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Bulgarija ir Turkija užbaigia 

rokundus.
Albanai kariauja su Serbais.

Japonija susiremsianti 
su Rusija.

KAS VEIKIASI BAL- 
KANUOSE.

Iš Albanijos sostinės A- 
vlona rašoma, kad tarp su
kilusių prieš serbus alba- 
niečių esama daug ir mo
terių, kurios pagelbsti sa
vo vyrams ir broliams gin
ti iš savo tėvynės Įsikraus
čiusius serbus. Ant miesto 
Dibra gatvių moteris kir
viais pliekusios serbus. Ten 
1.200 serbų žuvę, gi 300 
paimta nelaisvėn. Paskiau 
Serbijos vyriausybė paskel
bė, kad miestą Dibra ser
bai išnaujo atėmę iš alba
niečių.

Albanijos laikinoji val
džia paskelbė, kad albanie- 
čiai užpuldami ant serbų 
nori pastariesiems atkeršy
ti už nuoskaudas, kokias 
serbai jiems seniau buvo 
padarę. Toliau tvirtinama, 
kai albaniečių sukilimą y- 
ra pagimdę patįs serbai, 
kurie ne tik kad juos viso
kiais budais persekioję ar
ba žudė, bet dar didžiumą 
nuo žemės atsavinę Kosso- 
vo distrikte. Serbai deginę 
albaniečių sodžius ir gy
ventojus palikę be jokio 
mauto.

Serbijos sostinėje suži
nota, kad Serbijos armija 
pagaliau prieš albaniečius 
sumobilizuota ir siunčiama 
i Albanijos pasienius. Te
kino budu ten išnaujo pra
sidės nereikalingos žmonių 
skerdynės. Albanijos ar
mija prieš serbus tuo tar
pu skaitanti 60.000 karei
vių.

Sofijon pranešta, kad 
Austrija taippat patylomis 
išnaujo mobilizuojanti savo 
armiją, nes pramatanti, 
kad Serbija be atsižiūrėji
mo žengs Albani jon. Be to 
Austrija mananti, kad Bal
kanuose gilusias dar bai
sesnis karas, ypač susirė
mus Turkijai su Graikija.

Nelaimingas tasai pu- 
siausalis.

AZIJA-AZIATAMS!
Anglijos diplomatiniuose 

rateliuose plačiai apkalba
ma naujas Tolimuose Ry
tuose Japonijos su Rusija 
karas. Tasai karas turė
siąs tuojaus gimti, gan
greit Japonija gerėliau ap- 
siviešėsianti Chinijos pasie
niais Mandžiurijoje. Ten 

šiais laikais kraunama daug 
karo amunicijos ir siunčia
ma kariuomenė. Tam karui 
priežasčių randasi daugy
bė. Visupirmu Japonija 
negali Rusijai leisti pasi
imti globon Mongoliją, ku
rie jau ir šiandie beveik 
jai priklausanti. Toliau Ja
ponija dar nesanti suregu
liavusi visos eilės klausi
mų, paliečiančių Mandžiu- 
riją. Rusija iš Mandžiuri- 
jos visai pasitraukti ne
mananti, nes Chinijos nesi
bijanti. Kadangi Chinija 
yra militariai silpna, tatai 
Rusija aną kaip voratin
kliu aplinkui aptaiso ir .a- 
nos silpnumu vis drąsiau 
mėgina pasinaudoti.

Todėl Japonija i tai tė- 
mijanti labai neramiai ir 
su atsidėjimu. Jei Rusiją 
Įgysianti Chinijoje pilną 
intekmę, tada ir pačiai Ja
ponijai gali grėsti pavojus, 
ypač pirklybiniu atžvilgiu. 
Tokio viešpataująs persiti
krinimas, kad Japonijos 
su Rusija karas — neiš- 
vengtinas. Japonija nus- 
prendžius saugoti doktri
nos “Azija — aziatams”, 
tatai negali leisti, idant 
Rusija Įsigyventų Chinijos 
teritorijose ir didintų ten 
savo intekmę. Japonija to
dėl atsistosianti skersai 
Rusijos reikalų, norints 
jai prisieitų pašvęsti pusė 
milijono kareivių.

Londono “Daily Tele
graph” rašo, kad Japoni
ja pastaraisiais laikais su
sitaikius su Chinija ėmus 
rengties karan su Rusija. 
Į ..Mandžiuriją gabena ka
riuomenę ir karo amunici
ją. Rusija taippat nesnau
džianti. Nesenai kelis tūk
stančius kariuomenės pa- 
siunčiusi i Mongolijos pa
sienius.

LAIKOSI NEUTRALIŠ- 
KŪMO.

Iš Washingtono karo 
ministerijos pasiųsta spe
cial is paliepimas Suvieny
tų Valstijų armijos ko
mendantui Meksiko pasie
nyj, generolui Bliss, kuris 
buvo prisiuįntęs Washing- 
tonan platų raportą apie 
padėjimą Piedras. Tame 
raporte tarp kitko buvo 
pažymėta, jogei Suv. Val
stijų kareiviams nebusią:
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galima palaikyti neutrališ- 
kumas, nes iš Piedras Ne
gras bėganti revoliucionis- 
tai galinti viską paskui sa
ve naikinti ir net sudegin
ti “International” tiltą.

Karo ministerija į tą ra
portą atsakius, kad genero
las Bliss privaląs užlaiky
ti visišką neutrališkumą ir 
jokiuo budu neleisti ame
rikiečiams kareiviams per
žengti Meksiko sieną kibą 
jei tas daryti butų paliep
ta karo ministerijos. Be to 
įsakyta savo pusėn priim
inėti ir suteikti pagelbą vi
siems sužeistiems meksi
kiečiams. Po susirėmimui 
ties Piedras Negras ameri
kiečių kareivių stovyklon 
atvažiavę šeši vežimai su 
sužeistaisiais.

APSUNKINTI JAPONI
JOS REIKALAVIMAI.
Japonija pas Suvienytu 

Valstijas tris sykius reika
lavo atsakymo į paskutinę 
savo notą. Kadangi Wa
shingtono valdžia tą notą 
ignoruoja, ar gal nepasi
rengia kaip reikiant atsa
kyti, Japonija pasiunčius 
Washingtonan antrąją no
tą, ant kurios padėjo savo 
parašą pats mikado, ir rei

kalauja pagaliau atsaky
mo. Toje notoje Japonijos 
valdžia prisimena apie pa
garsėjusį Kalifornijos bilių 
ir tvirtina, kad jis esąs 
priešingas traktatui iš 19- 
11 metų, be to tas bilius 
aiškiai įžeidžias visa Ja
ponijos tautą. Abelnai i- 
mant japonai reikalauja, i- 
dant jų atžvilgiu nebūtų 
daroma rašių skirtingumas, 
gi jei amerikiečiai priešin
gai pasielgsią, tai ir jie 
savo šalyj panašius įstaty
mus pravesią, o tada ir a- 
merikiečiams bus daug nes
magumų. Gi Washingtono 
valdžia kaip seniau, kaip 
ir dabar tyli ir visai nema
no tą opų dalyką pagaliau 
užbaigti, suteikiant ja- 
poniečiams rimtą ir 
aiškų atsakymą. Gi nuo
latinis tylėjimas yra lygus 
ignoravimui. Aišku, kad 
tarp šių dviejų valstybių 
nesutikimai didinasi ir vi
so to pabaiga labai miglo
ta.

MEKSIKE KOVOS VER
DA.

Meksiko federate armi
ja atėmė iš revoliucionistų 
jų liglaikinę sostinę, mies
tą Piedras Negras. Revo- 
liucionistai labai silpnai 
gynėsi, kadangi jų mažai 

butą. Susirėmime 300 ka
reivių ir šiaip žmonių su
žeista ir užmušta. Žinoma, 
daugiausiai kritę revoliu
cionistų. Visi sužeistieji 
nugabenta į Suvienytų 
Valstijų pasienį, kur jie 
laikinai gydomi.

Generolas Carranza ren
ka iškrikusius revoliucio- 
nistus ir su naujomis jė
gomis rengiasi atimti pa
imtą miestą Piedras Ne
gras.

RUOŠIASI KARAN.
Graikijos valdžia ištei- 

sybės rengiasi karan prieš 
Turkiją. Paskelbta armi
jos mobilizacija. Visiems 
rezervistams įsakyta į ke
lias dienas susirinkti į sa
vo pulkus. Visa Graikija 
sujudus. Turkija pas Grai 
kiją buvo pareikalavusi su
gražinti jai nekurias pa
imtas salas ir vieną uostą. 
Bet Graikija su tuo reika
lavimu nesutinka ir • iš to 
turės gimti naujas karas.

NAUJAS CIESORIUS 
CHINIJAI.

Iš Šanghajaus Pekinan 
pranešta, kad jogei tenai 
gyvuojąs platus suokalbis, 
kad dabartinę laikiną Chi
nijos respublikos preziden
tą Yuan-Shi-Kai padarius 

Chinijos ciesoriumi. Vadi
nasi, norima sugriauti jau
nutę respubliką. Daugumas 
oficierių ir kareivių, sako
ma, prigulĮ Prie to suokal
bio. Suokalbiui prijaučian
ti ir senachinai, neturinti 
jokio supratimo apie re- 
publikoninę valdžią. Ir 
tvirtinama, kad tas neužil
go busią atsiekta.

BULGARI JOS-TURKI- 
JOS TRAKTATAS.

Turkija su Bulgarija pa
galiau susitaikius ir abi 
pusi pasirašiusi po trakta
tu. Kadangi Turkija atga
vo laisvas rankas, dabar 
kimba prie Graikijos, nes 
labai gerai žino, kad Bul
garija neis pagelbon Grai
kijai, verčiau pagelbės tur
kams graikus visai sunai
kinti. Kadangi Europos 
valstybės liūdnomis dieno
mis Bulgariją buvo aplei- 
džiusios, ji pati viena su 
turkais susitaikė, tam tik
slui, pašvęzdama Adriano- 
poli ir dalį Trakijos. Da
bar už tai niekam visi dė
kui.

TRUMPAI PAGYVENO.
Nesenai susirgus ex-ka- 

raliaus Manueliaus pati, 
Augusta Viktorija, su ku
ria pirm kelių savaičių 
buvo apsivedęs. Apie jos li
gą visko pripasakota, bet 
kiek tame yra tiesos, ne
galima pasakyti.

Užuot po šliubui kelio
nių ir linksmų dienų, ku- 
nigaikščiutė “susirgo” ir 
oficialiai liko paskelbta, 
kad ji sunkiai persišaldžiu
sį. Šeimos laikraščiai tė
čiai! priešingai tvirtina, 
Jie rašo, kad Manuelis, bū
tent savo pačią užkrėtęs 
piktąją liga. Išsigydžius 
Augusta Viktorija, sako
ma, keliausianti atgal pas 
savo tėvus ir su Manueliu 
daugiau negyvensianti.

Tas pat kalbama ir apie 
kaizerio Viliaus dukterį, iš
tekėjusią už Cumberlando 
kunigaikščio.

KRUVINAS SUVAŽIA
VIMAS.

Vietovėj Marino, atsi- 
randančioj 13 mylių nuo 
Rymo, andai butą kruvinų 
riaušių katalikų organi
zacijų suvažiavimo metu. 
Kuomet sužinota, jogei Ma
rino turįs but atlaikytas 
metinis Italijos Katalikų 
suvažiavimas pirmininkau
jant kardinolui Ogliardi, 
masonai ir visokios rųšies 
tikybos priešininkai atlikę 
susirinkimą ir nusprendę 
suvažiavusiems katalikams 
atstovams neleisti posė
džius laikyti. Valdžia tai 
sužinojus į Marino pasiun- 

čius du batalijom! kariuo
menės ir kelis šimtus po- 
liciantų.

Suvažiavimo metu nebū
ta jokių riaušių. Kardino
las buvo saugojamas karei
vių. Bet pasibaigus suva
žiavimui masonai užpuolę 
katalikus ir pasiliejo krau
jas. Policija buvo privers
ta i minias šaudyti. Dau
giau 40 asmenų sužeista 
ir arti šimtas suimta. Ir 
tuo budu kaip tik įvest1' 
tvarka.

RENGIAMA REVOLIU
CIJA.

Jaunai Portugalijos res
publikai grasia naminis ka
ras. Maurinio karo šalinin
kai visoj šalyj organizuoja 
ginkluotus burius, kad tuo 
tarpu iš šiaurės traukianti 
ant sostinės rojalistų su- 
organizuotuoji armija. Be 
to gyvuojanti dar suokal
biai prieš premierą ir karo 
ministerį. Taigi Portugali
jos liaudis išnaujo turės 
prirodyti, ar ji nori tikroa 
sau laisvės, ar gal išnaufl 
senobinės rojalistinės bau 
džiavos, taippat švente® 
tamsybės. Bet, regis, t ii 
visi rojalistai gaus kailiil 
ir ant visados atsinorės at
gauti savo Manueliukui so
stą. Kaip ton nebūtų, vis
gi šalis klimsta nesutiki- 
muosna ir neramybėsna.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Chinų parlamentas išrin

ko Yuan-Shi-Kai’ų nuolati
niu prezidentu. Iš 703 balsų 
gavo 507. Tame urėde' bus 
penkis metus.

Pirmas Chinų respubli
kos prezidentas turi 54 me
tus amžiaus. Nuo jaunu die
nų sukinėjosi politikoj. Pa
sidarbavo prie reorganiza
vimo Chinų kariuomenės. 
1912 metais stojo republiko- 
nų vadovu. Jau vasario mė
nesį tais pat metais naeio- 
nalės tarybos buvo išrink
tas liglaikiniu prezidentu.

Visos valstybės pripaži
no Chinų respublikos val
džią.

Meksike paskirti kiti mi
nistrai. Jie čia keičiasi vei
kas mėnuo. Revoliucio"in 
rių sostinė Piedras Neg,,pc' 
buvo atimta iš federn1“'’- 
valdžios, bet federate ka-l 
riuomenė išnaujo išvijo re-l 
voliucionierius ir seka Car-1 
ranzą, revoliucionierių va-i 
dovą.

Pietinėj Amerikoj, res-| 
publikoj Peru pripažinta 
tolerancija kitatikiams. Lig- 
šiol sulyg konstitucijos ne
valia buvo išpažinti kitą, 
apart katalikų, tikėjimą. Už 
toleranciją balsavo 66 depu
tatai, prieš 4. .

i’ . . _________________ J__________________ —M
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I PESOias APLINK ŽE- snelius mokėsi eilių atmin
tinai, rašė diktantą, pasa-

kiose mokyklose. Manoma, 
kiek galima, laikyties prie 
paskelbtosios “Viltyje” 
No. 103 (738) — 1913 m. 
programos.

J. Kairiūkštis.

katalikas

Šiomis dienomis aplankė 
V Vilnių keleivis J. Mikulec, 

chorvatas, pasižadėjusi s a- 
į peiti per ketverius metus 

Įsčias visą, žemę, norėda
mas laimėti paskirtuosius 
am tikslia 60 tūkstančių 

rublių. Jisai jau apkeliavo 
visą, Aziją; Mikulec turi 
daugybę visokių medalių, 
kuriuos gavęs iš Rytų kraš
tų valdovų; jo paliudijimų 
knygoje esą parašai tokių 
garsių žmonių, kaip japo-

kojo kai-kuriuos skaitytus 
straipsnius savais žodžiais. 
Skaitant ir išguldinėjant 
tinkamas ištrauktas, suteik
ta žinių iš raštijos teorijos: 
taip-pat kartais buvo da
romas etimologijos ir sin
taksės parinktų pavyzdžių 
gvildenimas.

