ras Basanavičius su 
■stovu Yču, vos spėjo 

^•skelbti visokiu krypsniu 
■merikos lietuviu spauda 

tą kelionę, visai jai 
•Žerdama,

■ radosi ir priešginą,

pasiėmusią visiškai negar
bingą rolę išniekinti M. ir D. 
Draugijos atstovus-pasiun
tinius ir per juos lietuvią 
tautos namą idėją. Tą ro
lę pamėgo socialistą orga
nai “Laisvė” ir “Kova”. 
Ales nekartosime tą šmei
žtą, kuriuos paleido į d-rą 
Basanavičių ir M. „Yčą tie 
nežabotosios laisvės ir pi
gios, bet nešvarios liežuvio 
kovos šalininkai. Tečiau ne
galime praleisti nepažy
mėję to fakto, jogei tie 
laikraščiai, įžeisdami AI. 
Draugijos pasiuntinius, į- 
žeidė ir pačią Draugiją, į- 
žeidė muši; tautos idėją. 
Jie parodė savo nekultū
ringumą, nerimtumą ir ne
mokėjimą suvaldyti savo 
palaidi; piktumo instinktą. 
Bet dar blogiau, kad ir 
“L. Žinios”, kurios nuolat 
skelbiasi, savo didžiausia 
užuojauta lietuvią tautos 
namams, ir šiuo žygiu pa
mate Yče bei d-rė Basana
vičiuje ne auką rinkėjus 
musą bendram kultūros 
reikalui, bet politikos prie
šininkus. “L. Žinios” ge- 
rėdamosios atkartoja “Lai
svės” šmeižtą, tiesa, jau 
pirmą ją pačią pramanytą. 
Pirmeivią organas susipran
ta pasielgęs prieš lietuvią 
visuomenės nuomonę, todėl, 
teisindamas socialistu orga
ną šmeištą, nori pateisinti 
ir save. Girdi, jie nieko 
neturį prieš tautos namą i- 
dėją, bet tik “šnairomis žiu
ri į nusiąstuosius atsto
vus”.

Suprantame, kas tai yra 
“šnairomis žiūrėti” į Drau
gijos atstovus, kada jie ren
ka aukas. Šnairomis žiūrė
ti toje svarbioje valandoje 
tai, vadinas, šaldyti auko
toją dosnumą, silpninti 
Draugijos pasiuntinią ener
giją, erzinti ant ją tas mi
nias, kuriose jiems teks aiš
kinti tautos namą idėjos 
prakilnumą.

Bet laimė, kad didžioji 
dauguma musą Amerikos 
tautiečiu šiandien yra tiek 
susipratę, jog, atmetę ša
lin partyvumą, nepaiso, ar 
musą pasiąstieji atstovai 
yra ją politikos įsitikinimą 
šalininkai ar priešininkai; 
[jie vien mato, kad šiuo 
■kartu d-ras Basanavičius 
ir AI. Yčas yra M. D-jos 
atstovai, jos ingalioti labai 
svarbiam tautos reikalui. 
Taigi mus džiaugsmas ima 
ne tik dėlto, kad Amerikos 
lietuviai padės didžiuosius 
pamatus musą tautos na
mams, bet kad parodys 
mums kultūringumo santar
vės pavyzdį. Nelengva 
jiems ten svetimoje šalyje 
uždirbti doleris, Z ir betgi 
dalijasi tuo doleriu su nu
vargusia tėvyne, kurią tu
rėjo palikti. Ir jie , Ameri
koje, kaip mes Lietuvoje, 
pasibara savybėje, tečiau, 
atėjus svarbiai valandai, 
užmiršta ginčus, pakįla aug- 
ščiau kasdienią reikalą. 
Tautininkas, klerikalas, lai
svamanis
ėsą lietuviai, norį tarnauti 
bendrai mūsą tautos idėjai.

svarstoma apie dabartinį 
krautuvas stovį, tik nieko 
gera nenutarta.

Susirinkimą rūpinos dau
giausia sušaukti sekreto
rius ir iždininkas. Mat, jie 
vare agitaciją prieš dabar
tinį vedėją, kuris rūpes
tingai veda reikalus. Bet 
agitacija prieš vedėją ne
pavyko: iždininkas turėjo 
atsisakyti. Jo vieton iš
rinktas kun. Vainauskis. 
Išviso- krautuvės reikalai 
gerai sekas.

Vilnis siūbuojanti.

NAUJA LIETUVIŲ 
DRAUGIJA VILNIUJE.
Vilniaus lietu  viii katali

ką moterią skyriaus įstei
gėjos gavo iš Kauno Liet. 
Kataliką Moterią Draugi
jos Centro pranešimą, kad 
Vilniaus skyrius jau esąs 
atidarytas ir galįs tuojau 
pradėti veikti.

Mums praneša, kad Vil
niaus lietuvi;; kataliką mo
terią skyriaus įsteigėjos šau
kiančios įsteigiamąjį sky
riaus susirinkimą šį sekma
dienį, rugpjūčio 25 dieną, 2 
— 3 vai. dieną “Rūtos

teina laiktaščią tik 7. eg
zemplioriai. Užtat aludžią 
turime penkiolika. Net pa
vydas ima;^ žiūrint į kitas 
parapijas, kur žmonės šiek- 
tiek šviesesni, labiau susi
pratę. Sakysim, Kietaviš- 
kio parapijoj, kur žmonią 
tėra 5, tūkstančiai, laikraš- 
čią ateina 80 egzempliorią. 
Pas mus nei vaikai nei tė
vai nemoka skaityti, o a- 
pie mokėjimą rašyti nėra 
ko nė kalbėti: gavus iš kur 
laišką, beveik nėra kam 
perskaityti! Kitose parapi
jose žmonės turi mokyklą 
ir kitokią, naudingą įstaigą, 
o mes beveik nieko. Alusą 
kapai labai apleisti, neapt
verti, kiaulės knisa, numi- 
rėlią kaulus nešioja. Choro 
taip-pat neturim ir juo 
niekas nesirūpina. Bet rei
kia tikėtis, kad ir mes il
gainiui atbusime iš miego 
ir busim neprastesni už ki
tus.

Semeliškietis.

36.

37,

38.

39.

visi atsimena

Sa

TAURAGĖ.
Kauno gub.

Alusą miestelis turtingas 
mokyklą. Yra čia privati
nė vyrą gimnazija (6 kla
sės, šiemet bus ir septinta), 
mergaičią progimnazija ir 
kelios pradedamosios moky
klos: dviklasč liaudies mo
kykla, “parapijinė”, mer
gaičią pradedamoji ir dar 
kelios. Didžiausia mokinią 
dalis yra miestelėną lietu* 
vii; ir aplinkinią ūkininką 
vaikai. Alusą žmonės įprade- 
damąsias mokyklas, kur ne
reikia dideli;; išlaidą, dar 
leidžia vaikus, bet toliau 
ne labai, nors yra daug ir 
pasiturinčią. Nežiūrint to, 
kad dauguma mokinią lie
tuviai, nei gimnazijose, nei 
pradedamosiose mokyklose 
nėra mokoma lietuvią kal
ba. Gimnazijose sunkiau y- 
ra to reikalauti, nes nėra 
nei lėšą, nei tinkamo mo
kytojo, bet kad kitose mo
kyklose nėra lietuvio mo
kytojo arba bent mokančio 
lietuviu kalbos, tai jau da
limi kalti ir tėvai. Vyriau
sybė pati, nieko neprašoma 
žinoma, neskirs čia lietu
vio mokytojo, bet patįs tė
vai, atiduodami savo vai
kus į mokyklas, turėtą, 
rodos, pasirūpinti, kad gre
ta rusą kalbos, butą moko
ma

PUŠALOTAS.
Panev. apskr.

Čionykščiai ūkininkai ne
gali atsigirti vasarojaus 
gražumu. Ypač puikiai at
rodo avižos su miežiais'; 
pasak tos kalbos, kepurę 
išrištom per varpas. Do
bilai, sako, dvigubai atne
šę, kaip kitais metais. Li
nai kiek menkėlesni. Ru
giu ir kviečią derlius ap
skritai vidutiniškas. Tik 
tas lietus pridarė žmonėms 
daug pragaišties. Kai pra
kiuro lyti, tai pylė ir py
lė kas dieną. Apkirmijo 
šienas. Rugiai riogsojo ant 
lauko kokį mėnesį. Regu- 
lerumas. darbą, susidarkė. 
Paskutinėmis .ienomis ap
stojo lyti. Vasarojus ti- 
kimąsi,;pąįmti sausas.,

PANEVĖŽYS.
Šiemet į Panevėžio mo

kytoją seminariją teatvyko 
laikyti egzaminą 2 lietuviu, 
kuomet kitais metais priva
žiuodavo lig 50. Ir tuodu 
pačiudu atvykusiuoju ne
gavo iš ministerijos leidimo. 
Tat neįstojo nė vienas lie
tuvis. Tiesa, pakliuvo vie
nas gudas-katalikas. Ir taip 
kas metai įstodavo vis ma
žiau ir mažiau lietuvią, kol 
galop nė vienas nebeįstojo. ‘

K—žas.

ir gimtosios.
Em. Em.

visai jai 
kaip bema-

ALUNTA.
4 ■ . -Ukm. ap. - »

1 Rugpjūčio 4 dieną buvo 
visuotinas “Aluntos Var- 
toją Draugijos” susirinki
mas. Susirikimdn atvvko 
žmonių nemaža. Per susi
rinkimą gan daug buvo

VARĖNA.
Rugpjūčio 10 dieną iš 

Gardino buvo atlėkę 2 or
laiviai: vienas išryto 5 vai., 
o antras vakare 7 vai., abu
du buvo sustoję ant smėly
no prie-pat miestelio. Pir
mutinis nuvažiavo į lage
rius, o antras nakvojo to
je pačioje vietoje. Ant ry
tojaus, abudu pakilę, ilgai 
skraidė aplink lagerius ir 
per miesteli. Viename sėdė
jo 2 oficieriai, o antrame 
vienas. Iš Gardino į Varė
ną 85 varstai, lėkė 50 minu
čių. Prieš dvi savaitės bu
vo atlėkęs gana didelis or
laivis iš Berlyno, bet nebu
vo sustojęs: apsukęs aplink 
lagerius, nukeliavo toliau.

Giraitės Macukas.

— Vietiniai inteligentai 
taisė lietuvią vakarą. Pel
nas buvo žadėtas paskirti 
Pušaloto pavargėliu drau
gijai. Klebonas, būdamas 
dr-jos pirmininku, žadėjo 
išrūpinti leidimą ir liepė 
artistams mokyties. Atėjo 
paskirta vakarui rugp. 4 
diena. Atvykome; pasako, 
kad nėra leidimo. Eina gan
das, buk prašymas nebuvo 
paduotas gubernatoriui. Ar
tistai sako; kad tik pasi
vėlinę paduoti. Kaip čia 
yra? Geistina; kad patįs va
karo taisytojai paaiškintą, 
kaip ten butą, nes gali kil
ti nesusipratimu.

Panevėžietis.

,-ž

(Tąsa).
Varnas kranktelėjo, 
visa giria linktelėjo. —

Varpelis bažnyčioje.

Du krankliu krankia, 
visą girią lenkia. —

Klapčiukai skambina.

Gulbė gulbinėjo, 
baltus sparnus varlinėjo.

Kunigas prie altoriaus.

Pa ne v.

Suv.

Panev.

Suakmenėjusių sesyčių ašaros dangun ky
la.— Ant apieravonės akmens degąs gin

taras.
T.. Vr. Kl.

65.

66.

67.

68.

35. pota — Ness., gal puota f

40.

41.

42.

43.

45.

46.

47,
t

48.

49.

50.

51

a« į

52.

53.

SEMELIŠKĖS.
Traką apskr.

Alusą kampelis yra labai 
apleistas ir tamsus. Visai 
parapijai, kurioje yra 8 
tūkstančiai gyventoją, a-

NAUjf LAIKRAŠČIAI.
Nub ri^gsęjo 1 d. Vilniu

je žadą, pradėti eiti naujas 
lenką savaitinis laikraštis 
vardu4 4 W iądomošci- iliustro- 
wane” (Iliustrąotuosios Ži
nios), o nuo spalią mėn. ža
da pradėti eiti “Nasze Og- 
nisko”, šis laikraštis bus 
pavestas literatūrai ir mie 
su krašto ūkio draugiją 
reikalams; eis kas dvi sa
va iti. Leidimą tam laikra
ščiui leisti gavo L. Žyc- 
kas.

Medė augis, 
medė gimis, 
pareis numei 
švintu atlikis. — Kryžius.

Palanga; Telš.

Girioj augęs, girioj lapojęs, 
parėjęs namo šventu tapo (pastojęs). —

Kryžius.
Panev.; Aušr.

Miške gimęs, miške augęs, 
pareina namo kepurių kilnoti. — Kryžius.

Kaun.

Miške gimęs, 
miške augęs, 
išeina ant lauko kepures trauko. —

Kryžius.
Ateitis.

Miške gimęs, miške augęs, ėjo namo, 
atsistojo ant lauko. — Kryžius.

Panev.

Miške augo, miške gimė, 
žmonėms kepures traukia. — Kryžius.

Panev.

Marga karvė dangų laižo. — Maldakningė.
Panev.

Pumpiirė — savarė- 
visą svietą suvarė. — Bažnyčia.

Stuk-stuk stovai 
devintovai, 
augštuos krūmuos 
raibi gaidžiai gieda. —

Vargonai. . .

Sužvinga žirgelis 
ant aukšta kalnelia 

su sidabrine ūdega. —
Varpas suskamba.

Cingu-lingu ant augšto kalno, 
sidabro galva, 
kanapių uodega. — Varpas.

69.

69.

70.

71.

72.

74.

75.

Panev.

Suv.

Raselo.

Aušr.

augštoSužvingo (sužvengė) žvingilas ant 
kalno —

Sidabro galva
Kanapių uodega. —

V arpas.
Ras.; Panev.; Ryg. .T. (žm.).

Skamba skambutis
Žvanga žvangutis
Ant augšto kalno

- Pragraužta (sidabro) galva
Kanapėta uodega. — Varpas.

šiaul.; švyt.

Ant augšto kalno 
Žvangutis žvengia. — Varpas, 

šiaul.; Panev.

54: Ant bažnyčios karveliai burkuoja. — Varpai. 
Panev.

Gaidys ant laktos, žarnos žemėj. — Varpas. 
Panev.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Juods gaidys ant tvoros tup, 
uodega iki žemei, 
balsas iki dangaus (pas Br. danguj. S.).—

Varpas.
Schl. (Br.).

Tupi kampe katinas, 
pajudinus, bažinas. — Varpas.

v. d., 1912.

Girio kerta, 
namo skiedros lekia. —

Varpų balsas.
Schl.

Geležinis eržils 
su linine uodega 
padangėmis žvingau. — Varpas.

L. Vr. Kl.

t

Septynios mylios tilto, 
gale to tilto žolynas, 
visam svietui džiaugsmas: —

Gavėnia, Velykos.

Stovi kvietkas ant viso svieto, 
ant septynių stulpų, 
per septynius vartus. — Velykos.

Užu tilto trjs lelijos,
Kai tos lelijos pražys, 
visas svietas pragys. — Velykos.

Ateitis.

Panev.

Vilkto.

H. DANGUS, SAULĖ, MĖNUO, ŽVAIGŽDĖS, 
VĖJAS, ŠILUMA, SALTIS.

A!š pats,63.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Salt., 1911.

Pa nėr.

ra ne v.

J

SchL

Panev.

Panev,

Panev.

Suv.

Panev,

Panev.

Panev,

Panev.

šaltin. 1911.

Be 
kur

Apskritas, kaip obuolys, o viskas 
laikosi. — Svietas,

ant ją

Panev,

Laukas nematuotas, 
avjs neskaitytos, 
piemuo raguotas. —

Dangus, žvaigždės, mėnuo.
Panev,

Pati plati, 
pats dar platesnis, 
sūnūs sukčius, 
duktė akla. —

Žemė, dangus, vėjas, naktis.
Ateiti*

Pampa liepa linkt, 
cicilvikai brūkšt!
Saulė leidžias, piemens namo gena.

V. L. 1912.

Meška bėga, visa giria dreba. — 
Vėjas, 

šaltin. 1911.

1

Kas augštesnis už girių ir dabina visą pa« 
šaulį — Saulė.

Kumpa liepa kumterėjo, 
teterviną brangsterėjo. —

Saulei nusileidus menuo užtekėjo,
Schl. (Br.).

AJus be putų, 
duona be plutų, 
graži pana be vainiko. —

Marios, žemė, saulė.
Kai v. Suv. g. (V. em.))

Per langą skiedros byra. —■ *
Saulės spinduliai.

Pauev.< At,

Pilna marška trupinių ir lustas duonos, —m 
Žvaigždės ir mėnuo.

Suv. g., Kalv.

rankų, be kojų, be galvos, be pilvo, o 
tik pasisuka, visur pučia. — 
Vėjas.

Tarp žirnių sėdi kepalas. — >
Mėnuo ir žvaigždės. 

• Panev.

— žr. 31 ir 32 mįslę.

Paneik

Ant stogo paplotis. — 
Mėnuo.

Šulinyje tarėlis. — 
Mėnuo.

Gale lauko bačka truko. —• 
Saulė užtekėjo.

Pilna marška žarijų. — 
Žvaigždes.

Šulnyje suris. — » 
Mėnuo.

Pilnas rėtis trupinėlių. — 
Žvaigždės.

Už bobos grintelės 
Kaba duonos kąsnelis, 
šunes loja, 
pasiekti negali, — 

Mėnuo.

Laukas nematuotas, 
avįs neskaitytos, 
piemuo raguotas. — 
Dangus, žvaigždės, mėnuo.

Be rankų, be kojų, 
palangiais beldžiasi, 
į vidų prašosi. *— 

Vėjas.

(Seka tolinus).

Aukso lenta praskilo, 
visas svietas sukilo. -

Saulė užtekėjo.

Be kojų, be rankų, 
vartus atkelia. —

Vėjas.

sūnūs greitas, 
duktė akla. — y

Dangus, žemė, v»jas, naktis.
Seuagk

Močia didelė, 
tėvas dar didesnis, 
sunūs sukčius, 
duktė žabale. —

Žemė, dangus, vėjas, naktis.
Panev,

Aukso paklodė į
visą svietą apglobia. —

Šviesa, saulės spinduliai.
* Pušalotas,

— Palygink sakiu}: “Lenkniu jj saules

Viduj dvaro 
blynas karo. — 

Mėnuo; ’
Suv. g., Kalvar. (V. Chr.) ir K,

Viduj kiemo gul praplotis.
Mėnesėlis.

Panev.

Laukas arklys per vartus žiuri. —< 
Mėnulis.

Panev.; V. L. 1912; šaltin.

Už namo duonos riekė.
Mėnuo.

Pilnas stalas trupinių. —• 
Žvaigždės.

Pilnas kiemas pagaikščių. -— 
Žvaigždelės.

94.

Aušt.

2



Į AMERIKOS ŽINIOS.

savo namus, 
pats, 16 metų 
kitos dukteris 
sužeistos. Jo

čia baisios kaitros. Tempe
ratūra šešėlyj siekė 110, o 
saulėkaitoj 130. Žmonių 
kentėjimai pasilengvino 
tuomi, kad ore jokio drėg
numo nebuvo. Netoliese kal
nuose siaučia miškų gaisrai.

mamėčiai Su ^ntrameciais 
Pirmamečiai gavo
Vienas antrametis F. Oben- 
chain del didžio susijudini
mo mirė. 25 studentai su
žeisti, nekurie pavojingai.

Apleidusiems pačias pri
verstinas darbas.

Philadelphia, Pa. Legis- 
latura perleido naują Įsta
tymą, sulyg kurio vyrai, ap- 
leidusieji pačias arba ne
duodantieji joms užlaiky- 

K--  __ 1

Pabludėlis suplaišino 
namus.

Bloomington, Ind. Mack 
Hurst, mūrininkas, dinami
tu sudraskė 
Prie to žuvo 
duktė ir dvi 
liko sunkiai
pati išliko sveika. Kaip tas 
jai pasisekė, nei pati neži
no. Sulyg jos pasakojimų 
katastrofa taip įvykusi. 
Naktį, antroj valandoj, 
Hurst prikėlė šeimyną ir 
liepė sueiti miegamąjin 
kambarin. Kuomet tai buvo mo> bus statomi prie sun- 
atlikta, jis užrakino duris! kaus darbo. Nuo uždarbio 
ir pasakė: “Dabar kartu j kasdien bus imama 65c. ir 
visi mirsime”. Po to pade-imokama pačiai. Jei vyras 
gė pagaiktuką su dinamitu išreikš pasiryžimą užlaikyti 
ir sviedė po lova. Griaus- Pa«?» tai P° trijų mėnesių 
mas buvo nesvietiškas. Su
kilo visas miestelis. Atlėkė 
policija ir gaisrininkai. Su
rado lavonus iš po griuvė
sių. Našlė nebuvo sužeista, 
bet atsipeikėjo tik už valan
dos po katastrofos. Aplin
kui visų namų langai išby
rėjo. Pripažinta, kad Kursto 
galvoj buvę gaidukai.

jis bus paleistas, jei-gi ne, 
tai jis bus laikomas prie 
sunkaus darbo ir toliau. 
Ligšiol tokie vyrai buvo tik 
kalėjimai! uždaromi, o šei
myna likdavo rūpesniui 
labdaringų dr-jų. Jaii 
tokie vyrai pristatyti 
akmenų skaldvmo. *. v

Monetarinis bilius perėjo 
kongrese.

Washington. Monetarinis 
bilius kongrese perėjo 286; 
balsais prieš 86. Šiuo biliu 
norima sutvarkyti šios ša-' 
lies pinigų sistemas ir ban
kas. Einama prie to, kad 
bankai butų saugesni ir 
tvarkesni, kad apsaugoti, 
šalį nuo bankinių panikų' 
(pasiaubų). Nors tai demo
kratų sumanymas, bet už 
bilių balsavo taipgi 24 re- 
publikonai ir 14 progresis- 
tų. Dabartės bilius pavesta 
pernagrinėti senatui.'" Čia 
jis nuodugniai bus svarsto
mas. Senatas naudojasi pa
tarimais žymių ekonomistų. 
Urnai imsis senatas perkra
tinėti tą bilių.

vo 10% didesųęs ąlgos, ne
gu joms pasiūlyk <

Užginta pikietauti. —
Calumet, Mičh. Jau nuo 

senai tęsiasi vario kasėjų 
straikas. Apskričio teisėjas 
išdavė cirkuferąj kuriuo 
draudžiama pikietauti. 
Straikininkai pasmerkė tą 
cirkulerą.

šešios vištos ir gaidys už 
kūdikį.

Kansas City, Mo. Mirus 
nekokei moterei Millie Kar
nes paaiškėjo, kad ji atida
vus savo vienų metų kūdi
kį už šešias vištas ir vieną 
gaidį. Tai atliko dėlto, kad 
buvo vyro apleista. Nelai
minga motina mirė nuo ap- 
degimo, ištikus gaisrui jos 
namuose.

šeši 
prie

tik bepročiu jam dabar no lavonas. Tuomet Schmidt 
mokinęsis dar seminarijojerėtusi būti. Be kitko

Penki žuvo medžioklėj.
Grand Forks, N. D. Pra

sidėjo medžioklės sezonas. 
Pradžia buvo nelaiminga. 
Pirmą savaitę penki užmuš
ta ir tris sunkiai sužeista. 
Tokio nuotikio šioj valsti
joj dar nebuvo buvę. Tris 
buvo nušauti, pasidarginus 
jų pačių šautuvams; vienas 
nuskendo ežerėlyj beieško
damas pašautos anties; vie
nas savo draugo buvo jnir 
šautas.

Trise susitarė ir nusižudė.
Glenwood, Ark. J. Tur

ner, nejudinamojo turto 
pardavėjas, jo pati ir Miss 
Carter visi tris sutarė nu
sižudyti ir tą išpildė. Kuo
met kaimynai Įsibriovė Į jų 
namus, tai moteris rado jau 
negyvas, vyras gi buvo jau 
vos gyvas. Paliko 
kurs šiaip skamba: 
reikalo už vedinėti 
mus. Mums atsibodo
ti ir nusprendėme užbaigti 
savo dienas kartu”.

Apsivogė.
Bridgeport, Conn.

ford Donelly labai širdingai 
darbavosi prie gelbėjimo 
gyvasčių ir šiaip suteikimo 
pagelbos nukentėjusiems 
laike nelaimės ant New Ha
ven geležinkelio, 
susekta, kad šis 
buvo su nemaža
Viename vagone užtikęs 
brangumynų $3.500 ver
tės, prisisavino jas. Už tą 
turės atsėdėti ne mažiau 
kai vienus metus ir nedau
giau kai penkerius metus 
kalėjime.

Han-

Dabartės 
didvyris 

silpnybe.

rašteli, 
“Nėra 
tardy- 
gyven-

Svogūnai be kvapsnio.
St. Clairsville, Ohio. Vie

nas daržininkas, N. Miller, 
įstengė išauginti svogūnus 
be to aštraus kvapsnio. Tai 
pasisekė atlikti, žinoma, 
tik po ilgų bandymų Įvai
riais budais. Pastaruoju lai
ku jam nusidavė išaugyti 
geresnės rūšies agurkus. 
Tą bandymą varė per kelia- 
tą metų. Šiemetai tas jam 
pasisekė. Tą savo, darbą jis 
sekančiai atlieka. Į augantį 
augmenį jis įleidžia kokio 
tai chemiško skystimo. To 
augmens sėklas vėl pasodi
na sekanti pavasarį ir taip
gi įleidžia to .skystimo. 
Ir taip per keliatą metų 
gauna augmenį su skirtin
gomis ypatybėmis.

Farmos kaliniams.
Jackson, Mich. Sulyg pra

šymų valstijinio kalėjimo 
valdybos, legislaturoj nu
balsuota nupirkti 665 akrų 
žemės ir padaryti dvi far- 
aias kaliniams. Griebtasi tų 
reformų dėlto, kad pernai 
kaliniai buvo pakėlę _ didi 

‘ trukšmą.

Gali žemė praryti.
Philadelphia, Pa. Darbi

ninkai, bekazdami pama
tus naujam hoteliui, užti
ko požeminį ežerą. Darbi
ninkai prisikasė 45 pėdas 
žemiau gatvių lygmalos ir 
iar kaptelėję badykliu gi
liau pramušė it lukštą ir 
užtiko vandenį. Šis vanduo 
dauginosi ir mažinosi sulyg 
jūrės vandens užpludimų ir 
nupuolimų. Apžiurėjo in
žinieriai ir apreiškė, kad y- 
ra pavojus visam vidur- 
miesčiui su savo milžiniš
kais mūrais nugrimsti. Tai
gi Philadelphia yra ant 
plaukiojančios salos. Bai
siausi katastrofa kas minuta 
gali ištikti.

Pabėgo motina.
Kenosha, Wis. Jauna mo

teris pagimdė ligoninėje 
kūdikį. Po dviejų valandų 
motina pabėgo iš ligoninės. 
Į trečią dieną apie pusiau
nakti ji vėl pasirodė ligoni
nėj. Įspraudė akušerkei ge
rą pluoštą dolerinių ir pra
šė gerai rupinties jos kūdi
kiu. Paskui pabučiavo savo 
kūdikį, tykiai apsiverkė ir 
vėl dingo. Akušerkė sako, 
kad ji buvus basa ir atva
žiavus automobllium. Sumi
šusi policija nieko negali 
susekti. Niekas nežino mo
teries vardo.

