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Rinkimai parlamentan Italijoj.
Areštavo kongreso atstovus

Balkanuose nėra ramybes

Didi nelaime ant okeano.

RINKIMAI ITALIJOJ IR 
VATIKANAS.

Popežiaus padavadijimu, 
išleistu 1870 metais, kata
likams uždrausta Italijoj 
dalyvauti atstovus renkant 
į parlamentą. Tais metais 
buvo išplėšta iš popežiaus 
svietiška valdžia. Popežius 
nepripažino Italijos kara
liaus ir liepė tikriems ka
talikams nedalyvauti rin
kimuose. Bet tuoj pasirodė 
neparankumas tokio pad-~ 
vadijimo. Ėmė įsigalėti baž
nyčios priešai. Dabartinis 
popežius, nors tebeprisilai
ko politikos savo pirmta- 
kunų ir tebereikalauja sau 
svietiškos valdžios, bet se
nąjį padavadijimą apie rin
kimus šiek tiek atmainė. 
Pius X, prisiartinant rin
kimams, liepia katalikams 
dalyvauti rinkiniuose ir 
siųsti savo atstovus į par
lamentą. Tik Rymo gyven
tojams popežius uždraudė 
rinkti ir siųsti atstovą į 
parlamentą.
siųsti atstovą į parlamentą.

Katalikams patariama ei
ti išvieno su konserva- 
tivais prieš antiklerika- 
h is ir sumušti jų balsus. 
A ntiklerikalai tikisi daug 
laimėti šiais rinkimais. Pa
sitiki beraščiais balsuoto
jais. Tikisi turėti didžiu
mą atstovų iš savo tarpo. 
Jie turi pastatę kandidatus 
visuose 500 Italijos apskri- 
čiuose. Aišku, kad prie 
tokių sąlygų but netaktiš
kumas iš katalikų pusės 
nedalyvauti rinkimuose. 
Jiems nedalyvaujant anti- 
klerikalų viršus but užti
krintas. Katalikai 
sitarę eiti išvieno 
servativais.

Taigi popežiaus 
dijimo atmaina norima už
bėgti kelią antiklerikalams.

yra su
su kon-

padava-

LIEPĖ AREŠTUOTI 
ATSTOVUS.

Pagaliau Meksiko laiki
nas prezidentas Huerta pa
sirodė kuo išteisybės jis 
esąs. Tomis dienomis jam 
įsakius suareštuota visi 
Meksiko kongreso atstovai, 
išėmus klerikalus.

Keli atstovai kongrese 
pu judino klausimą apie nu
žudymą senatoriaus Do- 
minquezo, kuris nesenai 
buvo pasakęs kalbą prieš 
Huertą senato rūmuose. 
Senatoriaus nužudymo klau
simą taigi kongresas pra
dėjo plačiai perkratinėti ir 
nekurie atstovų tame da
lyke įžeidė patį Huertą. Šis 

apie tai išgirdęs baisiai su
pyko ir į kongreso rumus 
tuoj pasiuntė minister! A- 
dalpą su įsakymu, idant 
kongresas perstotų perkra
tinėti senatoriaus mirties 
klausimą, nes tasai reika
las esąs jam labai nesma
gus. Į tą įsakymą kongre- 
smanai atsakė pašiepimais 
ir uždarę posėdį ėmė eiti 
būriais laukan. Tuomet te
čiau slaptoji policija, ku
rios butą rūmuose daugy
bės, ėmė atstovus areštuo
ti, išėmus katalikų parti
jos atstovus. Suareštavo 
daugiau 100 atstovų, užda
rė kalėjimai! ir Huerta juos 
visus patraukė tiesom

Regis, jam artinasi pas
kutinis galas, jei jis pana
šiai pradėjo elgties. Dabar 
visi Meksiko gyventojai 
sujudę prieš tą naujos ga
dynės despotą.

NESMAGUMAI CARO 
RŪMUOSE.

Caras turi visokių nes
magumų. Ypač kankina jo 
visą šeimyną caruko Alek
sėje negalės. Laikas nuo 
laiko išsprunka iš rūmų 
žinios apie Aleksėje ne- 
sveikatas. Pastaruoju lai
ku ypač sujudo visas dva
ras del caruko sublogimo. 
Apart to nesmagumo caras 
turi dar kitą rupesnį. Jei 
vaikutis mirtų, tai didysis 
kunigaikštis Mykolas, ca
ro brolis, turėtų teisę būti 
jo inpėdiniu. Caras-gi la
bai nekenčia savo brolio. 
Mat Mykolas yra kur kas 
demokratiškesnis už carą. 
Caras nekuomet nepra
leis progos pažeminti savo 
brolį.

Mykolo visą nuosa
vybė ir privatinis gyveni
mas yra po caro priežiūra. 
Jo kiekvieną žingsnį šnipi
nėja šeši policiantai. O tas 
viskas jau žinoma spaudai 
ir visiems žmonėms.

Suprantama, kaip be ga
lo rūpinasi caras apie savo 
sunaus sveikatą. Galima nu
manyti kokios negerovės 
kiltų caro rūmuose, jei ca- 
rukas mirtų 
pareikalautų 
pėdiniu.

Tegu kįla 
rūmuose. Gal per tai įvyk
ti naudingos žmonėms per- 
versmės.

ir Mykolas 
teisės būti in-

peštynės caro

BALKANUOSE NĖRA 
RAMYBĖS.

Politiniai Balkanų vals-

Photo <r pyright, 1913, by American Press Association.
Gatun vartai Pacamos kanale.

tinopolyj, Atėnuose ir Bel
grade šnekama apie taiką, 
bet visi patylomis galanda 
ginklus. Turkija tiki, kad 
jos padėjimas nėra pavo
juj, niekas jai negresia; 
vienok, jos laivynas aplei
do Dardanelius ir nešinasi 
Graikijos link. Graikai sa
ko, kad taika vieši, bet jos 
kariuomenei ir laivynui į- 
sakyta būti prisirengusiems 
susirėmimui. Miestas De- 
leagatch užimtas tarptau
tinių spėkų. Prie miesto 
Kavala artinasi turkai.

Serbijos vienai divizijai 
liepta būti po ginklu. Ru
munai nerimauja, atlieka 
tarybas ir sako, kad stovis 
yra intemptas.

Italija ir Austrija susi
tarė užimti Albaniją, kur 
jokios ramybės nebuvo in- 
vykę.

Bulgarų taikos delega
tai sugrįžo iš Konstantino
polio į Sofiją. Generolas 
Savoff sako, kad Turkijos 
ir Bulgarijos santikiai y- 
ra prieteliški. Tarp Sofijos 
ir Konstantinopolio bėgi
nėja jau greitieji trauki
niai. Matyt Bulgarija ir 
Turkija susibičiuliavo. Iš
tikus karui viena kitą rem
tų. Bulgarija pasijuto ne
tik visų savo talkininkų 
apleista, bet ir jų sumušta, 
todėl jai ir reikia kur nors 
ieškoti prietelių.

FRANCUOS PREZIDEN
TAS HISPANIJOJ.

Šiomis dienomis atsilan
kė Hispanijos sostinėj 
Franci jos prezidentas Ray
mond Poincare. Madride 
išbuvo tris dienas. Buvo 

tybėlių dalykai yra labai j pasitiktas prie stoties pa- 
supainioti. Nors Konstan-1 ties karaliaus Alfonso ir

skaitlingos minios žmonių. 
Prezidentas buvo priimtas 
ir sveikinamas labai šir
dingai. Abelna nuomonė 
yra ta, kad Francija ma
no susiartinti su Hispani- 

ropo.s politikoj veik jokios 
svarbos neturėjo, nors se
niau ji buvo viena galin
giausių Europos valstybių. 
Dabartės Francija bene tik 
pasiryžo vėl investi His- 
paniją į Europos politiki- 
nio gyvenimo sukuri.

NAUJAS GUBERNATO
RIUS ANT FILIPINŲ 

SALŲ.
Naujai paskirtas gene- 

ral-gubernatorius Harrison 
garlaiviu Manchuria atvy
ko į Manilą, Filipinų salų 
sostinę. Didžios minios 
žmonių pasitiko jį prie 
uosto.. Paėmė valdžią į sa
vo rankas po nekuriu for
mališkumų. Legislaturai 
perskaitė prezidento Wil- 
sono laišką, kuriame išdė
ta buvo Suvienytų Valstijų 
atsinešimai link Filipinų 
salų. Pabriežta buvo, kad 
vedama prie to, kad suteik
ti filipiniečiams pilną au
tonomiją. Nebuvo paminė
ta laikas, kuomet jiems 
bus autonomija suteikta. 
Pirmi žingsniai prie sutei
kimo savyvaldos jau pasi
rodė. Ligšiol Filipinų salų 
legislature išduodavo įsta
tymus, bet čia buvo Suvie
nytų Valstijų komisija, ku
ri turėjo teisę uždėti savo 
veto. Dabartės du komite- 
tninku bus prašalyta, jų vie
ton bus išrinkti tenbuviai. 
Taigi išviso tų komitetnin- 
kų yra devyni — šeši ten
buviai ir trįs Suvienytų 

Valstijų valdžios paskirti. 
Todėl filipiniečiai turi pro
gą pasirodyti ar gali sava
rankiškai valdyties, ar dar 
tebreikia jiems svetimos 
globos.

sumaniai

CHINŲ PREZIDENTO 
INAUGURACIJA.

Spalio 10 d. iškilmingai 
atsiliko pirmo Chinų pre
zidento Yuaii-Shi-Kai’o i- 
nauguracija. Iš savo rūmų 
puošnioj karietoj važiavo 
gatvėmis, tirštai kareivių 
nustatytomis, i didžiuosius 
rumus. Nuo didžiųjų rūmų 
raudoname krėsle buvo as
tuonių vyrų nešamas per 
Užgintąjį Miestą į nuosta
bius rumus, kur Chinų im
peratoriai būdavo vaini
kuojami. Čia didžiojoj sa
lėj davė prisiegą ir augš- 
tiems valdininkams pers
kaitė savo kalbą. Savo kal
boj prezidentas 
išdėjo politinius ir ekono
minius Chinų reikalus. Pri
minė, kad perėjimas nuo 
senųjų metodų politikoj 
prie naujųjų neturi būti 
pergreiti. Toliau sakė, kad 
Chinai yra kaip tas žmogus, 
kurs paslėpė savo turtus 
ir guodžiasi neturtu.

