
AMERIKOS ŽINIOS#!
- ? Jauna didvyrė.
Maiden Rock, Wis. Devy

nių metų mergaitė Elsie 
Hanson išgelbėjo trijų me-, 
tų broliuką ir keturių metų 
sesytę nuo mirties arba su
žeidimo. Tik ant nelaimės 
nabagutė pati snukiai liko 
sužeista. Visi tris bovijosi 
gatvėje. -Netikėtai atlėkė 
pasibaidę pakinkyti arkliai. 
Tuoj Elsie griebė čia pat 
gulintį vėzdą ir bėgo prieš 
arklius mosuodama juo. 
Arkliai lyg buvo sutrukdy
ti. Mažieji ' ‘suspėjo paši-. 
traukti. Bet arkliai vėl ėmė 
bėgti ir Elsie buvo parblokš
ta. Manoma, kad ji buvo- net 
gyva ries’ gyvybės ženklų 
neparodė. Truputį vėliau at
sipeikėjo ir daktaras apžiū
rėjęs atrado, kad tik išlau
kines žaizdas gavusi. Mer
gaitė turbut' bus apdovanota 
iš ■ Uarriėgie didvyrių fondo. 
Verta,. , .■ . . . ..

ir todėl jam buvo pavesta 
atlikti nekurį darbą. Dirbo 
neprižiūrimas. Ta proga pa
sinaudojo ir pabėgo.

ipašina, ant kurios spausdinama 
tekraštis/#Vaiandbjė atspausdina ir podraug sulanko arti keturių tūkstančių 
“KATALIKO” egzempliorių. Tokios mašinos nei viena lietuviška spaustuvė ne
turi; Mašina brangi, bet labai naudinga. Randasi naujai įrengto j spaustuvėj, čia- 
pat šalę Tananevicz Savings Bank.

Nelaimė ant geležinkelio.
New York. Du elektriki- 

hiu traukiniu susikūlė ant 
Long Island geležinkelio.’ 
Tris galą gavo ir 40 sužeis
ta. Nelaimė, atsitiko trauki
niams skriejant po 40 mylių 
valandoj. Bėgių srlkiotojas 
liko suareštuotas, nes ačių 
jo nerūpestingumui. trauki
niai. susikūlė/' / ■

Pirmiau

i Mokiniai straikuoja. *
Syracuse, N. |Y. Tūkstan

tis mokinių itaiijų ■< high 
schoolų sustraikayo. ..Tarp 
straikininkų i iį ‘ daugiausia 
mergaitės. Straįkas yra ikai- 
po protestas pfieš įvedimą 
naujų valandų,
mokslas prasidėdavo 8:30 
vai. •' iš-1; ryto'1 ir. > baigdavosi 
12:50 vai. Sulyg naujo sis- 
temo mokslas prasidės 9:00

■ D ■ v * :U: " M _Vai. iš ryto" ir 
vai. po pietų, šokiniai pa
reikalavo seno j' s i stem o sii-

Bryaii prigelbsti studen-
— .tams.

.Washington. Kaip žino
ma, W. J. Bryąn praeitą yą- 
sarą važinėjosi; po įvairias; grąžinimo ir apĮėįdp. ųiokyk-

baigsis 2:30 cęlįų gijųįno ir visą dieną 
išbuvo. Matyt, šiemetai 
rėsįm ankstybą, žigmą- ' ' f - * ■ '■ ■' ■

tu-

valstijas ir laikė prakalbas 
taip vadinamose ,, ;chautaii- 
quose? Tą darė norėdamas 
šiek tiek užsidirbti. Už tą 
jį nekurie ėmę/ dergti/; jų/ 
teršti, sakydami, kad jigtįiet 
atšhlnoda pilnai pildymui 
savo pareigų. Daugeliu, pi.kr. 
tinosi neteisingu užsiptild?- 
nė'jihiu.' Dabartės senatorius 
Martine sakė , prakalbą se
nate ir gynė■ BiAaiią? 'Šak^' 
ką/Į,. is, duodąs pašelpą ke
liems studentams, Snlyg jo 
kalbos Bryari davinėjęs pa- 
šelpą dviem japonam, da- 
barties-gi. jis , duodąs. nema
žiau, kaip keturiems student 
tairisi Žinoma, ant Bryan 
buvo užsipuolu jo politiškie
ji priešai.

Susipešė amerikonai su len- 
• kais. 1 t

Benton, Ill. Smarkus bu
vo susirėmimas tarp kaina* 
kasių amerikonų ir lenkų; 
Prireikėjo kariuomenės, kad 
sustabdyti riaušes. Riauše* 
se .skaudžiai nukentėjo 25 
svetimtaučiai. Riaušės kilo 
del užmušimo dviejų ameri
konų ir sunkaus sužeidimo 
trečiojo. Piktadarystę pa
pildė gan j a girtų lenkų, 
grįštančių iš baliaus. Kodėl 
tie papildė žmogžudystę, 
nežinia. Tie, kurie yra in- 
tarti žmogžudystėj, liko už
daryti kalėjime. Vienas, sa
ko, slapstąsis miške. Intii- 
žusių žmonių govėda ieškan
ti jo. Jei pasisektų jis su
gauti, tai jam grasia pavo
jus būti nulinčiuotu. Tai 
vis be abejo girtuoklystės ir 
tamsybės vaisiai. Ypač ne
gerai ten, kur, vystoma tau
tų nesikenthnai. O viršišde- 
tas atsitikimas kaip sykis 
uždega svetimtaučių neken- 
timą.

las. Per langus, per duris 
išbėgo ant gatvių 
demonstracijas ■ -biznevose 
miesto gatvėse? Norėta lai
dyti prakalbos, bęt ‘,‘spyke- 
rį” policija nųstttm©‘: niio 
statinės. Žinoma, tokio 
^tyaiko pasisekimas priguli 
nuo tėvų. Kaip Į] tėvai norės,, 
taip bus padaryta.

i-. V Jstl ||
' 'Kaliniai užgeišino ugnį.

Portland, Oregon. Tris
dešimts du.kaliniu prigelbė- 
jo užgesyti užsidegusią ap
linkui kalėj imą Į medinę tvo
rą. Gaisras/, ištiko, sprogus 
virduliui. Inžinieriaus ru
bai buvo užsidegę , ir flięps- 
<nos apimtai bėgo 100 pėdų, 
kol ncpTibėgo A 
vandeniu. Baisiai apdegė. 
Nors sargų buvo labai ne- 

bet kaliniai nebandė

ir darė

ric lovio su

daug, 
pabėgti.

Eskimosai laimingi.
ji

Portland, Mes Keliaunin
kas MacMillan pasakoja, 
kad visi eskimojšai laimingi, 
apsirėdę ir pavalgę, Eskimo- 
sai gyvena pačiuose šiauri
niuose Amerikoj kraštuose, 
Šiaurinio vandenyno pa- 
kydiitėše. Jie yra klajojanti 
žmonės. Nė sėją, nė pjauja, 
o gerai gyvena’ ir 'laimingi. 
Jieverčiasi': v žiįklavimu 
medžiokle.

ir

Pabėgo kalinys.
Joliet, Ill. Iš valstijinio 

kalėjimo pabėgo kalinys 
James P. Barry. 100 kalė
jimo sargų laksto po apy
linkes ir ieško. Manoma, jis 
pasileidęs Chicagon. Jis bu
vo nuteistas Chicagoj 1908 
m. ii turėjo but paleistas 
1919 m. Buvo nuteistas už 
vagystę. Jisai gerai elgėsi

i Užstojo kelią, raganiui.
Orange, N. JiĮ Baltaplau

kis senelis inėję į Edisono, 
naujausios -..gacįynės raga- 

laboratora ją.. Jam už
stojo Kelią vaikąs, kurs tik 
antra diena tebuvo pasam
dytas. Vaikas žinojo, kad 
Edison serga id kad atė- 
j imas neturęjo suta
rimo su Edisonų. Atėjūnas 
turėjo apsistoti, priemenėj, 
o vaikas nuėjo pavadyti E- 
disono sekretorių. Tasai a- 
tėjęs pamatė, kaįd baltaplau
kis senelis yra pats “raga
nius”. i

niąu

Pirmas sniegas.
Superior, Wiį. Šiaurinėj 

Wisconsin valstijos dalyj 
jau apsireiškė pirmieji žie
mos ženklai. Jau pasirodęs 
pirmas sųiegas. Prisnigo 2

Tarp straikininkų.
* Trinidad, (lol. Kalnaka
sių straikas tebsitęsia. Pas
taruoju laiku čia buvo ne- 
fąimi. Papildyta . žmogžu
dystė; : Viršininkas Robert 
Lee bejodamas užtiko tris 
vyrus, kurie griovė tilt$. 
pęę:: pabhu gino j uosius su
areštavimui Tuomet vienas 
pasiuntė'' raiteliui kulipką, 
kuri jam akimirkoj atėmė 
gyvastį. Visi trįs tuomet pa-, 
silėidb į Įminus:. T. Thomson 
norėjo vyties/ bet pasipylė 
į jį šūviai? Vienok, nei vie
na kulipka nepasiekė jo. 
Policija ieško piktadarių. 
Šovikas,, sako,/esąs syetirų-. 
tąųtis. Eina,...gandas, ■■ kad 
kalnakasiai ginkluojąsįs. 
Sargyba didinama. Darbda
viai, vienok, ‘tvirtina, kad 
straikihinkai po truputį 
grįštą prie darbo ir straikas 
greitu laiku pasibaigsiąs.

gaš jų nelydėjo, nei vienas, 
vienok, nebandė pabėgti.

Viską išvogė.
Holden, Mo. Vienas jubi- 

lieąįus atėjęs iš ryto krau
tų vėn, pamatė, kad čia vi
sur tuščia. Visos brangeny
bės išvogtos. Pro šalį buvo 
žymios automobilio vėžės. 
Spėjama, kad vagiliai auto
mobiliu nudūmė.' ii i f ‘; ; u !: ‘ J . '■ ’, ■į’"'’.

Maža kalinių.
įTopeka, Kas. Iš 105

skričįų Kansas valstijos 46 
apskričiuose prftoitads me
tais ■ nei vienas Smogtas ne
pateko kalė j imam : Kit i 50 
apskričiai pasiuntė 59 as
menis kalėjimam 34 apskri- 
čiuose per du pastaruoju 

vieno

KAS GIRDĖT MEKSIKE?

ap-

metu nepasiusta nei 
žmogaus kalėjimai!.

Pasekmingas farmeris.
Cherbrook, N. D. Farme

ris Fingol Unger padarė 
testamentą^ Pasirodė, kad 
jo turtas yra $700.000 ver
tės. Jis čia pribuvo 1878 m. 
Tuomet turėjo du asilu, ve
žimą, plūgą ir dvi sveikas, 
tvirtas rankas. Tai visas jo 
buvo kapitalas. Be abejo 
turėjo taipgi gerą galvą. 
Tai aišku, kaip galima vers
tis ant farmų.

Mirė airių laikraštininkas.
New York. Mirė redakto

rius ir savininkas laikraš
čio “Irish World”, James 
E. Ford. Buvo žymus airių 
veikėjas. Turėjo 76 metus. 
Aštuonis metus išgyveno 
Amerikoj. Buvo gabus laik
raštininkas.

Nebandė pabėgti.
Dixon, Ill. 45 kaliniai, 

kurie tiesia vieškelį ties 
Grand Detour, pamatė už 
mylios degančią farmerio 
daržinę. Visi zovada pasi
leido pagelbon. Iš daržinės 
ištraukė daug ūkiškų maši
nų ir šiaip daiktų. Prie to 
vienas kalinys negras skau
džiai apdegė. Po kelių va
landų kaliniai, sugrįžo prie 
darbo, nors nei vienas sar-

Studentų išlaidos.
Madison, Wis. Sulyg 

ciąlių apskelbimų studentas 
Wisconsin universiteto iš
leidžia vidutiniškai $381 
per metus. Apskritai imant 
to universiteto studentai 
palieka mieste $2.300.000 
per metus. Valgiui išleidžia, 
vidutiniškai imant,, $4.25 
savaitėje, kambariui $2.26. 
Svaiginančių gėrimų išgeria 
3.800 studentų už $20.000, 
tabokai ir pypkėms išleidžia 
$12.000, kningoms $50.000, 
pasilinksminimams $92.000 
per metus.

Bilius, susiaurinąs ateivys- 
tę.