Netikusios dirbtuvės
Philadelphia, Pa. Valsti

jos inspektoriai, tyrinėdami 
miesto dirbtuves, 10 dirbtu
vių atrado, kur sąlygos bu
vo baisios. Uždrausta jose 
dirbti, kol nebus sąlygos 
pagerintos. Tų inspektorių 
raportai rodo, kad nedau
giau, kaip 25% dirbtuvių 
visoj Pennsylvania valsti
joj teturi geras sanitariš
kas sąlygas. Prasidėjo smar
ki kova, kad pataisius bjau
rias sąlygas.

Prašo apsaugos.
Washington. Virš 250 

prašymų pasiuntė valdžiai 
New Yorko piniguočiai, ku
riuose nurodoma reikalin
gumas padidinti apsaugą 
ant Governor salos, kur ran
dasi didžiausieji bankai. Tie 
paršymai pasiųsta N. Yorko 
valstijos senatoriams ir ka
ro departamentui. Ant Go
vernor salos tik viename 
banke visuomet esą apie 
$250.000.000 grynais pini
gais. Prie bankos stogų ka
bo granatos, nekuriuose o- 
fisuose šautuvai, kuriuos 
galima kas sekunda panau
doti. Priegtam visi banko 
samdininkai turi po revolve-

Mrs. Pankhurst’ės pirmta- 
kunės.

New York. Iš Liverpool 
atvyko Miss J. Wickman. 
Jos tikslu yra prirengti dir
vą garsiai Mrs. Pankhurs- 
tei, vadovei Anglijos ka
riaujančiųjų sufragisčių. 
Vadovė pribusianti Ameri
kon spalio 18 d. Wickman 
pasakoja, kad priemonės, 
kurių griebiasi kariaujan
čiosios sufragistės Anglijoj, 
esančios būtinai reikalin
gos. Kol kas jos dar nega
labijančios žmonių. Bet vė
liau, jei niekas negelbės, tai 
imsiančios žmones galabin- 
ti. Amerikos valdžia bene 
tik rengia spąstus raudona
jai karalienei.

Kaliniai užveizdą nudobė.
Trenton, N. J. Du kaliniu 

norėjo pabėgti. Susirėmė su 
užveizdu. Kaip ten sugriebė 
piktadariai revolverį ir šo
vė du sykiu. Subėgo kiti už- 
veizdai ir abu buvo tuoj 
nuginkluoti. Pirmasai už- 
veizdas gavo dvi kulipkas 
ligoninėj mirė.

ir

APIE KUNIGĄ NEDO
RĖLĮ. *r

Didžios kaitros.*

Los Angeles. Apie pen
kioliktą šio mėnesio buvo

-

Vagiliai užmušė du.
Grand Rapids, Mich. Įė

jo du vagiliu i jubilieriaus 
krautuve ir liepė savinin
kui iškelti rankas. Tasai 
atsisakė ir norėjo imties su 
vagiliais. Gavo kulipką ir 
krito negyvas. Vienas sam
dininkas taipgi buvo nušau
tas. Vagiliai pabėgo.

Pašovė tris žmones.
Detroit, Mich. Už betvar

kę vienas negras buvo iš
mestas iš gatvekario. Tntu- 
žęs šovė tris kartus ir pa
šovė tris žmones. Vienas la
bai pavojingame padėjime. 
Piktadaris vos nebuvo nu: 
linčiuotas. Buvo smarkiai 
apdaužytas, kol polici
ja nepaėmė jį savo globon.

vie-Studentų smarkavime 
nas užmuštas.

Lafayette, Ind. Prasidė
jus mokslo metams Purdue 
universiteto studentai tru
putį smarkavo. Ėmėsi pir-

Straikas pinigų dirbtuvėj.
Washington. Pinigų dirb

tuvėj vos neištiko didis 
straikas. Norėjo sustraikuo- 
ti 1.500 merginų, poperinin 
pinigų dirbėjų. Dėdė Samas 
buvo dideliame rupestyj. 
Straiko klausimas buvo pa
keltas, kuomet naujas siste
mas atlyginimo buvo įves
ta. Dabar bus ^mokama nuo 
štukų. Merginos pareikala-

New York, ^ėi’ėitą sykį 
“Katalike” plačiau paminė
jome apie nedorėlį kunigą 
Hans Sthmidt, kuris prisi
pažino merginos Anna Au- 
muller nužudyme. Tasai ne
labas žmogus turėjo daug 
savo bičiuolių, su kuriais, 
sakoma, išvien veikęs. Vie
nas tų jo draugų, nekoksai 
Muret, pasivadinęs “dentis- 
tu ”, suimtas. Patirta, kad 
Muret “daktaravęs” Londo
ne ir nekuriuose Suv. Val
stijų miestuose, būdamas 
prisidengęs svetimomis pa
vardėmis. Susekta, kad jis 
turėjęs artimą susinėsimą 
su kunigu Schmidt, todėl, 
rasi, su juo išvien ir žudės 
merginas.

Iš Vokietijos apturėta ži
nia, kad kun. Schmidt tenai 
savo vyskupo buvo suspen
duotas už lengvą gyvenimą, 
paskui buvęs policijos suim
tas už kokias tai klastas, 
ant galo jam pasisekę iš 
ten pasprusti ir atkeliauti 
Amerikon. Kokiuo budu jis 
čionai dvasinės Vyresnybės 
buvo toleruojamas, tikrai 
nėra išaiškinta. New Yorko 
arcivyskupijos dvasinė vy
resnybė jo išsigina, bet ne
pasako, ar jis turėjęs iš 
Vokietijos dvasinės vyres
nybės paliudijimus apie sa
vo pasivedimą. Tai viskas, 
rasi, paaiškės bylos metu, 
bet faktas pasilieka faktu, 
kad kunigas-pikfądiiris lig
šiol buvo vokiečių ’katalikų 
parapijoje kleboio J asisten
tu ir legaliu kelitf pildė sa
vo dvasines pareigas. Kalė
jimo kapelionas ir neku
rie kunigų tvirtina, kad 
Schmidt turįs rienormalį 
protą, esąs paikas, todėl ir 
už savo darbus negalįs but 
atsakantis. Bet jo gudriai 
atliktieji darbai liudija 
priešingai. Jis yra sveikas,

Schmidt dar dirbęs klastin- įr tas atsitikę vakari jų mė
gus pinigus. Tokie dalykai

> tai tjfe negali būti bepročio 
t darbais. Be to dar ir savo 
; kleboną apvaginėjęs, kad 
( turėjus už ką su mergelėmis

lėbauti. Na, ir toksai nedo
rėlis visas laikas laikyda
vęs mišias, krikštijęs vai
kus, klausęs išpažinties, sa
kęs pamokslus, davinėjęs 
šliubus. Taip veidmainiškai 
elgianties ištikro reikia 

’ rėti savyje ne vieną, 
šimtus velnių!

New Yorko policijos 
spektorius Faurot persitik-

• rinęs, kad kun. Schmidt ar
ba jau papildęs, ar dar ma
nęs papildyti visą eile žmog
žudysčių. Schmidto namuo
se tarpe popergalių suras
ta daugybė mirties paliudi
jimų (certifikatų), kokius 
miesto sveikatos valdyba iš
duoda mirus kokiam nors 
asmeniui. Kur Schmidt tas 
paliudijimų blankas gavo 
sunku policijai sužinoti. Ta
tai turėjo kame nors tas 
blankas pavogti, žinoma, su 
nedorais tikslais, 
noti, kad tokia išpildyta 
blanka suteikia graboriui 
teisę lavoną be jokio klau
simo palaidoti. Ar jis tomis 
blaukomis naudojosi, irgi 
nėra žinoma.

Tame reikale policijos pa
klaustas Schmidt atsakė, 
kad jis tuos mirties certifi- 
katus pavogęs pas vieną 
daktarą, kuomet sumanęs 
Anna Aumuller nužudyti. 
Mat, jis išpradžių norėjęs 
ją pasmaukti ir su tų certi
fikatų pagelba ramiai pa
laidoti. Paskui tečiau persi
tikrinęs, kad tokios “laido
tuvės” gali jį lengvai iš
duoti, todėl merginai per
pjovęs gerklę ir į šmotus 
sukapojęs.

‘ Policijos klausiamas, ar 
jis nužudęs ii’ Almą Keller, 
8 metų mergaitę, anais me
tais Louisville, Ky., už ką 
šiais laikais kalėjime meta- 
voja vienas bažnyčios sar
gas. Į tai kunigas-žmogžu- 
dis atsakė: “Galiu pasakyti 
Louisvillės policijai, kad ir 
tą piktadarystę aš atlikau. 
Toks apreiškimas butų juo
kingas ir neteisingas, bet 
koks čia per skirtumas, jei 
nužudžiau vieną asmenį, ar 
pusę tuzino”.

Schmidt kuorą mi ausi a i 
pasakoja apie savo piktada
rystes ir lygiai kuoramiau- 
siai užtikrina, kad jis norįs 
mirti. Mirties nesibijo, ka
dangi jos nesibijojo nekuo
met, tiek sykių žiūrėdamas 
jai akysna. “Elektros kre- 
sėn — sako — žengsiu ra
miai. Nesuvirpės manyje 
nei vienas muskulas, kadan- 
gi žinau, kad mano gyveni-

> mas niekam vertas. Ir noriu 
numirti kaip galima grei-

, čiau, idant mažiau butų ap
link mane pastangų. Gai
liuosi kiekvieno, kas dalei-

; džia, kad mano gyvenimas 
turėtų būti dar kam naudin
gas. Todėl turiu mirti elek
tros kresėje”.

Veltui policija stengiasi 
susekti, kas atsitiko su mer
gina Helena Green, kuri ra
šius nesenai į kunigą 
Schmidt, kad be jo negalin
ti gyventi. Mergina, sako
ma, iškeliavus į Chicago ir 
nuo to laiko žuvus. Tatai 
nenoromis daleidžiama, ar 
ir su ja panašiai neatsitiko, 
kai kad su Anna Aumuller 
ir jos pirmtakunė Europoj, 
kur arti Sčhmidto gimtinių 
namų surasta. į šmotus su
kapotas jaunos merginos •, --- -

kle-

pa-

-1■' '‘į - i; ‘

tu- 
bet

in-

Reikia ži-

td, jam viešint, kaipo 
rikui, pas tėvus.

Pastaromis dienomis 
aiškėjo, kad kunigo Schmid-
to bendrininkas, dentistas 
Muret, pasižinojęs su Jo-; 
hannu Hoch, kuris 1905 me-j 
tais pakarta Chicagoje už! 
nužudymą savo 15 pačių. 
Murat tais metais buvęs 
Chicagoj ir bylos metu lau
kes teismą. Muret Chicagoj 
būdamas vadinosi dr. Held.

Kaltina sufragistės.
Washington, D. C. Anti- 

sufragistės prikaišioja suf- 
ragistėms, kad jos daug ka
me yra kaltos už dorišką' 
bjaurus, tvirkinantieji šo
kiai ir gašlus rašinėliai 
žmonių gedimą. Antisufra- 
gistės kviečia sufragistės i 
išaiškinti, iškur atsirado i 
laikraščiuose. Sufragistės ( 
esančios nemažai kaltos už 
jų pasirodymą. Lygiai neti- ( 
kusi moterių paroduose ma- ( 
da kilusi ačiū sufragistėms. i 
Antisufragistės sako, kad ' 
sufragistės šaukia, jog vi- ' 
sur vieši ištvirkimas, bet ( 
jos savo veikimu nepri- ( 
sidedančios prie ištvirkimo i 
mažinimo, gi tik pabrėžia 1 
nedoros didžią galę ir galin- 1 
gą intekmę.

Cholera. Rusijos Juodų
jų jūrių provincijose ir 
Kaukaze pradėjus baisiai 
siausti cholera. Kiek ži
noma, tuose kraštuose cho
leros epidemija nekuomet 
neišnyksta, bet šiais laikais 
nepaprastai labai prasipla
tinusi. Tas veikiasi ir Ru
munijoje.

Sveiką 
Apetitą

turi tiktai žmogus, kuris Kaip 
reik perkremta ir sugrumu- 
liuoja maistą.

Severos 
Skilvinis 
BITERIS
(Severas Stomach Bitters)

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugru muiluoti mais
to, Jis yra pareit* i grutnulią- 
vimo veikmėj, prašalina išpū
timą, rūkstą atsniušimą, ra
mulį, užkietėjimą ir abolną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1 00

Sustiprinkit
Savo Nervus

VARTODAMI

Severos 
Nervotoną
Jis patariamas kaipo vaistas 
nuo

Nervų nuplyšiino 
Nerviškumo, 
Nemiegos, 
Hysterijos

10 Cigarettes Kodėl nerūkai geriausius

nuo kitų nerviškų betvar- 
Kaina $1.00

Negali susilyginti su kitu.
“ŠAUNIAI GERAS”.

ir 
kių

Aptiskose arba stačiai nuo 
musu, prisluntus kiek 

kainuoja.

MEBO
CORK TIP

CIGARETTES

Photo convrlKht 1813, by American Press Association.

Thomas Edison, garsus amerikietis k adejęs. Jis 
nesenai iškeliavęs vakacijosna ir susirgęs. Gi susir

gęs todėl, kad kelias dienas nedirbęs., --

W. F. Severą Co:
CEDAR RAPIDS. IOWA
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t MOTERIŲ SKYRIUS
BAISUS PAPROTĮS,

daug au-

paliudija 
atsitiki-

Tarp musų šeimininkių į- 
sįpaknijo vienas baisus pa- 
protįs, kuris jau 
kų prarijo.

Tai aiškiausiai 
žemiau aprašytas
mas mieste Milwaukee, Wis.

r fugpjučio 27 d. š, m.
Tą dieną pietinėj mies

to dalyj mažam namelyj 
viešpatavo laimė ir džiaug
smas, o šiandie tik sielvar
tai ir nusiminimas. Šian
die jau jauna motina su 
savo vienaičiu vaiku, ilsi
si kapuose.

Nekoki K. Budzinskienė. 
26 metų amžiaus, greitai 
ruošėsi, kad suspėjus į lai
ką pagaminti vakarienę vy
rui. Ant grindų virtuvėj 
žaidė 16 mėnesių jos ber
niukas, Stasytis, Budzins- 
kių visas džiaugsmas ir 
viltis.

Baigėsi keturios ir jau
na žmona žinojo, kad rei
kia paskubėti, idant vyrui, 
parėjus iš darbo, nereiktų 
laukti vakarienės. Pečiuj 
ugnis silpnai rusėjo. Mo
teris su didele sunkenybe 
išpat pradžių buvo užku
rus pečių. Ilgai negalvo
jus atsinešė blekinę su ke
rosimi ir užliejo ant silp
nai rašančių anglių.

Ištiko smarki ekspliozi- 
ja. Degantis kerosinas ap
nyko motiną ir kūdikį. Kū
dikis su degančiais ant jo 
drabužėliais nušliaužė mie- 
gamajan kambarin ir palin
do po lopšiu. Degdama mo
tina nubėgo paskui kūdikį. 
Gimė viduj gaisras. Kaimy
nai tai pamatę, davė aliar
mą ugnegesiams, kurie į porą 
minutų pribuvo, 
kotarpiu kaimynai 
motinos ir kūdikio 
mu.

Tuo pakviesta
lansas, kuris baisiai apde
gusią motiną ir kūdikį nu
gabeno ligoninėn. Gydyto
jai atvežtus pamatę tuoj pa
sakė, jogei nėra vilties pa
laikyti prie gyvasties, kaip 
kūdikio, taip motinos.

Aplink 7 vai. iš
parėjo nelaimingos mote
riškės ir vaiko 
tėvas, A. Budzinskis. 
žuot sutikus ant namelio 
slenksčio motiną su kūdi
kiu ant rankų, pamatė bū
rį žmonių.

Tuojaus suprato, kad čia 
turėjo kas nelaimingo atsi
tikti.

“Mano žmona, mano Sta
sytis!” — šaukė. — “Ar 
mirę?”

Bičiuoliai jį šiaip-taip su
ramino ir liepė jam keliau
ti ligoninėn.

Buvo jau po 7 vai., kuo
met Budzinskis nukako li
goninėn. Nuvestas jis salėn, 
kur ant mažos lovos gulėjo 
jau mirštanti jo žmona. Pa
matęs baisiai apdegusią 
žmoną, vos nesukrito iš 
gailesčio. Apsiliejo kar
čiomis ašaromis ir pasilen
kė ant lovos. Žmona, ži
noma, jau buvo be sąmo
nės, merdėjo nuo didelių 
sopulių. Prisiartino prie 
jo ligonių prižiūrėtojos.

“Kur mano kūdikis?”— 
paklausė verkdamas tėvas.

“Mažas Stasytis jau bu
vo negyvas vežant ligoni
nėn. Gulėjo šalia motinos” 
— atšakyta jam/ Ir tuo
jaus parodyta kūdikio la-1 

kvonėlis.-

Tuo lai- 
užsiėmė 
gelbėji-

ambu-

darbo

vyras

Nelaimingas tėvas vos o
neapalpo ii’ buvo išvestas 
iš salės.

Tečiau po valandėlei su
grįžo ir jo žmona jau pas
kutinį sykį kvėptelėjo.

“Mirė” — pasakė jam 
prižiūrėtoja.

Budzinskis pradėjo bal
su raudoti. ■

“Mirė, negyva! —- Ma
no šimelis taip-pat negy-: 
vas! — O mano Dieve, ma
no Dieve!”

Nesiskundė tečiau jis ant 
nelaimingojo likimo, nieko 
nekaltino, bet ramiai ap
leido ligoninę.

Motinos ir kūdikio pa
laikai nugabenta į lavon- 
butį, o iš ten graborius nu
vežė namo.

Šermenys atsibuvo rug
pjūčio 30 d.

Gangreit kaimynai išgir
do Budzinškių namuose 
smarkią eksplioziją, tuoj 
ten subėgo.

Virtuvėje ant grindų gu
lėjo Budzinskienė, ant ku
rios degė drabužiai. Suskub
ta pagelbon. Neužilgo atlė
kė ugnegesiai. Šie išnešė 
moterį ant kiemo ir užklo
jo užklote. Beveik visi dra
bužiai ant jos buvo sudegę.

Mažas Stasytis atrastas 
miegajame kambaryj, už 
lopšio. Vargšas kūdikis 
gelbėjosi kaip galėjo. Ant 
jo taippat užgesyta ugnis 
ir išmešta laukan.

Apdegusi moteris gulė
dama ant kiemo neteko 
žado.
J Iš visų pusių atsitikimo 
vieton susibėgo žmonės.

Gaisrininkų viršininko a- 
sistentas matydamas, kad 
moteris yra mirštanti, sėdo 
automobiliui! ir nuvažiavo 
kunigo.

Atvažiavo kunigas, bet 
jau negalėjo nelaimingosios 
išklausyti išpažinties ir tik 
jai ir jos kūdikiui suteikė 
paskutinį Patepimą.

Tuo tarpu ant gatvės bu
vo koks tūkstantis susirin
kusių žmonių. Moterįs, ma
tydamos baisiai apdegusią 
motiną su kūdikiu, pradėjo 
balsiai verkti. Budzinskie- 
nės sesuo sau plaukus nuo 
galvos rovė. Kas ten veikė- 
si, negalima nei aprašyti.

Budzinskis buvo vedęs 
tik pirm poros metų.

Kerosino eksplioziją ir 
namus žymiai sugadino.

•Tai baisus atsitikimas.
Motinos, lietuves seserįs! 

Tegu tasai baisus ir kiek
vieną perimantis dramatas 
painoko jumis, kad lieti ant 
ugnies kerosino negalima. 
Negalima lieti nei ant pri
gesusių anglių arba malkų.

Atminkite, apsisaugojan- 
čią ir augščiašiasis sergs* 
ti!

tentą už pagerintą kurpalį 
avalams siūti. 1819 m. kita 
moteriškė gavo patentą už 
prietaisą virtuvėje. 1833 
metais Franci joje ųgt trįs 
moterįs apturėjo patentus 
už išradimus. Nuo to laiko 
moterių-išradėjų skaitlius 
Europoje ėmė augti. Pra
džioje 19-to metašim- 
čio iš 500 išradimų 
vienas prigulėjo mote
rims. Pastaraisiais metais 
vienas iš 115, o nūn vienas 
iš 75 išradimų priklauso mo
terims. ,

Kokius gi išradimus daro 
moterįs

Visokius — pradėjus nuo 
teleskopų ir povandeninių 
valčių, baigiant lempomis. 
Bet arčiau prisižiūrėjus vi
sokiems išradimams persiti
kriname, kad penkios aš
tuntos moterių išradimų da- 
lįs priklauso naminio gy
venimo reikalams. Tatai 
713 moterimis apturėtų pa
tentų per pustrečių metų 
146 priguli parėdų pageri
nimui, 114. virtuvės reik
menims, 35 rakandams, < 52 
prietaisų skalbimams ir 
drabužių valymams, 31 ap
šildymo aparatams, 29 pa
tentai žaislams, 3 siuva
moms mašinoms, 83 medi- 
kaliams daiktams, 32 namų 
statymo prietaisoms, 18 
skrynutėms ir tarbelėms, 
10 tapetams, 6 šėtroms ir 
tt. Buvo taippat moterių 
išradimai-pagerinimai dvi
račiams, automobiliams, pa 
sagoms, rašymo mašinėlėms, 
spauzdinimo mašinoms ir t.
P-

Tos skaitlinės ir išradimų 
rųšis mus pertikrina, kad 
moterįs taip-pat sugeba pro
tauti ir savo išradimais pri
sideda prie abelnos žmoni
jos pirmynžangos.

Nuoširdumas — gulti nu
ėjo. . n

Linksmumas — pasislėpė.
Teisybė — senai palaido

ta, j. •*Teisingumas — nesuran
da kelio. K

Sąžinė' — kabo ant sie-h..nos.
Dora — eina prašyti duo

nos.
Kreditas — kenčia nuo 

proto ligos.
Intriga —• ordenais ap- 

sikarščiuš.
Veidmainybė viešpa

tauja! '
Pavydas 7—' Visus virši

ja! .
Kantrybė viską per

gali. ' ' “

NAUJI RAŠTAI.
r i.'

J. Alexander hr. Fredro.
Consilium Facultatis. Vie
no veiksmo komedija. Ver
tė A. Matutis. Chicago, 
Ill. 1913 m. Lėšos ir spau
da “Lietuvos” Pp. 47.

Kazys Alyta. Ant Be
dugnės Krašto. Trijų veik
smų vaizdelis iš liaudies 
gyvenimo. Pirmojo Blai
vybės konkurso premija. 
Vilnius, 1913 m., Martyno 
Kuktos spaustuvėje. Pp. 
44.

Vienuolio disputą su ra
binu. Vieno veiksmo juo
kai. Sulietuvino Vaidevutis. 
Kaina 15c. .1913 Spauda ir 
lėšomis “Kataliko”, Chi
cago, ui. Pp. is.

ŠIS BEI TAS.

Motina, katra savo duk
terį iš jaunų dienų moko 
ir pratina prie namų šei
mininkavimo, rengia jai 
laimę.

O ar daug turime mes 
tokių motinų?...

Tėvo Petro Cotel. Dr. J. 
Įžadų Katekizmas. Iš an
glų kalbos vertė kun. A. 
S. “Draugo” spaustuvėje, 
Chicago- Ill. 1913. Pp. 79. 
fKaina 25c. i;

J. Gabrys. Lietuvių Tau
tos Memorialas, induotas 
tautų (rasių) kongresui 
Londone liepos 26 —- 26 
(?) d. 1911 m. Antroji da
lis. Vertimas iš prancūzų 
kalbos. 1913. “Draugo” 
spaustuvėje, Chicago, Ill.

MOTERIŲ IŠRADIMAI.

“Moterįs nekuomet nega
li susilyginti su vyriškiais 
išradimų srityje”. Taip 
paprastai sakoma. Ar tas 
teisybė? Tą tvirtinimą už
gina didelis skaitlius pa
tently* išduotų moterių iš
radimams. O jau daugiau 
kaip šimtas mėtų moterįs 
su vyriškiais toj mokslo 
srityj lenktyniauja.*' 1809 
metais Vokietijoje nekoki 
Marie Liess apturėjo pa
tentą už patobulintą audi
mo mašiną. Sekanti mote
riškė 1815 metais gavo pa-

Insi taisyki t gerą Muziką!
Visi galite turėti gerą
mužiką savo namuose

....... ■ -------------------- - ----------------- " —— i . , į į.į   

Šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių įstrumęntų gali ingyti 
tokių instrumentų, kurie groja visokius dalykus ir dainuoja visokias 
Gali išgirsti dainuojant solius ir chorus, pritariant pianui. Tą vis 
gramofonai. Yra gramonų, reprodukuojančių įvairiausias lietuviškas

dainas, 
atlieka 
dainas.

•i

“BETRUBINĖ MAŠINA”. «$15.
Yra tai naujausio išradimo instru

mentas. Turi gerus muzikalius garsus. 
Labai gerai padarytas.

“FAVORITE”. $50.
Šis instrumentas yra labai gražiai 

ir gerai padarytas. Balsai nuostabiai 
geri » stiprus, malonus ir naturalise 
kL Daromas iš... ąžuolo. arba raudona 
medžio* -

’‘ECLIPSE”. ™ ....« $20.
Yra tai 15% colių kvadratas. La

bai dailiai iš ąžuolo arba raudonme
džio 
nųs,

padarytas. Balsai aiškus malo- 
naturališki. Ilgai laikys.

Šis instrumentas daromas iš ųžuo* 
10 arba raudonmedžio. Jo garsai ge
ri, malonus, stiprus. Ilgai laikys. E- 
ra tai pigiausias sulig kaino®, __p

— Kodėl> moterių skry
bėlės yra taip daug bran
gios?

— Kadangi modistės lie
pia sau užmokėti ne tik už 
skrybėles, bet ir už laiką, 
kokio kiekviena moteris 
reikalauja skrybėlės pasi
rinkimui.

Namieje šeimininkavi
mas paliks jungu tokiai 
merginai, kuri tik po šliu- 
bui imsis mokyties virti, 
siūti ir kitokius namų dar
bus dirbti.

Toji mergina, kuri nesi
moko šeimininkavimo bū
dama pas motiną todėl, kad 
mananti išeiti už turtingo 
vyro, kuris galėsiąs sam- 
lyti tarnaitę, primena mums 
tą, katras, laikydamas ran
kose žvirblį, jį paleidžia — 
.kad sugavus balandį kur 
ant... stogo.

Persiskyrimai ir nesuti
kimai moterystėse tankiau
sia paeina nuo to, kad jau
na moteris nepažįsta nami
nio šeimininkavimo.

Kibą to nei vienas vyras 
neužgįs...

i ŠIŲ DIENŲ LAIKAI.

' Sąžiniškumas — iškelia
vo iš pasaulio. . . .

Lietuvių Dailės Draugi
jos 1912 metų veikimo a- 
pyskaita. 'Vilnius. 1913 m. 
Pp. 40. '

A. B. Klaipėdiškis. Prū
sų Lietuvių Raštija. Trum
pa Prūsų lietuvių kningų 
ir kalendorių apžvalga. Til
žėje, 1913 m., “Birutės” lei
dinys. Pp. 88.

Emile Zola. Darbas. Am 
troji dalis “Keturių Evan
gelijų”. Romanas trijose 
kningose,. Vertė A. J. 
Uoga. Pirmas tomas. Tur
tu ir spauda Jono Ilgaudo, 
Chicago, UI. Pp. 291.

James Alien. Iš Širdies. 
Vertė St. Biežis. Turtu ir 
spauda Jono Ilgaudo, Chi
cago, Ill. Pp. 53.