Yuano išrinkimo į prezi
dentus galima buvo laukti. 
Chinuose nebuvo tinkames
nio už jį žmogaus. Yuan yra 
gabus, tvirtos valios, gu
drus vyras. Ant jo buvo 
užsipuldinėjama ir užmeti- 
nėjama, kad jis indiferen
tiškai atsinešus prie respu
blikoniško valdymo. Neku- 
rie pietinių provincijų re
formatoriai intarinėjo jį 
autokratiškuose pasielgi
muose. Bet nieko panašaus 
nebuvo. f-....

Ju- 
vie- 
mo- 
gel-

Viduryj Atlantiko spalių 
10 d. ant garlaivio “Vol
turno” ištiko gaisras. Ant 
jo buvo 657 asmenįs. Ug
nis plėtojosi smarkiai ir 
todėl tuoj į visas puses pa
sišaukta pagelbos. Tuotarpu 
ant garlaivio ištiko baisiau
sia betvarkė ir nusimini
mas. Priegtam buvo smar
ki audra, jure labai banga
vo ir putė didis vėjas, 
liniukai apleido savo 
tas ir stumdami į šalis 
toris puolė prie valčių 
būtis. Kapitonas Indi ir 
oficieriai su revolveriais 
rankose vare juosius prie 
darbo. Urnai devyni gar
laiviai pribuvo pagelbon. 
Pirmiau atplaukė “Carma
nia”. Bangos daužė valtis 
ir kas miliutą galėjo jas ap
versti su pasažieriais. Tuo
met tuoj iš garlaivių buvo 
paleista daugybės trano 
ir tas truputį aptildė jurę. 
Tuomet b’ct/o galima gel
bėti žmones. Žmonių iš
gelbėta iš 657 asmenų 521. 
Taigi žuvo 136 asmenįs. A- 
pio dešimts valčių su pasa
žieriais nežinia kur dingo. 
Garlaiviai išplaukinėjo vi
sur plačiai, bet nieko nera
do. Kadangi tarp pasažie- 
rių dauguma buvo žydų, 
tai turbūt tarp žuvusiųjų 
nemažai yra žydų. Jei ne
būt pasitaikę arti garlai
viai, tai urnai visi pasažie- 
riai but žuvę. Nes valtįs 
nebūt įstengusios kautis il
gai su bangomis.

Tuo nelaiminguoju atsi
tikimu visas pasaulis iš
naujo sukrėstas. Juk, kaip 
žinoma, pirm 14-kos mėne
sių tame-pat Atlantiko van
denyne nugrimzdo garlai- 

su 1.600 

“Volturno

vis “Titanic 
žmonių.

Garlaivis 
plaukė iš Rotterdamo į Ha
lifax; norėjęs kliudyti dar 
New Yorko uostą. Ant sa
vo denio turėjo 657 ke
liauninkus. Bet garlaiviui 
nebuvo lemta pasiekti A- 
merikos pakraščius. Vidu
ryj vandenyno gimė ant lai
vo gaisras ir, kol atėjo pa- 
gelba — laivas su 136 ke
liauninkais nugarmėjo oke
ano dugnan.

Ir šiame atsitikime ti
kruoju palaiminimu žmoni
jai pasirodė bevielis tele
grafas. Gimus ant “Vol
turno” gaisrui ir pasiro
džius neišvengtinam pavo
jui, bevielio telegrafo ope
ratorius tuojaus ėmė šauk
ti laivui pagelbos. Tuos te
legramos nutvėrė aplinkui 
atsirandanti kiti garlaiviai 
ir suskubo plaukti nurody- 
ton vieton. Nelaimės vie
ton pirmiausiai atplaukė 

garlaivis “Carmania”. Jis 
radosi tik 75 mylias toli, 
todėl po 4-rių valandų at
sidūrė nelaimingon vieton.

Bet nuo degančio laivo 
žmonių gelbėjimas buvo 
tiesiog negalimas, nes jū
rės vilnys baisiai buvo su
kilusios, kelias nuleistas 
nuo degančio laivo valtis 
su žmonėmis vilnys sudau
žė ir žmonės nuskendo. 
Tik dvi valtis su žmonėmis 
šiaip taip išgelbėta.

Netrukus atplaukė pa- 
gelbon dar kiti keli garlai
viai ir apsiautė aplinkui 
degantį “Volturno”. Tė
čiai! jokiuo bildu nebuvo 
galima prie jo prisiartinti.

Nuo garlaivio “Carma
nia” nuleista kelios pagel- 
binės valtįs su jurininkais, 
bet tos del Vilnių negalėjo 
prisiartinti prie degančio 
laivo. Todėl valtis išnaujo 
užtraukta ant denio. Mė
ginta paskui užmesti ant 
degančio “Volturno” vir
ves ir anomis kaip norints 
gelbėti nelaiminguosius ke
liauninkus. Tečiau ir tasai 
darbas nepasisekęs.

Tuo tarpu artinosi nak'- 
tis ir reikėjo panaudoti re
flektorius. Ant degančio 
laivo keliauninkai susikim- 
šę krūvon baisiai šaukę, 
klykę, prašydami pagelbos, 
kuri buvo čiapat arti. Tai 
visa matę kitų laivų ke
liauninkai ir ne vieną 
tas reginys baisiai supurtė. 
Per 16-ką valandų nebuvo j 
galima nešti pagelbos. Kad 
tuotarpu laivui artinosi pa
skutinis galas.

Praėjus nelaimingai nak
čiai ir gerokai prašvitus 
vis dar audra blaškėsi ir 
nebuvo galima prie degan
čio laivo prisiartinti. Pa
galiau atsiminta, kad vie
name laive, atplaukusiame 
pagelbon, randasi daug su
krauta trano, tatai nutarta 
tuomi tranu numalšinti bu- 
šuojančias vilnis. Todėl ap
linkui degantį laivą išlieta 
keli šimtai bačkučių to tra- < 
no ir tas stebuklingai pa- J 
gelbėjo. Vilnįs palengva nu- J 
simalšino ir tuomet imta H 
gelbėti nelaimingieji ko I 
liauninkai. Akimirkoj J 
atkeliavusių laivų nnle^1- ■ 
valtįs ir tuo keliu išgelbė-B 
ta 521 asm. Žuvo 136 asm.■

Ant žuvusios laivo kapi-B 
tonu buvo nekoksai Inch. ■ 
“Volturno” prigulėjo Ura- K 
nium Line kompanijai. ■ 
Kapitonas pasirodė tikruo- 1 
ju karžygiu, laukdamas 1 
ant degančio laivo iki ga- 1 
lui, kol nuo juo nenulipo 
paskutinis žmogus. Jis pa- j 
skiausiai sėdo pagelbinėn Ą 
valtin. B

____i_______________ _ _____________
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> ORU LAKSTYMAS.
Rusų lakūnas Lųc^is ža

dąs lėkti iš Bęrlyuo Peter
burgan. Jis lėksiųs pro Vil
nių ir Pskovą. Su juo drau
ge lėksiųs aficieris Zenko- 
vąs,. kuris jau išyąžiavo, 
Berlynan. Ciesor, aeroklu
bas kreipėsi į Vilniaus, 
Lomžos ir Pskovo guberna
torius, o taip-pąt į Prūsų 
pasienio sargybų, kad la
kūnams, jei bus reikalo, 
padėtų, kiek galėdami.

— Šiomis dienomis Pe
terburge laikė kvotimus iš 
mokėjimo skraidyti ore vil
nietis lakūnas J. Rodzevi- 
čius, Kievo politechnikos 
studentas. Rodzevičius pa
siekė 4.000 metrų augštu- 
mo ir padarė naująjį augš- 
tųmo rekordų, taippat pa
darė vadinamąjį nusileidi
mo rekordų, nes du kartu 
nusileidžiamas žemėn, abu 
kartu pataikė nusileisti į 
pat' vidurį užbrėžtojo tam 
tikslui neperplataus rato.

(Prūsų Lietuvą).
Tilžės laisvamaniai pasis

tatė sau taippat vadinamų
jų krematoriją, t. y. rumus, 
kur bus deginami mirusių
jų lavonai. Betgi kol kas 
Tilžėje neatsirado norinčių
jų savo sudeginti po mir
ties ir, kaip rašo “Birutė”, 
pirmąjį lavoną, kurį žadą 
Tilžės krematorijoj atei
nantį antradienį sudeginti, 
atsieiną gabenti net iš Ka
raliaučiaus.

u- ~ .ui, • ngiir y 

sodžių naujųjų vienasedžių

Šįemet sutarė vįęųasę- 
(Ižiais skirstyties dą tris 
sodžiai: Večių, Sriauptųir 
Brolių. Bus tąi jau dvyli
ka Skuodo valsčiaus sodžių 
į viėnasėęlžiūs išėję.

Mokslo apygardos globė
jas pašalino nuo tikėjimo 
mokytojo vietos Bobruis- 
ko parap. kąmendorių kUn. 
Breškų, kam jisai. atsisa
kęs mokyti tikėjimo gudų 
vaikus rusų' kalbą.
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Lietuvių Mįsles.
■.JOWP.""- WBWey. .-V t1.1 
Surinko K Į. Jurgęlionis.

216.

217.

Kas baltai raudona ? — 
Jumprovolė (mergelė).

L. V r. Kl.

Kuomet mergina panaši vandeniui? — 
Kad teka.

V. L. 1012.
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RADVILIŠKIS.
Panev. apsk.

Ligšiol atsitikdavo

VA ŠILIŠKIAI.
Lydos ap.

“Kur. L.” rašo iš Vasi
liškių: “Anų sekmadienį 
L. Ivanovskio Lebiodkos 
dvare buvo tarybos kelių 
lietuvių judėjimo atstovų, 
atvykusiųjų iš Vilniaus 
(sic!) įvesti Vasiliškių pa
rapijos bažnyčioje pride
damąsias lietuvių kalba pa
maldas. Toksai lietuvių Rei
kalavimas yra visai be pa
mato, nes Vasiliškių para
pijoj tėra vos pora sodžių, 
kurie yra mišri: lenkų-lie
tuvių, šiaip gi visa parapi
ja vartoja lenkų kalbų”. 
y Juokingi tie ponai iŠ 
“ Kurjerė ”, visur jie mate 
kaž-kokias lietuvių intrigas, 
o Vilniaus lietuviai veikė
jai, jų nuomone, neturį jo
kio kito darbo, kaip tik 
daryti visokias prieš len
kus tarybas net... Vasiliš- 
kiuose.