Washington, D. C. Kon
grese vėl atnaujinama kal
bos apie susiaurinimą atei- 
vystės. Vėl šnekama apie 
bilių, kurį praeitą vasario 
mėnesį kongresas ir senatas 
buvo perleidęs ir po kuriuo 
tuolaikinis prezidentas Taft 
nepasirašė. Taigi vėl atsi- 
naujįs smarki kova už ir 
prieš ateivystę.

Nulinčiavo nedorėlį.
Litchfield, Ky. Goveda 

apnyko kalėjimą, nuginkla
vo sargą ir išsivedė iš kalė
jimo negrą Joe Richardso- 
ną, ir viešoj vieto 
ant medžio, 
kaltintas 
nuolikos

ofi-

Pagaliau Meksike pa
skelbta, kad tenaitinė tvir
ta ir rimta politikinė kata
likų partija savo suvažiavi
me paskyrė kandidatu į 
Meksiko prezidentus dabar
tinį užsienių reikalų minis
ters Gamboa, gi į vice-pre- 
zidentus generolą Rasconą. 
Kadangi minėtą partija pa
laiko Iluerto pusę, tatai rei
kia suprasti, kad tie- kandi
datai ’ paskirta susižinojus- 
su patim Iįnerta , ir su šio 
parėmimu. Abudu nemina- 
tai, sakoma,-' esą labai popu- 
leriai. Šis faktas aiškiausiai 
liudija, kad nei Huerta, nei 
Feliksas Diaz nekandiduo- 
ja. Tik tuo tarpu nėra dar 
žinoma, ar kitos partijos su
tiks su paskirtais katalikų 
kandidatais.

Iš San Luis Potosa pra
nešama, kad arti to miesto 
revoliucionistai iškėlę oran 
(suplaišinę) bėgantį pasa- 
žierinį traukinį, su kuriuo- 
mi 50 žmonių žuvę. Toji ži-

nia visame Meksike pagim
dė paniką. Po viskam revo
liucionistai sudraskytą trau
kinį apiplėšę ir nusinešinę 
savais keliais.

Paskui revoliucionistai 
apiplėšę miestelį Venado ir 
sugavę ton kelis desėtkus 
valdžios kareivių, kuriuos 
tuojau sušaudę.

Michoachaue liko nužudy
tas pulkininkas Cardenaz, 
tasai pats, kuris nušovęs 
prezidentą Madero ir vice
prezidentą, gabenant juos 
iš tautinių bumų kalėjirnan, 
gimus sostinėje revoliucijai. 
Sakoma, jis tai padaręs lie
piant Huerta i ir Diazui. 
Apie tai liudija faktas, kad 
už savo tokį nedorą darbą 
nebuvo patrauktas atsako
mybėn, bet dar buvęs gau
siai apdovanotas. Matyt, 
pulkininkas Cordenaz per
daug žinojo visokius Hųer- 
to darbus ir darbelius, to
dėl nutarta jis pašalinti ir 
pagaliau taip padaryta. Va-

a®“

Wfe.

metų r

dinasi, žuvo paskutini® 
dero mirties liudininl^P

SKUNDŽIA SUV. VA:
TIJŲ KAREIVIJĄi

Ant Ilawai salų vii® 
mokyklų perdėtinis, P<J 
Iloriie, savo raporte,® į 
si tįstame Washington;®/ 
siskundžia ant ton gy®/ 
čių amerikoninių ka® 
kurie tarp vietos i® j 
čių sėja baisiausią d®/| 
lizaciją. Karo minist®/? 
lie to apturėta parei® 
mas atsiimti iš ten ® 
ninką Turncrį, Koris®/ 
te Honolulu darbi®/# 
kaipo karinis instriiktcB 
bernaičių mokykloje. Tff 
pat žinotina visuomet 
veikėja McLennan reiJ 
Jauja nustoti mokinus 
wai salų bernaičius kari! 
amato, jeie pas amerikoij 
kareivį yra stoką pagali 
del moteries.

Nesmagus liudijimasji 
duodamas S u v. Yn.® 
kareivijai.

•wsw-

Araiko lauko Dubline, Airijoj. Straikuoja įvairiu pramonijos saku

1



4OTERIŲ SKYRIUS. |
TINOS INSTINKTAS.

įfotinos instinktą^— tai; 
buklingas pajautimas, 
rp visų kitų žmogaus pa- 
Itimų jis yra tikrasis bri- 
Intas, už kurio kainų mo
li nuperka savo vaikui 
Įikatų, patogumų, protų, 
Indį, laimę, o labai tan- 
R ir nesveikatą ir nelai- 
ngų jam likimų. Nes kiek
ines motinos darbas su- 
; vaiko yra pažymėtas 
i motininiu instinktu. Jei 
L bus protingas ir sveikas 
kuktas, motina iš savęs 
Flies vaikau viską, kas 
Į yra geriausio, su visu 
Lišventimu laikys savo 
|boj tolimesnį jo likimų 
Ikiekviename atsitikime 
liks laių kaipo geriausioji 
kuole. Bet kuomet moti- 
I instinktas apsireiškia 

las, tuomet tempia pas-
■ save piktų ir 'gerų per- 
■nomis; trokšta vaikui

bet nežino, kame tas 
rasti, rūpinasi vaiku, bet 
akiai jį prislegia savo e- 
izmu, meilaujasi savo iš- 
akinio prisirišimo ženklo 
Lodymu, o tečiau nenu- 
elgia vaiko reikalų ir tuo 
bįu neužtikrina jam lai-
■ ateityj. •• •'
Iniau manyta, kad pa
la būti motina, kad pa
lus savo vaikų suprasti 
liderančiai augyti — te- 
l persitikrinta, kad tvir- 
Ijausmas labai tankiai 
liną, atimdamas iš mo- 
K lygsvarą pasielgimo 
livo vaikais. Motina ge- 
Isiai gali atjausti, ko 
iotoj valandoj vaikas dali
ausia reikalauja, kaip at- 
učia liūdnumų, sopulį ir 
istumų, bet sunku jai yra 
jšaliai pritaikinti geriau- 
ų pasielgimo būdų kiek- 
enoj aplinkybėj. Motina su 
vo vaiku liųsta, kuomet 
s vaikui yra reikalingas 
■smas paakinimo žodis; 
linų baisiai supurtys ko- 
I-nors vaiko pasielgimas, 
iv. melagystė, arba maža 
įgyste, rūstinusi ant jo, 
•itaįko bausmes, ’ baugina 
kswmis; tuo tarpu auklė- 
jalkuris tėmijosi į ke
is Bikų kartas, žino, kad 
ksB faktas yra mažai 
išlBtas, jei jam nebus 

didesnė reikšmė 
Bjs vaiko akyse, būtent, 
f leis vaikui savo blogų 
Isielgimų užtrinti kokiuo- 
Irs kietesnių darbu. Kaip 
i tankiai susirėmime su 
tais vaikais arba mokyk- 
perdėtiniais vaikas atran- 
ūbekritikinį motinos pa
imu, nežiūrint į tai, ar 
■turi tiesų, ar ne. Taip 
liasi visur, kur motinos 
Igiasi vaikams užjausti 
lis valdyti. Šimtų sykių 
lu išsižiuri motinos in- 
«tas, kuomet vaikas del 
■Los palieka nuosavybe 
■j jos malonės įstaty
tas. Tokiuose atsitiki- 
Ise motina su džiaugsmu 
ličiuoja ir glamonėja 

Ibet nei nepamano, 
■ kia jam nuprausti 

tintų burnelę; puošia 
■juokina, nes tas pa- 
j^gųčiai užganėdini- 

; Ipastebi, kad, rasi, 
Itvėrimėlis reika- 
H rimtesnio užsiė-

mimo. Bųva lygiai motinų, 
kurios pasinaudoja savo 
vaikais kaip kokiais nami
niais įrankiais, nepaisant 
kenksmo vaiko sveikatai 
ir ateičiai., Tokia gimdytojų 
instinkto auka jaunesnius 
už save vaikus nešioja-kil- 
noja ištisomis dienomis ir 
kankinasi, namie atlikinėja 
visokius patarnavimus, kuo
met reikia lankyti mokyklų, 
pagaliau išeina uždarbiautų 
kur į fabrikus. Nors tas 
viskas butų matomu del 
vaiko kenksmu, instinktas 
neprieštarauja, ir tik pasi
taikius pašalinei kritikai 
jis įžeistas šaukia: “Juk tai 
mano”.

Motina myli vaikų, gi vai
kas motinų. Tasai bendras 
prisirišimas yra laikomas 
kaipo pasekmingiausias 
plėstras ant visokių žaizdų, 
motinos ranka padarytų. 
Motinai valia vaikų apmuš
ti, gali jį už tų patį prasi
kaltimų sykį palengva stum- 

1 teiti, antrusyk uždaryti 
■; tamsiau kambarin nedavus 
J vakarienės. Motina nepri

valo varžyties akiveizdoj 
savo locno vaiko, tatai tegu 
jie bus mušami ir pešami, 
keikiami ir koneveikiami, 
jei motinai kas toksai suer- 
žįs nervus. Motina gali sa
vo vaikų nemaloningai pa
juokti, gali jam nuolat aky
se iškalbinėti, jogei esųs 
paikas, nepakenčiamas, — 
tečiau praėjus valandėlei 
vaikas gaus vakarienę iš tos 
pačios motinos rankos, pa
mirš kas buvo bloga ir tik 
mųstys apie valgio skanu
mų.

Taip ne sykį mušto, j al
gų abelnai masto, nekurios 
motinos ir paskui nuo savo 
sūnų reikalauja pagarbos, 
prisirišimo, globos senatvė
je. Tuo tarpu tas viskas 
veikiasi priešingai; sunai 
pamiršta apie skaniai jiems 
pataisytas vakarienes, bet 
nepamiršta nemalonių sau 
priekaištų, neteisingų paba
rimų ir bausmių ir... užsi
suka nuo susenusių gimdy-

Tokiais įvairiais keliais 
gali klaidžioti aklas motinos 
instinktas ir, nežiūrint to, 
kad tasai instinktas tankiai 
esti nešlipuotu brili jautu, 
tečiau kaipo toksai visgi 
nepraranda savo vertės ir 
gali būti neapkainuojamu, 
jei tik susijungs su apšvie- 
ta. Todėl kiekvienai mote- 
rei yra užvis reikalingiau
sias geras išauklėjimas, no
rints ji visų savo gyvenimų 
ir turėtų praleisti kur ato
kiai nuo naminio židinio. tV.

LENGVATIKIS VYRAS.

Andrius Klabukas, iš 
East Chicago, Ind., buvo ge
ru vyru, bet dar geresniu 
šeimininku. Bet pinigų su- 
taupymas jam užimdavo la
bai daug laiko, kadangi jo 
jauna, patogi pačiulė tan
kiai išnamiuose linksminda
vosi ir daug pinigų tuo bu
du praleizdavo.

Geras buvo žmogus Kla
bukas, nes jam nekuomet 
nei mintis galvon neateida
vo, kad jo pati galėtų turė
ti su kitais artimus ryšius, 
kad galėtų kitus mylėti ir 
tai dar karščiau, negu jį pa-

tį. Todėl jam 
neteko nužvelgti 
čios veidmainiavimo, 
rints viskas jos buvo veikia
ma aiškiai, taip kad ir pai- 
kiausias galėjo tuos daly
kus nuodugniai permanyti. 
Bet musų Klabukas mylė
jo pačių kaip pridera vyrui, 
tatai ir nesirūpino pačios 
veikiamomis slaptybėmis. 
Regis ir jo pačiai Barbei, 
nes taip vadinosi Klabuko 
pati, nebuvo smagu matyti 
toks vyro lengvas jaja pa
sitikėjimas. Bet kad jai 
buvo gerai, ji prasimanė dar 
puikiau sau palėbauti, pa
sinaudojant tokiuo nepap
rastu vyro žioplumu. Ji nu
sprendė nuo nepakenčiamo 
vyro pasitraukti ir dar ge
rai pasipelnyti. Tatai pra
dėjo vyrui pasakoti ir skųs- 
ties, kad ji esu labai išsiil-

Gudi-
nors

nomet ir 
savo pa- 

110-

taigi išbu- 
atsisveikino 
geležinkelio 

sugrįžo pap-
darban East

gus savo šalies, 
jos, kad norinti anų 
trumpam laikui aplankyti, 
norinti nors savo gimdyto
jus pamatyti.