Namai-pragarai. Kome- 
dijėlė. ‘Parašė Harry L. 
Newton. Vertė Jonas II- 
gaudas. Ttirtu ir spauda 
Jono 11 gaudo, Chicago, Ill. 
Pp. 23. ! '

. .7F? • ■■ -
Pasmerktas miriop. Vie

ną jauną!/milijonierių, pai- 
šukų. .fabriko savininką 
Londone, teismas pasmer
kęs miriop už kriminalius 
darbus su savo darbinin
kėmis, jaunomis mergaitė
mis. Milijonierius Franck 
nepaklusnias sau mergai
tes žudydavęs. . Kasžin, ar.... nUQ
mirties 1

“LEADER”. ............     $75.
Puikus papuošalas kambaryj ir 

nuostabus muzikalis instrumentas. Y- 
ui 41%c. augštas, 18c. platus ir 21c. gi
ms. Garsai yra malonus ir labai na- 
turališki. Galima labai lengvai pada- 
ryti garsesniais ir silpnesniais. 
ka§ rūpestingai atlikta.

Vis. “NONPAREIL”......... . .-.-r.... $100.
Šis instrumentas yra 43% colių aug

štas, 17 colių platus ir 21c. gilus. Tai 
iš visų atžvilgių puikus instrumentas. 
Graži išlaukinė išvaizda, bet jo gar
sais dar labiau galima gėrėtis. Visos 
smulkmenos šio instrumento rūpestis 
gai išpildytos.

“DE LUXE”................. . ........... .
Turi 49 colius augščio, 20 

pločio ir 21 c. gilumo. Yra padarytas 
sulig naujausių išradimų. Per ilgus 
metus jis buvo tobulinamas.

$200. 
colių

“REGENT”. ............................  $200.
Tai vienatinis savo rūšies pada

ras. Jis yra naudojamas kaipo pa
rankus stalas ir kaipo nuostabus mu
zikalis instrumentas. Jokis kitas pa
daras negali su šiuo susilygyti. Turi 
29c. pločio ir 46c. ilgio. Prie abiejų 
galų yra muzikalės kamaraitės.

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti musų firmoj 
su lietuviškai, angliškais ir kitų kalbų rekordais.

Lithuanian-American Music House
| (“KATALIKO“ KNINGYNE).
j 3249-53 So. Morgan Street, Chicago, Illinois

- ----- - -- - ’
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5 Iš Lietuviškų Dirvų. g
domaus neatsitiko, nebuvo 
judėjimo, darbavimosi. 
Kaitroms praėjus, prasidėjo 
teatrai. Rugsėjo 6 d. “Biru
tė”, moterių dr-stė, statė 
scenoje du veikalu — “Va
gis” ir “Nesipriešink”. A- 
bu veikalu gražiai nusise
kė sulošti. Apart lošimo bu
vo įvairios dainos ir dekle- 
macijos. Taipgi turiu pri
minti, kad mūsiškiai stro
piai rengiasi pasitikti sve
čius1 iš Lietuvos — Dr. J. 
Basanavičių ir p. M. Yčą. 
Labai prielankiai dr-stės 
atsineša prie jų. Nei viena 
neatsisakys prisidėti auko
mis. Labai malonu, kad mū
siškiai susipratę ir atjaučia 
tautos reikalams.

Rugsėjo 6 d. mirė A. Li
kutis, 53 metų amžiaus, pa
ėjo iš Suvalkų gub. Sako, 
kad jo amžį sutrumpino a- 
lus, kurį perdaug mylėjo.

P. P. P.

Kenosha, Wis.
Rugsėjo 7 d. “Birutės” 

giesmininką dr-stė pleka- 
tais sušaukė susirinkimą. 
Buvo norėta investi pašel- 
pos skyrių ir todėl buvo 
kviečiama ir pašaliniai as
menis. Išviso tebuvo tik 29 
asmenįs. Sumanytoju dar
bas panėši į aklo grabalia- 
vimą apie duris. Juk čia 
yra 212 kp. S. L. A., kur 
lygiai priimama vyrai ir 
moterįs ir toj organizacijoj 
patogiausia * apsidrausti; 
apsidraudęs gausi didelę 
posmertinę ir $6 pašelpos li
goje. Be to dar čia yra pa- 
šelpinė dr-stė “Lietuvos 
Balsas”. Tai kokiems ga
lams dar naują pašelpinę 
dr-stę steigti. Dar yra dvi 
bažnytinės pašelpinės dr- 
stės. To mus miestelio lie
tuviams turi pakakti. Tik 
rašykimės į jas ir stiprinki
me jas. O “Birutės” dr-stė 
užsiiminėjo giesmėmis ir 
dainomis ir tegu ramiai va 
ro savo darbą toliau. Labai 
nedaugelis iš mus lietuvių 
supranta ir permato, kokios 
ir kodėl vienos pašelpinės 
organizacijos yra geresnės, 
kitos prastesnės. O gal kiti 
tveria dr-stę, norėdami įgy
ti dr-stės įsteigėju vardą.

J. Sukelis. 
J ________________

Montello, Mass.
Čia atsiliko rugsėjo 7 d. 

trukšmingos prakalbos. Iš
josi apie sutvėrimą dr-stės, 
kurion ir vyrai ir moteris 
galėtų prigulėti. Žmonių 
buvo susirinkę apie 400. 
Vienas kalbėtojas prirodi
nėjo tokios dr-stės reikalin
gumą. Socialistai priešino
si. Netiko jiems, kad vienon 
dr-stėn prigulės vyrai ir 
moterįs. Vienas papaikėlis 
pripuolęs prie kalbėtojo 
drožė jam veidan. Kilo su
mišimas, mušeikas buvo ap- 
spardytas. Kadangi prakal
bos buvo ant tyro oro, tai 
nutarta po sumišimo eiti 
salėn. Čia atsirado kitas 
pusgalvis ii1 ėmė rėkti. Po 
to žmonės išsiskirstė. Iš to 
matyt, kad musų žmonės 
nemoka nei susirinkimą 
vesti, nei su nenaudėliais 
apsieiti. Del kokiu keturiu 
pusgalviu 400 žmonių išsi
skirsto. Juk papaikėlį gali
ma išmesti iš salės ir vary
ti toliau svarstymus.

U. U. Montellietis.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 1 dieną atsiliko 

pirmas sezono lošimas. Loš
ta “Gudri Našlė”. Mano su
pratimu atlošta labai gerai. 
Žmonių buvo daug. Tik už
silaikymas buvo netikęs. 
Rengėjai turėjo maišyti 
publiką. Vis dar mūsiškiai 
neišmoksta gražiai užsilai
kyti salėse. Lošimas atsili
ko Lietuvių Muzikalėj sa
lėj.

Tą pat dieną vienas lie
tuvis apie 8 vai. v. gatvėje 
buvo parblokštas ir nelabų 
žmonių apvogtas. Kuomet 
vagiliai ištraukę $20 iš ki- 
šeniaus ėmė bėgti, tai ap
vogtasis vijosi ir vieną su 
policijos pagelba sugavo. 
Bet pas tą pinigų nerado. 
Žinoma, jį uždarė kalėji
mai!. Kodėl gi žmonės neša
si su savim tiek daug pini
gų? Tai didis neatsargu
mas.

Žinių Mylėtojas.

New Britain, Conn, 
’er vasarą čia nieko

kumas
in-

LAIŠKAS REDAKCIJON.

Gerbiamoji Redakcija!
37-me “Kataliko” nume

ryje, “Patėmijimų” skyriu
je, kalbama apie Rašt. Fon
do likvidaciją ir neva sau- 
valį paskyrimą likusią pini
gą Tautiškam Ūkiui. Ma
ne, buvusįjį Rašt. Fondo iš- 
dininką, pavadinta skanda
listu ir skaitytojams patar
ta nuo tokiu žmonių, kaip 
aš (dagi su ambasadorium 
Gabriu teikėtės mane suly
ginti), saugoties. Meldžiu 
atspaudinti “Kataliko” 
skiltyse šiuos kelis paaiški
nimus sulyg to Fondo likvi
davimo^

1. Likvidacija tai nebuvo 
sauvalis mano darbas. A- 
pie likvidaciją pranešiau 
buvusiai valdybai per kri
vulę.

2. Kad likusieji pinigai 
nepateko ten, kur norėjo 
kiti valdybos nariai, tai ne 
mano tame kaltė: siųzda- 
mas krivulę, paskyriau 40 
dienų laiko jos kelionei ir 
pabrėžiau, kad perduosiu 
likusius pinigus Tautiškam 
Ūkiui, jei laike 40 dienų ne
gausiu iš valdybos atsaky
mo. Jei valdyba, susidedan
ti iš 5 žmonių, laikė krivu
lę net 60 dienų, tai pasiro
do, j°S ji sutiko su mano 
propozicija perduoti R. 
Fondo išdą Tautiškam U- 
kiui.

3. Melsčiau “Patėmiji
mų” autorių peržiūrėti ma
no krivūlės įnešimo tekstą 
ir nuimti nuo mano vardo 
teikiamus man epitetus, ku
rių visiškai neužsipelniau.

Liekmi su pagarba
A. B. Strimaitis, 

buv. R. F. išdininkas.

Cleveland, Ohio.
Darbai čia sumažėjo. 

Dauguma žmonių dirba tik 
po 3—4 dienas savaitėje. 
Bedarbės metu žmonės ne
žino, kaip elgtis, nemoka 
naudingai praleisti laiką. 
Ką buvo uždirbę, tą smuk
lininkams sukišo. Prasima
no ir kitokių nelabu daik
tų: Vieną vakarą nuvažia
vo keli lietuviai į vidur- 
miestį, į šokių salę. Lietu
viai del ko ten susiginči
jo su vengrais. Mūsiškiams 
pasidarė liestai. Nekuriu 
kailis labai nukentėjo.

Nesenai vienas lietuvis 
sutiko priepuolį nešlovės 
namuose. Labai buvo ap
daužytas, neteko $18 ir laik
rodėlio. Parėjo su prarūkta 
kakta. O šio žmogelio pati 
su vaikiukais vargą varg
sta.

Margas balandis.

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 7 d. šv. Ceci

lijos choras statė scenoje 
antru kartu “Gena vaite”. 
Mano supratimu pasisekė 
net blogiau, negu pirmu 
kartu. Prieš lošimą buvo 
solo ir deklemacija. Neku- 
rie lošėjai gan gerai nuda
vė. Ligitas ir Genavaitė ne
buvo gerai nuduoti. Abu ar
tistu silpnokai kalbėjo. 
Kartais suflioriaus balsas 
buvo garsesnis, negu juo- 
dviejų. Žmonių buvo pusė
tinai. Betvarkę darė bėgio
jimai ir besikuždėjimai vai
kų. Atsivedusieji salėn vai
kus turi juos gerai prižiū
rėti. Po lošimo dar buvo 
dainos.

Matęs.

Newark, N. J.
Šiame miestelyje yra 

linksma ir smagu gyventi. 
Lietuvių yra apie 600. Yra 
penkios dr-stės ir keliatas 
biznierių. Ties parku yra 
lietuviška bažnyčia. Yra ir 
nutolusių nuo bažnyčios. Iš- 
gamiškų laikraščių prisi
skaitę ir pravardžiuoja ir 
niekina einančius bažny
čion. Lietuvoj paskui deg
lę vaikščiojo, paskui gal 
truputį kriaučiavo, o čia a- 
tėjęs ir perskaitęs kokį 
šlamštą, mano gudrybe ir 
mandrumu persiėmė ir mi
na po kojomis ką kiti ger
bia. Taip daryti yra didelis 
neišmaBymas ir nežmoniš-

Red prierašas. Mums ro
dosi, kad R. F. išdininkas 
neturėjo teisės siųsti jokios 
krivūlės valdybos nariams, 
nes tokius specialius dar
bus visuomet atlieka sekre
torius, anaiptol ne išdinin
kas. Bet jei išdinin
kas, nepasitenkinęs palaiko
mais pinigais, tai padaryti 
ir buvo kieno nors įgalio
tas, neturėjo teisės nuosa- 
viai skirti krivūlei laiko. 
Gi jei pasielgė priešingai, 
pasielgė sauvaliai. Be to tu
rime pažymėti, kad gerb. 
laiško autorius “Patėmiji- 
muose” nebuvo pavadin
tas “skandalistu”, tik ten 
buvo kalbama apie naujai 
gimusį “skandalą”.

ATSIŠAUKIMAS BALTI- 
MORĖS STRAIKININKŲ 
Į VISUS AMERIKOS LIE

TUVIUS, 
i

Brangus broliai darbinin
kai ir darbininkės! Mes, 
Baltimorės rubsiuviai, ku
rie dirbame Slios Bros. Co. 
dirbtuvėse, straikuojame 
jau nuo rugpj. 22 d. Straiki- 
ninkii skaičius siekia į 2,- 
000. Svarbiausios straiko 
priežastis sekančios: fir
mos savininkai ir jų agen
tai pasiryžo suardyti vieš
pataujančią tarpe darbinin
kų vienybę ir pradėjo nu- 
mušdinėti musų algas iki 
žemiausiam laipsniui. Ne
galėdami toliau panešti ka
pitalistiškų įvairių šunybių, 
mes priversti buvome su- 
straikuoti.

Šitas musų straikas, ma
tomai, tęsis gan ilgai, nes 
jame turime du priešu: pir
mas musu priešas — tai 
firma su agentų ) gauja, o 
antras — tai vietiniai U. G. 
W. vadovai, p. Gofrdenas ir 
Mbe-K^Htthkuraedu eina 

išvien su firma ir organi
zuoja straiklaužius į musų 
vietas. Kaip girdėt, tai virš- 
minėti vadovai net kituose 
miestuose ieško straiklau- 
žią — taigi, broliai darbi
ninkai, apsisaugokite pana
šią organizatorių, kad ne- 
taptumėt straiklaužiais.

Mes meldžiame jūsų bro
liai darbininkai, kurie pri
klausote prie U. G. W. Uni
jos skyrių, iškelkit protes
tus prieš panašius vadovus 
ir pareikalaukite, idant tie 
augščiau paminėti vadovai 
liktu prašalinti iš U. G. W. 
Unijos. Pp. Gordenui ir Ei- 
be-Konui nerupi darbininkų 
laimėjimas — jie tik tyko
ja parduoti darbininku rei
kalus ir praryt jų sumokė
tus centus.

Broliai darbininkai, mes 
visi gerai žinome, kad musii 
laimėjimas ne nuo uniją 
varduose ir ne panašiuose 
vadovuose, bet tik musų visij 
darbininkų vienybėje ir su
sipratime! Tat, visi darbi
ninkai stokit mums į pagel- 
bą, ištiesdami mums pašel
pos ranką. — rinkit aukas 
ir šelpkit mus, kovojančius 
už darbininkų tiesas, o mes 
tikrai laimėsime šią sunkią 
kovą. Musų laimėjimas bus 
kartu ir jūsų laimėjimu. 
Matydami, kad jus gausiai 
mus šelpiate, mes busim 
drąsus kovotojai, ir kada 
jus, kitą miestu darbinin
kai, vesite panašią kovą, 
tada mes stosim jums į pa- 
gelbą.

Aukas meldžiame siusti 
šiuomi antrašu:

Iz. Lazauskas,
604 W. Lombard st., 

Baltimore, Md.
Susinešimus ir kvitas:

P. Vaitiekūnas,
308 So. Paca st., 

Baltimore Md.
Presos komitetas:

Ignotas Naruševiče,
P. Vaitiekūnas,
K. D. Geležėlė.

TRUPUTIS SKAITLINIŲ.

Laikas nuo laiko renka
mos iš visokiu profesiją sta
tistikos skaitlinės suteikia 
mums maždaug supratimą 
apie darbininkus ir ją mo
kestis.

Chicagoj dirba 10.000 ste- 
nografią. i

Vokietijoj yra daugiau 3 
milijoną darbininką, susi- 
organizavusiii į unijas.

Laišku išnešiotojams Ru
sijoje mokama nuo 12 iki 
17 rub. algos per mėnesį.

Anglijos anglekasio vidu
tinė mokestis savaitėje iš
neša 5 dol. ii’ su centais. 
Nedyvai tad, kad tenai per- 
tankiai gema straikai.

Mandžurijos mieste Har
bine paprasti namii ir kito- 
kiu daiktu tapytojai uždir
ba 35c. dienoje.

Humanitarinis francuzų 
įstatymas nepriaugliams 
vaikams leidžia dirbti 10 
valandą dienoje.

Suvienytu Valstijų val
džia ant Filipinų salą už
laiko darbo biurus. Gi' toji 
pati valdžia namieje leidžia 
visokiams judošiams darbi 
ninkus išnaudoti.

Išdirbime gorsetą, dirbti
nų gėlių, plunksną ir rašo
mąją plunksną 80 nuošim
čiu darbininką yra moterįs.

Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoje brovarą darbinin
ku unija skaito daugiau 60 
tukstančią narią.

Kanadoj pastaraisiais 
keliais metais pragyveni
mas pabrango nuo 36 ligi 
37 nuošimčių, gi Amerikoje 

pabrangimas peržengia vi
sokias ribas.

1912 metais Kanadoje 
valdiškai užregistruota 142 
darbininką straikai.

Viename amerikoniniame 
universitete įsteigta kausty
mo arklią kursas.

Žemčiūgus surado. Lon
done vienas darbininkas, 
vardu A. Horne, eidamas 
ryte į darbą gatvėje radęs 
pamestą pundelį, kuriame 
pasirodė esą žemčiūgai ver
tės $650.000, kurie buvo pa
vogti siunčiant iš Paryžiaus 
Londonan. Radęs žemčiū
gus darbininkas už tai gau
siąs $50.000 dovaną. Regis, 
vagiliai, negalėdami tą bliz- 
galą parduoti, turėjo pa
mesti ant gatvės, kad iš
sisukus policijos persekio
jimą.

Socialistų kongresas. To
mis dienomis atsibuvusia
me Vokietijos socialdemo- 
kratij partijos kongrese ra
dikalais socialistai reikala
vo paskelbti visoj Vokieti
joj generalį darbininką 
straiką, tečiau tasai reika
lavimas didžiuma balsą at
mestas. Užuot to nutarta 
praplatinti tarp darbininką 
socialistines agitacijas. Kon
grese dalyvavo socialistą at
stovai iš Austrijos, Vengri
jos, Francijos, Belgijos ir 
Portugalijos. Vokietijos 
socialdeiUokratij partijos 
lyderiu vieton mirusio Ke
belio išrinkta parlamento 
atstovas, socialistas Ebert.

Išnyko lyderis. Londono 
laikraščiai rašo, kad žymus 
Anglijos darbininką lyde
ris (vadovas) Pratt, kuris 
pirm vienerią metą iške
liavęs į Ameriką, išnykęs- 
ii’ apie jį niekur nieko ne
girdima. Manoma, kad at
sisakė nuo savo partijos ir 
pakeitė pavardę.

Prieš autonomiją. Agi
tacija prieš Irlandijos au
tonomiją provincijoje Ul
ster vis dar platinama. Ai
riai protestantai net pasi
rengę sukelti revoliuciją, 
kuomet ten bus įvedama 
autonomija (savitumas).

Nauji banknotai. Rusijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
dabartinės 500-rublės nai
kinamos; ją vieton lapkri
čio 14 d. pasirodysiančios 
naujos.

Užpuolimas. Odesoje, ties 
“Vesioly Kut” stotimi ke
turi ginkluoti plėšikai už
puolę dvarininką Šargorod- 
skį ir iš jo atėmę 46.250 
rub.

Suimta studentai. Odesoj 
suimta 21 studentas. Pas 
15-ką studentij buvę kratos." 
Suimtuosius kaltina, buk jie 
norėję sutverti iš gruziną 
partiją.

Nukentėjo. Ekaterinos- 
lave gavęs kelias dienas a- 
rešto pristavas Senkovskis, 
kuris viename darbininką 
susirinkime leidęs pagerbti 
mirusį Bebelį. Rusijoje no
rima, kad tik vieni Roma
novai butą gerbiami.

— Visi man pasakojo, 
kad tamstą esi labai iš
mintingas — taigi meldžiu 
man pasakyti: kur yra 
svieto galas1?

— Galas yra ant... ga
lo; net mulkiai apie tai 
zine. J

Sukaktuvių paminėjimui.
Šiemet sukanka 15-ka 

metą, kaip “KATALI
KAS” išvydo šviesą, kaip 
pasirodė ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
1-mas numeris. Penkiolika 
metą — tai ne viena diena. 
Per tą laiką daug ko ma
tyta ir daug ko naujo įvyk
ta. Per 15 -ką metą “KA
TALIKAS” (įaug kuo pri
sidėjo prie lietuvių apšvie
timo, daug kuo prisitarna
vo musą 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
nią, apysaką ir kitko.

“KATALIKO” Redakci
ja sutikmiai su Adminis
tracija taigi ir nusprendė 
šias “KATALIKO” 15-kos 
metą sukaktuves kuomi- 
nors pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintą “KATALI
KO” numerį, kuriame turės 
tilpti visa “KATALIKO” 
historija, taippat žymesnią
ją atsitikimą 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.

Jaunikis: — Kas gali 
būti aršesnio už nelaimin
gą meilę?

Vedęs: Nelaiminga mote
rystė.

Saugokis 
nuo netikusią pa- 

megždžiojimu ir bū
tinai reikalauk tik

ro Pain-Expeller (skaus
mo prašalintojo) su įka- 
.ru, kaipo formos ženklu, 

kaip augštai matosi.

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

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

2. Jų skaitlius ir žymes
niųjų pavardės.

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

4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

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

6. Kas organizavo drau
giją

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai).

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

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

11. Kokius draugijos ka
pitalus valdo ir kokiems 
tikslams.

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

13. Kiek draugijų prigu
li prie parapijų.

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

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

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

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

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

Žentas: — Aš tamstos 
dukterį ant ranką nešiosiu.

Uošvis: — Ale aš turiu 
pirmiau tave ant koją pa
statyti.
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RUGSĖJIS m., 1913 m.
25. K. Firtnino
26. P. t Justinos, Ciprijono
27. S. Kosmos ir Damijono k.
28. N. 20 po Sekm. Vaelavo
29. N. Mykolo Ark.
30. U. Jeronimo dakl. bažn.

SPALIŲ m. 1913 m.
1. S. Remigijaus.

kai.

Namams. D-ras J. B., ture 
damas daugiau laiko, mie 
lai galėtų su prakalbomis 
apkeliauti visas mažesnes 
lietuvių kolionijas ir surink
tu nemažai aukų. Butų la
bai naudinga, jei d-ras J. 
B. tą sumanymą priimtų.

*
Butirkų kalėji- 
pakarta 6 kali- 
įskundęs to ka

jyi. - . II II H"" IIIH 'ir ' -;-F=!l ===if=

i Iš savaites savaiten. **I

diena”,

gimimo

is- 
jei 
gi- 

Ki-

Maskvos 
mo kieme 
niai. Juos 
Įėjimo sargas Demkino, buk
jie kėlę maištus kalėjime. 
Karo teismas, žinoma, ka
linius pasmerkė pakarti. 
Bet tuojau išėjo aikštėn, 
kad sargas juos nekaltai 
buvo įskundęs. Todėl kalėji
mo valdyba sargą patraukė 
tieson, o pasmerktiems ka
liniams paprašė Romanovo 
“susimy Įėjimo”. Bet šis 
kraugerį s nesusimylėjo ir 
kaliniai nekaltai pakarta. 
Pagaliau sargo Demkino 
bylą už melą dar norima 
panaikinti. Tiesiog prajo- 
vai išdarinėjami!

*
“Pirmyn’ ’ nusiskundžia 

saviems “prieteliams”, kad 
Amerikos lietuvių laikrašti
ja ir visuomenė sukėlę “kry
žiaus karą” prieš socializ
mą savo protestais. Nors

tos
Lietuvių

dienos uždarbis 
mažai

❖

;;Patemijimai.|
Priešai save turime nau

ją sumanymą. P-nas P. J. 
Mulevičius “Vien. Liet.” ra
šo “Atsišaukimą” vardu 

Į “Padarykime 22 d. lapkri
čio Lietuvos kilimo
Lapkričio 22 d. yra d-ro Jo 
no Basanavičiaus 
diena. Kadangi dr. J. B. 
lietuvių tautos dirvoje nuo
pelnai yra milžiniški ir vi
siems žinomi, tatai “Atsi
šaukimo” autorius štai ką 
tarp kitko rašo:

“... Musų didžiausias ir 
naudingiausias dėkingu
mas (d-rui J. Basanavi
čiui. “K.” Red.) butų 
reiškiamas tik tuomet, 
mes pripažintumėm jo 

Į mimo dieną — Lietuvos
• limo Diena. Kad tai pami

nėjus, mes aukokime 
dienos uždarbį 
Tautos Namams Vilniuje. 
Vienas
mums bile* katram 
ką reiškia. Bet jaigu mes, 
visi Amerikos lietuviai, tos 

’ dienos uždarbius - vienon 
vieton sudėsime, sudarysi
me didedlę—didelę sumą, su 
kuria bus galima pastatyti 
Tautos Namai.

“Tas dalykas, manau, 
kiekvienam aiškus ir kiek
vienas, kuris dar nėra taip 
žemai nupuolęs-ištautėjęs, 
kad drįstų savo motinos iš
sižadėti, turi tam sumany
mui pritarti. Taigi visi, kaip 
vienas, aukokime Tautos 
Namams lapkričio 22 die
nos uždarbį, o tuomi prisi
dėsime gyvu darbu prie 
gaivinimo ir kėlimo mus 
suvargusios tautos ir iš- 
reikšime sąjausmą ir dė
kingumą gerbiamam pirm- 
takunui, seneliui daktarui 
Basanavičiui. Priimkime jo 
gimimo dieną — Lietuvos 
Kilimo Diena.

Pagaliau gerb. “Atsišau- 
B kimo” autorius pataria tos 
f dienos aukų rinkimu užsi- 
I imti visoms tautiškoms ir 
’ katalikiškoms draugijoms, 

Susivienijimų kuopoms, pa
rapijų klebonams ir laikraŠ- 

l čių redakcijoms.
Gražus sumanymas ir bu

tų prakilnus daiktas, jei jis 
butų įvykintas. O juk tas 

r lengva atsiekti. Tik musų 
visuomenės vadovams reikia 
turėti tam tikslui geri no
rai ir tuojaus visuomenę 
kalbinti prie paaukavimo 
vienos dienos uždarbio. Ki
tos tautos panašiai elgiasi. 
Tegu mums bus mažiau 

f svarbu “Lietuvos Kilimo 
Diena”, bet dienos uždarbio 
auka, dedama ant tautos 
kultūros pakėlimo aukuro.

♦
Viename laikraščių teko 

patėmyti, kad nekurie tau
tos mylėtojai žada d-rą Jo
ną Basanavičių prikalbinti 
likti Amerikoje per žiemą. 
Adv. M. Yčas Amerikoje il
gai būti negali. Jis turi spa
lių pabaigoje skubintieg du 
mon, į Peterburgą. Bet d- 

’ rui J. Basanavičiui butų la- 
pravartų palikti Ameri- 

am laikui, nes

la galvon, kad visuomenė 
savo protestais pasmerkia 
ne socializmą, bet Lietuvos 
išperas, tuos visus nenaudė
lius, kurie trukdo lietuviu 
tautai pakilti kultūroje, ku
rie bjaurioj a daug užsitar
navusius mus tautos vyrus.