KAUNAS.
Vyriausybės vyrų 

nazijoje yra lietuvių ir len
kų mokinių. Tikybos mo
kinami du kartu per sa
vaitę : lietuviai lietuviškai, 
lenkai — lenkiškai. Bei 
lietuviams — tikybos pa
mokos taip paskirstytos, 
kad jie turi anksti ryto 
kelties ir eiti gimnazijom 
Tuo tarpu lenkams nerei
kia prieš aštuntų valandą 
būti gimnazijoje: jų tikybos 
pamokos esti tarp kitų lek
cijų. Todėl ne vienas mo
kinys lietuvis ir nenori mo- 
kinties tikybos lietuviškai 
sakydamas: “Kam čia man 
taip anksti kelties, ir eiti 
gimnazijom, geriau su len
kais mokinsiuosi tikybos”. 
Pageidaujama, kad tikybos 
lamokos lietuviams butų 
paskirtos kitu metu.
I Mokinys.

gini-

su
sikirtimų del pamaldų tvar
kos bažnyčiose vien tik su 
lenkais, bet kartais gali i- 
šeiti kivirčių ir su kitomis 
tautomis, kaip štai su lat
viais. Radviliškio bažny
čioje pridedamosios pamal
dos, kaip antai: rožančius, 
suplikacijos ir giesmės bu
vo giedamos vien tik lietu
viškai visais sekmadieniais 
ir šventadieniais, pamok
slai taippat buvo sakomi 
lietuviškai visados, o per 
atlaidus buvo sakomi ir la
tvių pamokslai. Tokia tvar
ka buvo užlaikoma visuo
met. Bet dabar nežinia 
kodėl ta tvarka liko pa
keista ir lietuvių teises su
siaurintos. Dabar mes lie
tuviai, atėję Radviliškio 
bažnyčion, dažnai ne tik 
nebegirdime lietuviškų gie
smių ir rožančiaus, bet ga
na dažnai ir pamokslų lie
tuviškų nebesakoma, 
tat pakeista latvių 
nors latvių, arba ■: 
tariant sulatvė jusiu 
vių, kurie supranta : 
tuyiškai, mažuma Kieno į- 
sakymu ta naujoji, netiku
si tvarka įvesta? Tarytum 
vyskupo yra aplinkraštis 
kunigams, kur pasakyta, 
kad be vyskupo žinios ir 
sutikimo negalima įvesti 
pamaldų tvarkos permainų- 
Ar tai daroma su vyskupo 
žinia, ar be to žinios? Jei 
su žinia ir sutikimu vys
kupo, tai reikėjo paskelb
ti iš sakyklos vyskupo pa
liepimų del 
varkimo, o 
daryta.

. Vis 
kalba, 
geriau 
lietu- 

įr lie-

pamaldų snt- 
to nebuvo pa

Parapijonįs.

.. DUSMENĮS.
Vii. gub.

Dusmnnų miestelį nuo 
rytų šalies turi aprietę ga
na dideli valdžios, dvari
ninko Daugėlos ir graf. 01- 
sufjeyo miškai, kuriuose 
dikčiai randasi įvairių žvė- 
rių-žvėrelių, kokių jau 
daugelis Lietuyos vietų vi
sai nebeturima. Pradedant 
nuo nelaimingo žųikėlio ir 
baigiant rečiau beprabė- 
gaiičiu briedžiu ir jau ret
karčiais beužklystančiu šer
nu, — visi čia dąr slapstosi 
po tankumynus. O ką jau 
bekalbėti apie vilkų, kurs 
maloniai net ir ūkininko 
kiemų aplanko. Pertąi vii-, 
kai vietos gyventojams. yr. 
ra gana kenksmingi: su na- 
minias gyvuliais. reikia 
saugoties, kad nepapultų į 
jo nasrus.

Taigi rugpjūčio 25 d. p. 
Daugėlos miške buvo su
rengta, kaip ir kasmet esti, 
taip vadinama vilkų “abla- 
va”, į kurių prisirinko apie 
300 žmonių, buvo ir iš arti- 
įnįausiųjų parapijų, nes die* 
iios gražumas ir šVentadie- 
nis traukte traukė žmones

'G '' ' . ’

į miškų. Na, ir kas gi ne
norėtų užmušti tokio kenk
smingo priešo, kaip vilkas. 
Apie 3-čių valandų po pie
tų prasidėjo pati “ablava”. 
Ir neužilgo, jau gulėjo su
šaudyti 7 vilkai, o kiek dar 
išspruko! Tokia pelninga 
medžioklė retai tepasitaiko.

Visi džiaugėsi, nes, girdi, 
ramiau busią. Kiti gi, nors 
negyviems atsimokėjo, šer
iami lazda per šorių: “Tu- 
mano kumeliukų papjo
vei!. .” arba “Tu man a- 
viniukų uunešėi!.. ”

Reikia tiketies, kad ir 
su žmonėms rečiau bus ne
laimingų atsitikimų, iškar
to nusmaugus tiek vilkų, 
nes žiemos metu jie gero
kai prigųzdina ir keliau
ninkus, ir artimesnius -so
džius.

Šiemet žada būti dar ir 
kitų kartų vilkų inedžio- 
klė. F. K.

JEKATERINOSLAVAS.
Čia gyvena nemažas bū

rys lįętuvių. Dąugiausia tai 
mergaitės-tarnaitės ir vyrai 
— fabrikų darbininkai. Di
desnė vietinės katalikų 
bažnyčios parapijonių pu- 

ateiviai. 
klebonu 
lietuvis,

sė lietuviai 
Seniau buvęs čia 
kunigas Digrys —• 
bet dabar turime 
lietuviškai nemokantį. Del 
to daug vargo reikia pa
kelti lietuviams-katalikams, 
negalintiems atlikti savo 
dvasios reikalų prigimta 
kalba. Keli vyrukai, pasi
naudodami proga, paraše 
prašymų del paskyrimo ku
nigo, kuris mokėtų lietu
viškai' ir, surinkę apie 
190 parašų, išsiuntė jį vys
kupui. Ar išeis kas iš to, 

matysime. Vietinis kle
bonas, kiek galima numa
nyti, ne labai palankus tam 
sumanymui.

Viešame gyvenime vieti
niai lietuviai visai nedaly
vauja. Li'u’ošybės metais 
buvo bepradedą šiek-tiek 
krutėti, bet kažin-kas pa
sirūpino surengti vienų lie
tuviškų spektaklį, bet da 
bar viskas tylu. Laikraščių 
skaitoma labai mažai, kny
gų beveik ir neturime. Tiė 
knygyno yra kelios kiiyge- 
sa, prie bažnyčios lenkų 
lės, bet visos jos senai per
skaitytos. Žmones tariasi 
sumesti kiek skatiko ir 
parsisiųzdinti naujesnių.

Vikingas.

Didis išradimas. Romon 
atvyko išradėjas F-spindu- 
lių Guilio Ulįvi.. Jis tvirti
na, kad išradęs spindulius, 
kuriuos pavadino F. Su jų 
pagelba ištolo bus galima 
pagimdyti ekspliozijų nepri
einamoj tvirtovėj arba ant 
garlaivio. Nutaikant tuos 
spindulius į1 by kokių sprog
stančių medžiagų, tuoj seka 
ekspliozija. Dabartės išra
dėjas perstatys savo išradi
mų karo ministerijai.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

' 203.

204.

205.

(Tąsa).
Bliudas, pirštai, akįs, 

Suv. Kalv. (V. Chr.).

Apvalainam prūdelyj
Nuklimpo kumelė;
Penki traukia, 
dešimts lankia. —

Puodas, šaukštas, pirštai, dantįs,
Vilk.

Balelėj
nukliippo kumelė;
penki vyrai traukė, 
du vanagų laukė. —

Bliudas su koše, šaukštas, pirštai, akįs.
Vauev

Pabiro biručiai, 
suvadino kuosaičįus. —

Šaukštai, šeimyna.
Schl. (Br.).

219.

220.

221.

Pabėrė birutes, 
sušaukė kuosaitis žuvytes. — 

šaukštai ir šeimyna.
I’auev, 222.

Ko nepadeda ant stalo, 
o visi valgo? •

Krutįs.

Visas pečenkas dėst, 
tik kokias (pas Br. to) 
rieliaus? —

Krutįs.

Suv. Kulv

iiedėst ant to-

Schl. (Br.).

Gyvs gyvuolatis 
ant gyvo stalo 
gyvus pietus valgė. —

Kad kūdikis ant motynos kelių 
krūtį žind.

Ateit svečias be dantų, 
papjau aviną be kaulų. — 
Kūdikis bei krutįs.

Mėsa nasruose, 
šikna naguose, 

akįs į akis. —
Kad motyna kūdikį

Schl. (!<■)•

Schl. (Br.).

žindo.
Schl. (Br.).

Kūrenčiau rentinį, 
sunienčiau mentinį, 
pabėriau biručius, 
pašaukiau tikučius,

Staltiese, valgis, šaukštai, šeimyna.
šlaul.

l’enki vaikai valdžioje vienos motynos. — 

l’anev.
Pirštai.

Po keturias Močias, 
po penkius sūnūs, 
visiems tokie pat vardai. — 

Pirštai.

Penki kazokai 
su geležiniais pakaušiais. —

Pirštai.
Schl.

Vilkui:

(K).

223.

224.

Mėsos darželis, 
o misiugio, aukso, sidabro tvorelė 
Br. t vorelis. S.). — 

Pirštai bei žiedai.
Schl.

(pas

(Br.).

Penki pesliai (gal reiktų skaityti pesliai.
■S,).
vieną luokį traidin. —

Penki pirštai uosi šnypščia.
Schl.

Du traukia, 
du šika. —

Nosį šniurkščia,

Ką ponas į kišenę deda, o ubagas 
ant žemės meta? —

Sniurglį.

Kartais karo, 
kartais daro 
kartais sukištos buna. —

Rankos.

(Br.).

Pauev.

Punev.

. L. 1012.

Kas minksčiausias? — Ranka: atsiguli 
ant pūkų paduškos ir pasidedi dar ranką 
po galvą, kad kieta gulėt. —

Kas ant svieto minksčiausias? 
Pavargusi kumštis.

žr. 224 mįslę.

lvas tik inein, 
tuoj pasuolin. —

Žmogaus kojos.

Suv. Ktilv.

Pauev.