2) Realėj mokykloj mo
kiniai buvo paskirstyti i 
dvi kuopeli. Žemesnės kuo
pelės mokinių doma buvo 
atkreipta, kad geriau pra-

nų admirolo Togo, kinų 
prezidento Juanšikajaus ir 
kitų.

KASO IR LENKAI MO 
RYTOJAI.

“Dieii” praneša, kad 
švietimo ministeris Kaso 
pareikalavo iš Vilniaus ir 
Varšuvos mokslo apygardų 
globėjų žinių, kiek jų apy
gardose esą vyriausybės ir 
privatinių vidurinių moky
klų mokytojų lenkų, ko
kios jų politikos pažiūros, 
jų elgimos ir t. t. Del to 
jo reikalavimo kadetai ir 
lenkų ratas žadą pakelti 
Durnoje paklausimą.

MARIJAVITAI.
Vilniaus gubernatorius, 

nepatenkintas miesto ta
rybos nutarimu nedukiti 
dykai marijavitams Tula- 
bo prašomosios žemės sa
vo bažnyčiai pastatyti, nu
tarė nusiųsti tą Tulabos 
brašymą vidaus reikalų mi- 
Iiistcrijai. Miesto taryba, 
[kaip jau rašėme, nesutiko 
[duoti žemės marijavitams 
dėlto, kad Tulaba tiksliai 
nenurodė miestui, kiek Vil
niuje esama marijavitų.

KALTINĖNAI.
Švenčionių apskr.

Rugpjūčio 18 d. Kaltinė
nuose eidami buvo sustoję 
kareiviai. Keli nuėjo maudy- 
ties į Žemenės upęi ir besi- 
maudy darni du prigėrė. 
Rugpjūčio 20 dieną toje pa 
čioje Žemenoje prigėrė za
kristijono 8 metų vaikas.

V.

VEIKSNIAI.
Šiaulių ap.

Žinomas musų archaio- 
logas V. Nagevičius liepos 
mėnesį kasinėjo Pavenčių 
sodžiaus laukuose (palei 
Viekšnius) pilekalnį, ku
riame rado visokių iškase
nų iš VIII — IX amžiaus. 
Visi rasti daiktai, ištyrus 
juos Peterburgo ces. ko
misijai, kaip girdėt, busią 
sudėti Vilniaus Liet. Mok
slo Draugijos muziejuje.

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYMAS 1912-13 M. 

VILNIAUS MOKSLO Į 
STAIGOSĖ.

Pereitais 1912-13 m. me
tais buvo mokoma lietuvių 
kalbos penkiose Vilniaus 
vidurinėse mokyklose,

1) 1 gimnazijoj prasi
dedant mokslo metams, 
mokinių buvo bemaž tas- 
pats, kaip ir 1911—12 m. 
m. Skaitė su paaiškinimu 
parinktus iš “Musų Dir
vos” ii- kitų knygų straip-

mokus šnekamosios kalbos. 
Augštesnėj kuopelėje buvo 
duodama žinių iš raštijos 
istorijos; “Pirmieji musų 
rašytojai”, vysk. M. Gie
draičio ir kun. Mik. Dauk
šos nuopelnai ir darbai, 
Konst. Sirvydas; XVI XV-
II amž. spauzdintų knygų 
skaičius ir jų turinys; gy
vos kalbos darkymas XVI-
III amž.,; Kristijonas Do
nelaitis ir jo “Keturi me
tai”. Dainos ir giesmės 
kun. A. Drazdausko. Kun. 
Stanevičius ir Dijonizas 
Poška, kaipo svarbiausi ra
šytojai XIX am. pradžio
je.

3) Privatinėj Pavlovskio 
giminazijoj buvo pradėtos 
lekcijos nuo spalių 15 die
nos. Mokinių užsirašė apie 
20, kurie sudarė du skyrių. 
Abiejų skyrių mokiniai ne
pasižymėjo rūpestingu lek
cijų lankymu. Vadovėliai 
tie patįs, kaip ir pirmose 
dviejose mokyklose: “Mu
sų Dirva” ir Damijonaičio 
“Trumpa liet, kalbos gra
matika”. Pirmame skyriu
je skaitant, atpasakojant, 
rašant reikėjo dažani da
ryt paaiškinimus rusų kal
ba. Antrame skyriuje dar
bas panašus į I giminazi- 
jos

4) Mergaičių privatinėje 
Prozorovienės giminazijoje 
lekcijos buvo pradėtos lap
kričio pradžioje. Čia lan
kė lekcijas penkios augš- 
tesniųjų klasių mokinės. I- 
šeitos, prisilaikant, J. Ga
brio “Skaitymo knygos”, 
kai-kurių musų raštininkų 
(Donelaičio, Vysk. M. Va
lančiaus, Armino, vysk. A. 
Baranauskas bijografijos ir 
parinkti raštai. Gvildenant 
pavyzdžius, duodama buvo, 
progai atsitaikius, žinių iš 
raštijos teorijos ir istori
jos. Rašant diktantą ir 
darant etmologijos ir sin
taksės negrinėjimą, lygina
ma ir remiamasi žinomų 
kalbų dėsniais...

5) Marijos giminazijoj 
lekcijos buvo pradėtos ko
vo mėnesio pradžioje. Lan
kė lekcijas šešios, viduri
nių dviejų klasių mokinės. 
Buvo skaitomi ir aiškina
mi straipsiieliai ir eilės ir 
knygutės “Lietuva pava
sarį, vasarą, rudenį ir žie
mą”. Kad geriau sakytų 
atmintinai eiles, buvo nu
rodomas jų matas. Rašant 
diktantas, buvo duodama 
žinių iš gramatikos. Čia 
taip pat naudotasi. žino
mais kitų kalbų dėsniais.

Dabar, prasidėjus nau
jiems 1913—14 m. metams, 
kartil prasideda lietuvių 
kalbos pamokos visose pen

JOSVAINIAI.
Kauno apskr.

Naktį, apie antrą va
landą, iš rugpjūčio 21 į 22 
dieną vagis buvo įlindę į 
kleboniją, paėmę klebono 
kun. Šiaučiuno 6 paglavius, 
3 antklodes, dokumentus ir 
dar tiek mažų daiktų. Pra
dėjus brazdėti po kambarį, 
atbudo klebonas, ėmė kelti 
klebonijos tarnus, ir vagis 
išbėgo, palikę visus pavog
tuosius daiktus prie kle
bonijos. Pinigais klebonui 
pavogė 6 rublius.

Kun. A. Vilimavičius.

PANEVĖŽYS.
Čia nesenai vienas mo

kytojų seminarijos moky
tojas išėjo iš galvos. Mo
kiniai labai jo gailis, ka
dangi tai buvo vienas .iš 
geriausių  j ų mokytoj ų.

K.

PAŠALTUNYS, 
(Raseinių pav.).

Pusiau gegužės mėn. už
sibaigė mokslas musų “Sau
lės” skyriaus “rašto mo
kykloje’”. Gyvuoja ji čia 
nuo pavasario 1908 metų. 
Du metu atgal Kauno Di
rekcija sutrukdė vieną žie
mą, bet dabar vėl laimin
gai varo pradinio apšvieti
mo darbą. Yra tai viena iš 
trijų belikusių tos rųšics 
“Saulės” mokyklų. (Buvo 
20 su viršum: vienas val
džia uždarė, kitos gi, deja, 
saVo mirtimi numirė). 
Saulės “rašto mokykla” 
kol-kas tai vienatinis švie
sos židinys Pašaltunyje. 
Mokinasi kasmet joje 70 su 
viršum vaikučių. Ačiū tai 
mokyklai, jau tūlas skait
lius priaugančios jaunuo
menės bent savo kalboje 
pramoko žmoniškiau skai
tyti, rašyti ir ingįja šiokias 
tokias pradines žinias. 
Draug pašokėjo pirmyn ir 
tikybos mokslas. Pirm vi
sas vaikų mokslas baigda
vosi 3 litanijomis, atminti
nai įkaltomis iš maldakny
gės. Kad ne tėvų, nemokan
čių rašto, tamsumas ir ne
supratimas, per tą laiką bu
tų da daugiau pramokę 
jaunuomenės: vieniems iš 
jų vaikas matosi labai mo
kytu ir užsikirtą nebleidžia 
mokyklon, jei paskaito savo 
maldaknygę, pasirašo pa
vardę ir pakrevezoja iki 10 
numerius, kitiems gi vis 
nėra laiko, kaštų, nereika
lingas daiktas. Ir auga jų 
vaikai tokiais bemoksliais, 
kaip ir jie patįs. Kurie gi 
leidžia, baisiai trukdo dar
bą per savo neišmanymą. 
Čia žiema, deja, vėlyva, kol 
gi sniego iki Visų Šventų 
nėra, vaikų daugelis nelei
džia: gano, kulia ir tt. Pra
džioje kovo mėnesio, nutir
pus sniegui, nes ir pavasa
ris čia anksčiau, jau vėl 
vaikai nyksta ir, vos mažo
ji pusė iki galui lieka. Kiek 
gi tat galima išmokinti per 
tuos, dažniausia, 4 mokslo 
mėnesius, kad ir per 2 žie
mį, ypač dar apleidžiant 
neretai lekcijas del šalčio, 
purvo, ligos, tėvų sutruk
dymo ir tt. Bet galima šim
tą kartų aiškinti tėvams,

kad mokslas ne su šaukštu 
galvon indedamas, bet per 
ilgesnį laiką pamažu ingį ja
mas. Tas netilpsta jų galvo
je ir belieka daryti, kas ga
lima.

Dar toje musų mokykloje 
vietinio kunigo išguldoma 
ir tikyba; taigi, jei visi tė
vai leistų savo vaikus, žmo
niškai pramoktų ir katekiz
mo; vienok atsiranda apsi
leidusių motinų, kurios be
velija prie 1-mos komuni
jos privesti bemokslius vai
kus kur-nors kitose bažny
čiose, negu turint panosėj e 
mokyklą gerai pramokinti 
be jokio savo vargo.

Nesupranta vargšės, kad 
dabar nebeužtenka žinoti 
keliatą atmintinai inkaltu 
katekizmo atsakymų! Kiti 
žmonės, kiti laikai, kitoks 
tur but ir katekizmo mokė 
j imas. “A.”

VARLAUKIS
(Raseinių pav.).

Musų gerb. klebonui šią 
pridirbus visus tris altorius, 
musų Varlaukio bažnytėlė 
žymiai pagražės. Reikėtų 
musų jaunimui ir giedoji
mais pagražinti, atnaujinti.

Gražus giedojimas dar 
daugiau veikia, negu gra
žus altoriai. Deja, musų jau
nimas apsileidęs. Rąžančiai 
šventadieniais dažnai prisi
eina giedoti senam prama- 
toriui su viena-kita giesmi
ninke; kitų gi dalykų — vie
nam vargonininkui. Pirm 3- 
jų metų čia susitvėrė gies
mininkų būrelis, kurs net 
latiniškai mišparus atski
rais balsais pusėtinai pra
moko, bet kai-kurių giedo- 
rių “panįiberija”, “ginču 
varinėjimas” nedavė jam 
sustiprėti, pažangos pada
ryti. Taip ir apmirė, sustin
go nepražydęs! Ir dabar kai 
kada, užėjus upui, bent per 
atlaidus, pasivaidina. O jau
nimo, rodos, čia gražaus bu
tu. Trūksta prakilnų noru 
ir pamaldumo. Ką giedojus, 
velija per pamaldas velyk 
šiaip sau pastuksoti, į visas 
puses bežvalgant. Kitas net 
per vidurį mišių neklaupia. 
Atėjus bažnyčion, nemažai 
jaunuomenės traukia į 
'“slaptąsias smukles”. Čia, 
mat, tikras smagumas ir 
pilna liuosybė! Dalis gi su 
savo “pipkoriais” draugais 
prastovinėja prieš bažny
čia, kol skambis mišioms: 
smagios kalbos, juokai, ma
lonus pasisveikinimai visą 
laiką užima, kada čia begie
dosi! Butų prie musų būre
lis ir šiek-tiek šviesesnės, 
apdialintos jaunuomenės, 
apdailintos jaunuomenės, 
“pirmeivyste”. Jų protas 
apkvaitęs didybės durnais, 
“pirmeivystėje” mato savo 
“ pak i I imą ”, “ augštumą4 ‘. 
Tokiems juo labiau nerupi 
bažnyčios giedojimas. Savo 
“šviesumo” parodymui, jie 
tik stengiasi laikas nuo lai
ko surengti “šeimyniškus 
vakarus”, kuriuose, apart 
ilgų šokių, dar neva lošiama 
menkučiai sceniški “veika
lėliai”. Tuomi ir baigiasi 
visas didvyriškumas.

“A.”

VILNIUS.
Dr. A. Vileišis rūpinasi 

dabar išgavimu Pranciško
nų mūruose buto, kur galė
tų apsigyventi vaikai, besi
mokiną Lietuvių dviklasėj 
mokykloj.

w:. . ... —sii Lietuviu Mįsles, j
-------- —-------  —...........

Surinko Kl. Jurgelionis.

159.

160.

Tanki tanki tankynėlė, 
bet ne tankynėlė. — 

Plaukai.
R. J. Sint.

Aplink apžėlus,
o viduryj lai Dievas saugs. — 

Akis.
V. L. 1012.

(Tąsa).
III. LAIKAS.

161.

139. Stovi Medžias (ąžuolas) su dvylika šaką, 
ant kiekvienos šakos po ketinius liztis, kiek
vienam Ilze po šešis vaikelius ir septinta 
inotyna. — Mėnesiai, savaitės, dienos.

Panev.

140. Atėjo senas “mislinčius, mostelėjo rankom, 
ir išleido iš žėdnos rankos po šešis paukš

čius, kožnas paukštis turėjo po keturis spar
nus, kožnas sparnas turėjo po septynias 
plunksnas, ir kožną plunksna buvo pusiau 
juoda, pusiau balta. — Metas, mėnesiai, 
savaitės, dienos ir diena su nakčia.

j?'.'. Suv.
g! -įp" ■ ' ■ j,

111. Mano tėvas tur lygius laukus, tame lauke 
aužuolas, tame aužuole dvylika šakų, ant 
kiek šakos keturios šakelės. — Alets su 
dvylika mėnesiais po keturias nedėlias.

d , Schl.
i? iiLj’&l

142. Dvylika erelių, 
šešdešimtis karvelių, 
šešių šimtų šylą.

(Gal but šeši šimtai syliu. Schl.). — 
Metas, mėnesiai, nedėlios, dienos.

Schl. (Br.).

143. Šešios pusės lauke guli, o 
sekmoji Dievo darže. —

Savaitė.
144. Gale šešių lieptų atsilsio vainikas. —

Nedėlia.
- - L. Vr. Kl.

1
^Dvylika arelių, 50 karvelią, 3G5 žvirblių 
<r 4 kurapkos. — Metai.

V, L. 1012.

146. Kokie metai trumpiausi? —
Nauji metai.

V. L. 1912.

147. Kuomet metai tur tiek dienų, kiek žmo
gus akių? — 2 sausio.

žeiu. Kalv.

IV. ŽMOGUS.

148 Abu galu toki,
par vidurį, teip, — 

Žmogus jaunas ir senas.
Kauno g. Naumiestis.

149. Mas matam lankei, 
karulis mata retei, 
Dievas uiekadas. —

■r Žmones.
Gruzdžiai.

150. Ką mato laukininks kasdieną, 
karalius tikt labai retai,
o Dievs niekados. —

San lygų.
L. Vr. Kl.