*
Vienas laikraščių už ne

reikalingą ant L. M. ir D. 
D. atstovui užsipuldinėji
mą musų cicilikus pavadino 
“protiškais ir medžiagiš
kais suskiais” — tai “Ko
va” sielvartauja, kad cicili- 
kai esą pavadinti “suk
čiais”. Iš baimės prieš pro
testuojančią visuomenę jau 
net spauzdintų žodžių nepa
jėgia įskaityti. “Suskis” -ir 
“sukčius” pas juos turi vie
ną prasmę.

*
Shenandoah’e rugsėjo 10 

d. š. m. pasimirė plačiai 
žinomas pilietis Juozas Lau
raitis, kuris daug darbavo
si Shenandoah’o lietuvių 
parapijos naudai. Palikęs 
jauną žmoną su keturiais 
vaikais. Velionis tankiai 
rašinėdavo žinutes ir į “Ka
taliką”. Tegu bus jam leng
va svetimoji žemelė!

*
Iš “Saulės” (No. 75) pa

tiriame, kad ji į- savo skil
tis nepriimanti jokių prieš 
cicilikus protestų už kenki
mą rinkti aukas Lietuvių 
Tautos Namams Vilniuje. 
“Saulė” savo redakcijos at
sakymuose ' pataria visus 
protestus siųsti “Tėvynei” 
ir “Draugui”.

Tuo geriau, kad taip el
giasi.

j” —----------im į=c=

Muitų tarifas priimtas.
Pereitą sykį minėjome, 

kad Suvienytų Valstijų 
kongresas naują muitų ta
rifą priėmė. Dabar tasai ta
rifas bus prastumtas tik 
per legislativines skerspai- 
nes ir pradės veikti. Už tai 
pirmiausia garbė prigulės 
prezidentui Wilsonui, kuris 
nenuilstančiai sulyg to pa
sidarbavo, iškalno pramaty
damas visokias tam daly
kui kliūtis. Jau dabar ang
liški laikraščiai ima plačiai 
rašyti apie to tarifo gerą
sias puses. Jie tvirtina, kad 
naujas tarifas suteiki kom
petenciją šalies pramonei su 
užsienio pramone; tarifas 
pataisys diplomatinius san- 
tikius su Europa ir paga
liau papigįs darbininkams 
pragyvenimą. Pragyvenimo 
papiginimas mums daugiau
siai tur rūpėti, kadangi šių 
dienų santikiai užtraukia 
ant Suv. Valstijų tiesiog 
pažeminimą, panieką.

Bet ar tų optimistų 
viltis išsipildys — tai ki
tas klausimas, katras ištei- 
sybės darbininkams daug
rupi ir turi rūpėti. Reikia* 
žinoti, kad šią šalį valdo 
kapitalistai, kad pilietis, 
čionai neturi laisvės, kokia 
užtikrinama šalies konsti
tucija. Kad žmonių-piliečių 
atstovai valdo šią šalį ir 
kad žmogus-pilietis čionai 
naudojasi laisve — tai gra
žus aforizmas, pabrėžtas 
ant poperos. čia veikiasi 
viskas priešingai; pati ša
lies senoji konstitucija ne
sutinka su laiko ir žmonių 
dvasia, bet dar ir toji toli 
gražu nepildoma.

Liūdnos atminties Cleve
land© laikais šios šalies ka
pitalistai patriotai į tarifo 
muitų sumažinimą
fabrikų uždarymu ir pini
gų nuo apyvartos sulaiky
mu. Senesni išeiviai labai 
gerai atsimena, kas tuomet 
Suvienytose Valstijose dė
josi; kas tiesa, Europa už
liejo šią šalį puikiomis ir 
pigiomis prekėmis, bet jų 
nebuvo už ką pirkti, nebu
vo uždarbių. Taip ir šiais 
laikais tarifo atmaina dar 
gali išeiti kapitalistams 
naudon, gi darbininkams 
skriaudon.

Iš tų nelaimių išbridimas 
— tai prezidento Wilsono 
pasižadėjimas, kuris nu
sprendęs visus kapitalistus 
aštriai bausti, jei tie mė
gintų pagimdyti šalyj bent 
kokį krizį. Ta viena. Antra- 
gi, rasi, čionai gimtų socia- 
lė revoliucija prieš kapita
listus ir pažabotų jų visas 
tas nedoras pastangas.

Kaip nebūtų, bet mes tu
rime būti pasirengę viską 
sutikti, būtent, ar gerus, ar 
blogus laikus.

atsakė

*
“Tėvynė” praneša, kad 

S. L. A. centro valdyba nu
tartus siųsti nuo “Tėvynės” 
atstovą Lietuvių Laikrašti
ninkų suvažiaviman, 
atsibus spalių 7, 8 ir 
nomis Shenandoah’e,

*
“Viltis” rašo, kad

P. Kemėšis, apsigyvenęs 
Glasgove, žada leisti lietu
viška laikrašti vardu “Žva
kė”.

kuris 
9 die- 
Pa.

kun.

tas, kadangi reikėdavo ame- 
rikoniniems teismams pri
statyti visą medžiagą, ku
rioje turėjo būti prirodyta 
duoto prasižengėlio visas 
prasikaltimas.

Teisdarystės ministerija 
taigi dabar atkreipia teis
mų domą, kad dabar nuo 
amerikoninių teismų gali
ma reikalauti prasižengėlio 
išdavimo ne pagal minėto 
traktato, bet pagal Suv. 
Valstijų immigracijinio į- 
statymo iš 1907 metų, kuris 
uždraudžia išlipti ant ame- 
rikoninio sausžemio visai 
eilei asmenų, kurie savo 
gimtiniame krašte yra per
žengę įstatymus. Sulyg to 
įstatymo išlipti draudžia
ma: visokios rųšies nuteis
tiems piktadariams, poliga- 
mistams, gyvųjų prekių 
pirkliams ir kitiems.

Teisdarystės ministerija 
aiškina, kad Suv. Valstijų 
valdžia kuoaštriausiai pil
danti tuos įstatymus, ypač 
dar jei Austrijos valdžia 
nurodanti prasižengėlį. A- 
merikoninė valdžia be to ir 
išlipusius ant kranto de
portuojanti, jei tie prasi
žengėliai Amerikoj nėra gy
venę trejų metų.

Tatai visiems Austrijos 
teismams įsakyta to dalyko 
nepamiršti ir, pasitaikius 
progai, reikalauti pas Suv. 
Valstijų valdžią pabėgusių 
prasižengėlių deportavimo, 
taigi ir išdavimo.

Paskui Austriją be abe
jonės tais pačiais keliais 
seks ir Intos valstybės, tarp 
kurių atsiras ir Rusija. 
Pastaroji gerai galėtų pasi
pelnyti, nes iš po jos Vėlu
vos įvairios rųšies prasi
žengėlių čionai pilna. Ne 
vienam tektų ir musų “kos
mopolitų”, katrie purvais 
drapsto ant tautos reikalų, 
katriems norisi perversti 
svietas kojom į viršų ir 
paskui karaliauti atstačius 
pilvus. Tokiems nieko ne
gelbėtų nei Katrų tarpinin
kavimai. Tas butų nors 
trumpam laikui reikalinga, 
nes gal apsišvarintų tarp 
lietuvių atmosfera.

panašaus nėra ir reika
linga. Matyt, Albertas I yra 
kuklus, nepratęs iškilmybė- 
mis ir oficialiais priėmi
mais grožėties.

Atsimename, šių metų 
pradžioje laikraščiai skel
bė, kad Suvienytas Valsti
jas žadąs aplankyti Hispa- 
nijos karalius Alfonsas. 
Bet, regis, tie pažadėjimai 
ir paliks tik pažadėjimais, 
ir vįentik del tų augščiau 
minėtų priežasčių. Europo
je juos visus visur seka pul
kai dvarėnų, adjutantų, ka- 
reivija, gi Suvienytose Val
stijose paskui juos sektų 
būriai vaikėzų, nemačiusių 
įvairių žibučių, kokiais vi
suomet yra apsikarstę tie 
valdovai. Net paprastas po- 
liciantas jiems nepasitrauk
tų nuo tako ir neatiduotų 
prigulinčios garbės.

Žodžiu pasakius, ameri
kiečiai negali oficialiai pri
iminėti valdovų. Kas tiesa, 
yankiai turi visokios rų- 
šies pataisymus, pradėjus 
nuo kyšių ėmimo, baigiant 
gi korporacijomis ir drau
gijomis, stokuoja jiems te- 
čiau institucijos, kurią j a 
didžiuojasi visos tautos, 
būtent, valdiškos hierarchi
jos, kuri galėtų pripažinti 
paveldžiamąją garbę.

Ir gerai, kad neturi to
kios institucijos, nes ji tau
tai nemažai atsieitų, kuo
met imtų lankyties visokie 
Europos “patronai”.

jaunikaitis iš veido pana
šus į kelių desėtkų suaugu
sį vyriškį su išvagota oda.

Kadangi negreit tega
li prisiartinti tokie lai
kai, kuomet Amerika bus 
visai uždaryta ateiviams, 
tatai ir d-ro Kellogo hipo- 
teza palieka tiktai kaipo 
tokia. Todėl 2.012 metų, 
“kuomet gimsiąs paskuti
nis kūdikis”, žmonijai nėra 
ko bauginties. Musų socia
listai dar baisesnius daik
tus nupranašauja-nupasa- 
koja, o tečiau kaip nesipil
do, taip nesipildo.

Bukime ramus, dorai gy
venkime ir darbuokimės 
tautos labui.

Bukymas — naudingas 
daiktas.

Nežiūrint to, kad jau se
nai žinota apie tabokos 
durnų dezinfikcijines ypaty
bes, kaipo antiseptiką prieš 
užkrečiamąsias ligas epide
mijų metu, tik nelabai se
nai teko patvirtinti palygi
nant du daiktu: vieną per
mirkusį tabokos durnais, 
antrą gi liuosą nuo durnų. 
Tų daiktų analiza paliudi
jo, kad permirkusiame du
rnais daikte buvo sunaikin
ta beveik didesnė pusė viso
kių ligų perų, ty. mikrobų.

Vokietijoje choleros epi
demijos metu pastebėta, 
kad tabokos fabrikų darbi
ninkai tos epidemijos nebu
vo palytimi. Cholera smau
gus tik nerūkančius.

Berlyno universiteto pro- ‘ 
fesorius Wencke ištyrė, kad 
mikrobai nepakenčia tabo
kos durnų. Ištirta, kad sei
lės, turinčios epideminius 
mikrobus, visai buvo nuo 
mikrobų apvalomos po pen
kių minutų veikimui ant jų 
tabako durnų. 4

Toliau susekta, kad taba
ko fabrike del gėrimo van
duo nors buvo užkrėstas 
mikrobais, tečiau nuo jo 
vartojimo nei vienas dar
bininkas nesusirgęs; taip 
pat ir cigarai buvo liuosi 
nuo mikrobų.

Be to atlikta dar sekan
tis mėginimas:

Indėta pora tabokos la
pų indan su vandeniu, ku
riame butą daugiau milijo
no užkrečiamųjų mikrobų. 
Praėjus 24 valandoms van
denyj nerasta nei vieno gy
vo mikrobo.

Yra abelnai žinoma, kad 
lupti uždegimas rūkant ta
boką tuoj aus praeina ir kad 
už jokią lupų ir burnos li
gą negalima kaltinti tabo
kos, kibą jau perdaug įpra- 
tusį rūkymą. 1

Tatai šiandie aiškiai pa
sirodo, kad rūkoriai kaip 
susirinkimuose, taip ir na
muose yra tikrieji žmonijos 
garadariai.

Visgi dar tuo neskatina
ma nerūkantieji rūkyti, nes 
rūkymo priešininkai kitką 
kalba. Ir tikrai nežinia, ku
rių pusėje yra teisybė.

8 užmušta. Koburge, Vo
kietijoje, čyžės namuose ek- 
spliodavęs gazinis katilas. 
Namai griūdami užmušę 8 
asmenis. 7 asmenįs sunkiai

Išdavimas prasižengėlių, 
pabėgusių į Ameriką.

Austrijos teisdarystės 
ministerija išleido savo teis
mams naują įsakymą, nau
jai reguliuojantį išdavimą 
prasižengėlių, kurie iš Aus
trijos pabėga į Suvienytas 
Šiaurinės Amerikos Valsti
jas.

Prasižengėlių išdavinėji
mas ligšiol buvo paremia
mas ant traktato iš 1856 
metų, kuriame buvo apri- 
buotas piktadarysčių ir 
prasižengimų skaitlius ir 
anų rušįs. Sulyg to traktato 
visas darbavimasis buvo 
daaij •rangus ir apsunkiu

Monarchistų atsilankymas į 
Suv. Valstijas.

Į Suvienytas Valstijas 
atkeliavę mažos Europos 
valstybėlės Monaco monar
chas, kunigaikštis Albertas 
I. Jis yra vienatinis Euro
pos valdovas, atsilankantis 
šion šalin. Kaip žinoma, 
Europos pasiputusieji ca
rai, karaliai ir kunigaikš
čiai čionai nesilanko ir ne
myli lankyties. Yra tam 
tikroji priežastis. Kuomet 
Europoje jie lanko kiti ki
tus, visuomet priimami ofi
cialiai, su didžiausiomis iš- 
kilmybėmis. Jie prie to pri
pratę, kad minios juos gar
bintų. - To; visko nesutiktų 
Suvienytose Valstijose. Jai
gu katras nesislėpdamas ir 
atkeliautų,i jam nebūtų pa
rengta karei vi jos par oda vi
niai. Daugiausiai, jei jį tik 
sutiktų ir pasveikintų vals
tybės sekretorius ir pakvies
tų į paprastuosius pietus. 
Taip atsitiko ir su. Monaco 
valdovu. Nors jis turėjęs 
but pasveikintas New Yorko 
pakraščiuose keliais kanuo- 
lių šūviais, bet Albertas I 
ir to atsinorėjęs. Jis anks
čiau Washingtonan prane
šęs, kad atkeliaująs incog
nito, kaipo paprastas turis
tą^ tai gaia nieko Jokio jmerikoje ja’

žmonių išnykimas.
Atsirado naujas prana

šas, nekoksai dr. Kellog, 
kuris panašiai musų socia
listams ateitį saikuoja be 
jokio atsižiūrėjimo. Šian
die jau mato, kas bus po 
šimto metų, kaip žmonija 
ims nykti. Dr. Kellog, pa
siremdamas ant gyventojų 
statistikos, nesenai angliš
kuose laikraščiuose nupa
sakojo, kad 2012 metais už- 
gimsiąs paskutinis kūdikis, 
gi paskui pagimdymų nebu
sią ir todėl dar bėgyj vie
no šimtmečio žmonija iš
nyksianti. Jis sako, kad tas 
turėsiąs įvykti delei pasi
bjaurėjimo moterystės, mo
terių nenašumo, fiziško išsi
gimimo ir žmonių bepro
tystės pasidauginimo.

Žmonijai išnykti šimtas 
metų, tai tik pertrumpas 
laikas ir gerbiamasis tos 
hipotezes autorius turbut 
perdaug išarti žiuri į tokius 
negirdėtus stebuklus. Re
gis, autorius visą tą savo 
pranašavimą guldo ant vie
nos Amerikos, jei taip drą
siai įsideda tuos 2012 me
tus, kaipo žmonijos nepa
laimos metus. Jei Amerika 
kas metai nebūtų užlieja
ma vis naujais ir stipriais 
ateiviais, jei ateiviams čio
nai atkeliavimas visai bu
tų uždraustas, rasi, tasai 
daktaro pranašavimas dali
mis ir išsipildytų, nes čia- 
gimiai iš suamerikonėjusiu 
tėvų, kas tiesa, žengia išsi- 
gimiman, daugiausia juos 
naikina “amerikoninė kul
tūra”, nuolatinis pašėlęs 
darbas, kuris žmones iš 
jaunystės dienų pasmaugia. 
Bet kol senoviškai plauks 
ateiviai, jaunos Europos 
jėgos, žmonijos nykimas 
negreit prisiartįs. O Euro
pa, ypač jos žemdirbiai, vi
sai toli nuo išsigimimo. 
Ten jaunuomenė iš jaunų 
metų nėra taip daug kanki
nama darbais, nespaudžia
ma skurdu. Ten ligi 30 me
tų vyriškis neturi ant savo 
veido skurdb, žymįu^Gi A-

APIE LAIKĄ
Kodėl laikas nesustoja te

kėjęs?
Laikas ir erdvė yra nuo

stabus dalykai. Apie tuo- 
dvi sąvokas išminčiai daug 
galvojo. Iš pirmo žvilgsnio 
tuodvi sąvokos tartum turi 
panašumą. Erdvė yra beri
bė. Laikas neturi pradžios 
praeityj, neigi negali turė
ti pabaigos ateityj. Ištikro, 
vienok, ką laiku vadiname? 
Išminčiai sako, kad laiko 
nėra. Kas teka be paliovos, 
yra ne laikas, bet atmaina. 
Atmainą matome visur 
gamtoj. Dangaus kūnai 
skrenda, ant žemės mato
me nuolat atmainas jūrėse, 
gyvūnuose, augmenyse, mus 
kūnuose ir protuose. Patir
dami savyje ir matydami 
visur gamtoj nuolatinę at- 
ryainą, ingįjame sąvoką a- 
pie laiką. Ši atmaina ne- 
kuomet neapsistoja ir todėl 
sakome,, kad laikas nekuo- 
met nesustoja ir visuomet 
teka. Nekurie apsireiškimai 
gamtoj atsimaino labai re- 
guleriai. Diena ir naktis 
mainosi reguleriai. Taipgi 
reguleriai žemė apsirita ap
link saulę. Tais tat laiko
tarpiais ir ėmė žmonės mie- 
ruoti laiką.

.Jei viskas vienoj akimir
koj apsistotų, jei žemė nesi- 
ritytų aplink saulę ir ne
būtų dienos ir naktų, jei 
nenorėtumėm nei valgyti, 
nei miegoti ir, žodžiu, vis
kas gamtoj apsistotų, tai 
laiko nebūtų tuomet. Lai
kas prasidėtų tik tuomet, 
kuomet atmaina prasidėtų.

Kaip laikas mieruojama?
Turbut nekuriu manoma, 

kad tik laikrodžius išradus 
teimta mieruoti laikas va
landomis ir minutomis. 
Taip negalėjo atsitikti. Pir
miau tur atsirasti instru 
mento reikalingumas ir tik 
po to žmonės jį išranda. 
Jau nuo labai senai žmonės 
mieruoja laiką metais, mė
nesiais, savaitėmis, dieno-

instrument 
atskaitliuoda-

Didikų na-

nuosta- 
Londone 

bokšte. 
Ben. , Į-

rėjo taipgi ir 
tus, kuriais 
vo valandas. Buvo įvairių 
instrumentų.
muose naktimis degdavo 
žvakės su karbais. Nuo vie
no karbo iki kito nudegda
vo į valandą. Sulyg to -ir 
žinodavo kelinta valanda.

Kur yra didžiausias laik
rodis .

Didžiausias pasaulyj laik
rodis yra Londone šv. Po
vilo katedros bokšte. Jis 
sveria 17% tonų. Kūjis, 
kurs valandas muša, sveria 
180 svarų. Taipgi 
bus laikrodis yra 
parlamento rūmų 
Jis vadinasi Big
steigtas 1858 m. Nekurį lai
ką ėjo gerai, bet kūjis buvo 
perdidelis ir sudaužė var
pą. Buvo indėtas naujas 
varpas. Antram taipgi įmu
šė šukę. Po to liko indėtas 
mažesnis kūjis ir varpas 
pasuktas. Nežiūrint į šukę 
valandos mušamos ne blo
giau, kaip pirma. Laikrodis 
atsiėjo $110.000. Naktį jis 
skaisčiai apšviestas ir aiš
kiai matyti valandos. Prieš 
pat mušimą, bokšte pasida
ro didis ošimas.

— Bu hunu! Aš negaliu 
vienu žygiu užganėdinti pa
pų ir mamų!

— Kodėl?
— Nes jei atsistoju ant 

galvos, tai mama rustinasi, 
o jei vaikščioju kojomis ir 
plėšiu čeverykus, tai vėl 
papa rustinasi... Bu hunu!

— Kas yra per vienas 
tasai jaunas žmogus, su ku
riuo tu vakar buvai tea
tre?

— Tai yra mano naujas 
dabartinis “busimasis”. .

— Ar nematei, ponia, kur 
mano vyro? Dvi valandi 
aš jo veltui ieškau!...

— Didis daiktas! Aš jau 
dešimti metai ieškau vyro, 
bet negalių surasti.
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Lietuvių progresas Amerikoje.
Negalima pasigirti didžiu 

progresu. Esame gan skait
lingi, bet didžiomis įstaigo
mis negalime pasigirti. Ap- 
švieta tarp mus tautiečių 
silpnai stovi, o girtuoklys
tė ir kitos nedorybės kles
tėte klesti. Vienok, but 
klaidinga nusiminti ir sa
kyti — “lietuviai čia jau 
žuvę”. Tiesa, apart nupuo
lusių doroj turime nemažai 
tikrų išgamų, kurie neturi 
jokios tautinės meilės, ku
riems tautinis išlikimas, 
tautiniai darbai nieku yra. 
Apart tų gaivalų, kurie gal 
tiesiog tautose yra neiš- 
vengtini, turime prakilnių 
vyrų, tvirtų tautininkų, do
rų žmonių. Ačių tiems vy
rams liko įkurtos tos įstai
gos ir organizacijos, kurias 
mes dabartės matome pas 
Amerikos lietuvius.

Kuomet atėjo pirmas lie
tuvis Dėdes Šamo žemėn, 
nėra tikrai žinoma. Tik ži
noma, kad nėra senas lai
kas, kai lietuviai ėmė 
plaukti šion šalin. Nekuriu 
žinoma, pirmas lietuvis at
kakęs Amerikon Vincentas 
Gustaitis, 1823 m. Nuo 1853 
m. lietuviai ėmė skaitlin
gai ateidinėti laisvės šalin. 
Nors anuomet buvo čia ki
tokios gyvenimo sąlygos, 
bet visgi pirmiesiems lie
tuviams buvo sunkus dar
bas apsigyventi naujoky- 
noj, gyventojų kurios nei 
kalbos nežinojo, nei-gi sa
viškių buvo, kurie anglų 
kalbą but žinoję. Taigi čia 
pirmųjų lietuvių gyveni
mas buvo labai sunkus. 
Jų kultūrinis bei draugiji
nis kilimas negalėjo spar
čiai kilti.

Sakau, pirmųjų lietuvių 
gyvenimo sąlygos Ameri
koj buvo sunkios. Bet vis
gi šios šalies surėdymą u- 
mai pajuto pirmieji atėjū
nai. Jie pajuto laisvi esą. 
Nereikėjo bijoti nei urėd- 
ninkų, nei drebėti prieš 
žandarus. Bet lygiai urnai 
jie liko apsvaiginti ta lais
ve. Lietuviai jau nuo senai 
buvo vergavę ir dabartės 
patekę laisvon šalin nemo
kėjo ta laisve naudoties. 
Taigi daugeliui lietuvių 
laisvė buvo šaltiniu doriško 
sugedimo, o kitų visiško 
nupuolimo doroj. Turbut 
pirmas lietuvių biznis šioj 
šalyj smuklės. Čia jų buvo 
pirmutinė užeiga, čia jis 
palikdavo paskutinį centą 
ir paskutinius doros liku
čius. Laikui bėgant ir dau
giau lietuvių šion šalin pri
būvant, tas nedorybių šal
tinis stiprėjo ir pamaži įgi
jo nemažą intekmę į lietu
vius. Smuklininkai vieną 
naudingą darbą ėmė atliki
nėti. Žinoma, ne kad pasi
darbavus tarp saviškių, bet 
kad daugiau žmonių prisi
viliojus. Taigi jie ėmė 
steigti draugijas. Dr-jos y- 
ra labai naudingas daiktas. 
Smuklininkas, kaipo stei
gėjas, patekdavo, žinoma, į 
viršininkus. Dr-jos nariai 
.eidavo prie viršininko- 
smuklininko su reikalais ir, 
Jinorna, jei ne pasigėrę, tai 
jau blaivi iš jos neišeis. 
Priegtam susirinkimai 
smuklės salėj atsilieka. 
Taigi paėmus abi pusi, var
gu bau smuklininkai bent 
kiek prisidėjo prie lietuvių 
pakėlimo.

Apart smuklių, kas dar 
trukdė lietuvių kėlimą, bu
vo tai nemokėjimas laisve, 
naudoties. Ta laisvė dauge

lį tiesiog sukvailina. Pai
kus, menko išmanymo žmo
nės pasidaro išdidžiais. Be
moksliai, neišmanėliai sta
tosi netik lygiais su pado
resniais ir išmintingesniais 
asmenimis, dar-gi juosius 
niekina, dergia. Taigi pago- 
donė nyko pas lietuvius. 
Kuomet atsirado kunigų ir 
imtasi bažnyčių statymo, 
tai čia vėl negerovės kilo. 
Ėmė neklausyt ir kunigų. 
Kunigai vėl, išlepinti di
džiu Lietuvoj žmonių pa
klusnumu, iršo ant žmonių 
ir nemokėjo jų valdyti. Čia 
ima tolti lietuviai nuo baž
nyčių ir atsiranda “bedie
viai”.

Ne visi lietuviai gedo. 
Ne visi doroj puolė. Griebė
si ir kitų biznių. Nekurie 
sugebėjo pasinaudoti lais
ve. Atkiuto medžiagiškai.

Tikra pažanga pas lietu
vius prasidėjo, kuomet pa
rapijos su savo mokyIrio
mis ėmė tvarkyties, kuomet 
laikraščiai ėmė išeidinėti, 
lietuvių bankai atsirasti, 
tautiniai-bažnytinės dr-j os 
tvertis ir lietuvių krautuv- 
ninkų atsirasti. Tie veikliai 
daug prisidėjo prie lietuvių 
kėlimo. Išvardytos įstaigos 
buvo lietuviams reikalin
gos. Jos aprūpino daug lie
tuvių reikalų ir kėlė tauti
nį susipratimą. Vienijo tau
tiečius.

Taigi tai kokiais pirmiau 
šunkeliais lietuviai klaidi- 
nėjo ir kur jie atsistojo ant 
tikro vieškelio. Ir ligšiol 
daugybės lietuvių tebeina 
šuntakiais, tebtunoja nedo
roj, tebsikivirčija parapijo
se, tebvirsta į kvailiausius 
“bedievius”.

Bet šalep to turime už
tiestus vieškelius, geros va
lios žmonės lengvai gali 
prisijungti .prie kiltai vei
kiančių tautiečių ir eiti pa
žangos keliu.

Žmonių pažangai reika
linga laisvė ir lygybė. Bet 
nei viena, nei kita nepri
duoda žifiogui nei išmany
mo, nei galės suprasti. O 
vien išmanymas ir gale su
prasti yra tikras prakilnu
mo turtas. Atkartoju — 
laisvė ir lygybė sukvailina 
ir sugadina nemažai žmo
nių. Prastutukas lietuvis, 
paragavęs laisvės, pastato 
keterą ir jam viskas yra 
nieku. Ačių tokiam dalykų 
stoviui, turi vietą ir pai- 
kiausieji “garsus kalbėto
jai”, demagogiški kunigai 
ir išgamiški laikraščiai.

J. J. Čužauskis.

TEISYBĖ UŽ PINIGUS.

Rusijos mieste Nižniame 
Novgorode, pirklybiniame 
mieste, nuo keliolikos metų 
gyvuoja labai originalis 
teismas del civiliai-pirkly- 
binių bylų. Tą teismą įstei
gė ų>ats gubernatorius, liep
damas policmeisteriui Ost- 
kinui priimdinėti pirlriybi- 
nių nesutikimų reikaluose 
skundus, juos peržiūrinėti 
ir išdavinėti savo nuspren
dimus. Žinoma, tas yra be
teisė, kadangi Rusijos įsta
tymuose nėra nei paminėta 
apie panašios rūšies teis
mus.