Aš pati valgiau, 
manę pačią valgo, 
ant manęs valgo, 
po manimi valgo. —

Moteriške, į obelį įsilipusi, obuo- 
lus valgo ir kūdikį žjjidė, po ja 
vilks, o viršuj jos Iptrna maltą 

ėdė. « *
"tikti. (Br.).

l’alygink pasakymą: “Viens grabeHdts nage” 
(sake našlė). — (Schl. Br.). tir

Kas yra skaniausia? — 
Mamatės piens.

Kas yra minkščiausia 
Manytės keliai.

■L. Vr. Kl. 
t' ■>-

Vr. KI.

219 — 224.— palygink patarlę: ,
“Tol vaikai, kol skverne laikaį 
Palei.dai iš skverno —; nebesu'

224. — žr. 203 ir 204 mįslę.

225.

226.

• 227.

228.

229.

230.

Kas ant svieto smarkiausią^? 
Protas.

: - Suv.

Kas ant svieto greičiausia (s) ? — 
Mislis.

Suv.; Kaun.; L. 1’. 188. ir k.

Ar vysi ar šausi, 
manęs nesugausi. — 

Mintis.

Per minutę tolimas platybes 
apkeliauja ir išmieruoja. — 

Mintis.

PuueV.

keliauja,

V. L. 1(111.

Su kuo žmogus greičiausia ir toliausia op- 
suki? —

Su misle.
Suv.

Ką nepermeti per stogą? — 
Neapykanta.

Schl. (Br.).

230. — žr. 844 mįslę.

231.

232.

Kas mieliausia? — 
Sveikata: miegas.

L. r.

Kas saldesnis už ^nedų. S
Miegass,. 9

No. 188.

1. (Br.).

I LATVIŲ BLAIVININ- 
| KŲ NAMAI RYGOJE.

Stačiatikių arkivyskupas 
Jonas pašventė Rygoje di
delius latvių blaivybės 
draugijos namus. Namus 
pastatę draugijai žiųomasųi 
Latvių veikėjas — turtuolis 
R. Dambrauskas.

SKUODAS.
Telšių apskr.

Šiemet vietos aptiekinin- 
kas vokietys Katerbeldas 
sumanė intaisvti Skuode 
kinematografų. Tam da
lykui pastatė gana erdvus 
ųamus-salę, kur galės su
tilpti apie pusketvirto šim- 

i to žmonių. Intaisę da ir au
tomatinę muziką. Kitų sa
vaitę žada pradėti vaidin
ti. Skuode kinametografas, 
ęodos, duos neblogo uždar
bio; apsukrus vokietys pir
mas suuodė šitų naują 
“gešefto” šaltinį.

Dabar po Telšių apskritį 
važinėjo Kauno guberna
torius, žiūrėdamas valsčių 
.valdybų bei valsčių teismų 
tvarkos. Be to, labiausia 
atsidėjęs žiurėjo naujųjų 
yienasėdžiais išsidalijusių
jų sodžių. Rugp. 22 d,, bu
vo apsilankęs ir Skuode, 
čia buvo atvažiavęs į porų

NAUJI LAIKRAŠČIAI.
Pradėjo eiti du ran j u 

lenkų laikraščiu: savaitinis 
W iadotaiosci ilustrowane ’ ’ 
((Iliustruotosios Žinios) ir 
dvisavaitinis ' “Nasze Og- 
pisko” (Musų Ugnelė). 
Pirmojo laikraščio redak
torium pasirašo Kaz. Pru- 
chuiak, buvusis kurį laiką 
“Gaz. God.” vedėju; antro
jo — 
vesto 
lenkė 
ka..

moterų reikalams pa- 
— žinomoji Vilniaus 

literatė p. L. Žyc-

J aponi j os geležinkeliai 
duoda pelną. Sulyg oficialių 
pranešimų per pereitą pus
metį nuo geležinkelių in- 
plaukė išdan 56.000.000 je- 
ųų ($28.000.000). Nuo pasa- 
žierių surinkta 29.000.000 
jenų ($14.000.000), nuo pre
kių pervežiųejimo p6.000.- 
000 jenų ($13.000.000). Tai
gi šiemetai inplaukė 3.000.- 
900 jenų daugiau, negu peri
nai per tų pat pusmetį.

Mirė kardinolas. Madride 
mirė kardinolas Grigalius 
Gručių. Buvo arei vyskupu 
Toledoj. Gimė 1835 m. 1907 
metais buvo pakeltas į kar
dinolus.

Juodoji! nejuodąjči jau kišu į 
Koją Į sopagą.

20G.

207.

208.

209.

v210.

211.

Ežer.
233.

žr. 259 mįslę.

tave. —

Schl. (M). 234.

Baslį įbedė, 
skylą namo parsinešė. —

Nusišiko.

Mažas didelį užyeikia. — 
Šūdas.

Kas gimsta be odos? — 
Šūdas (mėšlas).

3”
Mėsiniam (mėšlas). 
meškius ^urzdžia.

Pirdals.

Pauev

A
235.

Sakins gardus <
aut torielkos nepadedamo? — 

Miegas.
šiaul. Pauev.

Atlėkė jautis be sparną, 
įsikabino į medų be 
nušovė strielęius be 
išvirė virėjos be ugnies, „ 
suvalgė ponai be dantų. —

Miegas.
šlaul.

Pa ne v.
236.

V. L. 1012.

L. Vr. Kl. .

237.

238.

Dvylas jautis 
visas lendres išlaužė. —

Miegas.
Schl.

Atsikeldamas į ką įmini pirma? — 
Į senystę.

Kas brangiausia? — 
Gyvenimas.

Schl.

(Br.).

(Br.).

v. L. 1012.

Sekmadienį, 8 vai. vaka
rų “Lietuvių” viešbutyje 
nusižudė, nusinuodijęs, Juo
zas Petkelis, 20-ties metų. 
Jo kambarėlyje rado kor
telę, kur jisai prašąs duoti 
žinią, apie jo nusižudymą 
dėdei Mataušui Čipliui Kiu
žių sodžiuje, Dūkšto stotis, 
Kauno gub.

Pasibaidė arklys. Sugrįž
tant Hispanijos karaliui Al
fonsui ir Franci jos prezi
dentui Poincare iš medžiok
lės Madridali, vieno raitelio 
arklys pasibaidė automobi- 
liaus. Raitelis buvo numes
tus ir trenktas į stulpų. Ka
ralius Alfonsas pirmas pa
skubo pagelbon ir subanda- 
žavo sužeistojo galvą.

Stov be koją, 
žiur be akių, 
turi „ gūžį, 
nelas grudų. — 

B — s.
Grinkiškio.

239.

212.

213.

214.

Krut nepaina, 
žiur nematą. —

B — s.

Pirštas be nago. — 
Vyriškas ryks.

Žmogus pučia, 
nieko negauna.,

šiaul.; žiu.

Schl. (Br.).

Pauev.

240.

241.

Kuris dirba, nežino kam, 
kuris perka, tam nereikią, 
kuriam reikia, tas nemato. —

Grabdarys, žfuogus ir numirėli.
Suv., Seaup., Vilk-

*« >
Atėjo pėsčia, Ir 

iškilmėje grįžta. — 
Mirtis.

Salt. 1911.

Numiręs ant ko gul? — 
Savo vietoje. .

Schl. (Br.).

Kada žydą žmogum pavądina? —
Kada jo nemato, tik randa jo pėdas.

•Suv.

239. — Palygink pasakymą: “Liga raita atjoja, ale 
W'“sėhi atstoju”' (L. Vi;. ĘU; taipgi: "4w 
gųs senyn, lįga jąuuyą.” (Schl.).

(Seką toliaus). u 4<•
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Farma kaliniams.
Joliet, Ill. Greitu laiku iš 

valstijinio kalėjimo bus pa
imta pusantro šimto kaliniu 
ir pristatyta prie darbų ant 
farmos. Farma randasi ne
toli nuo šio miesto. Tam 
tikslui nupirkta 1.000 akru 
geriausios žemės. Guberna
torius Dunne užgyrė pasky
rimu tuoj paimti iš valsti
jinio išdo $100.000 farmos 
reikalams. Bus išstatytos 
milžiniškos daržinės ir ka- 
zėmatai kaliniams gyventi. 
Kalėjimo prižiūrėtojas daug 
tikisi iš tos farmos ir tvir
tina, kad ją vesti pilnai pa
siseks. Nes tai parodė, kad 
kaliniai noromis dirba prie 
keliu ir nebando pabėgti. 
Todėl ant farmų, kur dar
bas Įvairus ir smagus, turės 
eiti gerai. Tai busią ir vals
tijai ir patiems kaliniams 
ant naudas. Be to, kaliniams 
išėjus jš^. kalėjimo bus ge
riau, ne#' jie bus pripratę 
prie da|bo.

Nemaloni pareiga.
New York. Sulyg nauju 

muitcfišstatymų, nuo dauge
lio d^ytų muito visai nei- 
mama^L nekurie dalykai 
visai ntWidziama šion ša
lin. Tarp neįleidžiamųjų 
daiktijMhtt. baltosios čaplės 
ir nel^Kė kitų gražių 
paukščiųjjHjflmksnos. Tas į- 
statymaswra skaudi opera
cija nekiltiems moterims. 
Štai atėjo ^ancuzų garlai
vis “Lorraine”. Muitininkai 
kreipiasi į ponias, prašyda
mi 'atiduoti jiems savo 
plunksnas. Iš pradžios ma
nė. kad tai juokai. Bet pasi
rodė, kad muitininkai visai 
nejuokauja. Moterių besi- 
bjaurėjimų nebuvo galo. 
Kol visi pasažicriai praėjo 
pro muitininkus, tai plunks
nų susikrovė didelis glėbis. 
Daug nemalonių žodžių iš
girdo muitininkai nuo intu- 
žusių moterėlių. Dauguma 
moterių buvo turtuolės, va
žiavo iš Paryžiaus, kur išsi- v z 

puošė sulyg vėliausios ma
dos. Plunksnų buvo surink
ta už įtejiatą šimtų dolerių. 
Jų saffiinkės turės (teisę 
pastat^Fkainą ir siųski at
gal jas<Į?aryžių. TaigLma- 
tome, ih’ip del naujų įstaty
mų nulęęptės fraįpcuzų per
tekliaus išdirbėjai. Be abe
jonės uždraudimas gaben
ti gražias, .paukščių plunks
nas yra'^^rtinas. Susima- 
žės paukščių kankynės ir 
užsiliks jų veislė.