151. Anksti ryto vaikščiojo ant keturių, dieną 
ant dviejų, vakare ant trijų. —

Žmogus.
Suv. Kalv.

152. Stovi šakė dviragė.
an (t) tos šakės avilys, 
an(t) to avelio kamuolys, 
an (t) to kamuolio miškas, 
o tam miške žvėrelių randas. — 

Žmogus visas sudėjimas.
m '%į‘ į šiaul.

J i. ’ .
153. Sakė dvinagė,

ant tos šakės avilys,
ant to avilio kamuolys,
ant to kamuolio giria, 
o to girio daug paukščių. — 

Žmogus.
Schl.

151. — Sfnkso mįslė. Graikų raštijoj šios mįslės yra 
įvairių formų. Kuripiod Hoini-suune ji paduota taip:

“Ebas eitas 
o pteroussa. gas locheuma 
nerterou t'Echideas, 
Kadmeion Narpaga. 
poluptlioros polustonos 
mizopart henos 
Union teras, 
phoitasi pterois 
chalatsi t’fniasitois”.

(Eurip. J’hocn. v. 1014).
Dr. K. Ohlert, pagal Mone, nurodo seniausių vokie

čių poezijoj Spinkso mįslės atbalsį. .
“Wenu es an dem morgen auf staet, 
vier fuess es an ini hat: 
so es mitten tag wirt, 
so sind in ziveu fuess beschert, 
so die uacht her gat.
uf dr ten fuessen es stat".

(Dr. Konrad Ohlert. Itaetxel and Gexell- 
chafisKpielc Her alien Gricclįcm. Berlin, 

1S8G).
2r. G65 mįsle.

154. Ant šakės avilys,
ant avilio kamuolys, 
ant kamuolio miškai, 
o tuose miškuose kiškiai. — 

Žmogus.
Schl. (Br.).

155. “Kur eini išilgini?“
“Kas tau rup skersini?” — 

Žmogus, slenkstis.
Schl. (Br.).

156. Sūnūs mano tėvo, o man ne brolis. —
Aš pats.

žem. Kalv.

157. Mielapautis, kopikė, puncelė, astramd- 
lius.. —

Tėvs, motyna, duktė bei sūnūs.
Schl. (Br.).

158. Ęamuolys skylėtas. —
Žmogus galva.

t _ . V. L. 1912.

Dvi seseli (seselės).
per kalnelį 
nesusieina. —

Akįs.
Ežer.; Suv.; žm.; Schl. (K.).

162. Dviem pupom visus 
Akįs.

laukus užsėja. —

V. L. 1011.

163.

164.

Dvi pupi miškus ir 
Akįs.

Dvi žvakeli,

laukus apsėja.

l’anev.

viduryj kalnelis.
Akįs ir nosis.

l’unev.

165. Dvi žvaigždeli, kur pamislija, ten nu
eina. —

Akįs. 
l’anev.

166. Nelytu nesnigtu nusiprausė, 
neauštu neverptu nusišluostė. —

Ašaros plaukai.
* Paucv.

167. Du ratu pagiry sto. —
Ausįs.

Schl. (Br.).

168. Pagiryj du zuikučiai tupi. —
Ausįs.

Suv. g., Kalv.

169. Viens sako, 
du mato,
du klauso.—

Gerklė, akįs, ausįs.
Paucv.

i
170. Skylė ne grąžtu gręžiama, 

ne kumščiu užkišama. —
Gerulė.

Panev.

171. Po slenkščiu druskos maišelis. —
Smakras.

Pauev.

172. Baltų vištelių.
pilnas laktelis, pilna laktelė. — 

Dantįs.
Suv.; Vilu.; Kauu.

173. Pilnos laktos 
baltų vištų. —

Dantįs
Seuap.

174. Pilna laktelė (laktutė) 
baltų vištelių (pritūpę). —

Dantįs burnoj.
Schl. (Br. m.) ; V. L. 1012.

*. L i ~t .. u ■ j

175. Maža maža trobelė 
pilna kultuvėlių.

Burna ir dantįs.
R. J. Sint. (Kv.).

176. Daile daile kamarėlė 
pilna kultusiū,
va pa t 
va pa tom kultuvėm 
raudona šuva gule. — 

Burna, dantįs, liežuvis.
( Palanga,

ry r

177. Dvylika kulia, 
Vienas varto. —

Dantįs ir liežuvius.

178. Dvidešimts keturi kulia,
o tbtorukas, vartiuėja. — 

Dantįs ir liežuvis.
Suv. Kalv.

179. Už baltų beržų kalutė. —
Dantįs ir liežuvis.

V. L. 1012.

180. Anoj pusėj beržynėlio * 
taleliuja šokinėja. —

Liežuvis už dantų.
šiaul.

181. Mėsiniam puode 
mėsa verda. —

Burna ir liežuvis.
• Panev.

182. * Raudonas šunelis
tvarioje loja. — 

Liežuvis burnoj.
-i * - Papilu

- -■j/ųp"'* _

183. Raudonas šunelis
po slenksčiu loja. — 

Liežuvis.
Panev.

184. Loja loja kalelė (šunelis) — 
šmukšt už durelių. —

Liežuvis.
Panev.f Schl (K.).

185. Mįslių tėvs klane gul(i). —
Liežuvis.

Sghl. (Br.); Panev. Ir K.
r-------■ •> _ _ ...

186. Po pečeliu plaktuve. —
Liežuvis.

” "T Panev.

187. Baloj lentelė nesupūsta. —
Liežuvis.

— Pauev.

188. Dešimts dirba, 
o ką uždirba 
trisdešimts du suvalgo. —

Pirštanti ir dantįs.
Telš. (L. P. Y. II. No. 20).

189. Juoditskio balaitėj 
nuklimpo kumelaitė; 
peuki vilkai traukė,

(Seka toliaus).

2
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Po muito tarifu pasirašė 
prezidentas.

Washingotn, D. C. Spa
lio 3 d. 9:00 vai. vakare 
prezidentas W. Wilson pa
sirašė po nauju muito ta
rifu. Tai-gi nuo tos valan
dos bilius stojo Įstatymu. 
Po biliu prezidentas rašėsi 
prie dideliu iškilimu. Buvo 
pakviesta kongreso ir se
nato komitetai, sekretoriai 
(ministerial) ir buris lai
kraštininkų. Prezidentas 
dėjo savo parašą dviem 
plunksnomis; pirma para
šė Woodrow, antra Wil
son. Vieną plunksną pa- 
dovaniojo Oscar Underwo- 
dui, kurs daugiausiai dar
bavosi biliaus pravedime 
kongrese, antrą padovano
jo Simmonsui, kurs ypač 
del biliaus pasidarbavo se
nate.

Sulig naujojo muito Į- 
statymo yra labai numažy- 
ti muitai už ingabenamus 
daiktus iš kitų valstybių. 
Valgomieji daiktai ir dra
bužiai atpigs 5% arba 40%. 
Šitai už kiaušinių tuziną 
buvo imama 5c. Dabar be 
muito. Už sviesto svarą 
buvo Gc. Dabar 21%c. Už 
galioną pieno buvo 2c. Da
bar liuosai- Ant mėsos bu
vo 25%, Dabar liuosai. Ir 
nuo daug kitų valgomųjų 
daiktų muitas numušta. 
Drabužiai turės atpigti 
25% mažiausia.

Įvairiose priturimuose 
miestuose daugybės stovi 
garlaivių, priliuodotų viso
kiais prekinis ir laukia 
naujo muito Įstatymo. Spė
jama, kad nemažiau, kaip 
už $100.000.000 vertės vi
sokių prekių randasi Įvai
riose prieplaukose. Tris- 
ketvirtdalės tų prekių yra 
New Yorke. Kita dalis ran
dasi Bostono, Philadel- 
pbioj, Baltimorej, ir kituo
se pietiniuose miestuose.

Nors bilius stojo Įstaty
mu sulig prezidento pasi
rašymu, bet dar išeis apie 
savaitė, kol bus leidžiamos 
prekės sulig to Įstatymo. 
Valdžia pirmiau turi iš
siuntinėti muitininkams 
naują įstatymą ir padava- 
dijimus.

Visi, kurie tijk buvo nau
jojo Įstatymo šalininkais 
tvirtina, kad valgomieji 
daiktai ir drabužiai turės 
atpigti.

Tris didžiausieji Londo
no laikraščiai. “Times”, 
“Croiricle”, ir “Daily Gra
phic” visi džiaugiasi ir 
tvirtina, kad tai naudingas 
sumanymas inkunyta.

Dideli potviniai.
Austin, Texas. Visoj pie

tinėj Texas valstijos dalyj 
del smarkaus lietaus ištiko 
ilidi potviniai. Ant kiek su
žinota, tai 12 žmonių jau 
žuvę. Keturi paskendo mies
te San Antonio, keturi 
Georgetown, du? ties San 
Marco ir du San Ontario 
apylinkėj. San Ontario bai
siai nukentėjęs. Čia nuosto
lių busią iki $1.000.000. 
Taipgi nukentėjo sekanti 
miesteliai: Houston, Beau
mont, Orange, Victoria, 
Brownsville, Kylė, Bryan ir 
nekurie kiti. Išviso pietinėj 
Texas valstijos dalyj bus

TT.

J
1

apie $6.000.000 nuostolių. 
Potviniai ištiko del lietaus, 
kurs pliaupė veik dvi savai- 
ti. Geležinkeliai išplauti, 
sus ineši ma i sutrukdom i.
San Antonio gatvėse van
duo buvo 6 pėdų gylio. Už
liejo visus rusins ir pir
muosius gyvenimus. Labai 
nukentėjo javai, sodnai, 
daržai. Tai buvo nepapras
tas potvinis.

Nenori pasirodyti turtin
gais.

New York. Šiais laikais 
mokesčiai mokama pagal 
turtą. Juo daugiau turi, juo 
daugiau mokesčių turi mo
kėti. Tam tikros komisijos 
kiekvieno apkainuoja tur
tą. Žinoma, nekurie nori 
paslėpti nors dalį savo tur
tų. Turtuoliai turi prislėg
ti ir pasakyti, kiek jo nuo
savybė yra verta. Komisija 
pastaruoju laiku apkaina- 
vo turtus New Yorko mies
te. Pasirodė, kad daugelis 
esą keliais milijonais bėdi- 
nesni, negu buvo žinoma. 
Nekurie savo pinigus buvo 
išsiuntę į kitas valstijas — 
New Jersey ir Connecticut. 
Aprokuota, kad tuo tarpu 
pinigų buvo išsiųsta iš New 
Yorko apie $25.000.000. 
Mokesčių komisija pasakė, 
kad tokis turtų paslėpimas 
nepadaro juosius liuesais 
nuo mokesčių ir jei jie taip 
daro, tai jų prisiega bus 
neteisinga.

Automobiliu važiuojant 
užpuolė.

Hackensack, N. J. Už 
miesto ant, vieškelio plėši
kai sustabdė du automobi
liu. Nuo žmonių pirmo au
tomobilio nieko negavo, nuo 
žmonių kito automobilio 
$50 grynais pinigais ir nu
maustė nuo moteries pirš
tų brangius žiedus. Tą pa
dare vagiliai šovė i automo
bilių tekinius, kad jie nega
lėtų važiuoti ir patįs pabė
go į krumus.

Norėjo paslėpti apsivedi- 
mą.

Milwaukee, Wis. Vienas 
krautuvninkas nuėjo Į 
teismo namus išsiimti apsi 
vedimui leidimą. Klerko 
prašė užslėpti jo vardą. 
Sakė, kad jo apylinkėj esą 
virš 300 merginų. Motinos, 
kad jis gerai apsipažintų su 
jų dukterimis, siunčia jas 
jo krautuvėm Jai jos dasi- 
žinos, kad jis jau vedęs, tai 
nuo to laiko motinos nusto
siančios siųsti savo dukte
ris jo krautuvėn ir jo biz
niui bus pavojus. Klerką su
tiko negarsyti jo vardo.

Šoko į upę.
New York. Keturi atei

viai, pribuvę garlaiviu 
“France”, turėjo būti su
grąžinti atgal. Pasiryžo žū
ti, ar pasiekti Amerikos že
me. Niekam nematant šoko 
nuo augštumos 45 pėdų į 
upę Hudson. Jokių pėdsakų 
nesurasta. Nežinia, ar žu
vo, ar išplaukė.

Neramumai straiko lauke.
Calumet, Mich, čia pada

ryt ašiomis dienomis de
šimts areštų. Tarp jų yra 
streikininkų ir tokių, kurie 

jiems pritaria. Straikininkai 
vis nori užstoti kelią tiems, 
kurie eina dirbti. Straiki
ninkų barius vaiko raiteliai.

Potviniai.
Lake Charles, La. Daug 

apylinkinių farmų yra ap
semta vandeniu. Nekuriose 
vietose vanduo yra net iki 
10 pėdų gilumo. Šio miesto 
didesnė dalis yra po vande
niu. Laivai gatvėmis plau- 
kinėja ir žiuri, ar nereikia 
kam pagelbos.

Degtukai yra vieša nuosa
vybė.

Asheville, N. C. Žmogus, 
pasipirkęs daiktų krautu
vėj, eidamas laukan, pasi
ėmė degtukų dėžute. Krau
tuvninkas suareštydino sa
vo kostumerį, nors degtu
kai dėžutėj nebuvo nei cen
to vertės. Teisėjas labai pa
peikė krautuvninką už toki 
užsipuolimą. Teisėjas pasa
kė, kad kiekvienas pirkikas 
turi teise pasiimti kelintą 
degtukų. Suareštuotasis li
ko paleistas.

Atminė vestuves.
Fairfax, Va. Valstybės 

sekretorius Bryan su savo 
žmona atvyko čia praleisti 
savo 29 metų apsivertimo 
sukaktuves. Tą dieną čia 
buvo apskričio jomarkas. 
Buvo surengtos prakalbos. 
Bryan nurodinėjo, kaip pre
zidentas Wilson kovoja 
prieš žmonių išnaudotojus.

Smarkus lietus.
New York.. Pylė-pliaupė 

nepaprastas lietus. Gatvė
mis čiurkšleno vanduo. Ke
lioms valandoms mieste ju
dėjimas turėjo apsistoti. 
Prisipildė požeminiai tune
liai. Vienas žmogus buvo 
užmuštas prie mašinos, 
pumpuojančios vandeni iš 
tunelių. Kitas įsipainiojo į 
elektros vielas ir žuvo. Per
kūnija trenkė į iškeltą gele
žinkelį ir kelintas namų bu
vo užsidegę. Bet liepsną lie
tus užgesino. Visi trauki
niai į New York suvėlavo.

Nepaprasta dovana.
Cambridge, Mass. Har

vardo universitetui atsiųs
ta iš Pietinės Amerikos res
publikos Equartoro 80 bili
jonų visokių bakterijų. Ne- 
kurios tų bakterijų papuo- 
lusios i žmogaus kūną, su
keltų. baisias ligas. Tarp 
atsiųstų bakterijų yra to
kių, kurios gali pagimdyti 
pellagra, piktąsias rauples, 
juodąjį ir geltonąjį drugį ir 
kitokias. Tas bakterijas 
mokslo vyrai tyrinės, ieš
kos būdų, kaip nuo jų ap
sisaugoti ir, užsikrėtus, 
kaip išsigydyti. Tie moksla- 
vyriai, kurie tyrinėja bak- 
terias, vadinasi bakteriolo
gais.