Policmeisteris tečiau, 
žmogus be jokio apšvieti
mo, nemokantis net rašyti, 
tikras bato aulas, su visu 
ruso uolumu ėmėsi tos pri- 
derystės ir susyk paliko tei
sėju. Abięm šalim imta 

siuntinėti pakvietimai. Kuo
met pakviestieji nenorėda
vo pribūti tan ypatingam 
teisman, policija juos suim- 
dinėdavo ir prievarta temp
davo policijos nuovadom 
Nepaklusniems grasinta ad- 
ministrativiniu ištrėmimu 
iš miesto, kas galėtų už
kenkti pirklybai.

“Teisme” bylą išlošdavo 
visuomet tas, kuris duoda
vo policmeisteriui didesnį 
kyšį. Kieno pusėje turėjo 
but teisybė išrišdavo kyšio 
sumos licitacija (viešasis 
turgus). Vieną tokių bylų 
aprašo “Utro Rossii” taip:

Nekoksai Utočkov pa
traukęs teisman pirklį A- 
lochiną už 3.500 rublių. 
Pirm prasidėsiant “teis
mui”, skundikas ir apskųs
tasis randasi policmeiste
rio kabinete.

— Kiek duodi, Utočkov, 
teismo lėšoms? — klausia 
policmeisteris.

— 200 rublių — skamba 
atsakymas.

— Mažai — sako polic
meisteris. — O tu, Alochin?

— 250 rublių ir 10 svarų 
sutaisytų ikrų.

Ir taip toliau. Pasibaigė 
900-tais rublių, kuriuos pa
dėjo policmeisteriui ant 
stalo skundėjas Utočkov. Į 
kelias minutas paskelbta 
nusprendimas, pripažįstan
tis skundėjui visus reika
laujamus 3.500 rublių. Kuo
met Alochin, “pralošęs by
lą”, pranešė, kad jis tame 
reikale “apeliuosiąs”, duo
ta jam suprasti, kad į ke
lias valandas turėsiąs ap
leisti miestą, kaipo neišti
kimas politikinis, jei jis 
drįstii taip elgties.

Ant galo reikia pridurti, 
kad “teisėjas” policmeiste
ris trumpu laiku Įgijęs 
mieste kelis mūrinius na
mus ir dar nusipirkęs dva
rą. Be abejonės ir pats gu
bernatorius turėjęs 
pelnyti.

šį-tą

MIRTIS IR DŽIAUGS
MAS.

Žinomas Paryžiuje gyve
nąs tyrinėtojas, prof. Mieč
nikov, mano, kad sistema- 
tiškai pritaikant hygienos 
budus, galima žymiai pra
ilginti žmogaus gyvenimas. 
Jis taigi atlikęs svarbius 
atidengimus, kaip reikia 
kovoti su kenksmingomis 
bakterijomis, kaip nuo jų 
apsiginti. Miečnikov gina 
taippat težą, kad naturalė 
mirtis mirštančiame pagim
do linksmus ir lėbingus 
jausmus. Yra daug atsiti
kimų — sako Miečnikov — 
kad žmonės, katrie buvo ar
ti mirties, o paskui, vienok, 
buvo išgelbėti, pasakojo a- 
pie tokius malonius jaus
mus artinanties paskuti
niam galui. Daugumas nu
mirėlių tuojaus po mirčiai 
turi saldžią veido išraišką. 
Žinomas yra daiktas, kad 
mirtis tegali suteikti dide
lį džiaugsmą. Nežinau, ar 
prie tos kategorijos galima 
priskaityti popežių Leoną 
X, kuris mirė iš džiaugsmo, 
sužinojęs apie Mediolano 
paėmimą. Naujasnėji medi
cinos literatūra mini apie 
nekuria moteriškę, kuri ant 
geležinkelio stoties laukė 
savo dukters atvažiavimo ir 
tenai sužinojo, kad dviejų 
traukinių susimušimo metu 
keli asmenįs užmušta. Kuo
met duktė pagaliau atvažia
vo s veika, ^to j i moteriškė iš 
džiaugsmo* apalpus krito 
žemėn ir pb 12 valandų mi- 
roą.Dr. Fore, Paryžiuje, pa

sakoja apie vieną jauną pa
cientą, kuris apturėjęs la
bai linksmą žinią. Jaunikai
tis pradėjo greitai bėgioti 
po kambarį, paskui staiga 
pradėjo virpėti ir krito že
mėn. Pagaliau miegojo be 
pertraukos 19 valandų ir 
tik praėjus 5 dienoms atga
vo sąmonę. Šiame atsitiki
me apeina liga, kuri galė
jus pasibaigti mirtimi.

Sulyg Miečnikovo, kroni
kose susekama užrašyti ke
li atsitikimai, kad ir stai- 
gai mirčiai esą draugavę 
saldus jausmai.

“KADUGINĖ”.

aš— Ar žinai, Kaulai, 
negaliu surasti geresnio 
vaisto, kaip “kaduginė”. 
Tai labai sustiprinantis gė
rimas, ypač nuo inkstų, nu
garos ir krutinės skaudėji
mų ir kitų visokių negalių. 
Tas man geriausiai gelbsti. 
Matai, tą kaduginę dirba iš 
kadugių uogų. Ją peržiūri
nėja valdžios skiriami in
spektoriai, todėl negali bū
ti abejonės apie jos grynu
mą, gerumą ir naudingumą.

Taip gyrė smuklininkas 
tos rūšies degtinę jau gerai 
įkaušusiam Kaului.

Kaulas tikėjo tvirtai 
smuklininko tvirtinimams 
ir visuomet sunegalėjęs 
kreipdavosi į jį. Pas smukli
ninką už pinigus jam būda
vo labai gerai. Nes sunega
lėjęs gerdavo “kaduginę”, 
nuliūdęs — brande, gi iš
troškęs pasiganėdindavo ru
džiu.

Bet tą vakarą nors ir į- 
kaušus, vi stiek Kaului buvo 
nesmagu. Kasžinkas jam 
kušdėjo ant ausies, rasi, są
žinė, kad tie smuklininko 
visokie gyrimai yra tikra 
melagystė ir “kaduginė” 
netik kad nieko nepagelbsti 
žmogaus sveikatai, bet tik 
suteikia daug pelno smukli
ninko kišenini. Apsvaigin
tas vidujiniu neramumu, 
negalėdamas ilgiau smuklė
je būti, pagaliau nepasakęs 
nei “labanakt”, Kaulas smu
ko per duris laukan. Gatvė 
buvo pilna žmonių. Jie jau 
senai po vakarienės vaikšti
nėjo, gėrėdamiesi tyru oru, 
smagiu kvėpavimu. Gi Kau
las, lyg kad neturėdamas 
savo vietos, nei namų, šliti- 
nėjo šaligatviu stumdyda
mas praeivius. Tuo tarpu 
bažnyčios bokšte laikrodis 
nuskambino 10 valandą. Bu
vo geros išvakarės. Kaulas 
ir girdėjo laikrodžio skam
binimą, bet gerai nenugirdo 
valandų skaitliaus. Jam pa
sirodė, jogei esą dar tik aš- 
tuonios, tečiau visgi manė, 
kad perilgai jis smuklėje 
grožėjosi.

Na, ką darysi. Žmogus 
žodis po žodžiui užsiplepi, 
taip ir praeina laikas. Ro
dos, kad tas diskas tęsiasi 
gana trumpai, bet paskui 
pasirodo kaip tik atbulai.

Štai čiapat arti namai. 
Pavalgęs vakarienės dar ga
lės išsimiegoti.

Taip bemąstydamas priė
jo prie bakūžės durių. Pasu
ko durių rankeną, bet durįs 
neatsidarė. >•

— O tu r....... ! — sušuko
Kaulas. — Mat, užrakina 
duris toji ragana; kad ne
galėčiau ineiti. Palauk, aš 
tau išpersiu kailį. Tu ma
nai, kad aš koks pastumdė
lis? Ne, aš esu vyras. Ką aš 
noriu, tai galiu daryti, o tu, 
boba, valgyk duoną ir pote
riauk!

Šukavo Kaulas ne savo
lą platų, žambuotą butelį. 
Kaulas prisipylė stiklelį ir, 

balsu. Moteris tuo rėksmu prisidėjęs prie lupų, vienu
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vos, akimirkoj užiebė lempą, 
atspragiavo duris, ir, padė
jus ant stalo valgį, nuėjo 
pas vaikeliuSj kurie senai 
jau miegojo. Visai nepaisė 
vyro keiksmų.

Kaulas ir truputį nurimo. 
Moteries tylėjimas nedavė 
jam progos rėkauti. Tatai, 
nesurazdamas vaidams prie
žasties, visai nutilo, prisi
traukė kėdę prie stalo, ant 
kurio buvo padėta rakintas 
kumpis, bet visai atšalęs. 
Jis butų moterį privertęs 
kumpį sušildyti, jei ne stai
gus snaudulis, kuris jį apė
mė. Kaulas užsnūdo padė
jęs galvą ant stalo. Pri
spaustos prie stalo lentos 
šnervės stabdė jam liuosą 
kvėpavimą. Todėl buvo gir 
džiamas tik priklus knarki 
mas. Po valandėlei krito 
kaip negyvėlis ant žemės ir 
užmigo kietu miegu. Jam 
ten nebuvo nei kieta, nei 
šalta, šnarpavo kai kad ge
riausioj lovoj gulėdamas.

Tik rytmetį Kaulas pabu
do iš miego, kuomet laikro- 
dis-budilninkas pradėjo ne
maloniu balsu čirkšti. Pra
plėšė akis, ugi žiuri į savo 
patalinę — kietą aslą, į pa
galvį — sulamdytą skryb- 
lių. Nei nenusitaisęs, visas 
suodinas, suveltais plau
kais, užputusiomis akimis, 
pamėlinavusia nosies viršū
ne. Jautė begalinį troškini- 
mą. Pasiėmė kaušelį van
dens. Truputį sriūbtelėjo, 
bet tuojaus atgal vandenį 
išliejo iš burnos. Nei tyras 
vandenėlis nenori lieties 
viduriuosna, kur vieši pašė
lusioj! smarvė, betvarkė nuo 
vakarykščios “kaduginės”.

Kaulas lukeriavo, kada jo 
žmona atsikels, kada patai
sys jam pusryčius. Bet vel
tui. Žmona iš lovos nesikėlė. 
Ir nebuvo reikalo jai kel
ties. Ji namie neturėjo dau
giau nieko, kaip tik tą šal
tą kumpį ir truputį juodos 
duonos. Jai tik mintįs skrai
dė galvoje, atsimenant jau
nystės dienas, koki ji tuo
met buvo laiminga pas savo 
tėvelius. Kaip tai jai buvo 
gera, smagu; jos tėveliai 
buvo blaivininkai. Ji manė, 
kad ir Kaulas nebus gir
tuoklis. Bet viltis tankiai 
suvilioja. Dabar aiškiai ma
tė, kad jos pirmiau mylima
sis vyras paliko alkoholiaus 
bernu. Iš dienos dienoj mir
ko degtinėje. Nei jos ašaros, 
nei maldavimai nieko negel
bėjo. Tatai ant galo liovėsi 
jam ir išmėtinėti.

Kaulas matydamas, kad 
pusryčių ir pietų niekas jam 
netaiso, ėmėsi pats to dar
bo. Išsivalė blekinį viedru- 
ką, atpjovė porą šmotų kum
pio, atsiriekė duonos ir, pa
siėmęs nuo aslos skryblių, 
išėjo darban.

Eidamas darban galvojo 
pats sau vienas, kaip čia da
bar padarius. Ar nebūtų ge
rai išmesti vieną “kadugi
nę” pirm darbo, nes buvo 
nesmagu ir šonus peršėjo 
nuo kietos patalinės.

Nereikėjo daug mąstyti. 
Kaulas tuoj atsidūrė prie 
baro vakarykščioj smuklėj.

— Duok ką išsigerti — 
paprašė Kaulas.

—O ką gersi? — paklau
sė smuklininkas.

— Kaduginės, tik duok 
geros, iš pat Holandijos!

—< Gerai, gerai. Pas ma
ne randasi visokios, kokios 
tik širdis trokšta.

Ir pastatė priešais Kau- 

masis: atata, atata, tai pui
ki. Paskui paprašė dar stik
lelio, toliau trečio ir ket
virto, nes vieno buvo per- 
maža atgaivinti užnuodin- 
tą organizmą.

Ir išnaujo nusigėrė. Ne
girdėjo nei dirbtuvių švilpy
nių. Kuomet Kaulas jau vi
sai paliko be nuovokos, o 
be to nei pinigų neturėjo, 
tada prisiartino prie jo 
smuklininkas ir suriko jam 
traukties laukan nuo baro, 
nes jis tik kitiems besipi- 
nąs po kojų. Liepė jam eiti 
namo.

Kaulas, vos galėdamas 
pastovėti ant kojų, visgi su- 

• prato, kad jau genamas lau
kan. Norėdamas tečiau 

, h mu k 1 i n i n k u i pas i geri n ti 
dar tarė:

Aa, namo... Namo, tai 
namo, Ud butų gera dar iš
sigerti.

— () pinigų ar turi?
— Neturiu. Kur čia. turė

si. Bene tu manęs nepažįs
ti? Gavęs “pėdę” užmokė
siu.

— Tu man ir taip skolin
gas už kelis gėrimus. Gal 
manai, kad pas mane bra
voras? Gerti nori, gi mokė
ti ne. Lauk iš smuklės!

Tai pasakęs, smuklinin
kas pagriebė Kaulą už 
sprando ir kaip pelų maišą 
išvertė per duris lauk...

Kuomet Kaulas prabudo, 
tik tada pastebėjo, kame e- 
sąs. Tuo tarpu subraškėjo 
duris ir tarp anų pasirodė 
policiantas, tėmydamas į 
kambario vidų, ar nepama
tys jam reikalingo kaltinin
ko. Pamatęs Katilą kertėje 
bevirpantį, liepė jam tuo
jaus išeiti ir nusivedė jį 
prieš policijos nuovados tei
sėją. Teisėjas akimirkoj už 
girtavimą ir nemoralį pasi
elgimą uždėjo penkiolika 
dolerių pabaudos. Kadangi 
Kaulas neturėjo pinigų, tu
rėjo už tai išbūti 30 dienų 
kalėjime.

Atlikęs kalėjime bausmę, 
Kaulas nustojo girtavęs, 
paliko blaivininku ir di
džiausiu kaduginės prieši
ninku.

Blaivininkas.

APIE ŠIAURĖS MEŠKĄ.

Šaltuose žiemių kraštuose 
veisiasi šiaurės meškos. 
Jos nėra labai baisios žmo
nėms. Jos maitinasi ypač 
roniais, moržais ir bangžu- 
vėmis. Neretai užpuola ir 
sūrį j a žmogų.

Žiemai užėjus patelė ap
leidžia vandenyno pakran
tes ir visai žiemai užsnųs- 
ta pusnyj. Patinas vargais- 
negalėmis praleidžia žiemą 
po atviru dangum. Pavasa
riop patelė išeina iš savo 
guštos jau ne viena, bet su 
vienu ar dviem nutukusiais 
vaikais. Šiaurės meškos ga
li gerai plaukti Jos gali 
vaikščioti lygiu ledu, kur 
nei arklys, nei žmogus ne
gali vaikščioti. Taip yra 
del to, kad po jų letenomis 
yra trumpi, aštrus plaukai, 
ačių kuriems jos 
ant ledo.

Šiaurės meškų 
yra skirtingi nuo
meškų. Šiaurės meška, priė
jusi prie medžio, vargu bau 
žinotų, kas daryti. Kitos 
veislės meška tuoj slinktų 
medin ir ieškotų medaus. 
Meškos maitinasi šaknelė
mis, uogomis, medum; jei 

nusigalabija gy-
arba net žmogų ir su-

neslysta

papročiai 
paprastų

pasitaiko

ėda. Ėda bile kokio gyvu

žmo
lavoną.

Šiaurės meškos yra 
tos. Todėl jas sunku 
rėti tarp pusnių arba 
ledynų. Ant ledynų jų d; 
nai matosi. Neretai ledyi] 
su meškomis pasileidžia j 
re pietuosna. Ledynas ii 
tirpti ir tuomet, žinom 
meškoms esti liūdnas gala

L. M. DR-JOS PAS® 
TINIŲ MARŠRUTAI® 

NEW YORKO APIELIN 
KĖJE.

Spalių 16 d., ketverge — 
Simano Daukanto Dram. 
Draugijos parengtoje vaka* 
pienėje, Brooklyne, N. Y.®

Spalių 17 d., pėtnyčioje® 
Newark, N. J. )

Spalių 19 d., nedėldienyl 
Brooklyne, N. Y. “Vyturėl 
lio” dramos draugija štai 
to scenoje Tautos Namui 
naudai “Kornevilio Var-I 
pus”. J

Spalių vt d., nedėldien® 
je — New Yorke, N. Y. J

S]>alių 20 d., panedėlyj® 
— Elizabeth, N. J. |

Spalių 21 d., utarninke—1 
Bayonne, N. J. B

Spalių 22 d., seredoj —■ 
Passaic (ir Paterson), N. jfl

Spalių 23 d., ketverge —1 
Jersey City, N. J. Vakar! 
Brooklyno ir apylinkės dia 
jų atstovų Il-oji koufereifl 
ci j a. B

Spalių 24 d., pėtnyčioje- ® 
Maspeth, N. Y.

Spalių 25 d., subatoje ® 
Brooklyne, N. Y. vieša I® 
siuntinių Priėmimo Kon® 
teto rengiama vakarien® 
svečių, taip sakant, priii® 
tuvės ir išleistuvės. ?’

Spalių 26 d., nedėldienj 
j e — Brooklyn, N. Y. Pi® 
kalbos Williamsburg’e, M® 
Caddin Memorial svetain® 
je, Berry st., tarp 2-roB 
ir 3-ios gatvių. J

Spalių 27 d., panedėlyje-B 
Central Brooklyn’e, N. Y»

Spalių 28 d., utarninke-■ 
So. Brooklyne, N. Y. į

Spalių 29 d., seredoje —B 
Blissvįlle, N. Y. |

Viršuje paminėtų vietil 
lietuviai yra kviečiami s ui 
sitarti tarp savęs ir priimti 
pasiuntinius kuogražiaul 
šiai. Butų gerai, jei ir l.il 
tų vietų lietuviai pasekti! 
Brooklyno, Chicagos iijdl 
tu miestų lietuvių pav.® 
ty. kad išrinktų tam ti® ri, 
komitetus, kurie apian® 
dr-jas ir kviestų jas a® 
mis iš savo išdo prisid®? 
prie Tautos Namo statym®

Brooklyn’o Komitetais

— Pirkau pas tavo ši® 
tą lazdelę. Sulyg tavo tvirl 
tinimų lazdos galvute turėJ 
jo būti iš dramblio kauk! 
Tuo tarpu persitikriuaJ 
kad tai tik imitacija. H

— Ištikro? Na, maj® 
prie ko prieina Iriasi® 
mai! Kas-gi butų daleid® 
kad šiais laikais net draiJ 
bliai turi klastingus dantiji

— Aš norėčiau pirkti liB 
mus už miesto, bet kad tij 
namai būti vieną myli 
atokiai nuo kitų namų.

— Ar tamsta nori iš 
dirbinėti bombas?

— Ne, aš noriu pradėt; 
mokinties groti triuba.

Knygvedis: — Kode 
šiandie “bosas” yra tokifJ 
me gerame upe? 1

Ofiso vaikas: — Ba ji 
ištisus u metus taupė brd 
Žukų nudegulius ir suri^ 
tiek, kad aš anais ši;® j
galėjau pakurti kakaį
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KATALIKAS

PROTESTAI

’ADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 
MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

PIRMOJI DALIS.
ANT ŽEMĖS.

(Tąša).
ii pamatyti ir pagriebti Viešpaties 
is dūšios.
tpjakę velniai daužėsi į kryžių ir 
drugeliai nuo meile degančio Jėzaus 
iisio kryžiaus pasvilo sparnus ir kri- 
augdami bei keikdami į pragarą prie 
s Liucipieriaus kojų, teisindamiesi:
— Nematome Jo!... Nieko nebemato- 
Jis mus apjakino!...
Pats Liucipierius baisiai perpyko, iš- 
: savo sparnus, surietė nagus ir žaibo 
umu nulėkė ant Golgotos kalno, įkibo 
;ią kryžiaus viršūnę ir kaip vanagas 
io Jėzų Kristų su dūšia ir kunu į pra- 
nusinešti, bet Jėzaus kūnas buvo vi-

įsiutimo tik drebėjo, iš neapykantos 
ė savo velniškais dantimis bei iltimis, 
lamas viršuj Kristaus galvos laukė, 
let galės sugriebti Jo dūšią. Tada Je- 
paskutinį kartą pakėlęs akis augštyn 
ūso ir pasakė:
— Tėve, į Tavo rankas atiduodu dū
savo !...
Liucipierius pažiūrėjęs į meile degan- 
Jezaus Kristaus akis, tuojaus ap- 
kaipir jo pasiuntiniai; apjakęs per- 

ido ir iš gėdos degdamas pakilo nuo 
taus lėkti į pragarą, tik apgraiboms 
ipo iš po kairės Kristaus latrą ir pa- 
e pakaruoklį Judą, krito su baisiau- 
triukšmu į pragarą, kramtydamas iš 
itimo ir gėdos savo sugniaužtas kum-

Verkdama Dievo Motina, Pana Ma- 
' stovėjo po kryžium kartu su mylimu 
niu savo Sunaus Jonu ir Marija-Mag- 
ia...
Staiga, kaip debesys nukrito būrys 
ždžių; plevėsuodamos savo sparnais 
ra, gailestingai čiulbavo, tarytum, mo- 
per laidotuves:

— Mirė, mirė, mirė, mirė!...
Neilgai trukus, nusileido daugybė 
•lių, čirškančių priešingai:
— Gyvas, gyvas, gyvas, gyvas!...
Išgirdę žydai žvirblių kalbą/ paėmė 
ivą ir perdūrė Jėzui šoną, lygiai taip, 
kada tai prisisapnavo Panai Marijai, 

i ištekėjo iš šono žaiždos kraujas su 
eniu. Ties galva Atpirkėjo .Jėzaus ple- 
zo kregždės ir kąip kokiu gedulingu 
tunu) kaspinu sukosi aplink; tai ma- 

žvirbliai susigėdino ir nulėkė ša- 
3o to laiko dabar kasmet dienoje 
« Si mano ir Judo velniai baisiai 
W gaudo žvirblius ir pūrais pila juos 
Karą.
Iš kraujų, ištekėjusių iš žaiždos Je- 
Kristaus, išaugo baltos lelijos, o iš 

iuotų ašarų Panos Marijos pasidarė 
n-iniai ir auksiniai lapeliai gegužių, 
>s augo prie kelio, einančio ant kalno 
)tos. Kur krito ašaros Marijos-Magde- 
, ten išdygo iš žemės labai gražios 
!tQS.
■kausmai ir kentėjimai Jėzaus Kris- 
louvo užrašyti kvietkoms Dievo gar- 
■žmonių atminčiai...

nė ant valdžios, nė ant žmonių. Visuomet 
buvo tą savo Sunaus kankintoją žmonių- 
žydų draugė, užtarytoja ir geradėja ligi 
pat mirties ir tokia paliko visiems am
žiams. Kiekvieną sykį, kada tik Pana Ma
rija, Motina Dievo, prisiminė sau žmonių 
nedorybes ir savo vienatinio Sunaus mir
tį, verkė kruvinomis ašaromis, iš kurią 
ant žemės augo labai gražios kvietkos.

Nors visas dangus Jos laukė kaipo 
karalienės, kad tik Ji greičiau ten atke
liautų, bet Jai buvo geidaus gyventi ant 
žemės tarp žmonių, nors nuliudime ir gai
lestyje. Žiūrėdama Pana Marija su ašaro
tomis akimis į žmonių vargus, norėjo pa
žinti ir pažino ant žemės visas žmonijos 
kančias, skausmus ir kentėjimus, kad pas
kui būti danguje kentančiųjų ir vargstan
čiųjų Motina.

Giliai užsimislijus, su didžiu nuliū
dima akyse, nesutepta nė vienu plėmeliu 
nusidėjimo, gyveno Pana Marija^ Dievo 
Motina, šioje ašarų pakalnėje per visą sa
vo gyvenimą; ir taip Jos paveikslą nuta- 
pino (pamuliavojo) apaštalas Lukošius.

Kada atėjo paskutinė valanda Panos 
Marijos gyvenimo, tada iš dangaus atlėkė 
Dievo pasiuntiniai-angelai ir pavargusiai 
Jos dūšelei atnešė porą lengviausių spar
nų, kad Ji galėtų drauge su angelais nu
keliauti pas savo šunų į amžiną dangaus 
karalystę, kur Jai vieta buvo parengta 
nuo paties sutvėrimo dangaus...

Švento Jono trioboje be kančių, be vai
tojimo, ant apaštalų rankų užmigo Pana 
Marija, Dievo Motina. Pasilikusieji apaš
talai širdingai atsisveikino su Marija, kuri 
pasiilgus savo Sunaus, nunešta angelų at
sisėdo ant Jai prirengto dangiško sosto, 
kuris buvo puikesnis už kitus sostus.

Žemė iš džiaugsmo sudrebėjo, kada 
įdėjo apaštalai Panos Marijos, Dievo Mo
tinos, kūną į grabą ir į kapą, bet dangus 
tuojaus atėmė Jos kūną, tą brangiausią 
turtą: angelai išėmė iš grabo ne mirusį, 
bet tik tam sykiui užmigusį Panos Mari
jos kūną; lėkė Ji angelų nešama, kaip 
šviesi žvaigždelė. Viešpats Jėzus stovėjo 
pas dangaus vartus ir laukė atlekiančios 
savo Motinos. Kada Ji jau prilėkė prie 
dangaus vartų, tada Viešpats Jėzus pada
vė Jai ranką: palengvėle įvedė į dangų, 
pasveikino, pabučiavo ir aprodęs visą ban
gaus karalystę, atidavė Ją savo Tėvui...

Iš Panos Marijos kapo kilo labai ma
lonus kvapas. Kur Jos kūnas gulėjo, ten 
išaugo baltos lelijos. Baltuoja ištolo krū
mas baltų lelijų, tarp lelijų suklaupę bal
ti angelai meldžiasi, o žemė drauge su vi
sais švenčiausios Panos Marijos, Dievo 
Motinos, garbintojais be paliovos gieda ir 
per amžius giedos:

— Palaiminta švenčiausioji Pana 
rija, Dievo Motina!...

Chicago, rugs. 15, 1913.
Aš žemiau pasirašęs pro

testuoju prieš tokį bjaurų 
pasielgimą socialistų laik
raščių, kurie drįsta purvais 
drapstyti musij tautos gerb. 
atstovus, dr, J. Basanavi
čių ir p. M. Yčą. Mano ma
nymu, tie nešvarus laikraš
čiai perviršija nuo pat pra
džios pasaulio papildytus 
tam panašius bjaurius dar
bus. Mat, ponai cicilikai 
mano, kad jie tokiuo savo 
pasielgimu pasirodys lietu
vių darbininkų apgynėjais, 
apgįs juos nuo išnaudojimo, 
o todėl darbininkai ir jų 
laikraščius ims plačiai skai
tyti. Bet cicilikai tokiuo sa
vo pasielgimu daug apsiri
ko ir ant jų veidų pasiliks 
amžinai juodoji paniekos 
dėmė už lietuvių tautos pa
kilimo varžymą. Visi geros 
valios lietuviai neklauso 
čicįlikų padaužų b j aurio j i- 
mų L. M. D. atstovi; ir gau
siai aukoja tautos reika
lams, podraug karštai pa
smerkdami visokį ardymo 
darbą.