Andrius — kaip augščiau 
minėta — buvo geras žmo
gutis-, tatai greitai sutiko 
su pačios nusiskundimais, 
nusprendė jų išleistiįGildi
jų. Bet kad jo pati tėvy
nėje sugrįžus neturėtų gė
dos, apart laivakortės išpir
kimo davė jai dar ant kelio 
$1.000. Mat, parkeliaus iš 
Amerikos ponia į Gudijos 
purvinų sodžių, tegu tenai 
pasirodo, kaip tai Amerikoj 
dasigyvenama ir ponauja
ma!

Vienų dienų Andrius savo 
mylimų barbę 
čiavo, karštai 
ir palydėjo į 
stotį, gi pats 
rastan savo
Chicago, Ind.

Praėjo trįs savaitės. Pa
likusiam vienam šiaudiniam 
našliui pasidarė koktu, ne
smagu, tatai sulaukęs ne- 
dėldienio išvažiavo į So. 
Chicago, kad tenai susiėjus 
ir nors laikų praleidžius su 
savo pažįstamais tautiečiais.

Jau Klabukas įsilipo 
tramvajui!, kad sugrįžus iš 
So. Chicago namo, tik štai... 
sapnas, ar šmėkla! Skersai 
gatvę eina jo mylima Barbė. 
Trina akis, manydamas, kad 
jį regėjimas apgaudinėja, 
bet ne. Tikrai Barbė! Ji ei
na susikabinusi su senobi
niu jo konkurentu... pati 
pasipuošusi, linksma, lai
minga.

Geram Andriui pasidarė 
kas tokio neaiškaus ir ne
smagaus. Jis, kaipo doras 
žmogus, neišsitraukė iš kiše- 
niaus revolverio, kadangi 
tokio jis niekados neturėda
vo, bet išlipęs iš tramvajaus 
pirmutiniam sutiktam poli- 
ciantui liepė besimylaujan
čių porelę areštuoti.

Policijos nuovadoj jis 
labai šaltai apsiėjo, norints 
jam policija pasakė, kad jo 
pati su tuo jaunikiu tris 
savaites po tokiuo ir tokiuo 
numeriu So. Chicagoj gyve
no. Andriui pagaliau pasi
darė net gaila, kad jis sa
vo Barbę uždarė kalėjimai!. 
Tik negalėjo vieno daikto 
suprasti, kaip tas viskas 
galėjo atsitikti, kaip tai jis 
galėjęs būti tiek daug ak
las! Ir palikęs Barbę su sa
vo jaunikiu po užraktu nu
ėjo namo pats sau vieij^ 
kartodamas: Kaip * S'l > 
trįs savaites, kaip ji ii „ 
vo į senų “kontrų”.^ ■ 
sykis..., „.'..A į

IŠ MOTERIES-DETEK- 
TIVO PRAKTIKOS.

sir- 
kleptomanija. 

tankiausiai 
tuo budu, 

paima tik

Miss Wand West, jauna 
anglikė, yra pagarsėjusi 
kaipo šauni detcktivė. Vie
name Londono savaitraščių 
ji rašo apie savo užsiėmimų 
vasaros metu.

“Vasaros metu turime 
pilnai darbo, kadangi turi
me saugoti brangius daik
tus ir turtus, kurie palieka 
tuščiuose gyvenimuose. 
Taippat tankiai man įsako
ma atkreipti domų į tur
tingas ponias, kurios 
guliuoja 
Kleptomanija 
apsireiškia 
kad serganti 
nekuriuos daiktus, kitus pa
lieka. Nesenai tatai man 
prisiėjo tėmyti vienų iš 
augštesnės draugijos mote
rį. Toji moteris buvo pa
kviesta pas savo draugę, 
kuri turi puikų, labai bran
gintinų senobinių tabake- 
rių rinkinį. Pavesta mano 
globon moteris tuoj aus nu
sidavė į kambarį, kuriame 
buvo tabakerės, ir man neli
ko daugiau nieko, kaip tik 
įsileisti ilgon kalbon su 
kleptomane, kuri veltui 
stengėsi anų pertraukti. 
Nuolat jų kalbinau ir taba- 
kerių amatorė su gailesčiu 
turėjo apleisti kambarį, 
kuriame buvo manius gero
kai pasipelnyti. Namų šei
mininkė mane jai perstatė 
kaipo savo draugę ir nie
kas negalėjo žinoti, kuo tik
rai aš esu.

Apart kleptomanų salio- 
nuose taippat pasitaiko tik
rų vagilių, kurie vagia vis- 
kų, kas tik pasisuka jiems 
po ranka, jei tik nusimano, 
kad jų to darbo niekas ne
galės susekti. Kuomet sve
čiai susirenka daržan, vagis 
nueina butan ir vagia ma
žus, bet brangintinus daik
tus. Darbuojuos nuolat vie
nos aristokrates namuose, 
kuomet ji parengia susiėji
mus darže, ir turiu sau arti 
tuzino -pagelbininkių, ku
rios persirėdžiusios į kam- 
barininkes ir prigelbsti sve
čiams prie stalų. Tie vagi
liai — tai paprastai tamsus 
individual, kurie nežinia ko- 
kiuo tai budu įsispraudžia 
geresnėsna draugi j osna.
Paprastai vagystei! juos pa
traukia skolos nuo kaziria- 
vimo. Kuomet sugaunama 
toksai vagilius, labai retai 
tas reikalas pavedama teis
mams, kadangi visi bijosi 
skandalų. Vienas gvardijos 
oficierius su savo žmona 
pavogęs įvairių brangeny
bių milijono frankų vertės. 
Ir kuomet jie vagystėje su
sekta, visa bausmė juos pa
tiko tik ta, kad buvo pri
versti apleisti Angliju.

Šiais laikais sekioju pas
kui sufragistes ir, ačiū ma
no veiklumui, man pasisekė 
ne vienų brangintinų pa
veikslų galerijose apsaugoti 
nuo supjaustymo.

KAS YRA LAIMĖ MOTE
RYSTĖJE.

Vienas Anglijos savait
raščių sustatė anketų į mi
nėtų antgalvyj klausimų. 
Redakcija apturėjus 3.000 
atsakymų, kurių 
nius paskelbė. 
jkMiss Cecilia 
^g|ttte|ramatų 

atsako:
' • Ikėjusios moteries

indomes-

Hamilton, 
autorė ir

gyvenimas nėra išklotas ro
žėmis, o jos vyras 
tiek uždirbti, idant savo 
jamomis suteikus šeimynai 
užlaikymų, moteris nepri
valo gedyties uždarbiavimo. 
Ir tik tuomet, kuomet mo
teris dirba, pas vyrų genis
ta tikroji link jos meilė ir 
pilna pagarba, nes tik tuo
met jis pajunta šalę savęs 
tikrų gyveninio draugę”.

Apysakų rašė j a Edita
Cray rašo:

“Linksniai žiuriu į savo 
gimdytojų laimingų sugyve
nimų. Nežiūrint scenos kar
jeros, mano motina nepamir
šo, kad jos darbas yra pri- 
pilnimas tėvo darbo. Tame 
savišelpos pagelbos suprati
me matau svarbiausių jų 
laimės priežastį”.

Apysakų rašė j a Ilumpry 
Ward rašo trumpai:

“Pirmuoju žmonos tikslu 
yra vyras ir tiktai vyras. 
Namų užsiėmimai, kas tiesa, 
yra svarbus daiktas, bet 
tam tikslui atsiras visuomet 
laikas, anksčiau, ar vėliau; 
pagaliau tasai darbas gali
ma kam kitam pavesti. 
Kuomet vyras grįšta iš dar
bo nusikankinęs ir suner- 
vuotas, taupyk jam nami
nius rūpesčius; stengkis jį 
palinksminti. Tuomet be a- 
bejonės jam nesinorės pra
mogų ieškoti kur kitur”.

PROTESTAI.

Peru, UI. rugsėjo 22 d., 
1913.

Mes lietuviai moksleiviai 
St. Bede kolegijos sutinka
me su protestu, tilpusiu 
“Kataliko” No. 35 ir išreiš
kiame didžiausių pasipikti
nimų prieš visus tuos, kurie, 
pametę visokį padorumų ir 
kulturingumų, drįsta leisti 
insinuacijas prieš L. Mok
slo Draugijos ingaliotinius, 
dr. J. Basanavičių ir 
p. M. Yčų. Gerbiu ingalioti- 
nių veikimas yra prakil
niausias ir švenčiausias su- 
lyg tautos. Užpuldinėtoj ai 
ant L. Mokslo Dr-jos inga- 
liotinių pasirodė esu ne tik 
tautos, bet ir žmonijos iš
gamos.

V. Stulpinas, 
Adolfas Garuckas, 
Jonas P. Poška, 
A. A. Martinkus, 
A. Naugžemis,
K. E. Ivinskis.

SCRANTON, PA.
Malonėkit ir mano para

šų padėti po tilpusiu “Ka
taliko” No. 35 protestu, 
nes pilnai su juo sutinku. 
Protestuoju prieš tų neva 
socialistii pasielgimų sulyg
L. Mokslo Dr-jos ingalioti- 
nių. Protestuoju

Jonas A. Rakauckas.

CHICAGO, ILL.
Mes, nariai 36 p. S. L. 

A., pilnai pritariame pro
testui prieš socialistų tak
tikų sulyg L. Mokslo Dr- 
jos ingaliotinių.

Vine. Paplauskas, pirm.,
Ben. Adrešunas, rašt.

PORT WASHINGTON, 
WIS.

Vietinė lietuvių šv. Lau- 
rino pašelpinė dr-ja savo 
mėnesiniame susirinkime 
vienbalsiai užprotestavo 
prieš “Laisvę”, “Kovų“ ir 
“Keleivį” už šmeižimų L.
M. ir D. dr. atstovų, dr. J. 
Basanavičiaus ir p. M. Y- 
čo.

Draugijos vardu pasira-

Juozas Urbonas, 
pirmin.

NORWOOD, MASS.
Mes, žemiau pasirašusieji, 

pilnai sutinkame su tilpu
siu “Katalike” (No. 35) 
protestu prieš socialistus. 
Todėl protestuojam ir nu
peikiau! “Laisvės” ir “Ko

vos” redakcijas už svečių 
Lietuvos niekinimų ir bei | 
reikalingų šmeižimų.

Petras čirbavičia, Ignas 1 
Ratkevičia, Adomas Martu- I 
sevičia, Kazim. Mačis, Si
monas Mikalauskas, Alek- [ 
Sandras Kazlauskas, Ai!- I 
drius Grudnickas, Mykolas 
Navikas, Gabris Glebus, 
Kastantas Akstinas, Jonas 
Pėža.

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ ■
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A. L.R.- 
K. MOKSL. SUSIVIENIMO LĖŠOMIS KAS MENUO. /;.

Paremkite, brangus tautiečiai, mąsu jaunos, tik-ką atgyjančios moks* 
leivŲos, organą Z Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musą moksleivijos idealais, su jos troškimais.

KAINA METAMS TIK $1.00
Vinas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.

Kreiptis reikia "Moksleivio" Administracijon tokiu adresu:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 Lincoln Avė., Valparaiso, Ind.

EBO CIGARETTES
° 10 s Sc 

Geriausias iš visų rųšių
TYRAS—‘TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS-

Ypač gera rūkyti tą, kurs
yra “šauniai geras”.

Workman & SlelnDacli
AHClUTLIUfAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

........ ...............     tį;
DU-KAKT NEDELINIS LAIkEAŠTIS

“SAULE”

I
S YRA TAI VIENATINIS' LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnycia.
-------—.—n PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------------------

AMERIKOJ [ 25Epušei
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

’s.lįb i..»

[
Rašyk tuojaus, o gausi vienų numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.

_________ i

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

2
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Halsted Furniture Co.
1956-1938 SO

1112

HALSTED ST., tarp 19 ir 

Mes parduodame rakan
dus, kaurus ir pečius, 

pigiau, negu by kokia kita krautuvo Chicago], 
Ateik ir persitikrink. Pamatyk mus kaipas 

pirm negu pirksi.