Daug namų išgriauta.
Nome, Alaska. Veik visas 

miestas liko išgriautas. Bai
si audra ištiko ant jūrių. 
Didžios bangos ėmė daužvti 
krantą. Paskui ėmė užlieti 
krantą. Mieste išgriauta 500 
namų. Visi gyventojai su
spėjo apleisti miestą arba 
rąijį saugią vietą. Todėl 
niekas nenuskendę. Visi lai- 
vatjjHiuvusieji prie kranto, 
lilOfsudaužyti. T^ios bai- 
sioWvetros niekasCčia neat
mena. Nuostolių ^ie $1.- 
500.000.

Šis miestas stovi toliau į 
šiaurę, negu by koks kitas. 
Čia gyvena aukso ieškoto- 

‘ jai-
Rado moteries lavono dalis.

Kingston, N. Y. Vaikai 
bežaizdami ant tuščio loto,

rado skardinę dėžę. Joj ra
do moteries galvoviršį ir 
ranką. Apskričio advokatas 
tyrinėja, ar nebus tai kūno 
dalis Onos Aumuller, kuni
go Schmidto nužudytosios.

Norėjo aplankyti kapą nu
šautos pačios.

Mason City, Iowa. Louis 
Prescot liepos mėnesyj š. 
m. nušovė savo pačią. Jis 
su ja buvo persiskyręs. Li
ko nuteistas visam amžiui 
i kalėjimą. Nekuomet nesi
gailėjo tą piktadarystę pa
pildęs. Prieš išeinant į val- 
stijinį kalėjimą, jis prašė 
daleidimo aplankyti savo 
pačios kapą..

Savo kūną pavedė šunims.
New York. Po No. 319 E. 

15 g. nusižudė vaikinas. Su
lyg kaimynų pasakojimo, jis 
buvo dailės studentu. Savo 
kambaryj ant stalo paliko 
rašteli, kuriame tarp ko ki
to pasakyta: “Aš netikiu i 
tą, ką jus religija vadinate. 
Aš esu didžiausias bedievis 
sviete. Todėl nenoriu, kad 
labdaringi žmonės arba dr- 
jos užsiimtų mano laidoji
mu. Tik miesto valdininkai 
turi teisę užsiimti mano la
vonu. Jei jiems patinka, tai 
tegu suėzdina benamiams 
svieto šunims arba katėms 
mano lavoną. Jus žmonės 
ėdate nabagų gyvulių mė
są visą laiką. Tegu nors kar
tą jie gauna žmogaus mė
sos”.

■ i K- 
Susirėmimas su straikinin- 

■kais»
Trinidad, 'Colo. Tarp 

straikuo j ančių. kalnaka si ų 
ir kasyklų sargų buvo išti
kusi smarki kova. Maišyti 
susirėmimą pasiųsta karei
viai. Sulyg kareivių pasiro
dymų ištiko didi šaudymai. 
Straikininkai tvirtai laikėsi 
už geležinio tilto pasislėpę.

Užsidegė garlaivis.
Escanaba, Mich. Naktį e

žere buvo užsidegęs garląi-* 
vis. Buvo ant jo 18 žmonių. 
Visi suspėjo apleisti garlai
vį ir nusidanginti ant neto
limai besirandančios salos. 
Rytmetį juos pamatė žvejai 
ir išgelbėjo. .

Susitaikė 29 metams pra
slinkus.

Waterbury, Conn. Nekoki 
Dunlap ir Devine susitaikė 
29 metams praėjus po gin
čo. Ji buvo susižiedavusi 
Chicagoj su Devine 29 me
tai atgal. Bet kartą vyras 
užsimanė eiti pikninkan su 
kita moterim. Kilo tarp jų
dviejų ginčas ir daėjo iki 
to, kad juodu atsinorčjo kits 
kito. Tuomet Dunlap nuva
žiavo pas dėdę ant farmos 
ties Waterbury. Dabartės 
Divine’o motina mirdama 
panorėjo, kad juodu susige
riu tų. Abu ant to pristojo. 
Anuomet merginai buvo 17 
metų, vyrui 21 m. Todėl da
bar merginai 46 m., vyrui 
50 m. “ T

Ne visur tinka juokauti.
New York. Viename pasi

linksminimo vakare kas ten 
buvo užsiminęs apie pavojų 
nuo vagilių. Nekokis Win
teroll ir devyni kiti vaikinu
kai sutarė nekokiam Frev- 

v

the iškirsti šposą. Kuomet 
pasta rasa i su mergina ėjo 
gatve, anie nudavė vagilius 
ir Winteroil sušuko “ran
kas augštyn”. Freythe išsi
traukė peilį ir smeigė bau- 
gintojui pilvam Žaizdą pa
darė mirtiną. Smeigikas su
areštuota.

Didžiausios kasyklos radiu- 
mo.

Denover, Colo. Colorado 
valstijoj bus didžiausios ra- 
diumo kasyklos. Priegtam 
visas iškasamas metalas bus 
sunaudoj amas filantropi
niams tikslams. Pramoni
ninkas Du Pont pirko tris 
kasyklas ir tvirtino, kad 
tas nuostabus metalas ne
bus naudojamas komercia- 
liams tikslams.

Klinika manantiems nusižu
dyti.

Philadelphia, Pa. Presbi
terionų kunigas Zed atida
rė keliatą klinikų, į kurias 
kviečiama atsilankyti visų 
tų, kuriuos persekioja min
tis apie nusižudymą. Tose 
klinikose bus duodama mo
rališka parama, suramini
mas ir kitokia panaši pa- 
gelba. Dvi moterįs jau krei
pėsi prie to kunigo su savo 
negalėmis. Geri, išmintingi 
patarimai, suraminimai be 
abejo gali būti daugeliui iš
ganingi.

Mirė iš bado.
Palo Alto, Cal. Nusimari- 

no badu Mrs. Grace H. 
Foss. . Per 67 dienas ji iš
gyveno be valgio; per tą lai
ką gėrė tik vandens kas
dien. Jai buvo 45 metai. 
Buvo inpuolusi į melancho
liją ir atsisakė valgyti. Nie
kas negalėjo jos perkalbėti. 
Jos vyras yra gan turtin
gas kon traktorius.

Nusižudė.
New York. Pulk. James 

E. Tate, didis kapitalistas 
ir politikierius valstijos 
Maryland, nusižudė viena
me viešnamyj. Tai padaręs 
dėlto, kad jo piniginiai rei-
kalai ėmė blogti ir abelnai 
buvo nusiminimo apimtas.

Auksinių žuvaičių žvejys 
nuskendo.

Washington, D. C. Vienoj 
kūdroj ties baltaisiais rū
mais rasta nepaprasto didu
mo pelėda. Pirmiau buvo 
daleista, kad jai atsibodo 
gyventi ir nusiskandino, bet 
paskui dasiprotėta, kad ji, 
norėdama sužvejoti auksi
nių žuvaičių, nėrė į kūdrą, 
susipainiojo vandeninėse le
lijose, kurių yra pilna kūd
ra, ir nuskendo. Radėjas to 
nelaimingo žvejo padova
nos ją prezidentui.

Vokiečių susivienijimo sei
mas.

St. Louis, Mo. Atsiliko 
septintas seimas vokiečių 
Susivienijimo. Iškilmės bu
vo didelės. Delegatai buvo 
suvažiavę iš visų valstijų. 
Buvo apvaikščiota ir pami
nėta vokiečių atsiliuosavi- 
mas iš po Napoleono val
džios. Buvo tai paminėji
mas baisaus mūšio prie 
Leipzigo, kur Napoleonas 
buvo sumuštas. Po puoš
naus bankieto pasiųsta pa
sveikinimo telegramos kai
zeriui Viliui II ir Austrijos 
imperatoriui Pranui Juozą- 

pui I. Per seimo dienas 
miesto (gyventojų skaičius 
buvo pasididinęs 100.000 as
menų. Trečioj seimo dienoj 
buvo didis programas Coli- 
seume. Tarp kitko ant pro
gram© buvo nuostabus cho
ras, susidedąs iš 1.000 asme
nų. Ketvirta seimo dieną 
vakare buvo fakelzug. Kiek
vienas nešė žibintuvą. Da
lyvavo ir Suvienytii Valsti
jų milicija.

Atgabenta sfinksas.
Philadelphia, Pa. Garlai

viu Schildrum atgabenta 
sfinksas, iškaltas iš raudo
nojo granito. Sveria 12 to
nų. Sfinksas tilps į Penn- 
sylvanijos universiteto mu- 
zejų. Yra tai vienas di
džiausių Egipto paminklų.

Vėjas ir ledai.
St. Louis, Mo. Nepapras

tai smarkus vėjas trenkė į 
vakarinę miesto dalį. Ėmė 
pliaupti smarkus lietus ir 
kristi ledai. Vanduo nespė
jo nutekėti nuovadomis ir 
gatvės liko vandens pripil
dytos. Gatvekariai ir viso
kis judėjimas mieste buvo 
sustoję. Daug langų buvo 
išpyškinta, medžių išrauta 
ir iškabų nuplėšta. Viena 
iškaba buvo 150 pėdų ilgio 
ir 12 pėdų pločio, liko nu
blokšta. Jos didis skeveldas 
buvo nuneštas už 50 pėdų.

Balandis, žinių nešėjas.
Havre de Grace, Md. Bug 

sėjo 9 d. viename ofise ba
landžiui, žinių nešėjui, bu
vo pririšta raštelis prie ko 
jos. Raštelyj parašyta, pa
ženklinti dieną, kurioj raš
telis bus gautas. Balandis 
su rašteliu pribuvo į Tope
ka, Kas. rugsėjo 28 d. Tie 
šia linija nuo Topekos iki 
Havre de Grace yra 1.100 
mylių.

Mirė ypatingas žmogus.
New York. Mirė Benja 

min Altman, savininkas di
džios drabužių krautuvės. 
Turėjo 73 metus amžiaus. 
Buvo nevedęs. Jo turtai 
siekia $45.000.000. Nors bu
vo gabus vertelga, bet bu
vo labai nesvietavas žmo
gus. Sako, kad vargu bau 
100 žmonių visose Suvie
nytose Valstijose žinojo jį 
asmeniškai. Mylėjo paveik
slus ir rinko juosius. Pa
veikslų turėjo labai bran
gių ir garsių tepliorių. Tarp 
jų yra 5 paveikslai Remb- 
raudto.