Ant. Praščeviče.

musų tautos svečius-didvy- 
rius!

Šv. Jurgio dr-jos vardu 
pasirašo:

Jonas Liaukus, pirm.

Pataisymas.
“Kataliko” 37 numeryj 

po Bostono lietuvių protes
tu tarp kitų yra pasirašęs 
kun. T. Žilinskas, bet ne 
kun. J. Žilinskas.

Ma

Grand Rapids, Mich.
Mes, Grand Rapidso lie

tuviai, protestuojame prieš 
“Laisvės”, “Kovos” ir 
“Keleivio” redakcijas, kai
po vienybės ardytojas tarp 
lietuviu. Patariam tu laik
raščių tauzijimų nepaisyti. 
Gi gerb. dr. J. Basanavi
čiui ir p. M. Yčui šūkteria* 
me valio!

Šv. Kazimiero Liter, 
vyresnybė:

J. Teberis, pirm.,
V. Staševiče, rašt., , 
Maršalkos: .
M. Kilikeviče,
S. Grigaliūnas,
N. Grubliauskiutė,
M. Gerrickas.

dr.

Chicago, III., rugs. 15 d.
Mes visi L. Teatr. Kliubo 

“Lietuva” sanariai ir sana- 
rės protestuojame prieš mu
sų tautos išgamas, kurie, 
prisidengę socialistų vardu, 
prieštarauja ir burnoja mu
sų gerbiamuosius tautos 
veikėjus, dr. J. Basanavi
čių ir p. M. Yčą, kurie var
du Lietuvos Mokslo drjos 
nenuilstančiai darbuojasi 
tarp musų, kurie nesigaili 
sveikatos ir brangaus lai
ko del taip didžiai kultūri
nio darbo, kaip tai Lietuvių 
Tautos Namai Vilniuje. 
Protestuojame prieš tų ci- 
cilikų laikraštukus, “Ko
vą” ir “Laisvę”, taippat ir 
prieš kitus tam panašius, 
kurie išdrįso pavadinti net 
“žvėrimis'” tuos musų gar
bingus vyrus, kurių vardai 
nekados neišnyks iš lietu
vių tautos historijos už jų 
tokį darbavimosi ir pasi
šventimą tautos labui. Pro
testuojame prieš visus tuos, 
kurie stengiasi apjuodinti 
musų tautos veikėjus ir no
ri užkenkti aukų rinkimui.

Po protestu pasirašome 
L. T. K. “Lietuvos” valdy
ba :

St. Anučauskis, pirm.
M. Druktenaitė, vice-pir., 
J. J. Polekas, rašt.,
J. A. Drukteinis, knyg., 
Petras Žudickis, išd. 
Tam. Petrokas, maršalka.

Tamošius - Dominaitis, 
pirm, ir deleg. šv. Jurgio 
draugijos.

Stanislovas Juodauga, de
leg. nuo šv. Jurgio dr-jos.

Mik. Ruseckas, pirm, ir 
deleg. “Birutės”, teatrališ
kos dr-jos.

Jurgis Bendoraitis, de
leg. “Birutės” teatrališkos 
draugijos.

Marijona Jablonskiutė, 
pirm. Lietuvos Dukterų dr- 
jos.

Petronė Galeckienė, dele- 
gat. Lietuvos Dūk. dr-jos.

A. P. Kvedaras, lietuviš- 
(kojo choro vedėjas.
Tam. Dominaitis, pirm. 41 
kp. S. L. R. K. A.

Elzbieta Dominaitienė, 
pirm. šv. Vardo Marijos 
Pašelp. Draugijos.

Ona Saldukienė, Šv. Var
do Marijos Pašelp. Dr-jos.

Antanas Staponkus, 
Antanas Čiginskas, 
Juozas Geležius, 
Mikolas Dusevičius, 
Kun. Pranys Meškauskis, 
Jonas P. Vaitkus, 
Pranas Bartkus, pirm.

98 kuopos S. L. R. K. A.

Žuvo kalnuose. Tomia 
dienomis Šveicarijos kal
nuose žuvę keturi ekskur
santai, kurių lavonai pas
kui atrasta viename gilia
me kalno plyšyje.

Darbininką apsaugojimas. 
Šveicarijos mieste Berne 
atsibuvus tarptautinė kon
ferencija, kurią sušaukus 
Šveicarijos sąjunginė vy
riausybė. Konferencijos ti
kslas buvęs įvesti dirban
čią ir vaiką apsaugą.

Manebrai pasibaigė.
Francijos kareivijos dideli 
manebrai pasibaigę. Mane- 
brų pabaigoje laukan at
keliavęs ir prezidentas 
Poincare. Šiuose mane- 
bruose svarbiausią rolę lo- 
šę aeroplanai.

Nauja sufragistė. Prie 
sufragisčių būrio Anglijoje 
naujai prisidėjus ir Malbo- 
rough kunigaikštienė, iš na
mų amerikone Vanderbilt. 
Kariaujančios sufragistės 
ją persitikrinusios, kad mo- 
terįs turi susilyginti su vy
rais.

VISOKIOS ŽINIOS?]
M ---- m«n—Kai W lg

Karaliaus vizitą, šiomis 
dienomis Paryžių aplankė
Graikijos karalius
stantinas.

Kon-

Fran-Naujas rekordas.
euzas aviatorius (įlillbrand 
andai aeroplanu atlikęs 118 
mylių kelionę 50 minutė
mis. Vadinasi, naujas grei
tumo rekordas.

Laikraščius naikina. Ru
sijoje andai viena diena 
nubausta laikraščio “Nova- 
ja Rabočaja Gazeta” re
dakcija 500 rublių. Gi 
“Ziemia Lubelska” redak
torius gavęs 3 mėn. kalė
jimo.

Kirtis ir paėmimas į dangų Dievo 
Motinas, Panos Marijos.

girtis Jėzui Kristui paliko Dievo Mo 
viena ant žemės tarp ašarų ir skaus- 
iVisame Jos gyvenime buvo Jai tik 
inksmos valandėlės: kaip pamatė sa
mų užgimusį, ir, trečioj dienoj — iš 
rusių prisikėlusį.
’o Jėzaus mirties Dievo Motina, Pa- 
arija, nuliudusi gyveno dar 14 metų 
ventą Joną. Kelione per šią ašarų pa

baigė Ji maldose ir skausminguo- 
siminimuose apie savo Sūnų, žiūrė 
į dangų, kur gyveno Jos Sūnūs, žiu- 

r į žemę, kuri gėrė Jos laistomas aša- 
Nors septyni kalavijai pervėrė Jai 
įe nors Jos Sūnų erškėčiais apvaini- 
Krs prie kryžiaus prikalė ir širdį 
■ bet širdyje Panos Marijos nebuvo 
t^^ios rūstybės nė ant pasaulio,

ANTROJI DALIS. 
DANGUJE.

I.
Švenčiausioji Dangaus Karaliene, 

Dievo Motina, Pana Marija.
Po tylaus ir vargingo gyvenimo Pana 

Marija buvo paimta į dangų, kur dabar 
ilsisi ir džiaugiasi, bei linksminasi per 
amžius amžinoj šviesoj, čia ant šios že
mės vargo kartu su prastuoliais, betur
čiais, o ten, dangaus linksmybėse — kara
liauja ir prie Jos kojų lenkiasi su didžiau
sia pagarba visos dangaus galybės!...

Čia ant žemės nebuvo Jai vietos men
koj triobelėj pagimdyti Dievo Sūnų, o ten 
Jai priguli visos dangiškos platybės, žvaig
ždės7 ir puikiausi dangaus rojai.

Čia prastuolio pašiūrėje neturėjo kuo 
pridengti drebančio nuo šalčio, paguldyto 
ant šieno savo Sunaus, ten-gi žiba stebuklin
ga šviesa ir tviska įvairiausiais spinduliais, 
nesuskaitomi angelų būriai stovi Jai prieš 
akis ir laukia paliepimo, pasirengę kiek
vienoj minutoj Jai tarnauti.

Čia su birbynėlėmis piemenėliai Jos 
Simui žaidė, o ten gieda be paliovos Sera
pinai ir Kerubinai, net žvaigždės šokinė
ja.

Čia ant žemės reikėjo slapstytis nuo 
baisių budelių karaliaus Erodo, o ten, dan
guje, visos prakeiktos dvasios apmiršta 
nuo vieno sublizgėjimo arkangelo kalavijo.

Čia iš gailesčio ir nubudimo Pana Ma
rija, Dievo Motina, liejo ašaras, o ten nuo 
Jos mažiausio prasijuokimo džiaugiasi vi
sas dangus, o nuo giedraus ir linksmo pa
žiūrėjimo — apjuosia dangų orarykštė.

Čia viena apleista ėjo kruvinomis pė
domis savo Sunaus, o ten Ją lydi angelai, 
giedodami puikiausias giesmes Jai, gar
bindami Ją maždaug šitaip:

{Seka toliausi

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 7 d. laikytame 

šv Kazimiero dr-jos susirin
kime nutarta karštai prisi
dėti prie protesto, tilpusio 
“Kataliko” No. 35, prieš 
socialistų organą “Kovą” ir 
“Laisvę” už šmeižimą ger
biamųjų L. M. Dr. atstovų 
ir svečių, dr. J. Basanavi
čiaus ir 
Lietuvos 
vuoja L. 
stovai!

Draugijos vardu:
Pranas Šopis, pirm., 
Aug. Bugentavičia, pag., 
Jonas Bungarda, kas., 
J. Miliauskas, prot. rašt. 
E. Janušis, fin. rašt.

Chicago, Heights, III.
Karštai protestuoju prieš 

tuos visus laikraščius, ku
rie drįsta taip pažeminti 
musu garbės vyrus, dr. J. 
Basanavičių ir M. Yčą.

Jonas Albrektas.

Įlindo krateran. Profess. 
Malladro nesenai įsileidęs 
1.200 pėdų giliai Vesuvio 
krateran, ty. giliausia už 
visus kitus tyrinėtojus. Ten 
jis atlikęs žymias observa- 
cijas.

Nušauta kunigas. Nea
polio viename priemiestyj 
gimę ant gatvių smarkios 
riaušės. Riaušių priežasties 
telegramas nepaduoda. Vie
nas kunigas-senelis mėginęs 
įnirtusias minias numalšy- 
šyti, bet tuoj iš minios pa
leista į kunigą kulipka ir 
jis užmušta ant vietos. Po 
to policija ' su ginklais mi
nias išvaikė. Daug asmenų 
sužeista. x

p. M. Yčo. Šalin 
išgamos! Lai
M. ir D. dr-ju

gy- 
at-

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuviška Draugystė 

Broliškos Pašelpos po var
du šv. Jurgio, rugsėjo 7 d. 
š. m. turėjo savo susirinki
mą, kuriame įnešus pirmi
ninkui, nutarti protestuoti 
prieš “Kovos” ir “Laisvės” 
redakcijas už šmeižimus 
L. Mokslo ir Dailės Dr-jų 
atstovų, gerb. dr. J. Basa
navičiaus ir p. M. Yčo. Rei
kia žinoti, kad tie laikraš
čiai da visai nešinalė gimti, 
o jtj redaktoriai dar kur 
dausose slimpinėjo, kuomet 
musų gerb. Joųa^.< Basana
vičius jau plačiai' musų tė
vynei Lietuvai buvo žino 
mas, kaipo vienas veikliau
sių ir nenuilstančių tautos 
gaivintojų. Musų dr-stė 
karštai protestuoja ‘ prieš 
“Kovą’’ ir “Laisvę”, o gerb. 
J. Basanavičiui ir p. M. Y- 
čui ištaria sąjausmo žodį 
už tas ciciliku šelmvstes.x u •/

Protestuojami prieš visus 
tuos, kurie drįsta niekinti

Worcester, Mass.
Kadangi gerbiamiems 

“Lietuvių Mokslo Draugi
jos” atstovams atvykus pas 
mus, Amerikos lietuvius, 
kad mumyse sužadinti tėvy
nės meilę bei parinkti aukų 
pastatymui “Lietuvių Tau
tos Namų” sostapilėje, Vil
niuje, savaitraščiai “Lais
vė”, “Kova” ir “Keleivis” 
ėmė kuošlykščiausiais žo
džiais šmeižti gerb. dr. J. 
Basanavičių — žmogų, kur
sai del savo nuopelnų tėvy
nei galėtų vadinties tėvu 
lietuvių tautos ir gerb. ad
vokatą, dūmos atstovą, p. 
M. Yčą — vyrą, kursai už 
ats i žymėj imą moksle gavo 
nuo Tomsko universiteto 
auksinį medalį, ir kadangi 
“Laisvė”, “Kova” ir “Ke
leivis” savo šmeižimais pri
sideda prie lietuvių tautos 
priešų, sėdami nesutikimus 
tarp tautiečių ir kenkia la
bai svarbiems musų tautos 
reikalams, kaip ir pastaty
mui “Lietuvių Tautos Na
mu ”,

Todėl mes, žemiau pasira
šiusieji, Worcester’io lietu
vių organizacijų ir valdy
bos nariai bei delegatai pa
remiame brooklyniečių pro
testą ir sykiu protestuoja
me prieš “Laisvės”^ “Ko
vos” ir “Keleivio“ ir jų 
sėbrų nešvarų veikimą.

Kun. J. J. Jakaitis, kle
bonas, pirm. Priėmi 
Hdieto.

Potviniai. Andai visoj 
pietinėj Francijoj smarkus 
lietus pagimdęs negirdėtus 
potvinius. Miestuose ir so
džiuose, išsiliejus upėms, pa
daryta labai daug nuosto
lių. .

Italus pliekia. Benghasi 
apylinkėse, Tripoly j, italu 
kariuomenė buvus smarkiai 
susirėmus su arabais. Po 
kruvinai kovai arabai nu
stumti į tyrynus, bet ramy
bė nepramatoma. Kovoje 
<ritę 33 italai su vienu ka
pitonu.

Rojalis svečias. Vokieti
jos kaizerio vienas sūnų, 
Friderikas Vilius, 1914 me
tais, ’ keliaudamas aplink 
svietą, manąs atlankyti ir 
Suv. Valstijas. Apie tai 
Berlyne oficialiai paskelb
ta.

Susidaužė su bangžuve. 
Į St. Johns, New Found- 
lande, atplaukęs sugadintas 
d'anų garlaivis “Reitz”, 
kuris vandenyne susidau
žęs su bangžuve. Garlaivis 
tuojaus imta taisyti. Bang- 
žuvė po susidaužimui panė
rus ir nuplaukus savais ke
liais. Be abejonės ir jai 
turėjo kliūti nemenkai.

io

Apgavo kompaniją. Gar
laivi!; kompanija “Ham
burg-North America” sa
vo agentų apgauta $200.000 
tuo budu, kad jie ant al
gų listo visuomet padavi- 
nėję nesančių darbininkų 
(skaitlių. Prasidėję tardy-

Maurai nepasiduoda. Iš 
Morokko Paryžiun praneša
ma, kad tenai francuzų ir 
hispanų kova su maurais 
nepasibaigianti. Andai Cen
tą apylinkėje maurai išžudę 
visą hispanų kareivių būrį. 
Hispanams pagelbon pasku
bę francuzai, bet maurai 
tuo tarpu atsitolinę.

Moterių lygiateisė. Ho- 
landijos. parlamentas priė
mė įstatymus, kuriais su
teikiama moterims balsavi
me teisės, tečiau su neku- 
riomis pasargomis. Mote
ris tuo nesą užganėdintos, 
jos reikalauja sau pilną 
balsavime teisią, lygią su 
vyriškiais.

Nusišovė. Heildelberge, 
Vokietijoje, nusišovus ku- 
nigaikštaitė Sofija von 
Sachsen - Weimar - Eise
nach, kuriai tėvas uždrau
dęs tekėti už vieno turtin
go Berlyne bankininko, žy
duko. Po laikui tėvas gai
lisi dukters.

Prieš lakūnus. Vokieti
jos karo ministerija išlei- 
džiusi aštrus įsakymus prieš 
lakūnus, perlekkiačius Vo
kietijos sienas. Tasai įsa
kymas daugiausiai atkreip
tas priešai franeuzus.

Nauji šautuvai. Anglijos 
karo ministerija sumanius 
savo kareivijoje įvesti nau
jus patobulintus šautuvus, 
kurie busią geriausi už vi
sas šautuvą sistemas Euro
poje, tatai ir Anglijos ka
reiva busianti narsiausia,

8



AUKOS TAUTOS NAT 
MAMS VILNIUJE.

WAUKEGAN, ILL.
Po sieksnį žemės: Kun. kleb. Myko

las Krušas, Motiejus Budrumas, Vin
centas Rymas.

$2.00: Juozas A, šalčiui.
Po $1.00: Kaz. Vaitiekūnas, St. ži- 

burka„ J. B. Vaitiekūnas, St. Austinas 
N. Ciapas, A. Jankauskas, M. Ra
kauskas.

Smulkių aukų $6.50, ,'
Viso $47.00.

KENOSHA, WIS.
$104.00: Kun. kleb. J. A. Gadeikis.
Po $1.00: V. šliogerįs, B. Rančius, 

A. Bakšys, B. Oliaka, P. Jusys, V. 
Bytautas, J. Urbikas, Enr. Labanau
skas, J. Maenorius, M. šipelis, Ą. Pe- 
traševičius, V. Varanavičius, M. Mili- 
kauckas, T. Morkus.

Smulkių aukų $14.40.
Viso $132.40.

t dol. aukav o:Pranas žilaltlfc
Po $2.00 aukavo: Pranas žilalti*, 

Jurgis Kvieskevičia, Martynas Liut
kus, Petras Gudaitis ir Antanas Ba- 
kanas.

Po 1 dol. aukavo: Kazys Beginąs, 
Kazys Aleksa, Kazys Puidokas, Ka
zys Majauskas, Adomas žičius, Miko-. 
las Gradzevičia, Kazys Januškevičia,' 
Jurgis Malinauskas, Jonas Steponavi
čius, Mikas Bublis, Stanislovas Bub. 
lis, Kazys Baltrušaitis, Stanislovas 
Jonaitis, Antanas žemaitis, Anupras 
Uitis, Mat. Vincevičia, Andr. Grigaliū
nas, Antanas Kvieskevičia, Florijonas 
Kaščičas, Povilas Antanavičia, Kazys 
žilaitis ir Ant. Trumpaitis.

Po 50c. aukavo: Juozas Jonuška, 
Jonas Kniupštis, Kazys Tumas, Vla
das .Karpavičia, Juozas Karpavičia, 
Kazys Gerbatavičia, Vincas Miškaus- 
kas, Petras Karpavičia, Antanas Gle
bus, Juozas Gradzevičia.

Viso per “Tėvynės” red. $157.50.

—a

Halsted Furniture Co.
1936-1938 SO HALSTElS ST., tarp 19 ir 20 gatvių P1936-1938 SO HALSTED ST., tarp_______

Ateik ir apžiūrėk mus di- 
dėtį išpardavimą.

Grynais pinigais arba ant goru Hmokesžiu. 
Klausk V. Makavecki—oleškok Rakandų Krautuvės.

Ši tvirta kede del valgojamojo katu- 
■ bario, su gera pasoste, visur par- OO n 

siduoda $1.25 mus kaina .... . ..... OOU

gatvių

Sieksni žemes: Kun. klebonas Vin
cas Sla vynas.

$2.00: Jul. Vaineikis.
Po $1.00: M. Juška, M. Skėrys, P. 

Umbrozevičius, O. Zaikauekienė, K. 
Panktiuekas, A. žiurys, A. Bubelis, J. 
Pilypą vičius.

Smulkių aukų $8.55,
Viso $29.05.

SO. OMAHA, NEBR.
P-as M. Yčas surinko 24 d. reugpju- 

čio:
Sieksnius žemės pirko ir Tautos 

Namams padovanojo.
Kun. Jurgis Jonaitis, pirko du siek

WESTVILLE, 1-L.ii.
Penkis sieksnius žemes pirko ir 

Liet. Mokslo Draugijai padovanojo 
Westvilles klebonas gerb. kun. Kazys, 
Srkipkus.

Po vieną, sieksnį pirko: siuvėjas 
Edv^- Zaniauskas, graborius Jonas 
Urbas, angliakasys, Juozas Uždavenis 
angliakasyklų užvaizdą Vincas Kreivė
nas, mėsininkas Antanas šlikas, krau- 

' tuvininkas Tadas Lukoševičius, sa- 
liunininkas Aleksandras Daugėla, ci
garų fabrikantas Nikodemas Gendval- 
nis, saliuno savininkai Jonas Matukas 
ir Liudvikas Nusteikis, saliunininkas 
Antanas Ilginis, kineinoteatro savi
ninkas Mikas Geryba, krautuvininkas 
Pranas Vargonas, bučerninkas Jonas 
šliažas, Barbora šliažienė ir miesto 
teisėjas Andrius Apanaitis.

10 dol. aukojo kun. Jonas Maezynski 
(lenkas). , —

Po 5 dol. aukavo: Juoz. Lukanskas, 
Jonas Žebrys ir Petras Daujotas (mie
sto rnajora s).

3 dol. aukavo Izidorius Lukoše
vičius.

Po 2 dol. aukavo: Jonas Cernevi- 
čius, Jurgis Karpavičius, Petras Jo- 
nonis ir Petras Bartkievičius.

Po 1 dol. aukavo: Jonas Deltuva, 
Ant. Vaitkus, Juoz. Deltuva, Pr...Balc- 
kus, Kaz. Kudreckis, Dz. Mažeikis, 
Kaz. Dambrauskas, Pr. Vargonas, Mot. 
Urbanavičius, Jon. Jonikas, Jonas 
šliažas, Barbora šliažienė, Jon. Kvak- 
šas, Nik. Gentvainis, Juoz. Norkus, 
Gab. Gudauskas, Kaz. Mičiuda, Kazys 
Kačiušis, Jonas Kirvelis, Ant. Mali
šauskas, Al. Mikučionis, Ant. Jan- 
čauskas, Ant. šlikas. Petr. Karbauskas, 
Tam. Vištartas, Kaz. Mičiuda, Vin. 
Vitkauskas, Petr. Lukauskas, Petr. 
Gladkauskas, Vin. Cernockis, Liud. 
Mosteika, Kon. Lingvčnas, Jon: Mi- 
liauckas, Jon. Kilna, Juoz. Rotkis, 
Jon. Praitikas, Kaz. Majauckas, Fel. 
Majauckas, Pov. Zujis, Petr. Zimon- 
tas, Jon. Leita, Mik. Salaševičius, 
Jon. Jononis, Hilar. Urnežis, Kaz. Va
lys, Mat. Linkis, Juoz. Rakauskas. 
Jon. Jurgutis, Pran. Pintveris, Petras 
Mauricas, Juoz. Ridulis, Petr. Pily- 
paitis ir Pran. Geisleris.

Smulkių aukų — 12 dol. 18c.
Viso labo Westvillse lietuvių sudėta 

314 dol. 58 centai.

sniu ...................   $25.00
Klem. Treinavičia, Gardino gub. ir 

parapijos.......................................... $10.50
Juozas Sviežauskas, Telšių pav.,

Kauno gub....................................  $10.50
Juozas Jauulisnis, Vabaln. parap., 

Kauno gub.................................   $10.50
Po 5 dol. aukavo: Aleksandra A. 

žalpis ir B. Maslauskas.
2 dol. aukavo Vaškelevičia.
Po $1.00 aukavo: M. Maslauskienė, 

Gerzaitis, V. Akramavičius, Bartkus, 
Jonas Balašauskas, Povilas šaučiunas, 
Ignas Litvinas, Stasys Radžius, Ant 
Smailis, Juozas Lukoševičia, Juozas 
Stadalis, St. Nutaūta, Pranas Vilnaue- 
kas,' Valerijonas Gryniov, Br. But- 
kevičia, Sim. Treinavičia, B. Pludska, 
Juozas Juniavičia, Ona Žalpiene, Bron. 
Boždžiakas, Kazys Kušleika, Juozas 
Marjonaitis ir K. Jagelia. 1

50c. aukavo A. Grantas.
Smulkių aukų surinkta $12.25.
Viso So. Omahoje $104.25.

I Išgydysiu Jus 
L, £ J PASLAP- 
SlBOUaTIIIGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
oe, o asz iszgy

gvarant uoju 
kiek vien amu 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz iss 
gydysiu jus us
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste,

randas ir turi 
didelius iszka- 
Bzcsius. Asu 
tartoiu ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k tv
ylas asz pats 
importuoju.
Dabar laikas 

iszslgydyti Ir būti sveiku. Bodą ir Iss- 
sguniimasvojimas dykai, ar gydysiesiar 
ne. Ass pritaikysiu mano maža nemo
kesni, pagal j asu liuaga įėjima. Netruk
dyk! bet atsilankyk ozendiem

Asz kalbu tletuvlszkal.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave,, 2 lab. virssuiBan* 
kost prie 18tos gnlrres, Chicago, Hl.

DR. RBNFBR. Specialistas.
VaL«r. iki8:30 v., nedel. 8r. iki 12 dim

Ši puiki kanopa, tikro ilgio, su labai 
tvirtomis sprendžimcnis, vertesCTF QC 
$12 parsiduoda už. M i..-į.. . .T.1’

Šis didelis kepimui ir virimui W??
^pečius su augšta gera kamarai- .'mL
*te, gvarantūota, kadCOOQJ S®
keps ir virs gerai, tik KSj
Šis ąžuolinis šildytuvas puikiai 
panikeliotas. .Apšildyš 2 kam- "MjB
bariu. Šią sayaitę 35.99____®

Ši tvirta ąžuoline komoda st 
dideliais stalčiais ir drūtai pa' 

padaryta. Šią 
sąvaitę 35.99

“Kataliko” Agentai.

A. JUREVICIA, 
“Kataliko” agentas.

Užrašau “Kataliką”, priimu apgarsi
nimus, paieškojimus Chicagoj ir ki
tuose miestuose. (

“Kataliko” Redakcija.

************************** ** - - - . - ----
*******
**

“KATALIKO”
Keliaujanti

Agentai! į
J. DiGRIS, *
S. SZAFRANAUCKAS. $

* * * *

* * **************************

M0K1NTIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
Kiekvienas žmogus privalėtą perskaityt šitą kningj

DANGUS
Pagal K. Flammarion, parašė'

P. brandūkas.
Yra tuo vardu kninga, kurioje aprašoma visos 

pasaulio slaptybės, visi beribės erdvės kūnai, ko
kius mes nuo žemės matome ir kokių, nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato Ihusų Žemės atsiradimas, jos judė
jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 
planetų padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai
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, 

kas
tą

labai žingeidus kiekvienam

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

Hygieniškas(Sveikatą duodantis) Juosmenys(suppart) 
yra geresnis negu raištis, suspensory arba diru^

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

turite skaudėjimų galvoj, 
strėnas, vidurių ligas arba 
nesmagumą visur, pavidnas

VALPARAISO, IND.
Valparaiso universiteto moksleiviai 

aukavo Tautos Namams Vilniuje.
2 dol. aukavo Kazys. Ambraziunas, 
$1.50 aukavo C. J. Majauskas.
Po 1 dol. aukavo: Dominikas J. Ba- 

gočius, Paulius Žilvitis, J. Naujalis, 
Z. Jankauskas, A. F. Budraitis, Juo
zas Kibortas, ir A. Misevičia.