Graži dovana visiems pirkėjams.
Grynais pinigais arba ant lengviu 

išmokesčiu.
Klausk vyriausiojo pardavėjo V. Makaveckio

Ši pilno didumo plienine lova žalia arba 
paauksuota, tvirtai padaryta, 
tur už $8 pas mus už...................
Ši tvirta komoda su dideliu gražiu veid
rodžiu. Labai dideli stalčiai,§5 
kitur už $10 pas mus už.............▼ | •
Šis didelis fonografas su truba visokių 
lietuviškių dainų tiktai

Šis tvirtas ąžuolinis supomasis krėslas 
su gera pasoste. Tiktai 
už........................................................ ■'

Ši didele komoda su 5 dideliais 
stalčiais ir gražiu veidro-Ctfį 
džiu tik už.........................

Šiš didelis pečius. Gvarantuo- 
tas 10-čiai
ir verda. Kitur §0
pas mus................1 ■ '

metų. Gerai kepa

20 gatvių
f

Gerbiamų Kunigų Domai!
„KATALIKO” kaingyne galima gauti šaunų veikalą

SAKYKLAI VADOVAS
Parašė Kun. Kazimieras. 

Paltarokas, Teologijos Magistras. 
KAI N A 83.50

A

»?<>»

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

Hygieniškas(Svęikatą duodantis) Juosmenys(supn 
yra geresnis negu raištis, suspensory arba dir

Kožnas vyras pavidnas nešiot šitą išradimą,
• . ■ ■ • ■■ •. 1 ’1

kuris apsaugoja, palengvina, sudrutina priva- 
tiškas dalis kūno ir atima tą pailsimo jautimą.

Kataliko” Agentai,

A. JU RE VI CI A, 
“Kataliko” agentas.

Užrašau “Kataliką”, ipriimų apgarsi
nimus, paieškojimus Chicagoį, ir ki
tuose miestuose. »

‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija.

*************************** ■ -********i*

“KATALIKO”
Keliaujanti

Agentai!
J. DIGRiS,
S. SZAFRANAUCKAS.

* 
* 
*
* 
* 
*
* 
*
* 

% *
%
*

*£ 
**************************

J. Digrys
K. Vitkevičius

Lankosi po l'entisylvanŲą valstiją; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge

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

St.

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149- Halsted St. 
J. Braknis, 3239 So.’ Halsted St. 

Butkevičia, 3149 8. Halsted St. 
Ilgaudas, 1841 So. Halsted St. 
Juodelis, 818 W. 18 St.

A. Jurevjcia, 3240 S. Morgan St.
M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
Kasparavičia, 3416 Auburn Ave. 
Kulis,-3255-S. Halsted St. 
Linka, 1834 Blair ave.
Mickovičia, 2342 S. Leavitt St. 
Šokas,- 3327 Auburn Ave 
Stulga, 4513 S. Wood St. 
J. Tananevičia 670 W. 18 St.

M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland 
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. ZachareviSia, 2336*S. Oakley 
A. želnys,..324O S. Morgan St.

z.
K.

avo

avė

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

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

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

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

FOBĘST CITY, fA.
J. Dzikas, P. O. Box 453

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

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

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

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

BRIGHTON, MASS.
F. B. Šimanskis, 98 Market St.

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

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.

©

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant

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

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10809 Curtiš Avė.

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

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

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

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

J.

A.

8.

G.

V.
K.

K>t»

DR. PETRAITIS, Dentistas
10756 Michigan Ave., Roseland, Ill. 

KAMPAS 108 GAT.
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.

į LIETUVIŠKI JUBILIERIAI
U Savo maloniems viengienčiams
•Z. pranešame, kad atidarėme savo -į.

naują didelę kraatuvę visokių si- 
F dabriniij ir auksinių daiktų—laik- 
•z rodžių, žiedų ir tt. Atsilankykit 
.j tautiečiai, o patirsite, kad čia vis- 
V kas gaunama ir už tikrų kainą. 
:z. Busit užganėdinti.
% PUPAUSKY, BROTHERS ir Co

3114 S. Halsted St., Chicago, Ill

B

SCRANTON, PA.
Petrikys, 1514 Ross Ave.

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

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

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

JI.

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

WORCESTER, MASS.
Paltanavičia, 15 Millbury St.

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

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

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

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

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

LONDON, ENGLAND.
J. Naujokaitis, 47 Planet St. 
Commercial Road East.

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

103

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

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

“Sakyklai Vadovas” susideda iš trijų tomų. Pirmame 
tome telpa pamokslai apie “Tikiu j Dievą Tėvą”; antrame 
tome — pamokslai apie Dievo ir Bažnyčios Įsakymus, nuo
dėmes ir dorybes; trečiame tome — apie Dievo malonę, 
šventus Sakramentus ir maldą. Gerbus autorius savo 
šaunaus veikalo prakalboj sako. “Visose trijose kuin- 
gose patilpo šimtas trįsdešimtįs aštuoni pamokslai, kuriuos 
skyrių gerbiamai dvasiškijai, kaipo vadovą Katalikų Baž
nyčios mokslo išguldinčjimui iš sakyklos. Jei kunigija y- 
pač jaunesnėj!, aiškindama žmonėms Katekizmą, ras jose 
surinktą ir tam tikroj eilėje sutvarkytą pamokslams me
džiagą, jei nepritirs tiek vargo, kiek aš kad turėjau — ma
no darbus nenueis perniek.” . >

Visi pamokslai perdėm yra be galo gražioj, nuostabiai 
malonu skaityti tuosvaizdingoj kalboj parašyti. Labai 

pamokslus.
Nors šis veikalas skyriamas 

bet jis labai'.tinka kiekvienam, čia 
galo aiškiai ir skaisčiai išguldytas.

pirmiausia kunigams, 
Bažnyčios mokslas be

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

4 . j(. ', į • i:!.: • ’ j
Kaštas tik vięnas doleris (1.00) yra 
teip mažas, jog pavidnas atsllatikyti 
į bile katrą iš tų dviejų Aptiekų dėl 
tikrai pritaikomo Jums Juosmtenio 
(support). Neken^ėk nei yienos.die
nos. Ateik tuojaus. Krautuvės 
atdaros yra visą dieną, 'vakarais ir 
Nėdėliomis. Kožnais silpnas vy
ras gali šį Juosmenį (support) ne
šiot dėl išbandymo. Išbandyk jį 
pats sau. Ncšipk koletą (diCjiių ir 
jeigu nebusi pilnai užganėdintas, at
nešk atgal, o mes sugrąžinsim Jums 
pinigus.' 'Jl ,Hi 1 ' -

Mes žinom kaip geras šis J nešme
nis (support) y i-a f r uŽtod no* 
idant kožnas vienas tuiėtų progą 
bandyti jį pats sau, nęreikalaud 
mi nuo Jus nevat tos mažos.prck 
vieno dolerio ($1.00) kol ącbusi 
užganėdintais.

Mes esame išskiriami agentai 
juosmenų (supports), kūriuds g! 
Įima yra nusipirkt tiktai Gvardntu 
tose SVptiekosc (The Guarant 
Drugstores) 456 South Stale SL, 
14 South Clark St. Neužmirš 
te numerį kaipo jr gatvę. įeida 
klauskite’ apie Lietuvišką Aptieko 
kuris aiškiai Jums papasakos kai 
Juosmenį vartot ir nešiot idant/Jal 
ma but atgauti kuonogrerč 
palengvinimą. . , -

Specialiskas 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 šiuom pirmu dėl iš
bandymo orderiu. Mes norim idant kožnas vyras ži
notų kaip gera musų Aptieka yra duodami užgailedi 
nančių progą su išbandymu šio Juosmenio (support) 
Tuojaus po perskaitymui šio apgarsinimo iškirpk i 
atsinešk jį su savim į musų Gvarantuotas Aptiekus.

The Guarantee Drugstore 
456 South State Street arba 14 South Clark 

CHICAGO

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

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 Juosmc-. 
nys (support) yra sveikatos sugrą-’ 
žintojas. Jis yra apsergėtojum silp
numo ir buna padidinimu energijos.* 
Prekė šio Juosmenio (support) yra 
lik vienas doleris ($1.00) ir kožnas 
vyras pavidnas jį nešiot dėl išban
dymo, nes jis yra gyąranluotas už
ganėdinti Jus arba sugrąžinti pini
gus.

Jeigu 
silpnas 
abelną
tuojaus ateit į musų Aptieką jį nusi
pirkt. SILPNAS vyras jaučiasi gočiau 
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, 450 South 
State SI., arba 14 South Clark St, 

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

Išgydysiu Jus 
in Ed PASur- IH QU. Tinau LIGŲ.

Av.

randas ir turi 
didelius iszka- 
Ezczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
gavo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikau

Rittenhouse and
Embres Os
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai. 

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHO.V pard.

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

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

Campanello — Gegužio 24th 1913 
Aust rijos,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 (SI 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 Valeli jose.

Ateik pas ma 
S e, o asz iszgy 

ysin jus an 
visados. A 
^varant nojn 

kiekvien am u 
ganedinima 
turis atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus ux 
pigiau ir gt>- 
nan.negn dak
tarai miesto,

Specialistas kuru 
iszgydo ko kiti negali.

isralgydytl Ir būti sveiku. Bodą ir Įsz- 
^■MNaavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. A** pritaikysiu mano maža uzmo-
1_____ 9 S f__ A—_____

Asz kalbu lletuvlszkal.

Western Medical Institute 
1887 Blue Island Ava,, 2 lub. vimulBka- 

kos, prie 18tos gaCves, Chicago, Ui.
DR. RENFER. Specialistas.

VaL 8 r. iki 8:30 v., nedeL 8 r. ikil2diea
a

Phono Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina Ketams S2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei metu $>.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS P LB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Ill.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriška.’ arba 
moteriškas laik
rodėlis gvaraniuo- 

BA tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marg-nti, gerai 

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

EXCELSIOR WATCH CO., 
804 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

14k. 
prie 
904.

Krautiivnikų ir agentij doznai.
Mes ingaboname ir didžiame skai

čiuj išparduodame įvairiu dalykų lie
tuvių kalboj, kaip va: Dailus laiškai 
su lietuviškomis eilėmis.

Atvirutės su lietuviškais parašais.
Pasveikinimai vardo ir gimimo 

dienose.
Lietuviškos maldakniugės.
Paveikslai ir romai.
Rašančiai.
škaplieriai.
Medalikėliai.
Kryžiai.
Šventos lempos.
Šventyto vandens indeliai.
Stovylėlės.
Brangmenos.
šliubiniai vainikai.
Šermeniniai
Lietuviškos
Stonelės.

šnikšdukai su
inerikoniškomis včluvoinis ir daug ki
tokių dalykų.

PILNAS KATALOGAS IŠSUNKIA
MAS VELTUI VISOKIOMS KRAU
TUVĖMS.

Pas mus parsiduoda tik didžiuose 
skaičiuose (wholesale).

The Lipman Supply House 
Dept. 9.

527 So. Fifth Av. Chicago, Hl.

vainikai.
Kalėdines atvirutės.

lietuviškomis ir a-

T INKUS PLAUKIOJIMAI.
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.

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

g**
*

CHAS. N. SMITH
Pritaiso

Szilumą, Gazą, Vandenį 
ir stogo blokes.

5107 S. Michigan avo., Tel. Oakland 3457 
Kes. 2103 S.State st., Tol. Calumet 1684

J **** *********************
*

11
Russian - American Li

Tiesioginis plaukinėjimas- tarp 
jos ir Amerikos didžiausiais 
siais ir greičiausiais. Russijos
ratoriškais paštiniais garlaiviais 
ji, su dubeltavu šriubu.

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

Į ROTTERDAM 9 dienose, 
mainos. 11 dienose be perm 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra su
Del tolesnių žinių kreipki 

A. E. JOHNSON and

27 Broadway,
A. E. JOHNSON 

155 West Kinzie St 
Russian American 
31st Street,

CO.
Pi

3



V- Bell H System

. A .’'AL
KATALIKAS

Wajda Lietuviška |
S^ADTlFirit

4l>

Pasisekimo pamatas yra 
tikras laiko sunaudojimas.

pasekmingas biznio žmogus iš papra
timo yra drąsus ir budrus. Jis išrokuoja minimum 
laiko, kiek reikės darbo atlikimui, tuomet jis ban
do užbaigti darbą paskirtame laike.