Sužinojo pasikėsinimą.
New Orleans. Policija ga

vusi žinią, kad rengiamasi 
užpulti ant traukinio. Bu
vo apsisaugota. Detektivai 
ėmė tyrinėti ir suareštavo 
du žmogų. Apie vagilių šai- 
ką gauta žinia prieš pat 
traukinio išvažiavimą.

Turtuolis pateko kalėjiman.
Joliet, Ill. Žymus šio 

miesto turtuolis C. O’Con
ner nuteistas atsėdėti ka
lėjime 14 metų. Jis prisi
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pažino kaltu dirbime ne
teisingu pinigų, vagystėj ir 
pinigų viliojime. Asmenis, 
su kuriais jis vedė pinigi
nius reikalus, nustojo $250.- 
000. Klastininkas gyveno 
puošniai ištaisytuose rū
muose. Dabartės tur tupėti 
kalėjimo kamaraitėj. Kalė
jimas stovi netoliese jo bu
vusių rūmų.

Automobilių skaičius didi
nasi.

Madison, Wis. Sulyg ofi
cialių apskelbimų Wiscon
sin valstijoj dabartės yra 
34.140 teisotų automobilių. 
Spėjama, kad iki šių metii 
pabaigos automobilių skai
čius toj valstijoj sieks 35.- 
000. Praeitais metais toj 
valstijoj buvo 10.000 auto
mobilių mažiau, negu šie- 
metai. Taigi automobilių 
skaičius labai greitai auga. 
Kaina visų vartojamų au
tomobilių Wisconsin valsti
joj siekia $40.000.000.

šykštuolis apsirgo.
San Francisco. Ed. Mc

Donald, vidutinio amžiaus 
žmogus, apsinakvojo pigioj 
pernakvoji mo vietoj ir ap
sirgo. Jo kišeniuje grynais 
pinigais rasta 5c. Pamuša- 
le-gi brusloto rasta bondsii 
$1.270.000 vertės. Daktarai 
pripažino, kad jo negalės 
priežastis yra nedavalgy- 
rnas.

Vogė pinigus, norėdamas 
eiti mokslus.

New York. Vaikinas 17 
metų amžiaus, kuris Cleve- 
lande vienoj krautuvėj dirb
damas pavogė $1.700, pasa
kė, kad jais norėjęs važiuo
ti į Oxford universitetą. 
Dabar jis bus sugrąžintas į 
Clevelandą ir dalykas bus 
vėl pernagrinėtas nuodug
niai. Jei pasirodys, kad vai
kinukas ištikro tam vogė 
pinigus, tai kompanija jam 
žada duoti pinigus ir leisti 
jį į mokslą.

Nusižudė.
Pittsburg. Policiantas ir 

kita nežinoma moteris ras
ta negyvi. Abiejuose rasta 
žaizdos nuo kulipkų. Spėja
ma, tai buvus patžudystė. 
Policiantas buvo vedęs ir 
turėjo vaikų.

Laižybos.
Minneapolis, Minn. Čia 

atėjo Mrs Marie Chester iš 
Middletown, N. Y. Ji yra 
motina dešimties vaikų. Ji 
apleido New York liepos 31 
d. ir į 53 dienas nukeliavo 
pėsčia į Minneapolis. Tai 
yra per tą laikotarpį atli- 
du sunu 14 ir 13 m. Kelionę 
ne. Su ja ėjo duktė 15 m. ir 
du sunu 14 ir 13 m. Keilonę 
darė del sekančių priežas
čių. Praeitą vasarą tą pat 
kelionę atliko garsus pėsti
ninkas Weston. Jam praei
nant per Middletown, N. Y. 
žmonės šnekėjo, kad niekas 
kitas tokios kelionės neat
liktų. Išgirdusi apie tai 
viršminėta moteriškė, pasi
ryžo “subytyti” garsųjį pės
tininką. Keliatas miesto 
turtuolių prižadėjo atstaty
dinti jos sudegusį namą, jei 
ji atliks tą kelionę į 65 die
nas. Ji atliko tai į 53 die
nas. Westonui maistą vis 
pasivydamas atveždavo au
tomobilius, o moteris sau ir 
vaikams pati nešėsi mais
tą.
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Laukia naujo muito Įsta

tymo.
New York. Šin portan 

privežta daugybės įvairių 
prekių. Jau rugpjūčio pa
baigoj prekių buvo už $67.- 
301.000. Suvežta iš įvairiu 
kraštų. Laukia tik perei
nant naujo muito tarifo 
įstatymo. Tuomet tos dau
gybės prekių paplis po vi
są Ameriką. Sunku, vienok, 
pasakyti dar kokios pre
kės atpigs. > .

Nuskendo garlaivis.
Detroit. Tirštai miglai e- 

sant, susikūlė du garlaiviu 
ant ežero Erie. Ant garlai
vio “London” buvo 16 vyrų 
ir viena moteris ir 100.000 
bušelių kviečių. Jisai pra
kiuro ir nuskendo. Visi žmo
nės išgelbėta. Nuskendęs 
laivas buvo 297 pėrtij ilgas. 
Antrasis garlaivis “Mor
row” buvo taipgi prakiu
ręs, bet pasisekė užkimšti 
plyšį. Jis yra 420 pėdų il
gio ir jokių krovinių netu
rėjo.

Nelaimė ant jūrės.
New York. Vos negavo 

galą 52 žmonės Atlantiko 
viduryj. Anglų garlaivis 
“Templemore’ ’, beplaukda
mas iš Baltimore į Liver
pool, užsidegė nakties lai
ku. Bevieliu telegrafu sušu
ko pagelbos. Garlaivis “Ar
cadia” sugavo atsišaukimą 
“S. O. S.” Save, o save — 
gelbėkit, o gelbėkit. Visu 
garlaivio greitumu paskubo 
pagelbon. Prie liepsnojan
čio garlaivio pribuvo 3:50 
iš ryto. Jei kiek vėliau, tai 
jau but buvę pervėlu. “Ar
cadia” buvo 50 mylių atstu. 
Laivas ūmai nuskendo. De
gė smarkiai. Buvo ištikus 
ekspliozija. Nuostolių apie 
$700.000.

8 dienas po žeme.
Centralia, Pa. Del smar

kaus lietaus užgriuvo viena 
kasykla ir gyvai palaidojo 
vieną anglekasį. Ištisas 8 
dienas vargšas ten tūnojo. 
Per susišnekėjimo triubele 
galima su juo susikalbėti. 
Gyvasties gelbėtojai nenu
ilstančiai dirbo. Jis buvo 100 
pėdij gilumoj. Palaidotasis 
panorėjo pasišnekėti su pa
čia. Pirmas jo klausimas 
buvo apie vaikus. Kompani
ja tikrina, kad visos spėkos 
buvo intemptos. Palaido
tasis turėjo su savim įran
kius ir kirtęs anglis. Dak
taras, vienok, liepė nedirbti 
daug. Jam po truputėlį nu
leidžiama buvo triubele 
maisto.

žuvis nuskandino.
Lake Mills, Wis. Her

man Berlin, Milwaukee’s 
bankininkas, buvo intrauk- 
tas vandenin didžios žuvies. 
Jis buvo laivelyj ir traukė 
didžiulę žuvį. Paskui jis at
sistojo laivelyj. Žuvis smar
kiai patraukė ir intraukė jį 
vandenin ir nesugebėjo iš
sigelbėti.

Maitinasi vandeniu.
Palo Alto, Cal. Viena mo
teriškė jau 61 diena, kai 
gyvena vien vandeniu. 
Daktarai pataria, jai val
gyti. Ji atsisako. Mano
ma, kad ji nuo melancho
lijos tą daro. Ji turi 45 
metus. Labai yra sublo- 
gus ir daktarai pranašauja 
jai ūmią mirtį.

Sukaktuvių paminėjimui.
Šiemet sukanka 15-ka Štai ko' mes norime suži-

metų, kaip “KATALI
KAS” išvydo šviesą, kaip 
pasirodė “KATALIKO” 
1-mas numeris. Penkiolika 
metų — tai ne viena diena. 
Per tą laiką daug ko ma
tyta ir daug ko naujo Įvyk
ta. Per 15 -ką metų “KA-
T ALIKAS” daug kuo pri
sidėjo prie lietuvių apšvie
timo, daug kuo prisitarna
vo musu broliams išeiviams. 
“KATALIKAS” išpradžių 
buvo mažas laikraštis, gi 
šiandie, kaip matote, yra di
džiausias už visus kitus sa
vaitinius laikraščius. Sulyg 
savo didumo ir pats jo tu
rinys įvairus, su daugel ži
nių, apysakų ir kitko.

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

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

[WENT. A5T0R. 
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Kunigas-žmogžudys, Onos Aumuller nužudytojas, ir jo' 
teisėjai, tarp kurių yra milijonierius Vincent Astor.

noti iš kiekvienos lietuvių 
kolionijų Amerikoje:

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

2. Jų skaitlius ir žymes., 
niųjų pavardės.

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

4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

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

6. Kas organizavo drau
giją.

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai).

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

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

11. Kokius draugijos ka
pitalus valdo ir kokiems 
tikslams.

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

13. Kiek draugijų prigu
li prie parapijų.

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

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

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

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

Suteikiantiems mums tas 
žinias iš kalno tariame ačiū. 
“KATAL.” RED. ir ADM,
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KŪDIKIŲ AUGINIMAS 
IR MAITINIMAS.

Motinos užsilaikymas laike 
žindymo.

“Nekrinta obuolys toli 
nuo obelies”, sako patarlė. 
Taigi taukiai kūdikis pase
ka motiną kaip dvasiškai, 
taip ir fiziškai. Motina, no
rėdama užauginti gerą kū
diki, turi pati būti gera; 
kol kūdikis mažas ir žinda- 
mas, ji turi but sveika. Ko
ki suerzinimai atsitiks ku
ne žindančios motinos, toki 
jau gal but perduoti ir kū
dikiui. Jaigu motina turės 
kietus vidurius, taip ir kū
dikis, jos žindomas, turės; 
jaigu motina išsigąs, žindo
mas kūdikis turės nervų li
gą; jaigu motina apsigers, 
kūdikis ir bus apsigėres pie
nu motinos ir tt. Taigi nieko 
nereikia daryti motinai, ko 
nenorime, kad kūdikis turė
tų ar. darytų.
• Jaigu motinos pienas 
perskystas ir liesas, motinai 
valgant daugiau tirštų val
gių ir riebumo, pienas pasi
daro tirštesnis ir riebesnis.

Motina turi užsilaikyti 
higieniškai ir švariai, ypa
tingai žindydama kūdikį.

Paa u gus iems kūdikiams 
motina gali suteikti daug 
dvasiško peno; kokiu penu 
ji juos penės, ar blogu, ar 
geru, tas matoma bus ant 
kūdikio. Todėl reikia, kad 
moteris turėtų kas link to 
supratimą ir mokslą.

Vienok motinų negalima 
kaltinti už visą blogą, pa
siekiantį kūdikį, nes pri
gimtis tame dalyke didelę 
lošia role, kūdikis perima 
tulus dalykus ir nuo tėvo.

Kovalevsky ir Huxley 
tvitrina, jog kūdikiuose, išsi
vysiant jiems, atsikartoja 
prabočių ypatybės.

’ Gimdymas.
Lietuvės, kaipo stiprios 

moterys, paprastai mano, 
kad gali pagimdyti kūdikį 
be pagelbos daktaro arba 
akušerės; taip tankiai būva 
ypač kaimuose Lietuvoj. 
Dėlto vienok esti daugiau 
mirčių kūdikių ir motinų 
negu reikia. Nėščios mote
rys, neturėdamos suprati
mo apie gimdymą, laukia 
to laiko kaip papuls. Jaigu 
gimdymas užsivelka, arba 
užkliūva, pataisyti pačios 
negali, o kito nėra, toks kū
dikis gema uždusęs — ne
kruta, jį palaiko negyvu, 
nebepaiso, jį užsaldo ir taip 
numarina. Bet kūdikį, net 
taip vadinamą, nekrutantį, 
negyvą, galima atgaivinti 
net po pusei valandos, jai
gu pasielgsime su juoin pro
tingai, taigi taip, kaip rei
kia.

Taigi, prie gimdymo mo
tina turi maždaug prisi
rengti; nereikia gerti alko
holinių gėrimų, nes tie gė
rimai gimdo nenormališkus 
jausmus; nereikia valgyti 
kokių kietų valgių; reikia 
žiūrėti, kad viduriai butų 
liuosi, kad šlapumas eitų 
liuosai. Galima nusimazgo
ti šiltu vandeniu prieš gim
dymą arba imti garinę mau
dynę, tas palengvina gimdy
mą ypatingai toms mote
rims, kurių inkstai nedirba 

gerai. Daug garinės maudy
nės arba labai karšto van
denio nereikia vartoti, nes 
tai gali perdaug apsilpuyti 
ir iššaukti gimdymą per- 
anksti. Nereikia perdaug 
gulėti lovoj, bet reikia prieš 
gimdymo laiką vaikštinėti 
ant šviežio oro,arba ką nors 
veikti, tik nepersunkiai. 
Nereikia taipgi nieko sun
kaus kilnoti. Drabužiai turi 
būti liuosai laikomi, kad 
neveržtų kūno.

Išsimazgoti lytiškas dalis 
ir krūtis kasdieną drungnu 
vandeniu, įdėjus truputį bo- 
rakso; tas reikalinga užlai
kymui švarumo.

Užgimus kūdikiui.
Kaip tik kūdikis užgema, 

reikia žiūrėti, kad jis kvė
puotų. Keikia išvalyti jo 
nosį, gerklę, pavartyti; jai
gu dar nekvėpuoja, reikia 
truputį šalto vandenio už- 
tėkšti ant burnos ir ant 
krutinės, rankutes pakelti 
augštyn prie galvos ir vėl 
nulenkti žemyn prie lieme- 
nio; taip daryti kelis sy
kius. Kūdikis atsigauna, 
nors ir pridusęs būva. Virk
ščią nereikia pjauti, kol kū
dikis gerai neverks, bus rau
donas ir turės pakaktinai 
gyvumo. Užrišt virkščia rei- 
kia dviejose vietose, nes jai
gu but kitas kūdikis pas 
motiną ir ant tos pačios 
virkščios, kraujas nubėgtų 
ir anas gali numirti. Nu
pjauti virkščią tarpe suriši
mų. Aptverti bambą su čys- 
tu tvaralu, išvirintu ir iš
džiovintu gerai. Numazgoti 
pirmą kartą kūdikį reikia 
su aliejum arba su vašėliau. 
Virinto šiito vandens gali
ma duoti gerti. Žysti duoti 
po kokių 10 ar 12 valandų.

Mazgo jaut kūdikį vande
niu, vanduo nesti labai tv- 
ras, dėlto nereikia užleisti 
ant bambutės, kol ji nenu- 
puls, nes tas netyras van
duo nuodina, o užuuodinta 
bamba negyja, nenupuola 
ilgai, kaip kada užnuodini- 
mas įeina į vidurius ir kū
dikis numiršta.

Pirmas kelias dienas po 
gimimo verksmas kūdikio 
yra naturališku ir gali nie
ko blogo neženklinti ir dėl
to nereikia tuoj kimšti val
gį arba kokias nors gyduo
les sustabdymui verksmo.

Viduriai sveiko kūdikio 
turi išsiliuosuoti iki keturių 
sykių per dieną.

Šlapintis turi eiti kas 3 
ar 4 valandas; jaigu taip 
nebūva, tai galima žiūrėti 
į kūdikį, kaipo į nenorma
li, nesveiką.