Po 50e. aukavo: Julius Kaupas, Mi
kas Strikulis, Kazys Kliauga, Izido
rius Janušauskas, Anicetas Linkus, 
Nikas Valasinas, Juozas J. čižauskas, 
P. Skala ndžiunas, Petras Varekojis, 
Kazys Zekas, T. J. Dobraškis, C. 
Baskus, J. šemuliunjs, Pranas S. Žu- 
raulis, Juozas Stankus, Klemencas 
Lelešis, Juozas Skripko, J. Bubelis, 
S. B. Bacevičius, J. Bartkevičia, F. J. 
Aimutis, Jonas Jagminas, A. Rasimas, 
T: Smitiias, G. J. Abromaitis, Bene
diktas Ciapas ir Stasis Eringis.
Po 25c. aukavo: Petras Gedgaudas 
ir A. Dixelis.

(Abelna suma pirmiau pažymėta).

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai

**************************
**
*
*
*
**
*
*
* **********************->KKM

GHAS. N. SMITH
Pritaiso

Szilumą, Gazą, Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. M.uhigan ava., Tel. Oakland 3457 
Bes- 2103 S. State st., Tel- Calumet 1684

4* *
*

kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir 
juo." laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs 
kningą.

Kaina poperos apdarais 5Oc
•• audeklo ** 75c

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

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

Jeigu 
silpnas 
abelną
tuojaus ateit į musų Apticką 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 ištjsimai (Varicocelė), 
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 tik vienas doleris (1.00) yra! 
teip mažas, jog pavidnas atsilankyti 
į bile katrą iš tų dviejų Aptiekų dėl 
tikrai pritaikomo Jums Juosmeniu 
(support). Nekentėk nei vienos die j 
nos. Ateik tuojaus. Krautuvėj 
atdaros yra visą dieną, vakarais ir 
Nedėliomis. Kožnas silpnas vy
ras gali šį Juosmenį - (support) ne
šiot dčl 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 Juostne- 
nis (support) yra ir užtad norim 
idant kožnas vienas turėtų progą iš
bandyti jį pats sau, nereikalauda
mi nuo Jus nevht tos mažos prekėd 
vieno dolerio ($1.00) kol nebusitJ 
užganėdintais.

Mes esame išskiriami agentai šių] 
Juosmenų (supports), kuriuos ga-1 
Įima yra nusipirkt tiktai Gvarantuo-1 
tose Aptiekose (The Guarantee! 
Drugstores) 456 South State St., iri 
14 South Clark St. NeužmirtkiJ 
te numerį kaipo ir gatvę. Įeidamas! 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekoriųj 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą 
Juosmenį vartot ir nešiot idant gali ] 
ma but atgauti kuonogreičiausial 
palengvinimą. I

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

Uranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Ar matei kada-nors laikraštį “DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nią puslapią 
didžiausio formato, vedamas ge
riausią redaktorią. Rasi jame 
geriausią raštininką raštą ir vi
sokią žinią iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvią reikalus.
“DRAUGAS” atsieina netass $2, puse! m. SI 
Užsieniuose metams S3, pusei metą $>.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67tli St. Chicago, III.

J. M. Tananevičia,
3249 So. 74organ St., CHICAGO, ILL. 

Perkūpčiams duodame gerą Tiuošimtj.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUH 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*

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 Aptieka, nužeminsime 
prekę parduodami už 50 centų su šiųom pirmu dėl iš
bandymo orderiu. Mes norim idant' kožnas vyras ži
notų kaip gera musų Aptieka yra duodami užganėdi
nančią progą su išbandymu šio Juosmenio (support). 
Tuojaus po perskaitymui šio apgarsinimo iškirpk ir 
atsinešk jį su savim į musų Gvarantuotas Aptiekas.

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

CHICAGO

Per “Tėvynės” Redakciją pirko siek
snius žemės ir padovanojo L. M. ir D. 
Dr-jų Namams statyti:

Moterų kliubas “Birutė” Lawrence, 
Mass. .......................   $10.50

Kaz. J. čeknis, Kauno gub., Vilkm. 
pav., Svėdasų par., Žubiškių kaimo; 
S. L. A. pavienis narys iš Ashland, 
Ohio, ............................................. $10.50

Lietuvių Daktarų Draugija Ame
rikoje, per Dr. A. K. Rutkauska, 
Chicago, Ill. ................................ $10.50

126 S. L. A. kuopa, New Yorko, 
N. Y. ................................................. $10.50

4 S. L. A. kuopa, Siuox City.
Iowa, ............................................. . $1050

l EURO P Ą.
TANKUS PLAUKINEJIMAI.

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 smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

Krautuvnikų ir agentų domai.
Mes ingabename ir didžiame skai

čiuj išparduodame įvairių dalykų lie
tuvių kalboj, kaip va: Dailus laiškai 
su

DL-KART NEDELINIS LAIKYTIS

Iš LINCOLN, N. H.
P. J. Purvis, moksleivis, Lincoln, 

N. H..................................................... $10.50
Jonas Velička, Antkalniškių kaimo, 

Butkiškės parap., Kauno gub. $10.50
Jurgis Puidokas, Vosknnų kaimo, 

Butkiškės parap., Kauno gub. $10.50
Antaiifts Puidokas, Pamituvių k., 

Stakių parap., Kauno gub. $10.50 
Pranas Masaitis, Karalgirio kaimo. 
Seredžiaus parap., Kauno gub. $10.50

Juoz. Trumpaitis, Pamituvių kaimo.
Stakių parap., Kauno gub. $10.50

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų trtp- 
gi visokį medžio padailinimu.

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

lietuviškomis eilėmis.
Atvirutės su lietuviškais parašais. 
Pasveikinimai vardo ir gimimo 

dienose.
Lietuviškos maldakningės.
Paveikslai ir romai.
Rašančiai.
škaplieriai.
Medalikėliai.
Kryžiai. , .
šventos lempos, 
šventyto vandens indeliai.
Stovylėlės.
Brangmenos. 
Šliubiniai vainikai, 
šermeniniai 
Lietuviškos 
Stonelės. 

šnikšdukai su
merikoniškomis vėluvomis ir daug ki
tokių dalykų.

Pilnas katalogas išsun ma
mas VELTUI VISOKIOMS KRAU
TUVĖMS.

P»s mus parsiduoda tik didžiuose 
skaičiuose (wholesale). .

The Lipman Supply House 
Dept. S.

527 So. Fifth Chicago, DI.

‘SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
(if. ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnycla,

vainikai.
Kalėdines atvirutės.

lietuviškomis ir a-

b H . --------- "

------------ —^‘pRSnN'UMERATA KAŠTUOJA: ----------------

AMERIKOJ fmeta?“s ,,pUSei matų $1.25
"KynPnPnT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-XJ U livX y4; joj jr Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

•R . >■ . .
Rašyk tuoj aus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go
620-522 W. S.uHi Ali., Mahanoy City, Pa,

“Ant 

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

į Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš P 
nepaprastai puikaus mišinio.

. Per daugeli metų sendinta I 
balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai. | 
miniai švelnios 

prieprovos daro !
SOLO degtinę! 
K geru vaistu 1 

šeimynų

STRĄUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St
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124 GRAND ST
2S mėty Jubilejinis numeris 10 c.

Rašyk greitai, o neprasta numeri gausi dykai.

uždėta t»se m. jau 27-ti metai

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

lu
ES

išsigydyt

H
l

9.

18.

-g

etft’

^Ąlliančn t.

u-
ŠOK-

Tel. TAKOS 4114 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti i si 
gerausio tabako

Jos. Bartkowiak, Iszdirbtju. 
4834 St. Paulina St, CHICAU, ILL

4.
5.
6.

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

Bell System

Dešimts tūkstančių naujų vardų ineis į naują spalio
1 mėnesio Chicagos Telefonų leidinį. - ‘ -

Tai reiškia, kad 10.000 daugiau piliečių suprato te
lefonų vertę.

riekurie mano, kad Įsirašyti į telefonu kningą yra 
mažos vertės daiktas.
Jie nori, kad ju vardai rastųsi Chicagos geriausiame 
ir parankiausiame adresu ir informacijų šaltinyje.

Spalio l=mą d.
bus paskutinė diena, kuomet galima dar bus paduo
ti savo vardą. Po tos dienos reikės laukti iki kovo 
mėnesio.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Mim & SlelnDach
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

išgydau į 5 dienas
be jokl^ paršui^ Ir skausmu

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

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 yrą parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

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

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

Slaptos 
VyrųLigos
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega. 
Nuovargį, Kraujo uznuo- 
dijlmų, šlapumo bėgimų.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vešiausia meti 
RODĄ DOVANAI.

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

Spedj allstasVy r ų Ir MateriįLIgu

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymų 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
Valandos 8 ryto iki 8vak. Nedeliom, 8 ryto iki 4 popiet.

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 užrubežinėse viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užprašant, “Vien. Liet.’’ reikia drau/iir prenumeratą siųsti per paštą 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. PAUKŠTIS & CO
BROOKLYN, N. Y

I
 DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus
Tikras lletnvya daktaras ' _ 

t ■ baigęs mokslą ateitavisks- k
• ■ !ne univerattets. Buvo mis- » _ ” M

CHIRURGAS

me universitete, Buvo mie
sto daktaro Indianapolie, 
Ind. ir epecljallekai moki
not NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po jgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus (rengė savo locną SANATORIUM 
(naminį ligonbntj) ir užlaiko visokius ligo
nius del gydymo ir darymo operacijų.

Gydo ligas:
Nno skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir 

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

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatlškal abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dekavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS

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

NEPDPQflSTfl
Proga už

Patrūkimą
Liaudies Dainos

SOLO BALSUI IR P LIANŲ I
Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS

1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ."..................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ...............................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ..................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ...T........................... '...?........
‘ SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................................į......... ..

VAI Aš PAKIRSČIAU ............................ .'........................... .
Už ŠILINGĖLĮ .............................................................................

7. DOVANOJO (dzūkiška) .......................................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ..................................... ..
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA....................VA..
10. SAULELĖ RAUDONA . ,
11. LIHGO (latviška) ..........
“Liaudies Dainas’’- užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

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

nil llf- ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokius ligas vynj ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagelba naujausių ir bran 

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi. ‘
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki $ po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). Phone Canal 3263

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORISKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

c -• v?' •

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

Si kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Sis veikalas yra vjęnas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojus,yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai stud’javęs^Jezaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuo^ražiau- 
sioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. - -Kiekvienas skaitęs, šią, kningą, 
gėrisi ja.'\Tai-gi kurie tik netari dar jos, 
tuoj turi gaut. <

Siunčiant pinigus adresuokite:

j. M. TANANEVICZiA
3249-53 S« Morgan St. CHICAGO, ILL.

Kadaisia Senai
ADAISIA farmeriams buvo čysta bėda. Vakare par- 
vėžliojęs iš lauko dirbęs, jis turėjo dar šimtus mažu 
darbeliu apie namus, tvartą, daržinę ir kiemą. Tie dar

beliai imdavo laiką ir nekuomet nesimatė ją galas. Reikėjo vandens 
pripumpuoti, malką prisipjaustyti, sukti ranka įvairias mašinas. Tai 
buvo vargingas gyvenimas. Bet tai buvo kadaisia senai, šiandie 
labai dažnai ant fartną rasi patogią mašinėlę, kuri'-visuomet gata
va atimti nuo savininko pečių visą darbą, prie kokio tik ji gali 
but pritaikyta.

Jei jus branginate poilsiu ir norėtumėte išvengti bereikalingą 
darbą, jus pirkit I H C mašiną, kuri yra pagirta ir tarp visų 
turi gerą vardą. I U C mašinos yra dirbamos tinkamai perdėm 
ir tarnauja ilgus metus pasekmingai. Ar tai jus norite pjovimui, 
vandens pumpavhnui, laistymui, elektrikiniai šviesai, separatoriaus 
varymui, daiktą pataisymui ir atlikiuėjimtli daug kitą vargingą 
ir nuobodžią farmos darbelių, jums reikia

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

I H G Aliejaus ir Gazo Mašinos
1 H C mašinos yra pritaikomos įvairiausiems darbams — pjo

vimui, laistymui, pumpavimui' ir t. t. Visaip pritaikomos — vertika
liai, horizontaliai, galima ant vietos pritaisyti ir kilnoti. Didumų 
visokią yra nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos varomos gazu, kerosi
mi, nafta, alkoholiu. Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos.

Pareikalauk, kad vietos I II C mašiną pardavėjas išparodytą 
mašiną ir išaiškintu visas jos dalis. Gauk nuo jo katalogą arba 
rašyk tiesiog:

D-ras Flint, ^idis patrūkimo specialistas Chi 
capoj siūlo nuostabu $10 isząydyma
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo bedas. Asz i užgy
džiau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 ISZGYDYTU PATRUKELiU.
Bernard Van Mynen, So. Holland, Ill.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, III.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi ran-ave. 
L«. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave. 
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti i>zkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima , intemni- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jūsų patrūkima iki 
milziniszko didumo ir Rli vesti prie užsmaugi
amo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelius, ateik arba 
raszyktuoj. Kodėl kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto bud u uz S10.

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

DR. FLINT
322 Si STATE ST., 2roFloro
Tarp Jaokson-bd. ir Van Buran*st,

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Ar SktiUr. Ką.d« Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur Ją gauti?

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

Raiyk adresu:

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

Telephon Yards 2750
Pirmos klasos karčema.

Turiu geriausią gėrimą, o cigarai, 
tai net iš pat Kauno. Salė veselijoms, 
susirinkimams. Čia panedėliais, 
tarninkais ir ketvergals mokoma 
ti. šokiai prasideda 8:00 v. v.

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

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europ takus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaua.

Kreipkite, prie tantiecrlo kuria yra aiaakuntla o visados cau.it telaiuca pa- tataavlma. PrienaiSar. Jurąlo baaa. 
•II W. 35rd St. Tel Yard 5423

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.

14.
15:

16.
17.

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

KORTĖS).

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c,

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

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

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

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

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

joje.
Lietuviškas namas.
Siesikią 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 
ją nuo kryžeivią.

Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno 
gub).

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN. 
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo, vienas iš pirmąją musą jaunąją 
rašytoją, kurie duoda mums pradžia grynos literatūros sriovei. kurią 
'isą pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimu* tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos 
i’ąjj dailu poezijos ir prozos linkini galima gauti tiktai už $1.00 pa*- 

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

‘‘Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kuingynuose ir krautuvėse 
.___________ ______ Reikalaukite visur.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIŲ PAŠALPIHE 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 metą Susivienijimas 

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

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
^kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen

tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopų.

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

10



u

r-

Ž-

vjw
—1

........ ........................... -...
ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS FO PRIEGLOBA AV. 

MARTI2TO.
Petr. Andrjauskas, pirm.. 

918 — 33rd. St. -i...-;
Juoz Szidlauskis vice-pro*, jg 

948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. llaStin^ i 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzl?wski, Fin. Sclat- 

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

2118 W. 20tli st. " ■ 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z- Kadzievskjį,

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

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
A. Beržinskis, Kasierius.

4600 S. Paulina St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

138 S. Meade St.
J. Auš v ra, Glob. Kasos,

159 Reese St.
J. Griraaila, Maršalka,

31 Techery 8t.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 

JUOZAPO PALM. SM.
J. žalaudauskas. pirmininkas.

4545 So. Lincoln St.
Pr. Stasiulis, Vice-Plrm.

4506 So. Wood St.
J. Polekas, rašt. Tp

1802 W. 46th St.
J. Volskis, Knygvedis.

4524 So. Wood St.
St. Anučiauskis, Iždininkas.

2511 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Loe Park Ave.
Teofilius Faustas. Pagelbininkas, 

78 Oxford St.Juozas Adomiuas, Prot. Sekr., 
R. F. D. No. 1 Box 172.

Alex Cerbauskas- i in. Sekr., 
78 Lee Park Ave.

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

"KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St.

Stnis. Stoueviče, Vice-Prez, 
858 — 33rd. St. 

jjfikodimas Overlingas, Bast. Prot,. 
XĄ 3245;,S. Morgan St.,
- Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
-e' 3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
018 — 33rd St.,

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court

»dMi
ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., -

Vaclovas Kasparavlč4< j-g 
873 Stanton Str.,

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

Antanas šeške viče. I Finansų Halt
503 New Grand Str., 

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Ddugher lane V." 

Juozas Staniulis Kasos. '
26 Brown Str., 

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

pirrnin., 
Avė., 
J.

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

Kaz., Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Clf Urbonas, sekretorius,
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

gV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINIST-iACIJA.
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, 

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

John P. Evvaldas viee-pirmin.
3247 Emerald, avė.

Ant. Mosteika, Protokolų Eaštin., 
821 33rd — PL

Vine. GrigaJivnas, Finansų Raštinink., 
1717 So. Canal St.

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

So. Wood St.
Kasierius.

So. Paulina St.
Gvardijos Generolas.

4628
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšeiis,

400/ S. HcrmitagC Avė.
L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1S49 W. 45 St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Taaaneviėff, Pirmininkas,

3 249 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievgkis, 

2118 W. 20th St.

:nistracija d«-stės šv. 
lįONO KRIKŠTITOJO. 
■tanevičia, Pirmininkas, 
V 858 W. 33 St.
■agauskis, Vice-Pirmininkaa, 
E325 So. Morgan St. _ 
Kis Sereika,' 
B221 Illinois Court,

an 8t. 
■at. Rast.

.ylvitis, IšdininkMį

Visą domaL
žirgvaiklo -Paskolinimo ir Budavo

jimo dr-ja <tidarys nauja 14-tą seriją 
spalio (October) ,15 d. 1913 m.. Šita 
dr-ja gyvuoja jau treti metai ir turi 
viršs $15.000.00 kapitalo. Iš tų pini
gų turi paskolinusi keliatą tūkstan
čių dolarių ant geriausių nuosavybių 
Chicagoje. Norintieji sutaupyti pi
nigų mokėdami po mažą sumą į sa
vaitę meldžiame atsilankyti ir prisi
rašyti į šitą dr-ją. Gali prigulėti vy
rai, moters ir vaikai. Susirinkimai 
atsilieka kas seredos vakaras 8:00 vai. 
L. Ažuko salėj, 3301 Auburn 
kampas 33 g. šita dr-ja yra 
valstijos priežiūra ir įmokėti 
negali pražūti.

Su pagarba,
Valdyba.

Reikalingas eu patyrimu lietuvis 
pardavėjas rubsį krautuvėj, taipgi 
pirmos klesos bushelman. Turį gy> 
venti netoli Ashland avė. Kreipkis.

Wolffs Clothing Store.
1225 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Reikalingas pamokytas, geras ir 
darbštų vyras 
prie malevonės. 
bį.

Jonas GirkontaA

(39-40-1)

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

Draugysčių Reikalai,
TAUPYKI! PINIGUS!

"Keistuto” Paskolijimo ir Budavo
jimo Dr-ste (Spulka) No. 1.

Nauja 49 Serija prasidėjo ketver
ge, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketverga- 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]4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išlygų 
del pirkimo arba statymą namų, 
pirmo mergišiaus (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 Illinois Court.

yra 
yra

ant 
per-

So. Union

kiekvienos 
keletu ak-

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) 
po priežiūra valstijom Illinois ir 
vedama pagal tiesas vak: jos.

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

Su guodoue,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phone: — Yards 2116 Wabash

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

yra 
yra

iš-

2200.

Draugija ‘ ,Dailydėsr’ laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketverga ir po 15 pirma ketverga 
vakare I. Mikaiaujuno svetainėje po 
No. 2334 So. Leavitt St. Kampas 
23 Pl; 7 vai.- vakare. . . į

S (36-49) ’

Susirinkimas. Dr-tė šv. Juozupo L. 
Mirties, turės savo susirinkimą, Nė- 
dėlioj 28 d. rugsėjo 1913 m. 1-ma vai. 
po pietų svetainėje parap. šv. Kry
žiaus ant 46-tos ir So. Wood gatvių. 
Kiekvienas sąnaris privalo būti ant 
■šios susirinkimo nes atminkite, jog 
tą pačią dieną turėsim didelį Teatrą, 
tai yra svarbus dalykai kuriuo turė
sim dpsvarstyti, teip-gi reikės rink
ti darbininkai,

Juoz.
J. J.

(39)

, ant Teatro.
Su pagarba, 

Žalandauskis, Prez. 
I’olekas, Sekret.

1802 W. 46th St,

Tėmykit nariai.
šv. Mateušo dr-sįės susirinkimas at

sibus nedėlioj rugsėjo 28 d. šv. Jur
gio salėj iš priežasties, kad tą pat 
dieną bus mus balius. Susirinkimas 
prasidės 12 v. po pietų Bus priimami 
ir nauji nariai.

N. C ..VliįlB-, nM.
<•»>

avė. ir 
jau po 
pinigai

15

ani kokio amžiaus 
Turės gerą uždar- 

Gali su pinigais prisidėti.
A. T. Karolevicz,

Milbury St., Woreestefį Mass. 
Box 50

11 d. rugsėjo likosi palaido
tas šv. Petro ir Povilo kapinė
se, Westville, UI. paeina iš 
Kauno g. Raseinių pav., Lau- 
kuvoz, parapijos, Stirbiškee k. 
jei kas apie jojo mirtį norėtų 
plačiaus žinoti kreipkitės šio 
antrašu.

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

Jauni arba seni Vyrai,

"AUŠROS” DR-JOS FĖRAI.
Atsibus 25, 27 ir 28 rugsėjo 1913’ 

Aušros svetainėje 3149 S. Halsted 
St. Kiekvienoj dienoj bus šokiai 
Muzyka brolių Sarpalių ir kiekvienoj 
dienoj bus atskira programa. Teip 25 
rugsėjo Ketverge bus 81-as kuopos 
L. S. S. Choro vakaras nes viso 
gramo šio vakaro 
ras ir jo nariai, 
parengtą Solisti; 
bato j "Birutės” 
28 nedėlioj 
clioros vakarus 
pradžių 25, 26 ir 27 Rugsėjo nuo 7:30 
vai. vakare o 28 nedėlioj nuo 2 vai. 
po pietų, Įvairumas programo užga
nėdins visus senus ir jaunus mergi
nas ir vaikinus. Meldžiame "visus at
silankyti ir paremti "Aušrą”, kuri 
užlaiko viešą knygyną skaityklą, 
(skaitymas dovanai visada) o teipgi 
Mokyklas, kaip dieninę teip' ir vaka
rinę.

Reikalingas partneris, suprantąs prie 
bučernes ir groeernės. Mano biznyj 
esti $3.000 apyvartos į mėnesį. Tu
riu du bizniu. Noriu gaut draugą 
arba parduoti vieną biznį.
3402 S. Halsted St. Chicago, Ill

(38-9-40). . ' * '

Ignocas Girkontas,
P. O. Box 338, Westville, Hl.

išpildįs 81-as 
26 Pėtnyčioj 
vakaras 27 
Choro vakaras

Laisvos jaunuomenės 
įžanga 10c. ypatai

pro- 
cho- 
bus 
Su- 

o

"Aušros” KOMITETAS.

Didelis Teatras ir Balius.
Dr-stė šv. Juozapo L. Mirties, stato 

scenoje keturių veiksmų dramą. Vardu, 
"šventa Elzbieta” nedėlioję 28 die
ną rugsėjo (Sep.), 1913 m. Svetainė
je Columbia kampas 48-tas ir Pauli
na gat. Prasidės 7-tą vai. vakare; sve
tainė bus atdara 6-ta vai. vak. Ti- 
kietas 25 c ir augščiau, ypatai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
meldžiame atsilankyti ant šio teatro, 
nes bus dar tik 1-mą sykį Amerikoj 
lošiamas, yra puikus perstatymas, Pa
rodo Elžbieto, šventumą ir kantru
mą teipgi jos neprieteliu nelabumą. 
Aktoriai yra gerai visiems žinomi nes 
bus visi lošėjai Liet. Teatr, Kliubo 
"Lietuva” kurie kiekviena užganė
dins, po teatro, bus puikus balius, ir 
prie puikios Muzikos, galėsit Kuka
mai laiką praleisti. Su pagarbą, 

Rengimo Komitetas.

-Metinis balins.
šv. Mateušo apašt. dr-stė rengia 

metinį balių nedėlioj 28 d. rugsėjo, 
Freiheit Turner salėj, 3421 So. Hals
ted St. Prasidės 5 v. po pietų.

širdingai užkviečiame visus be skir
tumo jaunus ir senus, vaikinus ir 
merginas iš visų Chicago dalių ir a- 
pylinkių atsilankyti į musų šaunų 
balių. Bus geri muzikantai gros lie
tuviškus šokius. Visi praleisit laiką 
linksmai.

Kviečia Komitetas.

Reikalinga mergina prie namų dar
bo. Atsakančiai merginai darbos ant 
visados, šeimyna maža. Mokesties iš 
pradžios $2.00 savaitėj.

Atsišaukite tuoj šiuo adresu: 
K. Katutis,

710 W. 18th St., Chicago, Ill
(39-40)

Phone' Randolph 1120

MAURICE J. GOLĄN
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

Ieškau vietos už-• kningvedį (book- 
eeper). Moku stenograiją. Galiu dirb
ti visokiame ofisęį.

Atsišaukite į "Kataliko” Red. 
3249 S. Morgan St. Chicago, Hl.

38-9-40)

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

PlaukinSja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
Žemos ir Kainos

$34

Paieškau brolio Juozupo Starkaus, 
Punkiškių Kaimo, Svedesų par. Kauno 
gub., 12 metų Amerikoje, Gyveno 
Pittsburge, Pa., kas apie jį žino ar 
pats malonėkite atsišaukti.

Mikolas Starkus,
51 Ellsworth St., Worcester, Mass.

Paieškau pusbrolio Juozo Dabulskio. 
Paeina iš Kauno g. Raseinių p., Šila
lės P., Vingininkų sodos. 7 metai at
gal gyveno Chicago, Ill.

J. P. Grybas, 
4644 So. Paulina St., Chicago, DI.

(39) '

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

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

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

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

ANT PARDAVIMO

DR. PETRAITIS, Dantistas
10756 Michigan Are , Roseland, Ui. 

KAMPAS 108 GĄT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 vai, 

vakaro, nedeldieniais nuo 9 iki 12 v. ry
to. Reikale prašau atsilankyti, o darbas 
bus atliktas atsakančiai.

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

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigią prekęš 
gyventoj vietoj per 
Works, IIĮjj. . .

iKas nori pirkti tai
TANANEVIC SAVINGS BANK 

3249-53 S. Morgan St. 4 Chicago, Ill.

labai geroj ap- 
lietuvių Grand

atsįšaukyte.

Ant Pardavimo. ■
Parsiduoda Bučernė ir Grocernė 

lietuvių užgyventoj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, Apie 800 knygučių, ir 
kitų. Priežasties pardavimo važiuo
ju į mokslainę.

Kaz. Ūseli,
3824 S. Kedzie Ave. Chicago, III.

(38-9-40-1)

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau- 

, su dubeltavu šriubu.
RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

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

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

Plaukia kas antra sukata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

ji,

27

P«»-

CO., General
Pass. Agent.
New York.

& CO.,
Chicago, HL

Broadway,
A. E. JOHNSON 

155 West Kinzie St.,
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.VAIDYS DRAMĄ "NAŠLAIČIAI”.

Lietuvių Jaunimo Ratelis statys sce
noje dramą "Našlaičiai” rugsėjo 28 
<1. šv. Jurgio salėj. Pradžia 7:30. Vei
kalas—išsimokytas iš rankraščio. Pa
rašytas J. J. Zolpo.