Tokiam žmogui per dieną dažnai ateina klausimas 
“Ar galima tai atlikti ištolo”, ir jis pagalvojęs at
randa ir nusprendžia, kad telefono metodas yra ne- 
tik praktiškas, bet ir tinkamiausias.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

" Official 100

I VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
l| VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ 

Į BEN-HUR
RETORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA
. Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

* Aš atidariau naują lietuvišką Ž
* Aptiekę. Aš užlaikau Severos gy- ♦ 
J duokles,, ir geriančią Trajanką ir Š 
. geriausias rusiškus lašus. Aš taip Z 
J pat užlaikau visokias žoles iš senos * 
, tėvynės. Ateikite persitikrinti. į

F. FRANK, Aptiekorius f
* 3462'S. Halsted st. arti 35 g. ♦
, Telefonas Drover 2773 T

^TiOK**^^*^^^***^********-,,
* Telefonas .Yards 1533 $

g DR. J. KULIS i *
TV
* — Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS.:
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. •:

*

*

*
-K. 41 uv « j , v» ana-v

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vat. * 
#««*ŽOlž*^**^«3K#««**««***

NEPJIPRSISIfl

Mes duodame gražią dovaną tiems kurie užsira
šo laikraštį “Kataliką” pusantriems metams( tai 
yra 18 mėnesiu) prisiųzdami tiesog ant musų ran
kų tris dolerius, tai aplaiko puikiausią dovaną $1.25 
vertės budilninką. Šis laikrodis yra gvarantuotas. 
Eis gerai — nei skubindamas, nei vėluodamas.

Siųzdami pinigus už laikraštį “Kataliką” a-

išsigydyt

Progai už

dresuokite
“KATALIKAS”

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. I

Ar mokate logliikg bią?,
■nMiinnuiumiiBMiw—iuM itiimum n iiMim ■■■■■■! n ■MĮąįMirwiTTi~i —------- ;----------------- Į------------ : Cl

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuvi,tkai-Angliškos Kalbos Rankvedi's bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. 0 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietoje telpa lietuviški žodžiai,. 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. „Cjj Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas en Fonetiškų ištarimu. Gj Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kąlboje. *J. Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Beading, delei geresnio išsilavihiįnpi, 
angliškoje kalboje, CJ O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie npri 
palikti Jugtinių AmerikosJ'aistybii: Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplemehtas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240, , . ■ ■ į .

Patrūkimą
b-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 

ca?joj siplo nuostabu $10 išžudymą 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu itmaz i, 
seniai ir neseniai fra įnikusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo .būdąs. Asz iszgy- 
dziau vienos sanvaites Kūdikius ir vyru$ 90 me
tu amžiaus, bet .szi $10uropra yra ypatingai ski
riama darbininkams. .Zmoma tokia pigi kaina

. negali testis ilgail’. ‘ "n r* ?!

10 UŽGYDYTU PATRUKĖtlU.
Bernard Van Mynen, So. Holland, III. 

'.F*t Fixinchina, 862-tfau-Mr t>t., .Chicago, Hi. 
J/ Golobic, Blue Island.’R. F. D. I.
J. Burnett, ,355.6 So. State-st. it
K. Viertel, 3648 Elmwood-avc.
J. ,W, Tibbįtsįll26'MichiTau ave.( - . j
L. Hollsę, 1732 N. SpaųĮaing-ayo.

■A. F. "Langė, 943 Wrh4diL(ivo. 1 ji 
L. Schneider, 1024 JNewpart-avQ. •! 
H. II. Pehhingv?,16jO Millttrd-avo. ' " ' 1|

JUS .Truputi PATRUK
Žmones, mažai pat rįikė arba vįdvitiįiszkai 

turi atminti,kad dideli patrūkimai, sei^au bu- 
v6mazi.: Nepaisėjimhs, atidelioiiina;, iptempi- 
Djasj nedidintas ąliba virtimas, kjąsejiitijs arba 
ežiaudejimas gali padidinti jusu patrulcjpna iki 
■milzini^žko diduti*)irli yasti-prie ifiifimaugi- 
mp ir mirties. Nerizikuok. Iszsigvdyk. Atmink, 
maža patrūkima yra* lengvianiszgydytjį, negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, atpik arba 
raszyk tuoj. Kodėl kentėti patru' ima, kuomet 
asz galiu be ojm*racijos pagydyti ir pigiai. 
DAKMl YRA DIDI PROGA iszsigydytiliDakta- 
ro Flintjo bildu uzSlO. ■!

Valandos: kasdien nuo. 8’ryto, iki 6 yakaro; 
pnnodeliiais ’iriR’ėtvergais nuo 8 ryto ikij|9 vak.; 
nedalioms nuo 9 ryto iki 12:00.; Chicagplj 

DRJLIUT
322 SUSTATĖ ST., 2ro Floro
TarpJackson-bd. IrVan Buren-st.

S KERS A INU O ROTHSCHILD & CD. ' <

.1,

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

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

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

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
______________________________________________ Reikalaukite visur.

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

I £36

^===3ESB|
JAU 27-tI METAI S

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

‘‘LIETUVAV 
Eina ja u 21. metus Chicago, Illinois įkas 
Pėtnyči i Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europoj ir 
viso svilti,o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu: >i į

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

Visuomenes, literatures ir p 
savaitinis laikraštis

Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje, 
išeina kas Sarcda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato; 
redaguojamas gerų redaktorių, laipina raštus geriausių raltitdnkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosioą 
Lietuvos, Amerikos ir abęlnaj, viso .pasviečio. , į

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00,-r- pusei metų $1.50

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

Money Orderį arba pinigai registruotam .j-lsne, adresu:

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

25 meili Jubl'ėjinls numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

Telephon Yards 2750
Pirmos klasos karčema. j!

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
tai net iš pat Kauno. Sale veselįjoms, 
susirinkimams. čia panedčliaisji 
tarninkais ir ketvertais mokomą 
ti. Šokiai prasideda 8:00 v. v.

T. Radavičia, į‘
936 W. 33rd. St., Chicago]

u-
ŠOK-

ui.

Tel. TAKŪS 4114 
. KLAUSK

WJ[> CHOPINJjDL’&u 

nes.padirbtHsz 
.gerauslo tabako 

Jos. Bartkowlak, Iszdirbajaj.
4934 So. Paulina St.. GHICAE4J, ILL

J J. W. Zacharewicz 
I NOTARAS

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

Kreipkitės prie tantieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- tarnavūna. Prieszai Szv. Jurgio ban. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Ištiria abstraktus perkantiems

Užganėdiname Pirkėją
Jei iries nepažvelgtumėm j ateiti, jei mos nepaisytumėm, ką jus ar 

kiti -pasakys apie mus, mes galėtumėm visokias mašinas pigiau par
duoti, bet mes negalėtumėm judėti j jas I II C gerumo. Iš visą 
pusią, p^sijąltą neužsigančdinimai ir urnai nebūtą rinkos I H C ma- 

'' ' sihoms. ■ ’
■' I HC mašinos stovi toli nuo tokio išdirbimo budo. I II C yra no

rus visuęmet. statyti mašinas, kad išdirbti sau gerą vardą ir_ paro
dyti . Amerikos farmeriams dirbėją gerą valią. Tuo keliu išdirbėjai 
,ėjo per daug metu. Pardavėjas, kuris parduoda I II C mašiną, tikisi 
del Jos gerumo turėti biznį su pirkiku vėl. Pirkikas
perka užtikrinimą ir saugumą kartu. Jis susiduria su gero vardo 
ir teisingo.. pardavinėjimo visu I H C mašiną.. Jis žino, kad tai 
geriausią. mašina, nes ji yra tinkama visokiems darbams ant farmą — 

, l>p in pa viinu i4, medžių pjovinjui, laistymui, separatoriui etc. Jis ži- 
; ■■ '■noyjiad ntšsikomybė I H C mašiną 'tęsiasi, kol mašina tarnaus jam 
>urit' fnrmosii|

. iJyuiomet jąs pirksit mašiną, pirkit didesnę, nogu reikia jums 
jusą dabartiniuose darbuose. Jei tai yra I JI C mašina, tai ji, laikys 
ilgai. () jūsų farma nuolatai didysis. .Gali but, kad po perikią-šešių 

•inetą reikės pirkti didesnę mašiną. Tokiu budu dabar jiirkdamas 
:• didesnę,'geriau padarysi.. Jei jus pirksit didelę mašiną ir nevarysit 

■į: jiorgręit,,„tąi-, ji laikys ilgiau. Gauk mašiną ganėtinai didelę ir pa- 
ąįtijcįėkviąnt,.,jos, I;

I H G Aliejaus ir Gažo Mašinos
I II C aliejaus ir gazo| mašinos, .varomos gazu, gazolinu, nafta, 

.,y.;1Jmr,b?inu?įr, ąlkoboįiu.^jpiduąio esti nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos 
' risti visaif pritaikome?, paįkilnojamos, ant vietos' pritaisomos etc.

T Tt'U ftflejritfš maSinos pjovimui, kūlimui ir tt. esti huo 6-12 ir nuo 
?.i.,. 3iOrOO arklių spėkos. . . ; . •

, . Apžiurčlę I Ji C mašiną, pas vietos pardavėją. Pasižinok apie ją , 
ką ji gaji daryti arba reikalauk katalogą iš

zjSŠSį? Internatioiiai Harvester Company of America^^fe 
:■ Chicago r—' US A O

n a . .... . SPECIALISTASDaktaras Wissig
; Gydo pasekmingai visokias ligas Vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

yrą .seųos, ir pavojingos. '• • . ■ <
L ,. „Įšgydūlukstaųčius ligonių. Gydo'pasekmingai sekančias ligas: vi 

solciųs nesv/nkuipus kūno, pilvo, plaučių; nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius riesmagumuąj kraujo ir odos,-gydo skaudulius, išbėrimus

I krąujo.užųuodyimą, reuipatižjmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerkles ir visokius slaptus nesvnilfuaąus.yyrų ir mųterų,

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

—Dgoda rodą DYKAI— ’ ‘ / ’
; Dubda pats savo gyduoles įr gydo jis su pagalba naujausių ir bran
I ginusių elektriškų Aparatų, kurių kiti daktarai'neturi'. ’

' ■;i VALANDOS: kiekvieną dieną niio 10 iki 12’^huo 3 iki 4 lt nuo 0 
iki š/po piet: Nedalioms nuoįO iki 2 po piot. ‘ ”
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 0.759 ISth St., kampai Wood St. (Viršum če- 
vervlrų-štbroli''.' jį - : Phone ėanal 3263

Į .. .. -_________II ,.nb,a ni'4 t_______

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IB PIJANUI

M ‘ ' Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS '
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) .............. ,
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgįam balsui) .

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui)
- 3. KO LIŪDIT, SVĖTEI.IĄI? .....................

4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ...........
j a -Vai pakirsčiad 
{IžpžWwgSm * • • l...........

7. DOVANOJO (dzūkiška) .......................-r.
,:8. .SKYNIAU i SKYNIMĖLĮ ....................
■D', tykiai Nemunėlis teka .......

10.' SAULELĖ RAUDONA lĮ...............’... i
•IL LIHGO (latviška) ...................

' **Liau<lies ’ Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

7 J. M. TANANEVICZ, v
3249-53 S. MORGAN; ST. CHICAGO, ILL.

30c.
........................... 60c.
........................... 60c.
........................ 20c.

į/,20c. 
*?oc. 

.....30c.
..........  15c.

..;................... 15c.

...f....... 15c. 

........................ 25c.
15c.

^KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SB. 
/e KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 

KORTĖS).
f Kaina kiekvienos 3<į. dvi už 5c, ‘.

L Mindaugas Lietuvos Karalius. J-----
2. Keistutis Lietuvos Į)idis Kunigaikštis.
3. Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis. •

Vilniaus Katedra. ; /*■
5. Gelgudą pilis (Kauno gub.,)' stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko. —L ”
6. Kunįgaikščio Vytauto bokštas Trakuose;- 

Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.

4.

7.
8. Medininkai (Vilniaus gub.,) Sv. Kazimierio laikų

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

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

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

j°^e’ - u;

14. Lietuviškas namas. " " ” *’"•**7 '* ,

J.5: Siesikią rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno- 
binės Dievaltavos. į^'

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

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

18. yiliuonos miestelis, ant Nemuno kranto ^^Kauno 
’ S“11’- .'--I

1 V "V
■

4



KATALIKAS

Administracija liet. teatra.l 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO. 
Petr. Andrijauskas, pirm.j 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

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

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

ADMNISTRACUA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Joseph J. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

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

4600 S. Paulina St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, lm» DIVIZI- 
• JA RAITELIU ANT TOWN OP 

LAKE.
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.,
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas

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

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

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

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

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

1849 W. 45 St.,

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

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas,.-Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St. 
į. Urimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vicė-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukaiiskaš, Fin. Rašt.
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA. DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. Žalandauskas, Pirmininkas.
4545 So. Lincoln St.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4506 S. Wood’ St.
J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

J. Valskis, Knygvedis.
4525, Wood St.,

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

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WlLKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

Silvestrą Pileckis, Prot. Raštininkas. 
462 E. Siuth Str.