Kambarys, kuriame kū
dikis užlaikomas, neturi 
but labai šaltas, peršiltai 
vėl negerai, nes gali gauti 
šaltį nuo užpūtimo šalto vė
jo. Temperatūra kambario 
geriausia apie 70 ar 75 laip. 
F. Maudynės karštis apie 
98 laips. F.

Šlapintis kūdikis tuoj po 
gimimo kaip kada gali neiti 
per kokias 6 arba 20 valan
dų be jokio blogo ženklini
mo ar nesveikatos kūdikio, 
nors ir geria vandenį ir žin
da.

Maitinimas ir žindymas. 
Statistika parodo, jog 

daugiausiai kūdikių miršta1 šeštos

pirmuose jų amžiaus me
tuose, nesukakus dar metu:7 v

vienas penktadalis mirčių 
kūdikių būva laike pirmų 
metų jų gyvenimo. Dides
niuose miestuose, kaip New 
Yorke ir Chicagoj, kaip ka
da kūdikių mirčių skaitlius 
pasiekia net vieną trečdalį. 
Kūdikių miršta daugiausiai 
liepos mėnesyj ir kituose 
šiltuose vasaros mėnesiuose. 
Nors karščiai pats nemari
na kūdikių, bet maistas su
gedęs nuo karščių atgabena 
ligas. Kad ir gerai maitina
ma motinos pienu, kūdikių 
mirčių dauginus pasitaiko 
pirmą ir antrą vasarą jų 
gyvenimo ir tai daugiausia 
nuo netikusio maitinimo ir 
vidurių organų ligų. Kaip 
tik kūdikis neteko motinos 
pieno, jo proga gyvenimo ir 
sveikatos būva sumažinta. 
Pritaikymas kitokio kokio 
nors maisto, jaigu motina 
gali maitinti kūdikį krūti
mis, yra beveik kriminale 
prieš kūdikį nuodėmė.

Vienintelis ir geriausias 
maistas kūdikiui yra moti
nos krūties pienas, iš kurios 
jis yra gimęs. Jeib kokia 
permaina maisto yra pavo
jinga kūdikiui. Jaigu reikia 
duoti kitokį maistą vietoj 
motinos pieno, tai reikia 
maistą pritaikinti tokį, kad 
jis butų bent lygios vertės 
kaip ir normal is moti
nos pienas. Sveikos moti
nos, galinčios duoti kūdi
kiui pakaktinai savo krū
čių pieno, neprivalo duoti 
nieko daugiau apart krūčių 
pieno. Kūdikis turi maitin
tis vien tik motinos pienu 
kokius 6 ar 7 mėnesius. Jai
gu motina negali duoti kū
dikiui savo pieno užtekti
nai, reikia duoti kitokio 
maisto arba visai nujunky
ti.

Pirm nujunkinimo kūdi
kio be laiko turi but mėgi
nami visoki budai maitini
mo motinos, kad padidinti 
jos krūtyse pieną kūdikiui, 
jaigu nė joki budai negelbs
ti, reikia pritaikyti kitokį 
maistą kūdikiui.

Pritaikant kitokį maistą 
kūdikiui, gerinus pasiklaus
ti gero daktaro, kokį mais
tą pritaikyti.

Pirmą dieną po gimimo 
kūdikio reikia jį prileisti 
prie krūties sykį į šešias 
valandas, antra, diena — 7 v v

kas keturios valandos. Ga
lima prileisti ir tankiau, 
jaigu neima gerai krūties, 
arba jaigu neprivalgo gana.

Pienas kaip-kada nebėga 
gerai per 4 ar 5 dienas po 
pagimdymo, bet kūdikis rei
kia prileisti prie krūties 
reguleriškai, tas padeda 
greičiau suaugti pienui. 
Tankiai jaunos motinos 
duoda kūdikiui kokį kitą 
maistą, jaigu pienas nebė
ga, arba jo negana būva, 
bet tas yra pavojinga ir 
gali kūdikiui atgabenti sun
kias ligas. Nieko nereikia 
duoti apart krūties pieno ir 
virinto šilto vandens gerti 
po truputį. Galima duoti 
švarų skuduriuką, pavilgi- 
nus vandenyj, pačiulpti.

l’o trečios dienos reikia 
žindyti kūdikį kas 2 valan- 
di dienos laike, nakties 
laike rečiau per pirmą mė
nesį. Jaigu miega, nereikia 
kūdikio kelti maitinimui, 
nereikia maityti tankiau 
kaįp kas dvi valandi. Po 

savaitės iki trijų mė- 

nešiu reikia duoti žysti re
čiau, kaip kas dvi valandi 
— kas dvi ir pusė valandos 
užtenka. Ir tik vieną sykį 
nakties laike. Po trijų iki 
penkių mėnesių reikia duo
ti kūdikiui žysti kas tris 
valandos ir nakties laike 
galima neduoti visai.

Reikia kūdikį žindyti re
guleriškai tam pačiam lai
ke, nereikia duoti žysti ka
da tik jis verkia, nes tan
kiau kūdikis verkia nuo 
persivalgymo, negu nuo ne- 
davalgymo. Duodant kūdi
kiui žysti pertankiai, arba 
nereguleriškai, pienas moti
nos sugenda, jis pagadina 
kūdikio vidurius ir kūdikis 
apserga; esti neramus ir 
verkia.

Lengviau kūdikį pripra
tinti prie gerų papratimų, 
o daug sunkiau atpratinti 
nuo blogų. Motina, besilai
kydama reguleriško laiko 
žindymo, apturi pasilsi ir 
laisvę ir gali geidaus rupin- 
ties apie savo kūdikį.

Žindymo laikas neturi 
trauktis ilgiau kaip 15 ar 
20 minutų ir nereikia kūdi
kiui duoti užmigti laikant 
spenį burnoj.

Geriau kūdikiui duoti 
žysti iš vienos krūties ant 
sykio, o kitą sykį iš kitos 
žindyti ir t. t.

Maitinimas ne iš krūties, 
kaslink tankumo ar daugu
mo maisto, yra beveik tas 
pats, kaip ir žindant iš 
krūties.
Kaip tankiai ir kiek duoti 

maisto?
Kūdikiui iki 6 savaičių 

reikia duoti maisto kas dvi 
valandi, pradedant nuo un
cijos arba dviejų didelių 
šaukštų, padauginant kas 
savaitė po pusę šaukšto iki 
trijų arba keturių uncijų.

Nuo šeštos savaitės iki 
apie trečiam menesiui kas 
dvi ir puse valandos maity- 
ti kokius 8 sykius ant die
nos ir po 4 ar 5 uncijas ant 
syk.

Nuo trijų iki penkių mė
nesių kas tris valandas duo
ti po 5 ar 6 uncijas maisto 
ant syk.

Motinos duoda kūdikiui 
maisto kaip kada, kiek tik 
jis nori ir kūdikis auga, bet 
nevisada: tankiai kūdikis 
apserga nuo persivalgymo 
vidurių ligoms. .

Vėmimas kūdikių.
Vėmimas kūdikių būva 

dvejopas. Kūdikis, pažin- 
dęs, tankiai vemia, išmeta 
maistą iš burnos, bet be jo
kio susijudinimo ir pasi
stengimo ir rodosi, kad kū
dikis nieko iš to nedaro ir 
pienas, kurį išvemia, nebū
va labai sutrauktas, o ir 
jaigu kiek sutrauktas, tai 
tie sutraukalai, tie šmotai 
yra minkšti, išsiskirsto tuoj 
tarp pirštų, tai tas jau pa
rodo, kad kūdikis nevemia 
del ligos, bet del perdaug 
pripildyto pilvo. Bet jaigu 
kūdikis vemia su pasisten
gimu ir tankiai po vėmimui 
pradeda verkti, jaigu iš
vemtas pienas esti sutrauk
tas į kietus grumulus, susi
maišęs su kokiomis gleivė
mis ir jaigu išvemia kuone 
visą maistą, kokį buvo paė
męs, tai tas jau išrodo la
biau užvietrinimu pilvo. 
Tokiame atsitikime todėl 
reikia kreipties prie gero 
gydytojo.

(Toliau bus).

NAUJI RAŠTAI.

Kurpianka. Sulig Nau
jausios Mados. Dviejų vei
ksmų komedija. Vertė M. 
Grigonis. Pp. 19.

Simukas ir Magdutė. Ti
kras atsitikimas. Pp. 28.

Nastuė. 2 veiksmų, 3 pa
veikslų drama. Pagal u- 
krainiečių J. Kotlerevskio 
operos “Natalka Poltav- 
ka”. Lietuviškai parašė M. 
Grigonis. Pp. 30.

Jonukas ir Marytė. 4 
veiksmų pasaka. Iš rusų 
kalbos lietuviškai parašė M. 
Grigonis. Pp. 16.

Paminėtos keturios knin- 
gelės yra išleistos lėšomis 
ir spauda “Lietuvos”.

Kreiptis reikia "Moksleivio" Administracijon tokiu adresu:

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

Vilias numeris siunčiamas yra pamatyti veltui

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

Išgytu į 5 dienas
fcirf sy c- t. v- Padidintas Gyslas

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

Paremkite, brangus tautiečiai, nnįsit jaunos, tik-ką atgyjančios moks
leivijos, organą'*! Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musų moksleivijos idealais, su jos troškimais.

KAINA METAMS TIK $1.00

Katalogas “Kataliko” 
Kningyno, išleistas rugsė
jo 1, 1913 m. Turi 96 pus
lapius.

Atsakančiai Laikomas. Diržas 
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 geriausir. 
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. 5

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

Moterys ir vaikai buna pritaikomi 
musų privatiškuosc kambariuose su 
gabiais pritaikintojais pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidna matyt ir pabandyt 
musų “Special Compo” mažos for
mos Atsakančiai Laikomą Diržą, del 
to, jog plieninis arba geležinis raiš
tis nedasilipslo prie švclnos skuros 
ir nesuteršia audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi
rtinų kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei
kalautume!, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote
ry-

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

Prekė šio Atsakančiai Laikomo 
Diržo yra labai žema. Paprastas 
diržas parduodamas yra už $2.00 tik
tai. Nekuria 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.

t
5;-

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

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

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, Jiad aš vartoju vienintelį būdą, 
įuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

Atgauk sav© sveikatą
Ateik į mano of isąir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir inkstų nesveikumus 
(Nemokėk už noišgydymą—Neišgydo nemokėk)

* Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė, Stipru* 
mas, Pražudyta pajiega* 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimų.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomo’; vi
siškai mano voiausia meti 
RODĄ DOVANAI.

Išgydo 2;ad butum sveikas

Spoci’diistasVyriįlr HoteniLIg'j

Kraujo Užnuodijimą f 
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Niibc 
gimus, Įsisenėjusias Ligas,

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu vinskm, jeigu tamsta 
tik pavesigydymą savo ligos piau. Mano preke yra žema ir pritinkanti nnc mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir nasiliuosuok nuo kančių 

DR. ZINS, 183 CHICAGO 
^Valandos. 8 ryto aki 8 vak. Nedaliom, 8 ryto iki 4 popiet?

ARCHITEKTAI
i-
11859 W. Chicago Ave, Telephouas Seeley 3029
i 6235 So. Halsted St. Telephouas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

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 yrą 
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 r

S. šute St. arb‘ S- Claris St. 
CHICAGO ;

- : ■ f ... Advt.

ftramuwa.......■ m ■..... hi hi

DU-KART NED ELIN IS LAIKRAŠTIS

“SAULE?’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petniĮGia.

---------——_ PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------- •-------

AMERIKOJ rmeta.ms «2,5®t pusei matų $1.25
EITBOPOT C Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

 (joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 iru J

ii Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

| W, D. Boczkauskas & Go.
į 620-522 W. South Ali., « Mahanoy City, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685
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A. JUREVIČIA, 
“Kataliko” agentas.

' KATALIKAS

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

“Kataliko” Redakcija.

**************************
“KATALIKO” %

y *
| Keliaujanti |
| Agentai! *
į j, DIGRIS,
f S. SZAFRANAUCKAS. i
s *
**************************

J. Digrys
K. Vitkevičius

Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnau^nti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL. 
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevieia, 3149 B. Halsted St.
J. Dgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavičia, 341G Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ava
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

M. Szimonis
1135 E. 21 St. Cleveland, Ohio.

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis 448 Leonard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton avo.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave. 

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

\ NEW BRITAIN, CONN.
P. V. Mikuevičia, 91 LaSalle St.

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

NEWARK, N. J.
V. V. Ambrozavičia, 17-8 Ferry St.

^’OBWOOD, iliASS.
JI. Akstinas įBGS Pleasant St

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
X. F. Petraitis, 121 Mui trio St.
A. Povilaitis, 112% Sagiuow St.

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

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

ROCKFORD, ILL.
€. Miklai), 1408 S. Main St

ROSELAND, ILL.
J». Vaitekūnas, 19713 S. Michigan Av.

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

SCRANTON, PA.
, į. Petrikys, 1514 Ross Ave.

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

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

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

WILKES-BARRE, PA.
V. Adominas 34 Logan St.- 

Kučinskas, 180 Pringle St.
A. šeškevičia, 501 New Grant St.

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

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

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

KENSINGTON, ILL.
JS. Valatkas, 345 Kensington ave.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TIPEWRITER

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

Szviesa del Namų

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

Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, 111.

HumoraS^S&iyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAU.
Puslapių 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be j 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti III 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiejimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- ||| 
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas hi 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. ii!

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu i

HUMORAS IR SATYRA, I 
kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi Į 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir ji 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta bumo- | 
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai- 
lės išleistii pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą: ___________ B

J. M. Tananevičia, j 
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL, I

10 Cigarettes Kodėl nerūkai geriausius

6' Cents

UgARETTES
r.įCORK TIP

CIGARETTES

Negali susilyginti su kitu. 
“ŠAUNIAI GERAS”.

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

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

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.

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

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

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

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

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

FlIETUVISKI dUBILIERIAI f
Savo maloniems viengienčiams v 

Z pranešame, kad atidarėme savo 
\ naują didelę kraatuvę visokių si- X 
P dabrinių ir auksinių daiktų—laik- v 

rodžių^ žiedų ir tt. Atsilankykit :į: 
i tautiečiai, o patirsite, kad čia vis- 

kas gaunama ir už tikrą kainą, v 
Busit užganėdinti. :Z
PUPAUSKY BROTHERS, $

3114 S. Halsted St., Chicago, Ill. į-

i

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEVY YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valet i jose.

Geriausia lempa, kokią gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, siūti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, neapjakina. Švie
sa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką da
ryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei 
už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose 
namų.

Lempa
Uždegama nuimanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokių rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

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

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

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

g Gerbiamų Kunigų Domai! g
„KATALIKO” kningyne galima gauti šaunų veikalą

SAKYKLAI VADOVAS.
Parašė Kun. Kazimieras. 

Paltarokas, Teologijos Magistras. 
KAINA 83.50

“Sakyklai Vadovas” susideda iš trijų tomų. Pirmame 
tome telpa pamokslai apie “Tikiu i Dievų Tėvų”; antrame 
tome — pamokslai apie Dievo ir Bažnyčios įsakymus, nuo
dėmes ir dorybes; trečiame tome — apie Dievo malonę, 
šventus Sakramentus ir maldų. Gerbus autorius savo 
šaunaus veikalo prakalboj sako. “Visose trijose knin- 
gose patilpo šimtas trįsdešimtįs astuoni pamokslai, kuriuos 
skyrių gerbiamai dvasiškijai, kaipo vadovų Katalikų Baž
nyčios mokslo išguldinėjlinui iš sakyklos. Jei kunigija y- 
pač jaunesnėj!, aiškindama žmonėms Katekizmą, ras jose 
surinktų ir tam tikroj eilėje sutvarkytų pamokslams me
džiagų, jei nepritirs tiek vargo, kiek aš kad turėjau — ma
no darbas nenueis perniek.”