Laužo sostinės lindynes.
Washington, D. C. Ačių 

Wilsonienes pasidarbavi
mui sostinėj jau mažinasi 
vargo bakūžės. Per praei
tus fiskalius metus panai
kinta virš 315 nesveikiau- 
siu namu. Virš 1.000 asme
nų perkelta į sveikesnes 
vietas. Kongresas yra ne
mažai pinigų paskyręs tam 
reikalui.

Rabinas užtroško.
New York. Solomon 

Schasser su savo keturiais 
kūdikiais užtroško nuo ga- 
zo. Jo pati ir viena duktė 
pusgyvės nugabentos į li
goninę. S. Schasser buvo ke
liaujantis rabinas iš Rusi
jos.

Žiurkė vos nepapjovė vaiką.
Vandalia, Ill. Ant mie

gančio šalę motinos šešių 
mėnesių vaiko užpuolė žiur
kė. Vaikas ėmė šaukti. Mo
tina užsižiebusi žiburį at
rado, kad bjaurybė nuėdė 
vaikui nosytę ir baisias 
žaizdas padarė ant veido ir 
ant spranduko.

Keistos žuvis.
Boston, Mass. Nepapras

tus daiktus papasakojo ju
rininkai, pribuvę ant gar
laivio Rochelle. Jis plaukė 
iš San Domingo ir keturio
mis dienomis susivėlino. 
Sulyg jurininkų pasakoji
mų susivėlinimo priežastim 
buvusios žuvis, vadinamos 
torpedo arba elektrikinės 
žuvis. Jos buvo pritrauktos 
plieniniais garlaivio šonais 
ir garlaivio šonai šimtais 
jų buvo aplipę. Jūrėj neti
kėtai buvo pajusta, kad gar
laivis lėčiau eina. Niekas 
nežinojo priežasties. Juri
ninkai ėmė nerimauti. Ne
tikėtai buvo nekuriu patė- 
myta, kad garlaivio šonai 
aplipę keistomis žuvimis. 
Jos buvo susigrudusios ant 
kita kitos. Garlaiviui plau
kiant šiaurėn ir apleidžiant 
šiltą jure, keistosios žuvis 
ėmė nykti ir garlaivis galė
jo eiti pilnu greitumu.

Spykierius sužeistas.
Washington, D. C. Kon

greso spykierius Champ 
Clark yra sunkiai sužeistas 
ir nepalieka lovos. Liko su
žeistas, ištikus nelaimei 
ant geležinkelio ties Pitts- 
burgu. Clark turi sužeistą 
galvą ir išnarytą nugarkau
li. Jo žmona, nors ne taip 
baisiai, bet irgi sužeista.

Smarkus vėjas.
Omaha, Neb. Buvo užėjęs 

smarkus vėjas, ciklonu va
dinamas. Keliuose aplinki
niuose miesteliuose nemažai 
namų sugriauta. Žmogiškų 
aukų nebuvo.

Į kalėjimą už šeimynos ne- 
užlaikymą.

Minneapolis, Minn. Vie
nas nenaudėlis buvo nuteis
tas 90 dienų kalėj iman ant 
duonos ir vandens už šei
mynos neužlaikymą. Jis tu
ri pačią ir keliatą vaikų, 
vienas kurių serga neišgy
doma liga. Dabar šeimyna 
palaikoma labdaringos dr- 
jos. Jau ketvirtas kartas 
metamas kalėjiman už tą 
dalyką, bet nieko negelbsti.

Tornado.
Lebanon, Kas. Valstijas 

Kansas ir Nebraska aplan
kė tornado. Laimė, kad ne
pasisuko į didelius miestus. 
Siautė tik ant farmų. Daug 
namų išgriovė, daug galvi
jų žuvo. Žmogiškų aukų nė
ra.

Didis paminklas.
Minneapolis, Minn. Prie 

Minnesotos universiteto bus 
pastatyti didi rūmai pami
nėjimui nuoveikalių skandi
navų šioje valstijoje. Tą su
manymą padarė norvegų 
dr-jos ir duos tam reikalui 
lėšas. Rūmai bus gatavi a- 
teinančiais metais. Gegužės 
17 d., 1914 m. čia bus di
delės iškilmės; norvegai ap
vaikščios 100 metų sukaktu
ves savo neprigulmybės.

Sukaktuvių paminėjimui.
Šiemet sukanka 15-ka 

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

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

Bet kadangi vienai Re
dakcijai toksai “KATALI
KO” — žinyno numeris sun
ku sudėstyti trūkstant tin
kamųjų žinių, nuoširdžiai 
kreipiamės i 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.

Tuomet ir bus naujųjų rū
mų inkurtuvės. Švedai ir 
danai yra kviečiami prisi
dėti. Rūmuose tilps mažė
jus, kningynas ir salės lek
cijoms.

BUDISTŲ ATSIŠAUKI
MAS Į WILS0NĄ.

Tokioj ties šventykla 
Hongwanji budistai, skai
čiuj apie 3.000, laikė susi
rinkimą. Jame buvo priim
ta rezoliucija reikale san- 
tikių Japonijos su Suvie
nytomis Valstijomis. Re
zoliucija pasiųsta prez. W. 
Wilsonui. Tekstas skamba 
sekančiai:

Del visasvietinės taikos 
ir del žmonijos gerovės, ku
rie yra budizmo idealai, 
mes, nusilenkdami prieš 
prezidentą, labai trokštame 
išsiplėtojimo tarp Japoni
jos ir Suvienytų Valstijų 
prietelystės, pamatuotos ant 
laisvės ir teisybės, su iš
skyrimu tikybinių ir rasi
nių nesutikimų.

M. Oshi tvirtina, kad tik 
karu tegalima išgauti pa
matinį Californijos žemės 
klausimo išrišimą.

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

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

2. Jų skaitlius ir žymes
niųjų pavardės.

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

4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

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

6. Kas organizavo drau
gija-

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai).

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

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

11. Kokius draugijos ka
pitalus valdo ir kokiems 
tikslams.

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

13. Kiek draugijų prigu
li prie parapijų.

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

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

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

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

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

Laikraštis Jiji Shimpo 
sako, kad tardymai urnai 
turės būti atnaujyti su Su
vienytomis Valstijomis kas- 
link Californijos akto. Tas 
pat laikraštis rašo, kad tas 
dalykas užsitęsė vien dėl
to, kad Washingtono val
džia perdaug buvo užimta 
Meksiko reikalais ir tarifo 
bilium. Dabartės atėjęs lai
kas atnaujyti tardymus.

Ištruko žvėryno kaliniai. 
Iš vieno Austrijos žvėryno 
ištruko buris vilkų, hienų 
ir liūtų ir nusidangino į Sty- 
rijos kalnus. Ten tie žvėrįs 
terioja nesvietiškas daugy
bes avių ir galvijų. Baisiai 
įbaugino gyventojus. Atsi
šaukta prie paties kara
liaus, kad siųstų pagelbąJ 
Organizuojama didelė eks
pedicija. Valdžia prižadėjo 
$750 už liūto galvą ir ma-' 
žesnes dovanas už kitų žvė
rių užmušimą.

Pabludėlis-piktadarys. Su- 
bludo urnai kasyklos perdė- 
tinis. Nušovė pačią ir jos 
seserį. Paskui nubėgo į mo
kyklą ir nušovė du kūdikiu. 
Po to pats nusižudė.
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ŽUDIKIŲ AUGINIMAS 
IR MAITINIMAS.

(Tąsa).
Karvės pienas.

Karvės pienas kūdikiui 
geresnis maistas, negu koki 
kiti, bet ne taip geras kaip 
motinos pienas deito, kad 
proporcija elementų, maiti
nančių kūną, nelygi: karvės 
piene baltymo yra daugiau, 
negu reikia vaikams, o per- 
mažai kitokių elementų. 
Mat, vienas pienas tinka ge
naus pilvui kūdikio, kitas 
pilvui veršiuko.

Karvės pienas nepraskies- 
tas beveik visai netinka kū
dikiui, bet praskiestas tin
ka geriau, negu kas kitas. 
Karvės pieną galima pra
skiesti tyru vandeniu ar
ba viralų iš kokių grudų, 
miežių arba avižų. Pasibai
gus metams net su mėsos 
viralu galima karvės pieną 
praskiesti.

Karvės pienas, duodamas 
kūdikiui, negali but senes
nis kaip vienos dienos ir 
geriau imti nuo kelių kar
vių, negu nuo vienos, nes 
toks būva vienodesnio, at- 
sakantesnio sudėjimo. Kar
vė, kurios pieną vaikams 
imame, turi but sveika, ki
taip kūdikis gali nuo kar
vės užsikrėsti liga.

Šviežesnis pienas leng
vinus sunaudojamas kūdi
kių vidurių, negu senesnis.

Gerumas pieno paeina ir 
nuo maisto, kokį karvės 
gauna. Karvės, maitinamos 
alaus leidyklų brogoms ar
ba kitokioms išmatoms, duo
da pieną kūdikiui netinkan
tį. Pienas būva skystesnis, 
jaigu karvės maitinamos 
skystu maistu, jaigu jos 
girdomos pamazgomis; tirš
tesnis — jaigu jas maitinti 
tirštu maistu.

Geresnis pienas yra pap
rastų karvių, negu lepesnių 
ir geresnių veislių. Papras
tos karvės ne taip greit ap- 
serga, negu gerosios.

Melžimas karvių turi at
sibūti švariai ir karvės tu
ri būti švariai užlaikomos, 
nes pienas su žemėmis arba 
purvais gali apsirgdyti kū
dikį. Motinos pienas kūdi
kiui sveikesnis jau todėl, 
kad jis tyresnis, negu kar
vių.

Pienas kūdikiui duoda
mas negali būti nugriebtas, 
negali turėti nė jokių che
miškų pridėjimų, kaip tik 
boriškos rūgšties, borakso, 
formeldehydo ir tt., nes jie 
padaro pieną sunkiai suma
lamu, taigi pieną nereikia 
pirkti nuo tokių pardavė
jų, kurie tokį pieną parda
vinėja.

Visados geriau kūdikiui 
pirkti pieną brangesnį, ne
gu- pigesnį, nes pigus gali 
išpulti brangiau, negu bran
gus.