Antanas šeškeviče. 1 Finansų Rašt., 
503 New Grand Str., 

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., b--' 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo 
karių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popie-

Su godone,
Kaz. Katutis, Prėzidentas, 

710 W. 18th St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash 200. 

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

Draugija ‘,Dailydės” laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketverga ir po 15 pirma ketverga 
vakare I. Mikalaujuno svetainėje po 
No. 2334 So. Leavitt St. Kampas 
23 Pl. 7 vai. vakare.

(36-49)

Visų domai.
žirgvaikio Paskolinimo ir Budavo

jimo dr-ja atidarys 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 j 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 avė. ir 
kampas 33 g. šita dr-ja yra jau po 
valstijos priežiūra ir įmokėti pinigai 
negali pražūti.

Su pagarba,
Valdyba.

(39-40-1)

METINIS BALIUS.

G. D. L. K. Vytauto rengia meti
nį balių 5 d. spalio Elias salėj kertė 
64 ir Wood g. Pradžia 5 v. po pie
tų.

širdingai kviečiame visus atsilan
kyti jaunus ir senus, vyrus ir mote
ris iš visų Chicagos dalių. Prisi- 
šoksit prisilinksminsit įvales. Bus 
gerų gėrimų ir kvepenčių cigarų. 
Graži bus muzika, nes vadovaus p. 
V. Daukša. Inžanga 25c porai. Tai
gi nepamirškite tą dieną ir adyną ir 
pribukit kuoskaitlingiau.

Kviečia gvardijos Komitetas.

PERSKAITYK IR KITAM PASA
KYK KAD .

Dramos Draugija4 parengia labai 
juokingą Teatrą ir puikų - Balių bus 
vaidinta pirmu kartu' Chicago labai 
juokinga vieno veiksmo komedija., 
“Kurčias žentas” pagal Prancūziš
ka sutaisė Mare. Monologas “šykš
tus Raitelis” kuri atliks p, Kl. Jur- 
kelionis 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 latrui balius su įvairiais šo
kiais, su įžanga 25c. Orchestra brolių 
Sarpalių.

Kviečia visus atsilankyti Komitetas.
(39-40)

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA

TION, ETO.
of “Katalikas” published weekly, 
at Chicago, Illinois, required by the 
aet of August 24, 1912.
Name of Post Office Adress.
I. Editor P. Tumasonis, 3249 So. Mor

gan St., Chicago, III.
II. Editor F. Gudas, 3230 Emerld Av. 

Chicago, Ill.
Managing Editor S. P. Tananevicz, 

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Business Manager, S. P. Tananevicz, 

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Publisher John M. Tananevicz, 3253 

8. Morgan St., Chicago, Ill.
Owners: John M. Tananevicz, 3252 

John M. Tananeviz. Owner.
Sworn to and subscribed before me 

this 30th day of September, 1913.
John W. Zacharevipz, 

Notary Public.
(Seal)

SERGANTI VYRAI!
Silpni, Susirgę, Nusiminę Vy
rai ėia yra jūsų palengvinimas. 

JAUNI ARBA SENI VYRM.
Idant būti sveiku ir linksmu, tu

rite pasiliuosuoti nuo pasididinančių 
gyslų, sunkaus traukiančio skausmo 
vyriškumo, Hydroceles, Kylos, Hem >- 
rrhoidų, Raudonosios gyslos (nie- 
žiančios arba kruvinos), Žarnų užsi
kimšimo, Pilvo, Žarnų ir iš Kepenų 
ligų. Mano budai gydymo yra ge
riausi ir prekes žemiausios, dėl to,
jog aš noriu idant kožnas vyras no
rintis sau sveiku pasilikti naudotųsi 
šiuom mano gydymu.

lt

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA 
y- Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis. 
U 78 Lee Park Ave.

Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
78 Oxford St.

Juozas Adominas, Prot. Sekr., 
R. F. D. No. 1 Box 172

, , r Alex Cerbauskas, Fin^Se^r.,.. . 
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 W. — St.

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

Nikolimas Overlingas, Rašt, Prot., 
3245 S. Morgan St.

AntaniS Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Širus, Išdininkas, 
' 918 33rd . St.

Ignacas ■ Brazauski's, Knygius

ŠV. MYKOLO DR-ŠTĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

.34 Logan St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr.

96 Logan St, 
Jonas Liaukus, Finansų Sekr.

425 8. Grand St., , • 
Juozas* šnipas, Kasierius,

386 New Grove St.

Im

2-ras,

v*

ADMINISTRACIJA dr-štėš 
JURGIO

ŠV.
KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA. .
Laukus, Prėzidentas. 
425 S. Grant St.
Staneika, Vice-prezid.

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot. Sėkr., 
462 E. South St.

J. Dąilšys, kasierius,
18 N. Meade Št.

V. Adotaynas, I Finansų, Sekr.,
34 Logan St.

J.' Anėkditis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

J.

J.

S.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis,
W. 33rd St. j

John D. - Ewaldas vie-pirmin.
3247 Emerald Ave.

Aut;. Mosteika, Protokolų Raštin.
.-.p.’ 821 —. 33rd PI.

Vine. ^Hftiiunas, Finansų Raštinink..
, :r^I7 So Canal Št.

Jonas ^ijangkųs, Izdiųįnkas, 
MO.33rd St; _ .

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

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

Newark, N. J.
M. Akiai is, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway,

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe Str., 
Brooklyn, N. Y.

“BIRUTĖS” VAKARAS
Atsibus Ned., Spalio 5 d., 1913 šv. 

Jurgio Svetainėje 32ras Place ir Au
burn Ave. Pradžia 7:30 Valandą va
kare tikietai: 35c, 50c, 75c, $1.00. 
Scenoje statoma trijų aktų komedi
ja “Prieš Vėją Nepapūsi” Po pers- 
statymui “Birutės” choras padai
nuos keletą dainelių; paskui šokiai 
ir abelnas pasilinksminimas prie ge
ros Bartkaus-Jakaičio orchestros.

Lošiama komedija yra juokinga, 
pamokinanti ir labai užimanti. Jaigu 
nori gerai pasijuokti ir smagiai lai
ką praleisti drauge su jaunimu atsi- 
silankyk, į šitą gražų vakarą. Kvie
čia visus, ‘ ‘ BIRUTĖ ’ ’

(40)

21-MAS APVVAIKŠČIOJIMAS, TEA
TRAS IR BALIUS-

PASARGA: “Už korespondencijas, 
ipgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
■neatsako”.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (8pulka) No. 1.

Nauja 49 Serija prasidėjo ketver
ge, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25ė. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
■akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius
tuvaįtės prisirašyti _j>rie , šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra gėriau- 
sis būdas del sučėdijimo pinigų.

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

' Virs minėta Draugija (Spulka 
fpo priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname;, pinigus ant lengvų 
. lygų del pirkimo arba statymo 
mų; ant pirmo morgičiaus
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3247 • Emerald Ave.

Phones:—Yards 2716 — Wabash 2200.
Juoz. Ridikaš, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

Daukantas.

už 6%
atneša

ir Lie-

yra 
yra

iš- 
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TSMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Špulka).

39 -Serija prasidėjo ntaminke, rug
pjūčio 5 ' 1913; Susirinkimai at-
sibuna kas Ųtarninkas 8tę vai. va
kare Doni.
Union St., kampas ĮŠtds gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų j mokant pb kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučedyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6’/į me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.'

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

Lietuvos Historiko Simano Dau
kanto gimimo dienos atminčiai Si
mano Daukanto Draugja spalių 
(October) 19 d. š. m. parengia 21-rną 
metinį apvaikščiojimą-paminūjimą šv. 
Jurgio K. parapijos mokyklos salė
je, kampas 32 PI. ir Auburn avė. 
(ant Bridgeporto). Pirmiausiai 
bus prakalbos Ir dainos, paskui bus 
atlošta trijų veiksmų juokai “Gyvie
ji nabašninkai” — labai puikus per
statymas, pirmusyk Chicagoje. Pa
sibaigus teatrui prasidės balius — 
pasilinksminimo vakaras. Salė bus 
atidaryta 3 vai. po pietų. Prakalbos 
prasidės 4 vai. vakare. Salėn įžan
ga ypatai 25c., 50c. ir 75c.
"Todėl Simano Daukanto Draugija 

tan apvaikščiojiman, teatran ir ba
liui! nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ir pri
sidėti prie bendro lietuvių kilimo 
Chicagoje. Bus geri kalbėtojai ir la
bai dailus ir juokingas teatras. Vi
sus kviečia Komitetas.

(40-1-2)

IŠKILMINGAS BALIUS

Žemaičio' svetainėje, So.

Parengtas dr-stės Tėvynės Mylėto
jų Lietuvos penkių metų sukaktuvių 
nedėlioję Spalių 12, 1913, Jono Bau- 
kaus Svetainėje 8430 Vincennes Rd. 
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 25e 
porai. Bus kalbos įžymių kalbėtojų, 
deklemacijos, monoliogai, muzyka ir a- 
belnai pasilinksminimai dėl publikos.

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

Po visiam gražus balius su įvai
riais šokiais.

(3940) ... < f •-* •?- •.

Lietuvių Giesmininkų Dramatiška 
Dr-stė Po Priegloba Šv. Cecilijos.
Parengia 4-tą Maskinį Balių 

Nedelioje, 5 d., Spalių (October), 
1913 m. 1436 Atlas Svetainėje, Em
ma St. arti Noble St. Ir Milwaukee 
Ave. Pradžią 3čią valandą po pietų 
įžanga 25c porai. Bus doudamos 
dovanos už Madniška Pasipuošima 
1-mas $15, 2 $10, 3 $5.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius Lietuvaites senus ir jaunus kuo- 
noskaitlingiausiai atilankyti ant mu
sų Maskinio 4 Baliaus, kur turė
sit progą tikrai smagiai ir gražiai 
pasilinksminti. Muzykė grajįs pui
kiausius ir gražiausius šokius, kad 
pačios kojos kilnosis, kada pailsit 
šokti. Komitetas pasistengs visus 
svečius kuopuikiausiai priimti. Bus 
visokių skanių gėrymų ir valgimų 
Havano kvepenčių Cigarų. Užkvie- 
čia visus, Komitetas.

(40)

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. Ūselį, 
3824 S. Kedzie Ave. Chicago, Ill.

(38-9-40-1)

Parsiduoda bučernė ir grocernė. 
Stovi geroj vietoj, tirštai apgyventoj. 
Biznis eina puikiai. Pigiai parduo
du del nesveikatos. Atsilankykit o 
išpasakosiu viską ko tik norėsit ži
noti.

St. Eidintas,
1132 Adams St., Gary, Ind.

(38-9-40)

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGA lietuvaitė gerai ži

nanti stenografiją (shorthand) ir ty
pewriting; gi ištini taip-gi, kad but 
nusimananti ir kningvedystėj. Turi 
mokėti gerai lietuviškai ir angliškai. 
Kreiptis į “Kataliko išleistuvę. 
3249 So. Morgan St. Chicago, IR.

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

(38-9-40).

Ant pardavimo.
Septynių rūmų namai, lotas 50 pė

dų. Tik $1.500. dalis grynais pini
gais. 8909 Union avė.

Septynių rūmų namas, lotas 50 
pėdų. Tik $1.600. Gražus medžiai 
priešais. 8916 Union avė.

Dešimties kambarių namas, lotas 
50 pėdų, šiltas vanduo, galima pada
ryti du flatu. Tik $2.800; dalis gry
nais pinigais 8844 Union avė.

Septynių kambarių namas, lotas 
31 pėda. $1.900, Dalis grynais pini
gais. 8853 Wallace st.

100 pėdų lotas ties Halsted ir 89 
g. Pravesta vandens ir srutų dū
dos, šalygatviai. Tik $12 už pėdą.

George Brinkman, 
8688 Vincennes Rd.

Vargonininkai Tėmykitc!
Norėdami gauti Kalėdoms plotke- 

lių meldžiu kreiptis pas
Fr. Chojnackį.