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

pamokslus.
Nors šis veikalas skyriamas 

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

pirmiausia kunigams, 
Bažnyčios mokslas be

J. M. Tananevičia
3249-53 Morgan St

Phone Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN s 
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ44? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose raštams $3, pusei metu $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Hl.

CHICAGO, ILL. ©

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

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

KAMPAS 108 G AT.
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.

Krautuvnikų ir agentų domai.
Mes ingabename ir didžiame skai

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

Atvirutės su lietuviškais parašais.
Pasveikinimai vardd ir gimimo 

dienose.
Lietuviškos maldakningės.
Paveikslai if romai.
Rašančiai.
škaplieriai.
Medalikėliai.
Kryžiai.
šventos lempos.
Šveutyto vandens indeliai.
Stovylėlės.
Brangmenos.
šliubiuiai vainikai.
Šermeniniai vainikai.
Lietuviškos Kalėdinės atvirutės.
Stonelės.

šnikšdukai su lietuviškomis ir a- 
merikoniškomis vėluvomis ir daug ki
tokių dalykų. ,

PILNAS KATALOGAS IšSUNčIA- 
MAS VELTUI VISOKIOMS KRAU
TUVĖMS.

Pas mus parsiduoda tik didžiuose 
skaičiuose (wholesale).

The Lipman Supply House 
Dept. 9.

527 So. Fifth Av. Chicago, Hl.

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

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

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

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

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

Mes esame išskiriami agentui šių^Bį!
Juosmenį) (supports), kuriuos
Įima yra nusipirkt liktai Gvarantuo-^^’ 
tose Aptiekose (The Guarantee 
Drugstores) 456 South State St., ir 
14 South Clark St. Neužmiršk!- j

te numerį kaipo ir gatvę. įeidamas fl 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekorių, A 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą ® 
Juosmenį varlot ir nešiot idant gali- K 
ma but atgauti kuonogreičiausiai H 
palengvinimą. •

456

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

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

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

CHICAGO (Advt.).

Į EUROPĄ.
TANKUS l’LAUKINEJIMAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdčnio išren- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietu ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teieotus agentus.

Russian - American Lim
Tiesiogiuis plaukiuėjimas tarp Kutui 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau 
siais ir greičiausiais. Russijoa- imj>d 
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Naų 
ji, su duboltavu šriubu.

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,060 tonų.
CZAR — 13,000 tonų. ji

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

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

Plaukia kas antra substa.

*********************************
*¥¥
¥********^****************3ist street,

CHAS. N. SMITH
Pritaiso

Sziliinią, Gazą, Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. Michigan ave., Tel. Oakland 3457 
Kes. 2103 S.btate st., Tel. Calumet 1684

* * ** * ** * *

A.
Del tolesnių Žinių kieipkis.
E. JOHNSON and

27

CO., General I 
Pass. Agent.

New York.
& CO.,

Chicago^

Broadway, 
A. E. JOHNSON 

155 West Kinzie St., 

Russian American Line Prieplat 
Brooklyn, N. .

5



10 KATALIKAS

i Patrūkimą

Ji yra prasta ir jokio keblumo neturi, 
lęeras ir lengvai galima pradėti darbų ir užbaigti 

Jos padary- 
ir jei ims reikalinga, tai ji iš-

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

Apmokate Anglišką kalbą?1

^SK****^^^^^****^*******^
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bell System

Biznieriai Kurie Daro Biznį su Telefonu 
Parduoda daugiau savo tavoro.

Jie duoda kostumieriams progą gauti tai, ko jie 
nori, ko jiems dabar reikia. Iš pradžios jie pasitar
nauja, paskui stojasi naudingais ir galop be to ne
galima apsieiti. Telefonai jiems stojasi būtinai rei
kalingais. Su tolimai pasiekiamu telefonu galima 
savo biznį išplatinti veik be galo.
Beto apyvartą su telefonų pagelba galima išplėto
ti be galo.
Tolimu susinėsimų telefonai atveria begalinį ke
lią visiems apsukriems veikėjams. ,.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Official 100

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
HISTJO RIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo 1.50

SI Įminga 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- 
šioj 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

PAIN-EXPELLER
FA: RICHTER S Co 

NEW YORK

RrMiDY 
FOR 

RHEUMATISM 
GOUT - NE U rf ALGI A 
LUMBAGO - COLDS 
PAINS-BACKACHES 
SPRAINS A BRUISES

Kuomet 
jus negalite 

gauti tikro Rich- 
te?’a Pain-Expeller 

nuo savo aptiekininko, 
rašyk tiesiog pas: —

J Nauja Lietuviška t 

I ^APTIEK* j
j’ Aš atidariau naują lietuvišką Z
• • Aptieks. Aš užlaikau Severas gy- +
• J duokles, Ir gartaušlą Trajanką ir 

i< > geriausitus rusiškus lašus. Aš taip 
<» pat užlaikau visokias žoles iš senos 
’ I tSvynis. Ateikite persitikrinti.
j F. FRANK, Apfiekoriut
•» 3462'S. Halsted st. arti 39 f.

, Telefonas Drover 2773
• 14' P*}* ‘P *Į**Į*^’

Telefonas Yards 1533

DR. J. KŪLIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8va!:.

* * * * * * *

HEPPPRBSTfl
Proga už

išsigydyt

Nusipirk mechanišką Pastumdėli.
ŽIEMIŲ žiemas perleidinėdavo ūkininkas miškuose prisirinkimui t 

kuro. Per dienų dienas jis čiru-čiru pjaustė malkas. Bet dabartės 
gudrus žmonės nedaro taip. Jie turi labai parankia mašina, kuri 

varo jo pjūklą. O tuo tarpu jie mąsto ir svajoja apie ateinančios va
saros darbus.

Šita mašina yra veik veikliausia ir parankiausia mašina kokia tik 
žmogus gali intaisyti sau ant farmos. Ji pompoja vandenį galvijams, 
i virtuvę ir visur kur tik reikia. Ji varo separatorių, skalbimo maši
ną, akselinę mašiną, tekėlą ir kitas mašinas. Ją galima naudoti šieno 
presavimui, kūlimui ir dar kitas. Metų metus ji dirba ir visokiausius 
atlieka ūkininkui darbus, sučiedija jam sveikatą del naudingesnių 
daiktu. Ji padaro gyvenimą lengvesniu ir linksmesniu del ukiniuinko 
vaikų ir jo pačios. Ir gudriausias žmogus turi.

I H G Aliejaus ir Gazo Mašiną
1 H C aliejaus ir gazo mašina, nes ji atlieka jam daugiausiai dar

bo už menkiausius iškasėtus.
Jos padarymas yra g 
ir yra labai ekonomiška iš atžvilgio į kuro sunaudojimą, 
mui yra naudojama geriausia medega, 
vystys 10 arba net 30 proe. virš aprobuotos spėkos. 1 II Ė atsakomybė 
tęsiasi ilgus metus, kol ji tarnauja.

I II C mašinos daromos įvairiausių rusiu vertikalės ir horizonta
lės, kilnojamos ir nekilnojamos ir įvairios kitokios, 
puvimui, pjovimui ir laistymui.
Ros. . „
šinų arimui, akėjimui sėjimui, pjovimui, kūlimui, krovimui ir tt. Bųva 
G ir 12, 30 ir 60 arklių spėkos.

I II C vietinis pardavėjas parodys jums mašinas ir išaiškys viską 
apie jas. Gauk nuo jo katalogą arba rašyk.

C] Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietiiviškai„Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. 4J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <JJi
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. „<įĮ 'Poliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <3 Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <įĮ Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. ĘĮ O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiuių Amerikos Valstybių Piliečiais, fflį Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

& Jonas BVCTananevačia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, ill.

c

■ {KYLĄ]
D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 

ca^oj siūlo nuostabu $10 iszyydyma 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maž i, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz i.užgy
džiau vienos s&nvaites kiidikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 ISZGYOYTU PATRUKEUU.
Bernard Van Mynon, So. Holland, III.
F. Franchina. 862 Gault St., Chicago, III.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi'fanave.
L. Ilollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-avo.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penningcr, 1650 Millard-avo.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti-iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima-, mtempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
eziaudejimas gali padidinti justi patruk ima iki 
milziniszko didumo ir ali vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Įszsig.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengvinu iszgydyti. negu 
dideli. Jai ju.su .patrukimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kodėl kentėti patrjų ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz 810.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
panedeliais ir ketvergais nuo 8 rytoiki9vak 
nedalioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago. 

DR. FUN

Yra prietaisos poin- 
Didumo būva nuo 1 iki 50 arklių spė- 

az.olinu, nafta, kerosinu alkoholiu. Yra ma-

3F® S q BSB“ ■ SPECIALISTAS
Daktaras Wissig

Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 
yra senos ir pavojingos.

Išgydė tūkstančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi 
Šokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas. Kurios 
^gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
..kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko- 
.;Sulį, skausmą gerkles ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyt,!, rodi jam jums eiti pas jį, o patys 
'persitikrinsite, kiek gero jis jum»gW padaryti.

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekviena diena nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki 8 po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piot.
NEPAMIRŠKITE ADRESO; 1759 IStli St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervEų Storo). Phone Canal 3263

322 S. STATE ST., 2ro Floro
Tarp Jackson*bd. ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

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

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PU ANUI 

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

b) JOJAU DIENA (žemesniam balsui) ................................
“ KO LIŪDIT, SVETELIAI? ......................................................

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................................................
VAI Aš PAKIBSčIAU ..............................................................
UŽ ŠILINGĖLI ..........................................................................
DOVANOJO (dzūkiška) ................................................... ....
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ..........................................................
TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA ................................................

10. SAULELĖ BAUDONA ............................................................
11. LIHGO (latviška) ..................................................................
“Liaudies Dainas“ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLEBIS.

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

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

“Kataliko“ redakcijoje ir visuose kituose kningynuosc ir krautuvėse 
___________ _____________ Reikalaukite visur. 

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

UŽDĖT.1885 m. JftU 27-tt METAI

ajVENYb*
V i s u c menes, literatūros ir politikos 

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU 
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybė Lietuvninkų’’ 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžio:ios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

"Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00,- pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drau .'.'/r prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam adresu:

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

25 metų Jubilejinis numeris IO c.
Rašyk greitai, o paprasta numerį gausi dykai.

Ar Skautei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 2'1 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyči i ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi sti.o prenumerata kaštuoja me
tui tik $21.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

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

Telephon Yards 2750
Pirmos klasos karčema.

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
tai net iš pat Kauno. Salė veselijoms, 
susirinkimams. Čia panedeliais, u- 
tarninkais ir ketvergals mokoma šok- 
ti. Šokiai prasideda 8:00 v. v.

T. Radavieia,
936 W. 33rd. St., Chicago, UI.

Tel. HRDS 4114 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

Jos. Bartkowiak, Uždirbėjai. 
4934 So. Paulina SU CHICAGO, ILL

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautleczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisiose pa
tarnavimo. PrieszafSzv. Jurgio ban. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Z
/ “KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE- 

> KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 
.„ajSL*. KORTĖS). J-' - •

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c,

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

to netoli Jurbarko. ■
Kunįgaikščio Vytauto bokštas Trakuose, ’<v 
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.

8. Medininkai (Vilniaus gub.,) šv. Kazimierio laiką
pilis.

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 XIL

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

14. Lietuviškas namas. ’
151 Siesikią rūmas (Kauno gub.,)' yra netoli nuo seno- 

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

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

18. yiliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno
gub). J:

2.
3.
4.
5.

6.
7.

6



KATALIKAS 'ir ’
ADMINISTRACIJA LIET. TĖATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Jonas Klimas, 
1853 W. 

Vincas Petkeviče,

Ima DIVIZI- 
TOWN OP

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
del pirkimo arba budavojimo 
aut pirmo morgičaius (Mori
su peržiūrėjimu visų popie-

45

K.

L.

lygą 
Narių 
-gage) 
rų.

godone,

St.
Prot. Rašt.
St.,

Fin ' Sekret.
St.

Kasierius.

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

ADMNISTRACIJA 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. Rašt., 

4530 S. Wood St.
A. Bcržinskis, Kasicrius, 

4600 S. Paulina St.

Pirmsėdis.
St., 
Pagelbininkas

4403 S. Honore
V. Szarka,

4540 So. Honore
Jonas Barkauskis,

4628 So. Wood
Jasulaitis,

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

4557 S. Hermitage Ave. 
Bonevičia, Gvardijos Maršalka.

1849 W. 45 St.,

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

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, 

3200 
M. 

2118

Kasicrius, 
Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

ŠV.

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

WILKE-BARRE,
J.

PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St.
Kučinskas,„ Fin. Rašt., 

141 Park Avo.
Aceviče, Raštin, Prot. 
■58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasicrius, 
138 S. Mejfie St.

J. Aušura, Gleb. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka,
31 TeAery St.

J.

K.

P.

ADMINISTRAęiJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Vaiski s, Knygvedis.
4525 So. Wood St. $ 

St. Anučiauskis, Iždininkas.
2511 W. 45th PI..

ŠV.

ADMINISTRACIJA L. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BA , PA.
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis. 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

R. F. D. No. 1 Box 172
Alex Cerbauskas, Fin Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

‘ ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

Nikolimas Oyerlingas, Rašt. Prot., 
3245 Š. Morgan St.

Antanas Kašparavicz Rašt. Fin.,
3416. Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus,
918 — 33rd St.

Ignacas ' Brazauskis, Knygius

Iždininkas,

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

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

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

34 Logan St., 
Kazim. Deltuvą/. Finansų Sekr.

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

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, . Kasierius, 

:'įJ86 New Grove St.

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS šV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES 

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

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot; Sekr., 
462 E. South St.

J. Daušys, Kasieriuš,
18 -N. Melide St.

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

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

J.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

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

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin.
821 — 33rd PI.

Vine. • Grigaliūnas, Finansų Raštinink.
1/17 So Canal St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 r- 33rd Št.

Draugija ‘,Dailydčs” laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketverga 
vakare I. 
No. 2334 
23 PI. 7

(36-49)

ir po 15 pirma ketverga 
Mikalaujuno svetainėje po 
So. Leavitt St. Kampas 

vai. vakare.

giamas su įvairių ir plačiu programų 
taip, kad iš to butų ir nauda ir pa
silinksminimas. Bus prakalbos įžymių 
kalbėtojų apie svarbesnius musų šią- 
dieninio gyvenimo reikalus.

Bus taipgi dramatiški ir komiški 
sceniški perstatymai iš darbininkij ir 
turtuolių gyvenimo ir iš dabartinio 
laiko atsitikimų.

Kliubo choras palinksmins publiką 
gražiomis ir naujomis dainomis, kurių 
dar iki šioliai, niekas negirdėjo.

Taigi visi, kas tik gyvas, drožkit 
ant šito didelio''" vakaro. Komitetas 
meiliai visus svečius pasirūpins pri
imti. Nepamirškit ir nesivėlinkit! Tai
gi iki pasimatymui!

J. L. A. T. Kliubas.

Paieškau pusbrolių Petro, Jono ir 
Simano Aukškalnių. Paeina iš Kauno 
g. Raseinių p. Šilalės p. Lapkalnių 
Kaimo. Maloniai prašau atsišaukti.

Petronėlė Lapinskaitė.
629 W. 16th St. Chicago, Ill.