Kviečia Ratelis.
(39)

iškilmingas balius
Parengtas dr-stės Tėvynės Mylėto

jų Lietuvos penkių metu sukaktuvių 
nedėlioję Spalių 12, 1913, Jono Bau- 
kaus Svetainėje 8430 Vincennes Rd. 
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 25c 
porai. Bus kalbos įžymių kalbėtojų^ 
deklemaicijos, monoliogai, muzyka ir a- 
bielnai pasilinksminimai dėl publikos.

Užkviečiame visus vietinius ir iš 
aplinkinės lietuviu kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti šioje didelėje iškilmėje, o 
uižtikrinam, kad praleisite labai. nau
dingai ir gražiai liuosą laiką ir busite 
visi pilnai užganednti.

Po viskam gražus balius su įvai
riais šokiais.

(39-40)

PERSKAITYK IR KITAM PASA
KYK KAD

Dramos Draugija parengia labai 
juokingą Teatrą ir puikų Balių bus 
vaidinta pirmu kartu Chicago labai 
juokinga vieno veiksmo komedija . 
"Kurčias žentas” pagal Praneuziš- 
ka sutaisė Marę. Monologas "šykš
tus Raitelis” kuri atliks p. Kl. Jur- 
kęlionis ned., Spalio (Oct.), 5, 1913 
M. Meldažio Svet. 2242 W. 23rd PI. 
Svetaine atsidarys 6 vai. Lošimas pra
sidės 7 vai. inžanga teatran: 35c. 50c 
ir 75c.

Po te atrui balius su įvairiais šo
kiais, su įžanga 25c. Orchestra broHų 
Storgalių.
. Kviečia. .iBug.atsitaakytiKamititaw.

(8TW)

Parsiduoda 2 geru 
kinktais ir 
dą. Galima 
r hint.

arkliu su pa- 
duokepio vežimas su bu- 
sykiu arba po vieną sky-

J. Lebecki ir Co. 
Lake St. ir 23 Av. 
Melrose park, III.

(38-9-40)

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

sal- 
Už 

No
ki-

Parsiduoda grocernė, cigari; ir 
dainių krautuvė. Puiki vieta. 
$300 randos $20 su Ipagyvenimu. 
riti parduoti biznį ir išvažiuoti į
tą miestą. Biznis eina gerai. Aplin
kui lietuviai gyvena.
1537 W. 46 St. Chicago, III.

(38-9) J ’ •

Parsiduoda bučernė ir grocernė. 
•Stovi geroj vietoj, tirštai ap^yventoj. 
Biznis eina puikiai. Pigiai parduo
du del nesveikatos. Atsilankykit o 
išpasakosiu viską ko tių norėsit ži
noti.

St.-EicHMSs,
1132 Adams St., Gary, Ind.

(38-9-40)

Parsiduoda rakandai (furniture la
bai pigiai. Priežastis pardavimo, kad 
savininkas išvažuoja Lietuvon.

Galite atsilankyti vakarais. Atsišau
kite: ,v
1929 Johnson St., Chicago, Ill.

(39)

į Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ I 
Į TUcruIietuvisdaktara* sako taip: jeigu ser- 1 
< gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o

tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. 1 
goję. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus į 
pinigas, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai Į 
arba laišku tiesiog pas daktarą. Ignotą Staa> į 
ką, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi- į 
sokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Ligas, ( 
kurias jau nebegalima išgydyti sn lėkarsto- ( 
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o* < 
peracijų, Dr. Stankus turi savolocną PRI- J 
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už
laiko visokius ligoniu s. Čionai randasi viso- » 
kios gyduolės Oėkarstos) kokios tiktai yra ( 
ant svieto; visokios elektriškos mašinos su į 
pagelba kurių yra galima matyti visos lino- J 

‘gaus kaulus, i

J

ABELLS
M M.a»rUI BelU a S»MUIty

ANT RANDOS.
Arba pardavimo kepykla 

bariais pagyvenirithft' Kute 
ir daržinė vežimams;'" Yra 
tas. Kreipkis. e ’’

J. BierŽYnski, 
4600 So. Paulina St j ■ Tel.

. y'/1- 

su 8 kam- 
7 arkliams 
tuščias lo-

Yards 3881

1 i

^**********X**i**********M 
£ r «O- .
*

*
*
*f
įį seHiau»i«s u.y iujaa <>i
* poeto, praktikuojant 21 metus. Vi- 

sus ligonius stengtai uosi nžgane-

fdinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalnvimodieną arba rrak-

W tį. Esu specialistas li.nse vaikų, 
moterų ir> vyrų. m ~—1 -

£ visokias operacijas.

Telephone Yards 687

OIL G. 1. GUSIR,
3149 S. Morgan Stn Chicago, Ill.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge-

J 
* 
J 
K 
* 
i

5 *
*

T. ipgi darau Jį 
i

******-VS***^PK************4E-,, 
4r Telefonas Yards 153a j
* B 
*

DR. J. KULIS
lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

StS& So. Halsted St., Chicago, IHIaais.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuoo ryto iki 12: 6 iki 9 vakare.

%

M ------- ----------------- ---------------------ji Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo6 iki 8valt. >
#**^^^***^*****<<****»

Nauja Lietuviška

TfAPTIEK*»

AC atidariau nauja lietuviška , , 
Aptiek*. Al utlalkati Bcveraa gy- « t 
duokles, ir geriauiią Tra janke ir ‘ į 
geriausia* rusilku* l»m A* taip Z 
pat užlaikau vieokias Coles ii ienos < > 
tavynė*. Ateikite persitikrinti. į į

54B2 B. Hals*

'irvv OI ■ ■ W .

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turite pasiliuosuoti nuo pasidi- 

v dinančių gyslų, sunkaus trau-
g j kiančio skausmo vyriškume, 
j Hydroceles, Kylos, Hemorrhoi-

j dų, Raudonosios gyslos (nie-
■ žiančios arba kruvinos), Žarnų
I f užsikimšimo, Pilvo, Žaruų ir iš

Kepenų ligų. Mano budai gy- 
Kr dymo yra geriausi ir prekes že

miausios, dėl to, jog aš noriu 
Lmbhhmm idant kožnas vyras norintis sau 

AŠ asabiŠkai sveiku Pasilikti.
JUS GYDAU. Šiuom mano gydymu.

Visos ligos Vyrų.
Jeigu turite kokią nors ligų, 

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, 
Salvos skausmą, pilvo, kojų ar- 

a abelną skausmą: čia yra 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

Atsinešk bonkut 
metinio šlapumo u- 
mikroskopiško ištyrimo.
Kraujo Užnuodijimas, Syfilis.
•Ronos, votis, skaudanti bur
na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų kraujuje 
gali but pasekmingai gydomos 
mano originališkais budais.

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

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

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

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

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

utę savo ryt- 
dėl kemiško ir

i. A>

naudotųsi Aš cvarastdom
GERA GTDTKA.

Originališkas be skausmo 
Budas.

Mano gydymas yra kitoks ne-l 
gu pats esi kada girdėjęs arba! 
bandęs. Mano gydymas yra vi-1 
siškai be skausmo. Aš turiu] 
savo locnus originališkus budus 
ir Jus negalite gaut mano speci
alist gydymą nuo kito dakta-l 
ro. Aš turiu ilgą ir pasekmin
gą praktiką gydyme vyrų. o

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 ligų. Aš, 
suprasiu Jūsų padėjimą po išeę- 
zaminavimui ir tąsyk pats ži
nosi, jog aš galiu gydyt Jus ge
riau negu koks kitas daktaras, 
nes aš aiškiai Jumi papasakositf 
viską apie Jūsų ligą.

Susipažinkim.

Ateikit į mano ofisus dėl susi- 
Eažinimo. Aš noriu parodyt'

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

Lietuviškas Specialistas.

Aš gydau daugiau Lietuviu li- ---- ... kofcg kitas (fak
to jog mano 
kalbantis San- 

Specialistas persta-

gomų, negu 
taras, dėl 
Lietuviškai 
draugas, 
to aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit į mano ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymų. Jeigu ateisit pas ma
ne, galit but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjimo krau
jo. Mano gydymas veikia 
teip greitai, jog nereikalaujat 
trotyti laiką nuo darbo, m Vis^ 
kas yra slaptoj užlaikyta. Gal 
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 gvarant^® 
yra, jog nereikalauji mokėt" 
anei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvaranciją gydymo le- 
gališką kožnoj Chicagos Bankoj. 
Aš esmių vienintelis specialia* 
tas Amerikoj, galintis suteikt to
kį tikrą užtvirtinimą ligoniams 
savo, h" ,1~’~ -x--*— 
mo.

kas link atsakančio gydy-

Ateik arba Rašyk.

noriu pasimatyt ir pa:Aš noriu pasimatyt ir pasin 
kalbėt su Jumi, bet jeigu nėra 
galimu pačiam atsilankv'i, at
rašyk laišką iiaiškin<‘*<r’as vi. 
sus savo symptomus ir 
iš kokios ligos nori but 
tu. Aprašyk man visą istorM 
padėjimo savo, o aš tąsyk nurS 
sysiu laišką su patarimu. V

Nekentėk nei vienos Dienos.

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

DAKTARAS D. D. RICHARDSON 
456 SOUTH STATE STREET 

CHICAGO o, 1 Ui
yra prrvatišfcas inžjimas i mani 
\piiekos. The Guarantee Drugs® 

Įsitėmyk numeaMa

456 South State St.j y 
viršum Gvnrantuotos Aptiel__
priiciais Congress Street (Gatv€s). .... 
duriu. Atsilankyk <lienomi nuo 9 ryto iki 4 po (net iri 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit U 
darbo, nereikaiawjat namo eiti dėl permainymo drab 
d®om» ir Mhtadiemais mm W ryto iki 12 tiktai.
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VIETINES ŽINIOS. 58
Įsveikino džiakoną vardu- ta nupirkti žemės sieksnį 

Tautos Namams Vilniuje, 
rugsėjo Tą įnešė senas, godotinas 

dr-jos narys, p. S. Piliac- 
kas. Įnešimą tuoj parėmė 
p-nas Paulius Baltutis. Bet 
taipgi atsirado smarkiii į 
priešininku tam įnešimui. 
Nekurie sąnariai drįso 
tą įnešimą net kvailu pava
dinti. Prieš juos karštai 
prakalbo p. P. Baltutis. 
Šauniai nurodė dalyko svar
bą, tinkamai priminė, kaip 
gausiai aukoja tam dalykui 
visi tikri tėvynainiai ir ki
tos dr-jos, ir kaip negražus 
butų pasielgimas atsisakyti 
tam šventam reikalui auko
ti. Vis gi priešininkų nebūta 
blogos valios žmonių, kad 
ėmė aptilti. Nors iš pra
džios- buvo ir net iš admi
nistracijos tokią,’ kurie įne
šimui in iešinosi,’ bet kuo
met priėjo prie balsavimų, 
tai už buvo 30, prieš 2 bal
sai.

Pinigai perduota “Kata
liko” redakcijai.

Keistoka, kad tokioj pra
kilnioj dr-joj atsirado nema
žai aukavimui priešininkų. 
Ši dr-ja jau nuo senai turi 
“Kataliką” už organą. Ma
tyt. nekurie dr-jos nariai 
neįsiskaitė gerai, kur buvo 
aiškinama ir raginamą prie 
aukų Tautos Namams. Ne
žiūrint į tuos narius, kurie 
neprielankiai sūtiko įneši
mą nupirkti žemės sieksnį 
Tautos Namams, vis-gi šioj 
di'-joj yra labai daug pra
kilnių vyrų. Jiji pirma ė- 
mė rupinties nupirkti lietu
viškas katalikiškas kapi
nes ir žymiai darbavosi per
kant šv. Kiižimiefo kapines# 
Jiji yra viena pięmešniųją, 
dr-jų, kurios ėmė rengti te
atrus. Dešimts metą atgal, 
kuomet teatrai buvo tikra 
naujiena ir kuomet žmonės 
taip šaltai į juos atsinešda
vo, jau šios dr-jos nariai 
lavindavusi lošime ii’ nežiū
rint į visokias kliūtis staty
davo scenoje veikalus. Visą 
laiką režisieriavo p-nas M. 
Kadzievskis.

Nors išpalengvo, bet vis
gi Chicagos dr-jos ryžtasi 
išpildyti savo pareigą sulyg 
tautos. Tegu dabar prakil
nesnieji dr-ju nariai neap
leidžia susirinkimu ir tegu 
duoda įnešimus aukoti Tau
tos Namams ir, atsitikus 
pasipriešinimams, tegu bus 
tinkamai paaiškinta. Neti
kėtina, kad po- gero išaiški
nimo įnešimas nepereitų 
pei’ balsus.

■ vią dienoj
■Praeitą subatą,
■ d., šv. Jurgio salėj atsi- < 
■o labai dailus pasveild- 
■mas kun. džiakono M. ' 
■raučuno jo. vardo dienoj. 
Itm buvo surengtas prog
ramas iš parapijinės mo
ly klos berniuku ir merga i- 
|ių. Pirmiausia dailiai, su-

(inavo “Pasveikinimą” 
tiku choras. Paskui buvo 
tsveikinimai, deklemaci- 
>s. Dailiai deklemavo-svėi- 
ino mergelė J. Tananevi- 
utė. Padeklemavus inteikė 
žiakonui puošnių geliu bu- 
etą. Irgi gražiai deklema- 
o mergelė L. Plachecka. 
lergelės Br. ir J .Tanane- 
ičiutės labai gražiai skan
ino pianu. Buvo lošimas 
omedijos “Traukinio Lau- 
imas”. Ypatingai gražus 
mvo perstatymas “Maži vi- 
ėjai”. Dar buvo ir kitokių 
moteliu. Galop dainavo pa- 
veikinimą “Kanklių” cho 
as. Užsibaigiant uždainuo
ti tautinis hymnas. Žmonių 
mvo prisirinkę pusėtinai.

fcorima, kad atpigintą te
lefonus.

Miesto valdybon siunčia- 
na prašymai, kad miestas 
iats paimtu į savo rankas 
telefonus. Tuom ypač užim
ta Telephone Users’ dr-ja. 
Prašymuose sakoma, kad 
miestas išgalėtu numušti 
kainą, iki 1c. už pasikalbė
jimą. Žinoma, kad tai' ge
ras užmanymas ir neimtų 
žmonės taip apiplėšiami. 
Juk miestui nerūpėtų skry
nias pinigu pripilti, o jam 
labiau rūpėtų žmonėms 
tarnauti.

pa-

me-
va-

Nušoko nuo tilto, 
k Jauna moteriškė, 22 
Ką. amžiaus, apie antrą 
‘landą nakties į subatą iš
auštant, šoko į Chicago upę 
nuo W. Madison g. tilto. 
įMoteriškė buvo puošniai pa- 
^įrėdžiusi. Išlipdama iš gat- 
wkario ji buk pasakiusi 
piotormanui, kad ji manan
ti nusiskandyti. Bet kadan
gi ji tai sakė šypsodamosi, 
tai motormanas nepatikėjo 
jai. Kaip tik ji plumptelėjo 
vandenin, tuoj imta ieškoti 
jos lavono. Sugriebta tik jos 
skrybėlė ir daugiau nieko.

fcejuokaudami nulaužė koją, 
.kįaiiune, 5127 Wentworth 
■re^ vienas vyras užsiriog
lino ant bilijardo stalo ir 
užsnūdo. Neužilgo kiti tris 
užsimanė pastumdyti boles. 
Norėdami pajuokauti su 
miegalių, jie ėmė versti sta
lą. Tasai ritosi ir krizda- 
mas žemėn nusilaužė kairią
ją koją. Nelaimingasis nu- 
kbentas ligoninėn, tasai, 
Vui2 patarė versti stalą, 
jrp suai Muotas.

li-

F Nukando liežuvį, 
paliūne, 841 Gault 
nuginčijo du žmogų.

et., 
Vie

nam pasisekė antrajam pa
griebti už gerklės ir jis ėmė 
smaugti. Prismaugtasis ga
lop išleido liežuvį. Smaugi- 
kas kiek, galėjo pasiekti, 
nukando ir išspjovė. Kokiu 
tik nesvietišką bjaurumą 
neatsitinka tuose saliunuo- 
«e. .

[tyno dr-ja aukavo
L sieksnį.
R nedelią šv. Jur- 
Fatsiliko šv. Marty- 
|susirinkimas. Tarp 
lirinkime buvo įneš-

Susivienijimą iš “ideališko” 
atžvilgio. Po jo kalbėjo p. 
Vitkus apie Sus-mą iš 
“praktiško” atžvilgio. Kaip 
viena taip ir kita prakalba 
tinkamai buvo pasakytos. 
Dar buvo daugiau smulkes
niu šmoteliu. Programas 
užsibaigė “Stepuko vodevi
liu”.

Žmonių atsilankė gražus 
būrelis. Visos sėdinės buvo 
užimtos.

Užpuolė ir apvogė lietuvį.
Praeitą panedėlį ant 

Burnside, ties 93 gat. ir So. 
Park avė. apie 4 vai. po pie- 
tą liko užpultas lietuvis. 
Nedorėliams pasisekė atim
ti $75. Užpuolė dviese — 
vyras su savo moterim; be
ne tik jiedu yra lietuviai. 
Ant kiek teko nuo kaimynų 
sužinoti, jiedu jau nekartą 
apiplėšimais yra atsižymė
ję. Dabartės nedorėliai pa
traukti teisman. ■ ■■ •

Ten buvęs.

Ieško žveją.
Laivelis su penkiais as

menimis išplaukė ištraukti 
tinklus, kurie buvo įleisti 
ežeran Michigan 15 mylių 
atstu nuo kranto. Jiems il
gai nesugrįštant duota ži
nia gyvasties gelbėtojams. 
Tie pasileido ir išplaiikinė- 
jo po visą pietinę ežero da
lį ir nieko neužtiko. Dingu
siųjų giminės styro ant eže
ro kranto dideliame nusimi
nime. Laivelis nebuvęs . ge
rame stovyj. Veik dingus 
buvo-viltis gęvus rasti. Bet 
po 28 klaidžiojimo, jie pa
teko į Michigan City. 
Žuvies radę 100 svarų

Ind

Apvogė.
Rugsėjo 18 d. liko apvog

tas Antanas Stukas, gyve
nantis po num. 829 W. 33 
gat. Tai atsiliko iš ryto tarp 
10 ir 11 vai. Vagiliai atsira
kino duris, susirinko visus 
brangius daiktus — žiedus, 
laikrodėlį ir kelis dolerius 
grynais pinigais ir, užraki
nę duris, dingo. Laimė, kad 
nelabai daug pinigą tebuvo. 
Vienu nelaimė tegu būva 
pamoka kitiems — nepirkti 
brangią žiedą, laikrodėliu 
ir nelaikyti prie savęs daug 
pinigu.

Antanas S.

S. L. A. 129 kp. vakaras.
Praeitą nedelią Meldažio 

salėj atsiliko minėtos Susi
vienijimo kuopos gražiai į-
vairus programas. Pir
miausia buvo monologas 
“Prie paminklo”. Po to kal
bėjo d-ras 
Draugelis,

rėjo juos perskirti. Abu 
daktaru buvo pašautu. Abu 
peštuku taipgi pašautu.

— Viena moteris pirko 
nuo mėsininko keturią sva
ru vištą. Parsinešusi sve
ria — žiuri, tik du svaru 
sveria. Policija betyrinėda
ma mėsininko svarstykles 
rado prietaisą, kurios pa- 
gelba daiktai antra tiek 
sverdavo. Mėsininkas užmo
kėjo $50 bausmės ir iškaš- 
čius.

— Nekokis Voss, 57 metu 
amžiaus, negalėdamas gau
ti darbo, nusižudė. Užsitroš- 
kino gazu.

— Nekokį Ida Thomson, 
bevaikščiodama miege, iš
krito per langą nuo antrą 
lubų ir sunkiai susižeidė.

— J. Yo'ung’o pati buvo 
išvažiavusi nekuriam lai
kui. Vyrui be pačios pasi
dalė be galo ilgu. Sumanė 
nusižudyti. Atsisuko gazo 
rageli. Tuo pat tarpu sugrį
žo jo pati. Buvo pašauktas 
daktaras ir vyras atgaivin
ta.

Šaltos dienos.
vasaros nepaprastų 

kaitrų netikėtai užstojo ne
paprastai šaltos dienos. 
Panedėlyj iš ryto termomet
ras rodė 38 laipsnius. Kaip 
užrašai rodo, rugsėjo 22 d. 
buvus ypač šalta 1892 m. 
Bet tuomet buvo 42 . laips
niai.

Po

Sveikino brolius McNama- 
rus.

Šią savaitę atsiliko aštun
ta metinė konvencija orga
nizacijos Industrial Wor
kers of the World (I. W: 
W.). Del egata i nusprendė 
pasiusti pasveikinimą ir 
užuojautą 25 vyrams, kurie 
sėdi įvairiuose valstijos ka
lėjimuose. Broliai McNama- 
rai, diiiaiiiitnhikai, nėra 
nariais I. W. W.; jie yra 
nariais organizacijos Fede
ration of Labor. Vienok ir 
tiems pasiusta užuojauta. 
Pasveikinimai pasiųsta te 
legrama. Susirinko 52 dele
gatai. Tarp ją yra vienas 
negras ir vienas indionas.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
— Vaisią krautuvėj, po 

num. 226-28 No. Dearborn 
st., vagilius išlaužė spintą 
ir išnešė $1.996.

— Vaikinas 22 metu am
žiaus beprovydamas šautu 
va liko mirtinai sužeistas, 
kuomet šautuvas pasidargi- 
no ir sužeidė jam petį.

— Moteris ties 4450 Do
ver st. pasakė policijai, kad 
jos brangumynu prapuolę 
už $700. Brangumynai buvę 
indėti į pagalvę.

— Du vaiku po 13 metu 
buvo suareštuotu bevagi- 
liaujant valgomąją daiktų 
krautuvėj. Paaiškėjo, kad

itistas K. 
ibėjo apie

Du daktaru, pamatę 
po num. 1120 W. Taylor g. 
besišaudant du žmogų, ne-

“Aušros” dr-jos f erai.
Rugsėjo 25, 26, 27 ir 28 

-dienose atsiliks “Aušros” 
dr-jos f erai “Aušros” salėj. 
3149 So. Halsted st. Pradžia 
visais vakarais 7:30 v. v.

“Birutės” dr-jos sukaktu- 
vią vakaras.

Praeitą nedelią, rugsėjo 
21 d., šv. Jurgio salėj atsi
buvo “B-tės” dr-jos sukaktu
vių vakaras. Buvo dvi pra
kalbos ir lošta melodrama 
“Birutė”.

Programas prasidėjo, dr- 
jos pirm., p-no Ugaudo pra
kalba. Primimė apie dr-jos 
užsidėjimą ir gyvavimą. 
Dr-ja užsidėjus 1908 m. ge- 
gužės-aąčn. Tikslas dvejos 
darbuoties . tautinio meno 
srity j. “Birutės” ■ draugi
ja turėjo gerą pradžią, 
urnai įgijo žmonių prielan
kumą. Netekus pastovaus 
chorvedžio, dr-ja negalėjo 
žymiai kilti. Pastaruoju lai
ku, paėmus chorą vesti p- 
nui A. Pociui, choras žymiai 
susitvarkė. Po p-no J. Il
gaudo kalbos kalbėjo p. P. 
Butkus, pirm, dramos sky
riaus. Gerai nurodė išganin
gą meno intekmę tautos gy
venime. Išparodinėjo, kaip 
dailus lošimai, dainos, muzi
ka pakelia žmones, blaivina 
ir dorina juos.

Prakalbas sekė lošimas. 
Svarbiausiąją rolę — Biru
tę šlovingai išpildė p-lė 
Malvina Horodeckaitė. 
Šauniai atliko p. J. V. Vit- 
kevičia Keistučio rolę. Get
rai lošė p. Ilgaudas Krivės 
rolėj. Abelnai lošimas išėjo 
dailiai. P-nas A. Pocius su 
didžiu stropumu darbavosi, 
idant veikalas but kuoge- 
riausiai atvaidintas.

Žmonių buvo atsilankę 
nepaprastai daug — virš 
1000. Linkima šauniai dr- 
jai geriausios kloties jos 
naudingame ‘ besidarbavi- 
me.

Pirko du sieksniu žemės.
Praeitą nedelią Lietuvos 

Ūkininko dr-ja turėjo savo 
susirinkimą. Studentas-me- 
dikas St. Biežis Įnešė, kad 
dr-ja privalo prisidėti auka 
prie Tautos Namu Vilniuje. 
Vienu balsu nutarta nu
pirkti du sieksniu žemės. 
Toliau buvo nutarta protes
tuoti prieš socialistą laik
raščius už insinuacijas prieš 
Mokslo Dr-jos ingaliotinius.

Linksmybė ir laimė.
Mes turime .stengties tu 

rėti savo gyvenime kuodav

giau linksmybės ir atsiekti 
kuodidžiausios laimės. Buk 
pats laimingu ir daryk ki
tus laimingais. Pirma lai
mės sąlyga yra sveikata ir 
pirma sveikatos sąlyga yra 
geras maisto suvirškinimas. 
Jei del kokią nors priežas
čių virškinimas suges, var
tok Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine. Jis pa
taisys virškinimą. Išvarys 
iš viduriu pašalinius daik
tus, išvalys vidurius ir tuo
met skilvis pajėgs priimti 
maisto tiek, kiek reikia. 
Jis prigelbės virškinimui. 
Vartok apetito netekęs, 
skilviui sukietėjus, nerviš
kumui užėjus, mėšlungį ar 
šiaip silpnumą ingijęs. 
Skilvio ir viduriu negalėse 
jis yra geras vaistas, grei
tai ir gerai veikiąs. Aptie
kose. Jos Triner, išdirbėjus, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Kuomet reikės 
linimento prašalinimui 
skaudėjimų, vartok Triner’s 
Liniment. Šis yra geriau
sias.

(A.lv.)

Atsakančiai Laikomas Diržas
Speclališka Lengva Paduškaite 
yra pritaikoma kitaip negu koks dir
žas, kurį pats esi matęs arba nešio
jęs-

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaite yra mechaniš
kai padorus diržas, bet geriausia 
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 priyatįškuosc kambariuose su 
.gabiais priląikintojaįs pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavirina matyt ir pabandyt 
musų “Special Compo” mažos for
mos Atsakančiai Laikomą Diržą, del 
to, jog plieninis arba geležinis raiš
tis nedasilipsto prie švelnos skuros 
ir nesuteršia audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi- 
rimu kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei- 
kalautumet, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote
rų-

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

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

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

Kožnas vyras yra 
užprašomas d ė 1 
persitikrinimo šio 
Atsakančiai Laiko
mo Diržo, dėl to jog 
prekė yra teip že
ma jog galima nu
mest seną diržą, o 
nusipirkt sau gerą.

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

Atsakančiai Laikomas Diržas yrt 
parduodamas tiktai Gvarantuotosc 
Aptiekose. Kitos krautuvės arb: 
diržų pardavikai neturi tam atsakan
čiai Laikomų Diržų.

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į

Guarantee Drugstores 
456 

S. State 3. Clark St

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PI? ĮIMA 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 reikalu vedimą išaugo į 
žyme instituciją. Todėl, turintį ko raus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, 111.
Telephone Yards 6685

Labai naudinga kninga
M. Bernatowfcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historlškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.0®
.. AUDEKLO .. $1.25

Yra tai kninga nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didelė kninga ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
ūr 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 nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
8249-53 So. Morgan St., CHICAGO.
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