4718 Winchester Ave., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo.
Aut pardavimo karčema lietuvių 

apgyventoj vietoje biznis gerai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo sa
vininkas važiuoja į Lietuvą.

Kreipkis pas.
Jonas Jasiulį, 

3301 S. Halsted St. ir 33 St.
Chicago, Ill.

(40)

Paieškau pusbrolio Juozapo žemai
čio paeina Kauna gub; Raseinių pav. 
Gaurės par. Kaimas Eimantų jeigu 
kas Žinotumėt apie jį meldžiu duo
kit man žinoti.

Antanas Žemaitis,
670 W. 18th St.^... Chicago, III.

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

Atsišaukite į “Kataliko” Red. 
3249 S. Morgan St. Chicago, Ill.

38-9-40)

Parsiduoda hotelis, pigiai ir ge
roj biznioj vietoj. Neturint gali
ma pusę pinigų įnešti, o kitą pusę 
po truputi galės išmokėti.

J. Shimbel,
1123 W. Madison St., Hol. Woldo, 

Chicago, Ill.

Paieškau pusbrolio Antano Nor- 
buto, paeina iš Kauno g. Raseinių 
p. Kareivos sodos; 2 metu kai A- 
merike. Pats ar kiti rašykit.

Bronislovas Vitkus, 
1411 Rock St. Rockford, Ill.

Parsiduodat •— Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 ruimų gyvenimu labai gero
je lietuvių, čekų ir kitų tautų ap
gyventoje vietoje. Biznis per 25 me
tus gerai išdirbtas gerame padėji
me ir turi visas vigadas: elektros 
fanas, registeris, bankas, telefonas, 
geras arklis, pakinktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų:
627 W. ISth st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, Ill.

(40-46)

Paieškau partnerio, doro vaikino, 
kuris nori mokintis aptiekorystės.. 
Savininkas aptiekos mokinasi ant 
daktaro. Partnerys turi įnešti 
puse pinigų ką kaštuoja aptieka, 
kad biznis prigulėtų pusiau. Part
neris turi but baigęs pradinę moky
klą. Atsišaukit ant šio antrašo.

Jok. Raslaviče, 
3308 So. Wallace St., Chicago, Ill.

(40)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas sale 

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

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

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

Parsiduoda 2 -geru arkliu su pa
kinktais ir duokepio vežimas su bū
dą. Galima sykiu arba po vieną sky
rium.

J. Leboeki ir Co.
Lake St. ir 23 Av.
Melrose park, Hl.

-• X38-9-40)•

Jonas Bagdonas mirė rugsė
jo 25 d., 1913, palaidotas 28 d. 
Katalikiškose kapinėse. Prigu
lėjo prie G. D. L. K. Vytauto, 
šv. Vincento dr-stę ir šv. Sta
nislovo dr-stę. Lydėjo trijų 
dr-sčių nariai. Buvo apie 100 
narių. Buvo ir šiaip žmonių. 
Palydėjimas buvo labai iškil
mingas ir gedulingas. Grau
džiai gaudė muzika. Norintie
ji plačiau žinoti kreipkitės pas.

VI. šarka, 
4540 S. Paulina st. Chicago,

* ************************ *
I
*****

Telephone Yards 687

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

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
porto, praktikuojant 21 motus. Vi
sus ligonius stemrtsiuosi nžganė- 

y dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak- 

* tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
s moterų ir vyrų. Taipgi darau 

visokias operacijas.

*** ** *

%*I*I* *
I
I
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ABELLS
. Memorial Bells a Specialty. 

McStaBaBsUJaBgtrj

jus gydau
Visos ligos Vyrą.

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

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

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

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

Atsinešk bonkutę savo ryt
metinio šlapumo dėl kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.
Kraujo Užnuodijimas, Syfilis.
•Ronos, votis, skaudanti bur

na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų kraujuję 
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. 4 Aš turiu pasekmingą 
gydymų nuo užnuodijimo krau
jo, Sylilio. Atsilankyk po nr. 
456 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

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

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

ts gva; 
gėra a 

Originališkas be skaų
Budas.

Mano gydymas yra kilok? nfe 
gu pats esi kada girdėjęs arhji 
bandęs. Mano gydymas yra vj 
siškai be skausmo. Aš turfl 
savo locnus originališkus bud® 
ir Jus negalite gaut mano specM 
ališką gydymą nuo kito dakta
ro. Aš turiu ilgą ir pasekmin
gą praktiką gydyme vyrų.^

Geriausi Medikališki Ofisai.

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

Susipažinkim.

Ateikit į mano ofisus dėl susi-" 
Eažinimo. Aš noriu parodyt

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

Lietuviškas Specialistas.

Aš gydau daugiau Lie tuvių li
gonių, negu ’ ’ 1 "" ■■
taras, dėl 
Lietuviškai 
draugas, Specialistas persta- 
to aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit į mano ofisu^MH 
kas bus aiškiai Jums 
ta apie Jūsų ligą kaipo ir 1W 
gydymų. Jeigu ateisit pasH> 
ne, galit but gydytu be p® 
skausmo arba trotyjimo k® 
jo. Mano gydymas v<® 
teip greitai, jog nereikala® 
trotyti laiką nuo darbo. • ^® 
kas yra slaptoj užlaikyta. GaB 
lite man tikėti. Kastai gydjB 
mo yra teip maži ir mokėjim® 
lengvas, žinodamas jog gydai® 
pas teisingą daktarą, kuris vfl 
suomet ypatingai rūpinasi Ji^ 
sų padėjimu. Neatidėdini® 
laiką su atėjimu pas mane, vi® 
toj priežasties pinigų. Sveik®! 
ta Jūsų yra brangesnė negu ■ 
nigai. Jeigu uždirbate inaž® 
arba esate be darbo, galite n® 
kėt už gydymų po kiek gale® 
mas ant išmokėjimo. ,®J

Mano gvarancija.

Mano geriausia gvaranci® 
yra, jog nereikalauji moki® 
anci vieno dolerio, Jkol neb® 
užganėdintas. Aš galiu du® 
išrašytą gvaranciją gydymo Į 
gališką kožnoj Chict gos Banį® 
Aš esmių vienintelis spech® 
tas Amerikoj, galintis suteik® 
kį tikrą užtvirtinimą ligoi® • 
savo, kas link atsakančio f® 
mo.

Ateik arba Rašyk. ®

Aš noriu pasimatyt ir ■ 
kalbėt su Jumi, bet jeigu ® 
galimu pačiam atsilankyti®;; 
rašyk laišką išaiškindami®' 
sus savo syinptomus ir pa^® 
iš kokios ligos nori but išg® 
tu. Aprašyk man visą isl<® 
padėjimo savo, o as lasyk nl 
šysiu laišką su patarimu. ®

Nekentėk nei vienos Dieni

Iškirpk šį adresų iš šio 
raščio ir atsinešk jį į man® 
sus. Įsitėmvk ateidamas ® 
SOUTH STATE ST„ nr. 45® 
aš esmių vienintelis speciaBy ; 
galintys suteik!i ligoniams® i 
toki prieinamą b įminą. ■

lugiau Eit tuviu ii- 
koks kitas (fak
to jog mano 
kalbantis San-

DAKTARAS D. D. RICHARDSO1
456 SOUTH STATE STREET 

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

viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Gliarantec Drugstore 
priešais Congress Street (Galvės). Įsitėmyk numerį 45d 
durių. • Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nud 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit fiedA 
darbo, nereikalauja t namo eiti dėl permainymo drabuW 
dėliomis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai. jOįg
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Gerai yra tokie 
ir geistina turėti 
niau.

jau- 
dai- 
žo-

pra- 
ir

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

12

kits kitų linksmino susirin
kusių publikų. Kaip publi
kai dainos patiko, galima 
spręsti iš to, kad reikalau
ta jos po keliatų sykių at
kartoti.

Tokiuo budu miisų 
nieji, paklausę gražių 
nų, smagiai pasišokę, 
džiti sakant,, maloniai 
leidę keliatų valandų,
nors ne su “rimta”, bet ge
ra ir pasekminga pamoka, 
linksmai grįžo sau namo.

vakarai, 
kuodaž-

Draugija jaunimui auklėti.
Jųįgu pažvelgsime į mu

sų jaunimų, tai pastebėsį- 
vienų labai apgailėtinų 

šireiškima. Atsidūręs ko- 
ame nors musų jaunimo 

jime, žmogus patėmiji, 
tasai musų jaunimas sa- 
apročiais ir apsiėjimais 

nt neperaugščiausio 
io. Tai pastebėtina ne 

i tųrp atvykusio iš Lie- 
ytii$os; jaunimo, bet taipgi ir 

jratąrp čia gimusios lietuvių 
■gentkartės. Reikalinga mu- 
Kų?jaunimui, taip sakant, 
ĮFšlifavimo, švelnijimo. Kiek

vienas akyvesnis tėmytojas 
yra tų viskų pastebėjęs ir 
.prie išreikštos nuomonės 
priėjęs. Reikalinga organi
zacijų, kuri užsiimtų išauk
lėjimu geresnių papročių 
tarp' musų jaunimo. Rcika- 
linga,; kąd visas daugiau ap
sišvietęs ir i kiltesnės dva
sios jaunimas susitvertų į 
tųm tijp’ų kuopų arba drau
gijų, kurios obalsiu butų: 
“Jaunosios gentkartės kul
tūros pakėlimas ir pirmiau- 
;siai papročiuose ir apsiėji- 

* imiose’’,. Bet kuom galima 
pritraukti jaunimų prie to 
darbo? Jaigu mes prie to 
prieisime su rimtu veįdu, su 
tuščia,, pamokinimo kalba-— 
įę. musų misijos nieko neiš- 

f eię; tuom pies.jaunimą ,^- 
' tai nubąįdysime puo to ke

lių, ąųj-iuom jisai geistina 
matyti' einant. Bet jaigii ta
sai pats jaunimas bus pa
kviesta^ į tam tinkamai pa
rengtus vakarus, (. kani.ę vi
sų tvarka ir apsiėjimas, bus 

j pastatytas kaip ręikia, tai 
'ĮUvieno ' panašaus vąkųrų

į gąlį pasimokyti ,dauT 
i, negu iš dešimties r i ni
ekei jų. Čia jaunimas eis 
iai,. kadangi jisai tos, 
turos lekcijos nemato, 

ĮFida, yįeji tik progų gra- 
iai lųikų praleisti, bet drau- 

lr’ MP augš- 
jjiąu sakyta, daug ko pasi- 

okina. ...
i Tokių tai tikslu įsteigta 

‘Lithuanian Regai Club 
urio pirmininku yra žino 
as .chicagiečiams p. A. Ma- 
ulis. Šitasai kliubas turi 
p platų tikslų, kurio mes 

bent pamatų tiktai pa- 
ėšime. Vietos stoka ne- 

eidžia, mums plačiau apie 
ų kliubų pakalbėti.. Atlik
ime tai, progai atsitikus, 
itų.. kartų. Dabar gi nori- 
e pasakyti porų žodžių 
įe patį s kliubo veikimų. 
1-kas kliubas ruošia, vien 
ilįnksminimo vakarėlius, 
jaus, be abejonės, veiki- 
dirva bus žymiai prapla- 
a. Iki šiol kliubas su- 
šė išviso jau net 11 ba- 
vakarėlių. Paskutinisai 
sai vakarėlis atsibuvo 

gsėjo 24 d. Mark White 
nare svetainėje. Jauni- 
, kaip ir.paprastai į to 
ubo rengiamus vakarė- 

, prisirinko neišpasaky- 
daug, tiek, kiek salėje 

ėjo sutilpti. Jaunimas 
parinktas. Visas vaka- 

, jo tvarka ir visa- 
! darė kuomaloniausių 
udį. Programe stovėjo 
vien tiktai šokiai. Šokių 

otarpiuose buvo ir muzi- 
p programėlis, kurį atli- 

du kvartetai: vienas/ 
uanian Regai Club, ki- 

West Side Club. Tuo- 
rtėtai, kaitaliuodami 

Apsisaugojimo klausimas.
Chicagoj kas metai didi

nasi nelaimingų atsitikimų 
skaičius. Būva nelaimės 
dirbtuvėse, ant geležinkelių, 
su važinėjama žmonių gat- 
vekariais, automobiliais, 
motorcikliais.