(41)

Paieškau brolio Vincento Levono, 
Kauno gub., Kruopių par., Gimbučių 
sodos, paskiausia gyveno Springfield, 
Ill. Meldžiu jis pats, ar kas kitas 
pranešti jo antrašą. Labai svarbus 
reikalas.

Frank Lcvonas,
2017 Wilmot Ave., Chicago, Ill.

(41)

(41)

SERGANTI VYRAI!
Silpni, Susirgę, Nusiminę Vy 
rat čia yra jūsų palengvinimas.

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

rite pasiliuosuoti nuo pasididinančių 
gyslų, sunkaus traukiančio skausmo 
vyriškume, Hydroceles, Kylos, Hemo- 
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.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmiuinkas,
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin. Rašt.
Jonas Zylvitis, Išdininkas,

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-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.
Sheridan Str.
Rokus, Iždininkas.
S. Meadc Str.,

Palionis. Globėjai.
Dougher lane

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 į sa
vaitę meldžiame atsilankyti ir prisi
rašyti į šitą dr-ją. Gali prigulėti vy
rai, moters ir vaikai. Susirinkimai 
atsilieka kas seredos vakaras 8:00 vai. 
L. Ažuko salėj, 3301 Auburn avė. ir 
kampas 33 g. šita dr-ja yra jau po 
valstijos priežiūra ir įmokėti pinigai 
negali pražūti.

Su pagarba,
Valdyba.

Vakaras KAREIVIŲ Vakaras!
Parengtas Dr-tėš ‘ ‘ Leb-G vardijos 

D. L. K. Algirdo” Atsibus Nedėlioj, 
Spalio (Oct.) 12 d. 13 m. M. Melda- 
žio Svet. 2242-44 W. 23rd. PI. Pra
džia 5 vai. vak. Tikietų kaina: 50c. 
35c. 25c.

Kuoširdingiausiai yra kviečiami vi
si atsilankyti į šitą puikų vakarą, nes 
draugystė deda kuogeriausias pastan
gas, kad pilnai užganėlinti svečius. 
Turime atkreipti atydą Gerbiamosios 
Visuomenės, jog vakaras bus be galo 
įvairus. Bus lošiama dvi labai juo
kingos komedijos “Guminiai Batai” 
ir“Nuo Ausies! iki Ausies”, taipgi 
bus deklamacijos, dainos ir vodevilius 
Garsaus Stepuko, kuris yra žinomas, 
kaipo JUOKŲ KARALIUS. Patarna
vimas bus kuomandagiausis, taip kad 
vakaras bus vertas atsilankymo.

Kviečia Komitetas.

Paieškalu Jono Liutiko, teipogi ir 
jo sesers Onos Liutikaitčs; abudu 
Paeina iš Kauno gub. Raseinių pav. 
Tverų par. žlebcrių sodos Jonas Liu
tikas yra buvęs Westville, 111. pas
kui išvažiavo į East St. Louise, Ill.

P. Vaitkus,
P. O. Box 450 Westville, Ill.

(41)

Paieškau Kaimyno Krikštatėvio 
Juozapo šalavėjo. 3 metai atgal gy
veno Philadelphia; turiu svarbų 
kalą. Prašau atsišaukti. Ar pats 
kas žinot apie j.į

Karalis Kiškis, 
8220 Vincennes Road Chicago,

(41)

rei-
ar

111.

(39-40-1) (41)

60 
Jurgis 

138 
Bal.

9.
Juozas Staniulis Kasos.

26 Brown Str., 
Win. Mantvila, Maršalka.

192 Almond lane

VAL-

pirmin., 
Avė.,
J.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

PASARGA: “Už korespondencijas,
apgarsinimus 
neatsako1 \

“Kataliko” Redakcija

’ Tėmykit nariai.
Saldžiausios š. 

nariai kviečiami 
spalių 19 d. 1913 
į šv. Jurgio salę, 
pasitikti vyskupo, 
klais ir baltomis
nepribuvimą. 50e. bausmes.

B. Butkus, pirm. 
A. Mosteika, rašt.

(41)

V. J. dr-stės visi 
pribūti nedėlioj 

1-mą vai. jo pietų 
In corpore eisime 

Turit būti su žen- 
pirštinaitėmis. Už

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis
Stato scenoje Johanna D’arc F. Von- 

shillerio penkių veiksmų tragedija 
bied., Spalio 12 J. Stančiko Svet. 205- 
207 E. 115th St., Kensington, III. 
Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 25c ir 
augščiau po perstatymui šokiai.

ORLEANO MERGELE yra tai pui
kiausias ir didžiausias veikalas lie- 
tuviii kalboj; parašytas garsaus vo- 

ršytojo,. Friederich vou Shi- 
dro.

V. Kudirkos. ’^Lošime dalivauja virš 
40 žmonių, scena įrengta naujai ir 
Specialiskai tam vakarui. Kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė privalo atsilan
kyti ant šio 
šių Orleano 
are,) drąsiai 
zijų.

(41)

Paieškau brolio Pranciškaus Lc- 
mežio, paeina iš Kauno g. Šiaulių p. 
Vėkšnių v. Berbcliškių sodos, ir švo- 
gerio Pranciškaus Jakšo iš Triškių 
miestelio Turiu didį reikalą.

Antanas Lemežis,
Box 339 Manchester, Conn.

šv. Stanislovo V. ir Kauk.
Savo mėnesinį susirinkimą 

12 d.- Spalio 1-ma valandą 
šv. Kryžiaus parapijos sve-

kiečių 
llerio, lietuvių kalbon verstas

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas sale 

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

Dr-stė
Laikįs 

nedėlioj 
po pietų
tainėj ant 46 ir Wood St. pribuvi
mas neatbūtina reikalingas.

Fr. Rauba, rašt.
6064 Lefayettc Avė.

(41)

vakaro ir pamatyt gar- 
Mergelę (Johanna D’- 
kovojančią už Francu-

Ant Pardavimo.
Parsiduoda Bučernė ir Grocernč 

lietuvių užgyventoj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, Apie 800 knygučių, ir 
kitų, 
ji 1

3824

. Priežasties pardavimo važiuo- 
i mokslainę.

Kaz. Ūselį,
S. Kedzio Ave. Chicago, Ill.

(38-9-40-1)

TEA-21-MAS APVVAIKŠČIOJIMAS, 
TRAS IR BALIUS- Pirmu kartu siuosmet.

“Kanklių” Dr-ja loš komediją 
“Musų Gerasis” Ned., Spalio (Oct.) 
12, 1913 m. šv.Jurgio Par. Svet. Prie 
32-tro PI. ir Auburn Av. Pradžia 7:30 
vai. vakare po lošimai bus linksmas 
balius! Tikietų kainos: 25c.
50c. Kaip manot, ar nevertėtų 
atsilankyti?

Sekantis “Kanklių” Dr-jos 
ras atsiliks Ned., Spalio (Oct.) 
1913 m. Meldažio svetainėje.

(41)

35c. ir 
jums

vaka-
19 d.

Parsiduodat — Grosernč ir bučlar- 
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, pakiuktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų: 
627 W. 18th st., 
Telefonas:

(40-46)

kamp. String
Canal 3739 Chicago,

st.,
Ill.

Serija prasidėjo ketver- 
7 — 1913. Susirinkimai 
Ketvergas 8-tą vai. va- 
Ridiko svetainėje 3251

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda
vojimo Dr-stč (Spulka) No. 1.

Nauja 49 
ge, rugpjūčio 
atsibuna kas 
kare Juozą
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis būdas del sučėdijlmo pinigų.

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

yra
yra

už 6Ų>
atueša

ir Lie-

iš- 
na- 

(Mort

Virš minėta Draugija (Spulka 
po 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. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

39 Serija prasidėjo utarninke, 
pjučio 5 — 1913. Susirinkimai 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
kare Dom.
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 

ateities. 
6Ų> me-

šemaičio svetainėje,

at- 
va- 
So.

sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
fa po priežiūra, vąlstijė. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

ir Lie-

5. Daukantas.

Lietuvos Historiko Simano Dau
kanto gimimo dienos atminčiai Si
mano Daukanto Draugja spalių 
(October) 19 d. š. m. parengia 21-mą 
metinį apvaikščiojiiną-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 nabašniukai” — labai puikus per
statymas, pirmusyk Chicagoje. Pa
sibaigus teatrui 
pasilinksminimo 
atidaryta 3 vai. 
prasidės 4 vai.
ga ypatal 25c., 50c. ir 75c.

Todėl Simano Daukanto Draugija 
tan apvaikščiojiman, teatran ir ba
linu nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ir pri
sidėti prie bendro lietuvių kilimo 
Chicagoje. Bus geri kalbėtojai ir 
bal dailus ir juokingas teatras, 
sus kviečia Komitetas.

(40-1-2)

Puikus Balius.
Dr-stė šv. Juozapo L. M. rengia 

puikų balių, kuris atsibus nedėlioj 
12-ta dieną spalio 1913 m. svetainėje 
p. A. Stanevičiaus. 4625 So. Paulina 
St. Prasidės 5-ta Vai. po pietų, Ti
kintas lOe. porai. Geriamosios ir 
Gcrbamieji, meldžiame atsilankyti ant 
šio puikaus balinas kurs bus puiki 
muzika grajis visus gražiausius šokius 
kas nebus ant to baliau po tam gai
lėsis.

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

Kas nori pirkti tai
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

labai geroj ap- 
lietuviu Grand

atsišaukyte.

Kviečia visus Komitetas.
(41)

prasidės balius — 
vakaras. Salė bus 
po pietų. Prakalbos 
vakare. Salėn įžan-

PAIEŠKOJIMAI.

Parsiduoda saliunas; labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyventoj. Parsiduo
da del senatvės. 
1600 So. Union St., 

(41-2-3)
kertė 16 st.

IŠKILMINGAS BALIUS

la-
Vi

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

Užkviečiame 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 užganėduti.

Po viskam gražus balius su įvai
riais šokiais.

(39-40)

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiški’s 
Kliubas.

Surengė Gražų Didelį Vakarą Ned., 
Spalio 12 d., 1913 m. Freiheit Turner 
Svet. 3417-21 So. Halsted St. Pradžia 
4 vai. po piet. Inžanga 25c.

Jaunų Lietuvių
kas Kliubas turi savo 
duoti progą 
silinksminti, 
pasimokinti, 

Įgo išgirsti.

Amerikoj Tautiš- 
mieriu netik 

Chieagos visuomenei pa- 
bet, kartu su tuom, ir 
ką nors naujo ir naudiu- 
Todėl ir sis vakaras ren-

i ži-
’ ty-

but
Turi

REIKALINGA lietuvaitė gerai 
nanti stenografiją (shorthand) ir 
pewriting; gi iština taip-gi, kad 
nusimananti ir kningvedystėj. ! 
mokėti gerai lietuviškai ir angliškai. 
Kreiptis į “Kataliko išloistuvę. 
3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

Vargonininkai TSmgkitc!
Norėdami gauti Kalėdoms plotke- 

lių meldžiu kreiptis pas
Fr. Chojuaekį,

4718 Winchester Ave., Chicago, Ill.

Reikalingi pardavėjai įvairiuose de
partamentuose musų krautuvėse. Tu
ri mokėt maždaug angliškai. Gero ino 
kės ir pastovus darbai.

Atsišaukit tuojaus. 
Klein Bros.

Halsted St. ir 20th St.
(41)

Paieškau brolio Juozapo Saugardo, 
paeina 
vo 
lą.

p-
iš Kauno g. Raseinių p. 
Stumbrių s. Turiu didį

Rietą- 
reika

Pranas Saugardas
4502 S. Honore St., Chicago, Ill. 

(41-2-3-4-5)

Paieškau punsbrolio Jokūbo Ceka- 
kavičiaus. Gyveno Bush, Ill. Jo pa
ties ar kas jį žinio maloniai prašau 
rašyti šiuo adresu.

Katrina Grikiutė,
70 Prospect St. Brooklyn, N. Y.

(41)

Paieškau draugo Antano Lapincko 
paeina iš Kauno gub. Raseinių Pašy- 
lės p. Pečiulių s,, du metai, kaip A- 
merikė.

Andrius Ntvickis
900 Jennė St. Kenosha, Wis.

Parsiduoda saliunas, labai pigiai. 
Ant gatvekario linijos. Netoli dirb
tuvių, 
mama, 
ną

Di dele salė dr-sčių susirinki 
Turiu du bizniu, todėl 

nariu parduoti.
1500 Wenth worth Ave.
Chicago Heights, 111.

(41-2-3)

vie

Ant Pardavimo puikioj vietoj kar
čema, aplinkui apgyvenę liteuviai, 
lenkai čekai ir kiti; biznis gerai iš
dirbtas. Parduoda laloai pigiai. Prie 
žasti pardavimo, pradėjau kitą biz
nį Atsišaukite po 
4622 Western Ave.

(41)
Chicago, 111.

‘ ‘ Aušros ’ ’ Dieninė Mokykla ’ ’ 
Mokina Anglų Kalbos. 

Lietuviškos 
Lenkiškos 
Ruskos

Arithmetikos (rokundų)
Knyvedystes (bookkeeping) 
Stenografijos (greitrašystes) 

3149 S. Halsted St.
Juozas P. Olekas 
3512 Union Avė.

(41-2-3)
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Aš asabiškai 
jus gydau

Visos ligos Vyrų.
Jeigu turite kokią nors ligą, 

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

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučiat norinčiais dirbt, esate 
nuilsę, turit skaudamą nugarą, 
jai vos skausmą, pilvo, kojų ar
ia abelną skausmą: Čia yra 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

Atsinešk bonkutę savo ryt- ■ 
metinio šlapumo dėl kenliško ir 
mikroskopiško ištyrimo.
Kraujo Užnuodijimas, Syfilis.
’Ronos, votis, skaudanti bur

na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų kraujuje 
gali but pasekmingai gydomos 
mano originališkais budais.

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, G06 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, s Aš turiu pasekmingą 
gydymą nuo užnuodijimo krau
jo, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
456 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau

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

Originališkas 
Budas.

Aš gvaraniuoju 
gčra gydymu.

be skausmo

Mano gydymas yra kitoks Bal 
gu pats esi kada girdėjęs arSI 
bandęs. Mano gydymas yra yjH 
siškai be skausmo. Aš turiąl 
savo locnus originališkus budus 
ir Jus negalite gaut mano spcci- 
ališką gydymą nuo kito dakta
ro. Aš turiu ilgą ir pasekmin
gą praktiką gydyme vyrų.

0
Geriausi Medikališki Ofisai.

Aš turiu didelius, puikiai iš
taisytus ofisus su visokiais in
strumentais, elektriškais apara
tais, saintifiškais tarankiais ir 
gabiais pamačninkais, pagelbė
dami surasti Jūsų tikrą ligą. Aš 
suprasiu Jusą padėjimą po išc$»- 
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
pažinimo. Aš noriu parodyt 
ką teisingas specialistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite but svei
ku ir stipru, teip jog galėsite ap
rūpint šeimyną savo, ateikit dėl 
persitikrinimo ką aš galiu pa
daryt.

Lietuviškas Specialistas.

Aš gydau daugiau Lietuviu li
gonių, negu koks kitas dak
taras, dėl 
Lietuviškai 
draugas, Specialistas persta
ta aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus. 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit į mano ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ina
ne, galit but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjimo krau
jo. Mano gydymas veikiiW 
teip greitai, jog nercikalau.iM 
trotyli laiką nuo darbo. 
kas yra slapioj užlaikyta.
lite man tikėli. Kaštai gyfly- 
mo yra teip maži ir mokėjimas 
lengvas, žinodamas jog gydaisi 
pas teisingą daktarą, kuris vi
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Neatidčdinėk 
laiką su atėjimu įias mane, vie
toj priežasties pinigų. Sveika
ta Jūsų yra brangesnė negu pi
nigai. Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate be darbo, galite mo
kėt už gydymą po kiek galėda
mas ant išmokėjimo. ,

to jog 
kalbantis

mano
San-

a-

Telephone Yards 687

DR. G. M, GLASER,
8149 S. Morgan St., Chicago, 111.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant, Bridge- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligdltiu-i stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias Oferaėijas.