Jaigu žinai, kad pienas 
senai pamelžtas ir gali būti 
netyras, genaus pavirinti, 
ar pašutinti ir tokį duoti 
kūdikiui, o ne žalią. Jaigu 
jame yra kokios ligos bakte
rijos, šiluma jas užmuša ir 
pienas bus nevodingas, nors 
virintas pienas sunkiau su
malamas.

Pašutinti pieną, tai ne vi
rinti: šutinant pieną, reikia 
laikyti ant ugnies, kol be
veik pradeda virti, bet prieš 
pat virimą reikia nuo ug
nies nuimti. Tokį pieną ne 
taip sunku viduriams su
malti, kaip virintą ir jis bus 
beveik liuesas nuo bakteri
jų, nes šilumoj laipsnio vi
rimo bakterijos negali gy
venti.

Pieną sterilizuoti geriau
siai: reikia imti bliudą ar
ba puodą šalto vandens, į 
jį įdėti puodynę arba kito
kį indą su pienu ir uždėti 
ant ugnies ir tą vandenį su 
pienu užvirinti; pavirinti a- 
pie 20 miliutų. Nuėmus, ga
lima tame jau inde, kuria
me pienas buvo virintas, lai
kyti arba perpilti kitan, ku
ris taipgi turi but švarus ir 
išvirintas, užkimšus gerai, 
padėti. Taip pieną laikyti ir 
kada kūdikiui nori duoti 
valgyti, pridėti virinto šil
to vandens kiek reikia ir 
tokį duoti kūdikiui.

Nekuriuose didesniuose 
Amerikos miestuose parda
vinėja su paliudijimais, 
kad jis tyras, normališkas 
arba sutaisytas taip, kaip 
normališkas pienas. Toks 
pienas sutaisytas proporci- 
jonališkai normališkam mo
tinos pienui. Žinoma, tokis 
pienas kvorta dviems ar 
trims centais brangesnis, 
bet jis sveikesnis kūdikiui.

Sutaisyti maistai.
Sutaisytų arba padarytų 

dirbtuvėse maistų mažiems 
kūdikiams gana daug pasi
rodo ypač Amerikoj. Juos 
daugiausiai padaro iš pie
no, iš daigytų grudų miltų 
ir iš krakmolo. Nėra ką mi
nėti jų visokių vardų, nes 
apie juos daug nekalbėsi
me, garsinimu jų ueužsiim- 
sime.

Visoki fabrikų sutaisyti 
maistai ne taip geri kūdi
kių sveikatai, kaip karvės 
pienas, lies karvės pienas 
naturališkas maistas ir ga
lima gauti šviežesnį, negu 
sutaisyti maistai. Tie viso
kį sutaisytieji maistai kaip- 
kada aptiekose ar krautu
vėse, gal stovi po kelis me
tus ir ilgai bestovėdami, 
gali sugesti, todėl galima 
kaip-kada nusipirkti kūdi
kiui netikusį maistą, iš ko 
gali būti blogos pasekmės.

Ne visi tie maistai blogi 
ir ne visada jie blogi: kaip 
kada kūdikis jais maitina
mas,
tik geras gydytojas turėtų 
tokį maistą mažam kūdi
kiui paskirti.

Jaigu karvės pienas kū
dikiui ne labai tinka ir kū
dikio juo maitinamas 
auga gerai, tai galima 
kančiai sutaisyti jiems 
resnį maistą.

Paimti šviežios, saldžios 
Smetonos dvi uncijas, ar 
keturis didelius šaukštus, 
pieninio cukraus vieną un
ciją, arba du dideliu šaukš
tu, virinto vandens keturio- 
liką uncijų arba dvide
šimts aštuonis didelius 
šaukštus, kalkių vandens 
pusę uncijos arba vieną di
delį šaukštą, šviežio gero 
pieno keturis didelius šauk
štus. Paleisti cukrų tame

auga gerai, bet visgi

ne-
se-
ge-

vandenyje, potam įpilti 
pieną, Smetoną ir kalkių 
vandenį, sumaišyti viską ir 
pašildyti kokias penkias 
miliutas karštyje ne dau
giau, kaip 165 laips. F. Tą 
maistą reikia supilti į ste
rilizuotą arba gerai su ver
dančiu vandeniu išplautą 
bonką ir, gerai užkimšus, 
laikyti šaltoje vietoje. To
kio maisto kūdikiui, ką tik 
užgimusiam, galima duoti 
nuo dviejų didelių šaukštų 
iki keturių, arba nuo vie
nos iki dviejų uncijų. Kūdi
kiui augant, galima padau
ginti po pusę didelio šaukš
to kas savaitė ir duoti to
kį maistą tokioj proporci
joj iki trijų mėnesių. Taip 
galima maitinti ir toliaus, 
bet reiktų sumažinti dau
gumą vandenio ir pridėti 
daugiaus Smetonos ir pieno.

Kaip kada geras kūdi
kiui maistas geras karvės 
pienas sekančiai sutaisys
iąs:

Du dideliu šaukštu virin
to vandens, du dideliu 
šaukštu pieno, šaukštą sal
džios Smetonos, šaukštuką 
cukraus ir šaukštuką kal
kių vandens. Tą viską su
maišius, pašildyti kokias 
penkias miliutas ir atauši
nus duoti kūdikiui.

Šis, vienok, praskiedi
mas ir esanti jame propor
cija maitinančių elementų 
neatsako sudėjimui motinos 
pieno, bet jis lengviau su
taisyti ir visgi gali būti ge
resniu už paprastą karvės 
pieną.
Miežių ir avižų vanduo.
Miežių ir avižų vanduo 

gali būti duodamas kūdi
kiui jau truputį paaugu
siam, trinčiam 6 ar 7 mė
nesius, jaigu jo viduriai su- 
gromuliuoja, toks vanduo 
gana maitingas kūdikiui 
pridedant prie kitokio 
maisto. Jaigu kūdikio vidu
riai negali sugromuliuoti 
sutraukų pieno, tąsyk mie
žių ar avižų vanduo daug 
priduoda maisto.

Avižų vanduo suliuosuos 
vidurius kūdikio, todėl jį 
kaip kada duoda kūdikiui 
turint jam kietus vidurius; 
miežių gi vanduo greičiau 
sukietina ir minkštus vidu
rius.

Padarymui miežių van
dens, reikia paimti du di
deliu šaukštu miežių mil
tų ir pridėti šalto vandens 
tiek, kad padaryti košiuke, 
paskui užpilti apie kvortą 
vandens. Tą reikia virinti 
15 ar 20 miliutų. Nuėmus 
nuo ugnies, atšaldyti, per
sunkti tirštumas ir atšal
džius, galima duoti kūdi
kiui gerti.

žuvę apie 600. Nuostoliu ne
toli $15.000.000. Nukentėju
sieji yra daugiausiai beeini. 
Kainos ant maisto ir kuro 
stebėtinai auga. Tūkstan
čiai be pastogės ir be duo
nos kąsnio. Cholera kasdien 
smarkiau platinasi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™
JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 

LIETUVIAMS

toks
kaip vieno

Kudi-

dama savo arba kūdikio 
sveikatai. Vodinga yra žin
dyti kūdikį ilgiau taip mo
tinai, kaip ir kūdikiui.

Junkinti reikia povaliai. 
Staiga atliekant, galima už
traukti kūdikio viduriu li
gas ir tt.; pavojinga kūdi
kį junkinti karštame vasa
ros laike.

Besibaigiant šeštam mė
nesiui, galima kūdikiui 
duoti vandenio žysti iš bu
teliuko, taipgi pieno su 
vandeniu; tas padeda pa
lengva nujunkinti kūdikį.

Permainant krūčių pieną 
karvės pienu, karvės pie
nas turi būti pakaktinai 
praskiestas fcu vandeniu, 
jaigu kūdikiui pirmiau ne
buvo duodama dalis pieno. 
Junkinant šešių mėnesių 
kūdikį, reikia duoti 
pat maistas
mėnesio kūdikiui.
kini 10 mėnesiu reikia duo
ti tokį maistą, kaip 3 mė
nesių. $

Geriads kūdikį pradėti 
junkinti anksčiau ir duoti 
po truputį karvės pieno ar 
kitokio maisto ir krūties 
pieno; geriaus pripratinti 
palengva prie kitokio mais
to, negu išsyk ir vėliau.

Maudymas.
Kūdikį maudyti reikia 

kasdieną. Labai šiltame 
laike galima maudyti kūdi
kį net du ar tris kartus 
per dieną. Nereikia bijoti, 
jaigu tik atsakančiai bus 
maitinamas, nieko nekenks 
tankesnis maudymas.

Temperatūra vandens, 
kokiame maudomas būva 
kūdikis, turi būti apie 98 
laips. F., o ruimas, kuria
me maudomas 75 laipsnių 
F., kad išėjęs iš van
dens nenušaltų.

Nereikia maudyti 
tuoj po valgio.

Muilas geriausia 
Castile arba Šapo
prasti muilai padaryti su 
kokiais ten riebalais žei
džiančiais kūdikio odą.

Akis reikia išmazgoti vi
rintu vandeniu, kuriame 
sutarpinta truputis acidum 
borieum. Mat, tankiai akys 
būva nešvarios ir užvietrin- 
tos, kas, užsisenėjus, kaip 
kada gimdo sunkias akių 
ligas.

Akis muiluotu vandeniu 
nereikia mazgoti, nes tas 
vietrina jas, ėda, gimdo 
kentėjimus, nuo ko kūdikis 
pradeda rėkti.

Miltų nė jokių nereikia 
ant kūdikio odos barstyti, 
jaigu oda išrodo sveika, bet 
jaigu pradeda raudonuoti, 
šašti, galima 
džiovinančiomis 
išbarstyti.

Maudant kūdikį kol bam
bate dar neužgijus, nerei
kia įleisti to vandenio, ku
riame kūdikis maudomas, 
nes tas vanduo netyras ir 
gali eiti į bainbutę ir už- 
vietrinti, o ji ilgai neužgy
ja.

(Pabaiga seka).

Žydo byla. Kiev©. prasidė
jo nagrinėjimai bylos žydo 
Beilio, kurs apskųstas už 
papjovimą krikščioniško 
vaiko balandžio 25 d., 1911 
m. Tai padaręs rituališ
kiems tikslams, ty. norėda
mas šventei turėti krikščio
niško kraujo. Teisme yra 
valdžios ir sinodo atstovai.

Šis apkaltinimas yra bai
siausia neteisybė ir parodo 
rusų nesvietišką nekultū
ringumą. Nekuomet žydai 
nenaudoja krikščioniško 
kraujo. Yra tai tik chuliga
nų darbai.