Dažnių-dažniausia nuken
čia svetimtaučiai. Daugu
ma jų yra atėję nuo kaimų, 
nepratę prie pavojingų dar
bų dirbtuvėse, nepratę būti 
atsargiais. Dirbtuvėse jiems 
prisieina atlikinėti pavojin
giausius,: sunkiausius dar
bus. Todėl svetimtaučiai 
daugiausia ir nukenčia.

Nelaimės išvengimas 
daug- priguli nuo paties ap
sižiurę jimo. Todėl reikia 
būti visur budriam — gat
vėse, dirbtuvėse, prie gele
žinkelio, visur, kur tik koks 
pavojus grasia.

Praeitų pelnyčių, rugsėjo 
26 d., LaSalle hotelyj buvo 
laikytas Susirinkimas apkal
bėjimui saugos klausimo. 
Susirinkimas buvo sušauk
tas acių nekuriu svetimtau
čių laikraštininkų pasidar
bavimui. Jame dalyvavo 
daug , svetimtautiškų laik
raštininkų ir leidėjų. Buvo 
ir pp.' J. M.1 Tananevičius, 
“Kataliko” leidėjas ir S. 
P. Tahaiievičiiis,' “ K-ko” 
tvarkvedys. Kalbėjo Cook 
apskričio daktaras P. M. 
Hoffman. Šis daktaras, ku
rio priedermė ištirti kiek
vieno nelaimingo atsitikimo 
priežastis, iškalbingai nu
rodė baisumų visokių atsi
tikimų. Nuo leidėjų ir laik
raštininkų buvo sudėta $2.- 
400 saugos reikalams.

Pirko sieksnį, 
k Nedėlioj, rugsėjo 
Keistučio Pašelpinis Kliū- 
bas laikė savo susirinkimų. 
Kliubo garbės narys, p. J. 
Aleksandravičius, įnešė su
manymų nupirkti žemės 
sieksnį Tautos Namams 
Vilniuje. Sumanymo įnešė- 
jas labai gražiai dalykų iš
aiškino ir todėl jokių prie
šingų nuomonių nebuvo. 
Kliubas yra dar nesenai su
sitveręs ir neturtingas. Bet 
nariai yra vyrai gerų norų, 
myli tėvynę. Nežiūrint į ne
turtų prisidėjo savo auka 
ir atliko savo pareigų sulyg 
tautos. Kviečiame tautie
čius prisirašyti prie mus 
kliubo. Tuomet ir sau ir tė
vynei daugiau nuveiksime.

Raštininkas.

Lietuvis dentistas Roselan- 
de.

! D-ras Petraitis, užbaigęs 
dentisterijos kursų praeitų 
pavasarį, atidarė ofisų Ror 
selande, po No. 10756 Mi-

chigan avė., kertė 108-tos 
gatvės.- Šis vyras atvyko: 
Amerikon tik su pra
diniu mokslu.. Užsidir
bęs keliatų dolerių, nuva
žiavo Valparaiso!!, kur išbu
vo arti penkių metų. Den
tisterijos mokslus išėjo Chi
cago College of Dental Sur
gery, kuri yra viena ge
riausių savo rųšies įstaigų 
visoj Amerikoj. Dr. Petrai- 
tis, kaipo moksleivis, buvo 
visuomet profesorių pagir
tas. Pilnai yra atsidavęs 
savo išsirinktam amatui ir 
giliai jį yra pažinęs. Jo ofi
sas randasi naujuose, pui
kiuose namuose; yra aprū
pintas naujausio išradimo 
įrankiais ir gydoma sulyg 
vėliausių mokslo išradimų. 
Roselande yra apsčiai ap
sigyvenusių lietuvių, geras 
dentistas ten buvo reikalin
gas. Dabar visi bus aprū
pinti gabaus dentisto-lietu- 
vio..

Linkima naujam veikėjui 
kuogeriausios kloties jo 
naudingame amate.

Daktarė ant Bridgeporto.
Žinoma lietuvaitė dakta

rė S. Aldona Rutkauskaitė 
perkėlė savo ofisų nuo West 
Side ant Bridgeporto, po. 
No. 32555 So. Halsted st. 
Jos priėmimo valandos: šio
kiomis dienomis nuo 10 iki 
12 vųl. iš . ryto ir nuo 4 iki 
7:30 v. v.; nedėliomis nuo 
9 ikį 12 iš ryto.

Profesorius pedlioriauja.
Lake Forest akademijos 

prof. A, Ę. Mųnier metė 
profesoriavimą, nusipirko 
žemriešučių., (peanut), veži
mų ir, varo ge^ų biznį mies
teliuose f Wilipe.tį;e ir Evan
ston, kur f randasi North- 
lyėstęrn uniyęrsitetas., Pa
darus daugiau pinigų, negu 
profesoriaudamas akademi
joj. Sučėdinųsy. $200 mėne
syj. Priegtam labai mylįs 
tokį liųdsų, čigoniškų,. ant 
tyro oro gyvenimų. Sučėdi- 
nęs pinigų, važiuosius ap
lankyti Europų ir paskui 
grįŠiųs vėl prie kningų. 
Prof. A. E. Munier giliai 
pažįsta graikiškų, latiniškų 
ir franeuziškų kalbas. Stu
dentai kreipiasi prie jo su 
įvairiais kalbų klausimais, 
jis nuodugniai vįskų išaiški
na, o už tai perka nuo jo 
žemriešutus, popkornus ir 
tt. '

$32.500 už ranką ir koją.
Pasibaigė milžiniška byla. 

Bylų vedė Eduard Fertig 
prieš Sanitary District elek- 
trikos kompanijų. Du metu 
atgal E. Fertig dirbo ant 
stogo vienų namų. Netikė
tai įsipainiojo į elektriki- 
nes vielas. Visas kūnas už- 
siplįekė ir per 10 miliutų 
buvo tikru žibintuvu. Galop 
vielos buvo pakirstos ir jis 
krito iš 20 pėdų jaugštumos. 
Po visokių operacijų nete
ko kojos ir rankos. Pareika
lavo atlyginimo $75.000. 
Teismas pripažino $32.000. 
Kompanijos jidvoktai smar
kiai imasi. Siusiu peržiūrė
jimui į Augščiausįjį Teismų. 
Daniel Belasco yra skundė
ju.

Šv. Jurgio salėj vakaras.
Praeitu nedėlių šv. Jurgio 

salėj Lietuvių Jaunimo Ra
telis statė scenoje dramą 
“Našlaičiai”. Artistai veik 
visi atliko gan gerai. Matyt, 
buvo daromas pasistengi

mas ir buvo noras gerai at
likti. Veikalas, tai vargu 
bau yra tinkamas scenai. 
Gan gerų vietų yra, bet rie- 
kiirios dalįs truputėlį per- 
grubijoniškos: Šiaip vaka
ras nusisekė. >■ ‘

“Aušros” f erai.
Rugsėjo 25-26-27-28 d. lai

kėsi “Aušros” forai. Daug 
žmonių buvo ypač pirmų 
vakarų. Visais vakarais pu
sėtinai žmonių lankėsi. Bu
vo nemažai sudovanota da
lyki} ir dr-ja nemažų turė
jo pelnų.

Motorcikliai smoge gatve- 
karin.

Ties W. 19 ir So. Halsted 
gat. patiko nelaimė tris mo- 
torciklistus. Jie važiavo ant 
dviejų motorciklių. Ėjo 
lenktynėmis W. 19 gatve. 
Lėkė labai smarkiai. Prisi
artinant prie Halsted gat., 
urnai šovė gatvekaris ir už
kirto jiems kelių. Laiko ne
buvo sustabdyti ir abu mo- 
torciklu drožė gatvekarin. 
Baisus buvo reginys. Gazo
lino katilėliai sprogo, gazo
linas užsidegė ir uždegė 
motorciklistų rubus. Žmo
nės šoko pagelbon. Vienas 
tuoj persiskyrė su šiuo svie
tu. Vienas sužeistųjų, Leo
nas Veldžius, regis, lietuvis, 
turbūt mirs del žaizdų. Gat- 
vekario motormanas nebu
vo suareštuotas, nes motor- 
cįklistai patįs kalti.

— Nekokis N. Udelfrofen 
iškrito iš obelies, persilaužė 
nugarkaulį ir po kelių die
nų mirė.
' ■ Netikrais Algeta liko 
suareštuotas. Žmogelis mal
davo pagėlboiš dviejų detek- 
tivų. Tie, pasižiūrėję jo žaiz
dai, patėmijd, kad ji sufab
rikuota. Ir1 'ilUvedė kalėji- 
man. ■'

— praeitų savaitę paduo
ta 250 persiškyrimo prašy
mų. Teisėjas Baldwin priė
mė 178. Kįtuę atmetė, nes 
del niekniekių norėta gauti 
persiskyrimai.

— .Metodistų episkopalų 
bažnyčioj ties, Wabash ir 14 
gat. praeitų nedėlių buvo 
didi aimanavimai, nes jų 
vyskupo nuspręsta bažny
čių parduoti ir padaryti iš 
jos prekivietę.

— Harmonia viešnamyj 
buvo ištikęs gaisras. Sumiši
mas buvo didis. Žmonės 
vienmarškiniai išlėkė ant 
gatvės. Nuostolių daug ne
padarė. • <

Naujas katalogas.
Atspaudinta ir išsiuntinė

ta naujas “Kataliko” knin- 
gyno katalogas. Šis katalo
gas yra pilniausias lietuvių 
kalboj, nes “Kataliko” 
kningynas yra didžiausias 
iš visų lietuviškų kningynų. 
Todėl iš šio katalogo yra 
geriausia ir patogiausia iš
sirinkti kningų. Visi, kurie 
dar negavote mus katalogo, 
rašykit, išsiųsim dovanai. 
Adresas — J. M. Tananevi
čia, 3249 So. Morgan st., 
Chicago, Ill.

“K-ko” administracija.

žmonių nevienodumas.
Žmonės labai nevienodi. 

Kiekvienas žmogus turi šit jį, 
kas atskiria jį nuo kitų. 
Nekurie gali1 išlaikyti viso
kias oro atiriainas, jie ne
greitai teapserga, tuo tarpu 

kaip kiti yra didi kentėto
jai. Paprastai tai apetito ir 
spėkos netekimas, kas juos 
silpnina ir mes norėtumėm 
patarti jiems tokiuose atsi
tikimuose vartoti Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, išvalyti ir sustiprin
ti juos. Ilgai vartojant tuos 
vaistus virškinimo organai 
sustiprėja ir pajėgia atsi
remti prieš ligas. Vartok tų 
vaistų kaip tik pajusi by 
kokį silpnumų, netekęs ape
tito, sukietėjus viduriams, 
turint galvoskaudį arba 
skaudėjimų sąnariuose, ne 
viškume, žodžiu, kuomet 
tik jausi kokį trukdėsį. Ap- 
tiekose. Jos. Trįner, išga- 
bentojas ir ingabentoj :s, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Reumatiškuo- 
se skaudėjimuose, išsisuki
muose Triner’s Liniment 
suteiks urnų palengvinimų.

(Adv.)

Tananevicz Savings I

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Atsakančiai Laikomas, Biržas 
Speciališka 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 apturėsit nuo musų ga 
bumo su atsakančiu pritaikinimu Jū
sų ypatingai formai kylos. Kož- 
na kyla yra lengvai palaikoma ir 
dėl to kiekvienas musų pirkėjas 
(kostumeris) yra teip pilnai užga
nėdintas.

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 būna pritaikomi 
musų privatiškuose kambariuose su 
gabiais pritaikintojais pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidna matyt ir pabandyt 
musų “Special Compo” mažos for
mos Atsakančiai Laikomą Diržą, del 
to, jog- plieniriiš arba geležinis raiš
tis nedasilipsto prie švelnos skaros 
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- 
vatiškaš 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. 1 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 dėl 
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 į bile katrą iš tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

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

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į

Guarantee Drugstores
456 14 f

S. State (5t. arbi S. Clark St.
CHICAGO

DUODA čekių knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir jiinįgus visų kitų viešpatysčių, i
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 

r- prieiti, j - ■ m- ■ *“;t
ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 

teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Įlanką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą. -•

; BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir S*.ibatomiš 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.

^■J.'i:-r..:==IL ■■■■■■•- 3E . -----------=11-------------

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

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

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

Labai naudinga kninga
M. Bcrnatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila, 

Puslapių 46&

KAINA POPEROS APDARAIS $1.O» 
„ AUDEKLO .. $1.25

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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