¥¥¥¥¥¥
¥¥¥¥
¥
* ¥
¥*************************'

Mano gvarancija

Mano geriausia gvarancij 
yra, jog nereikalauji moka 
anei vieno dolerio, kol neini 
užganėdintas. Aš galiu ritul 
išrašytą gvaraneiją gydymo 1 
gališką kožnoj Chieagos Banką 
Aš esmių vienintelis speciali 
tas Amerikoj, galintis suteikt t 
kį tikrą užtvirtinimą ligoniai 
savo, kas link atsakančio gyti 
mo. 1

Ateik arba Rašyk. 1

Aš noriu pasimatyt ir pa 
kalbėt su Jumi, bet jeigu nd 
galimu pačiam atsilankyti, I 
rašyk laišką išaiškindamas J 
sus savo symptomus ir pasak! 
iš kokios ligos nori but išgw 
tu. Aprašyk man visą islJB 
padėjimo savo, o aš tąsyk iiu 
žysiu laišką su patarimu. ' fl

Nekentėk nei vienos Dien

Iškirpk šį adresą iš šio ] 
raščio ir atsinešk jį į mano 
sus. Įsitėnivk atariamas “ 
SOUTH STATE ST., nr. 45 
aš esmių vienintelis speciali 
galintys suteikti ligoniams ; 
tokį prieinamą terminą.

i

DAKTARAS D. D. RICHARDSON]
456 SOUTH STATE STREET

CHICAGO g

456 South State St., yra privatiškas inėjimas į mano ofisu 
viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore yj 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėmyk numerį 456 ąJ 
durių. • Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nuo (įi 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesia® ' 
darbo, nereikalaujat namo eiti dėl permainymo drabužit®!’ 
dėliotais ir šventadieniais iiuo 10 ryto iki 12 tiktai. ”

7
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Vietines žinios.
Teatras.

Praeitą nedėlią atsiliko 
du puikiu vakaru. Vienas 
šv. Jurgio salėj, kitas Mel- 
dažio salėj. Šv. Jurgio sa
lėj “Birutės” dr-ja statė 
scenoje “Prieš vėją nepa
pūsi”. Veikalas buvo pui
kiai atloštas. Ypač gerai nu
davė ūkininką bajorėlį p.
R. Dowiatt. Žmonių buvo 
prisirinkę pusėtinai. Užsi-

I? laikyta padoriai, mandagiai. 
F Po perstatymo “Birutės” 
* choras šauniai sudainavo 

keliata dainų. Po lošimo ir 
dainų buvo šokiai. Grota 
veik vien lietuviški šokiai.

Meldažio salėj “Dramos” 
dr-ja statė scenoje “Kur
čias Žentas”. Yra tai vieno 
veiksmo juokai. Šio veika
lėlio atlosimo pasisekimas 
guldosi ypač ant gero reži- 
sieriavimo. Kadangi reži- 
sieriavo visiems gerai žino
mas p. Kl. Jurgelionis, tai 
iš to atžvilgio pasisekimas 
buvo užtikrintas. Visi lošė
jai pavyzdingai atliko savo 
roles. Nes lošė visiems ge
rai pažįstami artistai, p-lė
AI. Alontviliutė ir pp. B. 
Vaitiekūnas, A. Visbaras ir 
J. Šaukimas. Žmonių buvo 
nelabai daug. Labai gaila, 
kad tokiu geru lošimu tik 
nedidelis žmonių būrys tesi- 
gėrėjo. Chicagiečiai gerai y- 
ra susipažinę jau su “Biru
tės” dr-stės gerai surengia
mais vakarais ir skaitlingai 
į juos lankosi. Visiems žino
tina, kad “Dramos” dr-ja 
visuomet rūpestingai ren
giasi prie lošimu, turi ge
rus lošėjus ir nekuomet ne
apvilia atsilankiusiųjų. Pa
žymėtina, kad jos lošimai 
prasideda punktuališkai. A- 
tėjus nereikia nekantrauti, 
belaukiant lošimo praside
dant. Todėl “Birutės” ir

•^Dramos” dr-jų rengiamie
ji teatrai yra labai lankyti
ni.

Reikia būti atsargiems.
Rudeniui atėjus, prasidė

jo vagilių ir plėšikų rugia
pjūtė. Taip esti kasmet. Šį 
rudenį jau daugelis liko ap
vogta ir keliatas guli ligoni
nėj piktadarių pašauti. Pra
eitą panedėlį tuoj po pu
siaunakčio po No. 4703 
Winchester gatvėje nuo 
vieno žmogaus vagiliai atė
mė $5 ir laikrodi. Po No. 
4909 Robey gatvėje plėši
kai atėmė nuo žmogaus dei
mantinį žiedą ir auksini 
laikrodį. Po No. 2145 W. 
Thomas gatvėje žmogus už
pultas plėšikų pasipriešino; 
gavo dvi kulipkas ir randa
si pavojingame padėjime; 
turėjo $100 su savim, bet 
vagiliai nekraustę kišenių 
spruko. Po No. 2341 Cortez 
įve., nuo žmogaus atimta 
į?50 ir visos brangumuos. 
Dar žmogus W. Madison 
gatvėje neteko $50 ir laik
rodžio. Plėšikai lenda ir į 
falnus. Englewoode per ke- 
ias dienas 10 šeimynų liko 
apvogta. Todėl reikia būti 
labai atsargiems. Nelaikyti 
namie pinigų. Reikia pasi
dėti į banką. Nereikia pirk- 
ties brangių žiedų, laikro
džių. Iš brangmenų nėra 
nei naudos, nei užsiganėdi- 

Jiimo. Tik vagiliai jais pri- 
■liojama. Reikia rupiuties 
m teatrų, pasilinksminimų

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

šv. Martino dr-stės nariai, kurie išbuvo joj 10 metų ir nereikalavo iš jos pašelpos.
Nuo kairės sėdintieji yra: K. Pocius, J. M. Tananevičia, J. Nausieda, J. Budrikas, K. Stulga. Nuo kairės stovintieji yra: A. Paulauskas, 

A. Saldukas, Andriulis, M. Kadzievski, Bagdonas, A. Kasparas, Dz. Miknius.

Ši dr-stė uždėta sausio 22 d., 1899 m. Jos įsteigėjais yra pp. AI. Kadzievskis ir J. Nausieda. Pirmiau užsi
iminėjo tik teatrų rengimu. Rengdavo keturis kartus metuose. Buvo tai pradžia lietuviškų teatrų Chicagoj. 
Režisieriavo p. Martinas Kadzievskis; jisai yra dramatizavęs keliata veikalų perstatymams. Tarp jo dra
matizuotų ir perstatytų veikalų buvo Kražių skerdynė, Kova ties Žalgiriu, gyvenimas šv. Jurgio, nekaltai 
teistas ir nekurie kiti. Išviso ši dr-stė yra atlošusi 13 veikalų. Ilgainiui dr-stėj buvo investas pašelpos sky
rius. Dabartės, atsiradus dr-joms specialiai lošimams atsidavusioms, ši dr-stė neužsiima lošimais. Yra tik pa- 
šelpinė. Jon priguli ir moteris. Ji turi daug gerų tėvynainių. Pirko sieksnį žemės Tautos Namams Vilniuje.

prieš 12 vai. nakties sugrįš- 
ti namo. Tie daugiausia es
ti vagilių aukomis, kurio 
yra neatsargus ir nedaboja- 
si.

Aukos Tautos Namams.
Gerbiamai visuomenei 

pranešu, kad per mano ran
kas pasiųsta tiesiog Vil
niun $17.65 Tautos Na
mams. $12 gavau per p. J. 
Ilertmanavičių nuo “Lietu
vos Žinyčios” ir $5.65 likę 
nuo išleistuvių pokilio rug
pjūčio 30 d.

Su pagarba,
A. J. Bierzynskis,

C. L. D. S. išdininkas.

Klaidos atitaisymas.
Pereitame ‘ ‘ Ka tai ik< > ’ ’ 

No. 40 paduota neteisingas 
d-rės A. S. Rutkauskiutės 
adresas. Stovi 32555 So. 
Halsted st., turi but 3255 
So. Halsted St.

Atsišaukimas į visuomenę.
Lietuvių Moksleivių Ame

rikoje Susivienijimas iki 
šiol išleidinėjo savo organą 
“Jaunimo Sapnai” prie ki
to laikraščio, nes stokuojant 
ištekliaus kitaip ir nebuvo 
galima. Tas nevisai buvo 
paranku ir dabar, sustiprė 
jus šiek-tiek išdui, rengia
masi greitu laiku savo laik
raštį išleidinėti atskirai kas 
du mėnesiu.

To tikslas yra keleriopas 
ir, musų nuomone, labai 
svarbus: per jį mes, kaipo 
moksleiviai, norime lavin
tis, kad pabaigus savo mok
slus būtumėm pilnai prisi- 
ruošę veikti tarpe musų 
viengenčių. Jis tarnaus 
mums arčiau susipažinti su 
viens kito idėjomis, vykinti 
bendrus užmanymus. Tokis 
laikraštis riša moksleiviją 

vienai) buriu, priduoda gy
vumo, energijos ir taipgi 
sulaiko nuo skubaus ištautė- 
jimo. O kas svarbiausia, tai 
mes norime eiti sykiu su 
visuomene, pradedant tą be
sant moksleiviais ir, ant 
kiek galima, suteikti jai 
naudingą dvasinį maistą.

Todėl mes stengsimės sa
vo organai) dėti geriausias 
spėkas, padaryti jį prieina
mu ne vien apšviestunijai, 
bet ir plačiajai liaudžiai, 
kuri neturėjo arba neturi 
progos lankyti mokyklų. Už
tat pastarajai musų visuo
menės daliai mes stengsi
mės ateiti pagelbon ant kiek 
musų išgalės pavelys. To
kiu budu šiuomi kreipiamės 
į plačiąją visuomenę, melž
dami paramos užsisakant 
“Jaunimo Sapnus”, ir tiki
mės sulauksią prielankumą.

“J. S.” prenumerata me
tams 1 (vienas) doleris.

Kreiptis administracijon 
811 W. 19th st., Chicago, Ill.

“Jaunimo Sapnų” Admi
nistracija ir Redakcija.

Griebiasi mokslo.
Praeitą panedėlį atsidarė 

miesto vakarinės mokyklos. 
Užsirašė labai daug. Pernai 
buvo užsirašiusių 18.978 as
menų, šiemetai 3.000 dau
giau. Matyt, žmonės ima su
prasti mokinimosi reikalą 
ir griebiasi mokslo. Taip y- 
ra ir su lietuviais. Visose 
lietuviškose vakarinėse mo
kyklose šiemetai yra dau
giau mokinių, negu pernai. 
Tegu tik greičiau lietuviai 
supranta mokslo ir darb
štumo svarbą.

Vienas Amerikos milijo
nierius už didelius pinigus 
gavęs iš kokio tai universi
tete diplomą apie augštų 

mokslų užbaigimą. Jis su
manė pašiepti universitetą 
ir paprašė, kad tas išduotų 
diplomą jo arkliui. Iš uni
versiteto atėjo jam toks at
sakymas: “Alums prisieina 
išduoti diplomus asilams, 
bet nekuomet arkliams.

Žmogus auga, o jo protas 
neišeina iš vystyklų.

Pas dentistą.
Dentistas: “Tamstos sū

nui šiandie netrauksiu dan- 
čio, tik duosiu jam vaistų 
į vidurius”.

Motina: “Pone daktare, 
duokit jam verčiau liekars- 
tų, o ne kokių ten vaistų”.

Du kartu apvogė į 15 mi- 
nutų.

Praeitąi utarninką po pie
tų sėdo žmogus gatvekarin 
ties Wabash ir 12 g. Čiup
telėjęs kišenių, atrado nete
kęs $5. Sugrįžo ir pasiėmė 
kitus $5 ir laukė gatveka- 
rio. Tikėjosi sugauti vagi
lių. Sėdo gatvekarin ir vėl 
nepajuto, kaip neteko $5.

Didis piktadarys.
Praeitą nedėlią buvo su

imtas nekokis Spencer, 
kurs buvo .intartas nužudy
me moteries AI. A.-Rexroat. 
Ėmė pasakoti policijai apie 
savo piktadarystes. Nužudęs 
20 asmenų savo gyvenime. 
Nekuriu buvo tam patikėta. 
Bet paskui pasirodė, kad jis 
esąs tik opiumo apsvaigin
tas ir tik minėta moteris tė
ra jo auka.

T. M. D. 22 kp. narių do- 
mai.

Vasaros pradžioj ši kuo
pa buvo nutarus nelaikyti 
susirinkimų per vasarą.

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

Pirmas susirinkimas turėjo 
būti rugsėjo 9-toj dienoj. 
Bet turbūt nariai pamiršę 
buvo apie savo nutarimą ir 
neatsilankė. Musų kuopa 
turi daug sumanymų inku- 
nyti. Todėl labai geistina, 
kad visi kuopos nariai ne
apsistotų veikę ir imtųs 
darbo, kurs bus dvasiškai 
ir doriškai naudingas mums 
patiems ir musų tautai. 
Kuopos valdyba nutarė su- 

Įšaukti susirinkimą utarnin- 
ke, spalių 14 d. “Aušros” 
salėj, 3149 So. Halsted st. 
Todėl visi nariai tą dieną 
pribukite susirinkimai).

22 kp. Valdyba.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią- 

n dien negali atsakančiai savo biznį vesti.
PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų metams.
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa-

; liktus kitose bankose.
į IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikonis- 

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
Į SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir ' 

parduoda šifkortes ant visij linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
| sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon, 
i PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
i rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali
i prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
i teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į

žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius
I reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš- 
[ pildyti.

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

PERKA ir PARDUODA inorgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Fėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
YSį==^--------- . -u— —=ii n------- i -ift

Musų spėka.
Yra daleidžiama, kad 

mus spėka yra vaisius to, 
ką mes valgome. Iš tūlo at
žvilgio tai teisinga, mus 
spėka yra vaisius to, ką su
virškiname. Yra daug to
kių, kurie daug valgo, o yra 
liesus ir ligūsti, nes valgis 
jiems netinka; jų virškini
mas yra blogas. Šis parodo, 
kaip yra svarbu užlaikyti 
virškinimo organus geroj 
tvarkoj. Jei pajusi trukdė
si prieš ar po valgio, kaip 
va: atsiraugėjimą, nauseą, 
išpūtimą, skaudėsį, užkie
tėjimą, tai Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
suteiks greitą palengvini
mą. Jis išvaro iš kūno vi
są nereikalingą medžiagą, 
kuri trukdo virškinimą. Su
stiprina virškinimo orga
nus, padidina apetitą ir pri- 
gelbsti virškinimui. Aptie- 
kose. Jos. Triner, išgaben
to j as ir in gabento j as, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Triner’s Liniment 
urnai prašalina visokį skau
dėjimą.

Advt.

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

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Au1 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

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

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeika DuktėARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.
Hlstorlškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

Vaina poperos apdarais Sl.oo' 
„ 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 metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčiams duodame gerą nuožimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia, 
8249-53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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