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

Paremkite, brangus tautiečiai, nujsu jaunos, tik-ką atgyjančios moks- 
leivijos, organą l Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musą moksleivijos idealais, su jos troškimais.

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

Kreiptis reikia “Moksleivio” Administracijon tokiu adresu:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 Lincoln Avė., Valparai£>, Ind.

Išgydau į 5 dienas sssstf

kūdikį

vartoti 
Molis;

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

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

Moterys ir vaikai 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 nedasilipsto prie švelnos skuros 
ir nesuteršia audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi- 
rimu kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei- 
kalautumet, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote
rų.

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

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

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

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

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žinonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tamsta gaus: 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 neižgydymą—Neišgydo nemokėk)

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

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

Išgydo kad butum sveikas

SpeciJailstasYyru Ir MotorųLigų

Kraujo ližnuodijimą f
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

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

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

DR. ZINS, 183 CHICAGO
-Valandos. S ryto iki Syak. Nedaliom, 8 ryto ik! 4 popiet.1

Workman i SteinM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Teleplionas Seeley 3029 /
Teleplionas Normai 2617
ILLINOIS

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE’

kokiomis 
dulkėmis

Pritaisymui avižų van
dens reikia paimti du dide
liu šaukštu avižinių miltų 
ir įpilti į kvortą verdančio 
vandens ir virinti dvi va- 
iandi. Nupilti vandenį iki 
kvortai, jaigu nenuseka 
taip, kad nuėmus nuo ug
nies butų apie kvorta šio 
viralo. Nusunkus galima 
duoti gerti kūdikiui.

Nujunkinimas.
Nujuukinimas ženklina, 

kad nereikia kūdikio dau
giaus žindyti motiuos pie
nu ; junkinti reikia po kokių 
7 ar 8 mėnesių arba kaip 
kada ir prieš 7-tą mėnesį.

Motina mažai gali mai- 
tyti kūdikį savo pienu po 
devinto mėnesio, nekenk-

Kožnas vyras yra 
užprašomas d ė 1 
persitikrinimo šio 
Atsakančiai Laiko
mo Diržo, dėl to jog 
prekė yra teip že
ma jog galima nu
mest seną diržą, o 
nusipirkt sau gerą.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnąčia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f metams $2.50
Epušei matų $1.25

EUBOPO.T r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Nu-Potviniai ir cholera.
vargintą Turkiją nelaimės 
daužo iš visų pusių. Dabar
tės ištiko baisus potvinis 
Konstantinopoly j. Po neap
sakytai smarkaus lietaus 
visas Bosforo pakraštis bu
vo vandens užlietas. Namai 
buvo nugriauti ir skeveldai, 
rakandai ir žmonių lavonai 
nešiojosi ant putojančio 
vandens paviršio. Žmonių

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 i bile katrą iš tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

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

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į 

Guarantee Drugstores
456 14*

S. StątejSt. S. Clark St.
CHICAGO

Advt.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai,
- *\ . -w

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago. Ill.;
Te!®phorie Yards 6685
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Brooklyn, N. Y.

'Artinasi laikas, kuomet 
musų miestą atlankys gerb. 
Lietuvių Dailės ir Mokslo 
draugijų pasiuntiniai, Dr. 
J. Basanavičius ir adv. Y- 
čas, kuriuodu renka aukas 
Tautos Namų pastatymui 
Vilniuje. Vietinės draugi
jos rengiasi priimti tuodu 
brangiu svečiu kuoiškilmin- 
giausiai. Tarp daugelio 
rengiamų iškilmių ir įčio- 
nykštė muzikos bei dramos 
draugija “Vyturėlis” ren
gia Tautos Namų naudai 
ir svečių pasitikimai iškil
mę: subatos vakare, spalio 
18 d., salėje McCaddin Me
morial Hall ant Berry 
(tarp So. 2nd ir So. 3rd) 
gat. bus atlošta triaktė ko
miška opera “Kornevilio 
Varpai”, kurioje dalyvaus 
įžymiausieji lietuvių akto- 
riai-dainininkai ir pragar
sėję C. Brooklyho ir Wil
liamsburg© chorai. Ši ope
ra jau buvo kartą vaidin
ta laike S. L. R. K. A. sei
mo ir visiems neapsakomai 
patiko, nes tai ištikrųjų 
yra gražiausias ir links
miausias lietuviškoje kal
boje veikalas. O “Vyturė
lis” savo užduotį pilnai at
lieka: stato scenoje veika
lą tik tada, kuomet 
riai ir chorai pilnai 
išlavinti.

Tiesa, “Vyturėliui” 
čionykščiai <

Varpai” ir dar tokiems pra
kilniems siekiams, kaip 
Tautos Namų įsteigimas 
Vilniuje. Reikėtų nors šiek- 
tiek gėdos turėti tiems mu
sų skandalistams, “Vyturė
lio” priešams.

P. Bukšnaitis.

akto- 
buna

atsi
radus, čionykščiai dailės 
priešai ir nesantaikos pla
tintojai pradėjo kalbėti ir 
net laikraščiuose ^(“Lietu
voje” ir “Darb. Viltyje”) 
rašinėjo, buk “Vyturėlis 
kenkiąs M. Petrausko vei
kimui ir kad susispietę ja
me vargonininkai boikotuo
ją Petrauską.

Kadangi didžiuma “Vy
turėlio” narių ir visi ja
me dalyvaujantieji keturi 
vargonininkai (pp. Strums- 
kis, Pranckietis, Vismanas 
ir Radzevičius) aktyviškai 
dalyvauja M. Petrausko ren
giamuose vakaruose, tai tie 
nariai pasiuntė M. 
rauskui ‘ rezoliuciją, 
rioje užklausė: 1) ar 
rujų “Vyturėlio’ ’
darbuose jis mato jo ypa- 

. tos boikotą ir 2) ar kenkia 
jam “Vyt.” ir kame. Tikė
tasi, kad M. Petrausko vie
šas atsakymas uždarys bur
nas visiems neteisingų pas
kalų platintojams.

P-nas M. Petrauskas į 
tuos užklausimus atsakė 
laišku 8 d. rugsėjo šiaip: 
“... Ar man kas kada kenkė, 
— to dar nieks iki šiam lai
kui padaryt negalėjo; taip
gi nei “Vyturėlis” man 
kenksmingu nebuvo ir ne
bus. Tegul bus tiek tų drau
gysčių, kiek tik kam išrodo 
reikalingu ir aš nei vienos 
nesmerkiu, bile jos turės 
prakilnius siekius, o ypač 
siekius menui brastas 
leist... ”

Tai tokie paties M. Pet
rausko žodžiai, to paties 
Petrausko, kuriam, turbnk 
norėdami pasigerinti, nepra
šyti begėdžiai pradėjo skob
ti melagystes, kad tuoffli iš
šaukti visuomenės boikotą 
link “Vyturėlio”, kuris sta
to scenoje taip gražius ir 
visiems patinkančius veika
lus, kaip kad “Kornevilio

Pet- 
ku- 

ištik- 
narių

Baltimore, Md.
Rugsėjo 21 d., buvo su

šauktas vietinio klebono, 
kun. J. Lietuvninko, para
pijos susirinkimas del pa- 
judyto išnaujo klausimo kas 
link padidinimo bažnyčios 
ir budavojimo mokyklos. 
Mat, pora metų atgal, buvo 
sumanyta klebono, keliems 
parapi j onam s pritar iant, 
padidinti bažnyčią; pailgin
ti į užpakalį ir iš priešakio 
pabudavoti bokštą (dabar
tinė bažnyčia be bokšto). 
Potam kunigas buvo beėjęs 
rinkti aukų tam tikslui ir 
pradžia pasirodė labai ge
ra, nes vos kelintą vakarų 
pavaikščiojo po stabas ir 
surinko virš tūkstančio do
lerių. Kaip sykis, tame tar
pe turėjo atsibūti abiejų su
sivienijimų — S. L. R. K. 
A. ir S. L. A. seimai Balti- 
morėj. Katalikai ir tautie
čiai subruzdo seimų rengi
me, norėdami vieni už kitus 
puikiau surengti ir iškilmin
giau pasirodyti; iš tos tai 
priežasties kilo ermyderiai 
ir nesutikimai tarp vietinių 
lietuvių. Taigi tuom tarpu 
abejojant apie pasisekimą 
kolektavojime delei tų su
mišimų — kolekta del baž
nyčios likosi atidėta toles
niam laikui. Praėjus kelin
tai mėnesių, potam vėl buvo 
manyta pradėti kolekta iš
naujo, bet vėl atsitiko kliū
tis. Šiuo kartu sukėlė vai
dus parapijoj klierikas J. 
M., tame laike besimokinęs 
“St. Mary’s Seminary” Bal
timore j ; kadangi pastarasis 
už kokį ten neklierikišką 
pasielgimą tapo prašalintas 
iš seminarijos, jis ėmė pra- 
šyties katalikiškų pašelpi- 
nių dr-jų, idant už jį užsto
tų, paduodami prašymą vys
kupui, buk jis esąs nekal
tas ir doro pasielgimo, tik 
likosi pavarytas per nepa
tikimą vietiniam kunigui 
J. Lietuvninkui. Na, ir su
prantama, vieni stojo už pa
varytąjį kaltindami kunigą; 
kiti prieš jį, nurodinėdami, 
buk anas nedorai pasielgęs 
ir pats esąs kaltas. Tas su 
kėlė išnaujo parapijoj ne
susipratimą, pertai ir vėl 
kolektuot nebuvo galima ir 
taip viskas buvo užmesta iki 
šiol.

Šiuosmet, atsidarius mo
kykloms, nekurie parapijo- 
nai matė būtiną reikalą pa
kelti tą klausimą išnaujo 
tikslu pakeisti pirmesni jį 
užmanymą padidinti bažny
čią, statymu namo, kuriame 
galėtų tilpti mokykla ir at
sakanti svetainė. Čia para
pijinė mokykla yra įkurta 
jau nuo kelių metų, bet at
sakomos vietos neturima ir 
dabar mokinama po bažny
čia, kame, suprantama, 
trūksta viso-ko sveikatingu
mo žvilgsniu: viena — tam
su, antra — ankšta, stoka 
tyro oro, nėra vietos vai
kams pažaisti ir tt. O ant 
kiek matyt, vietiniai lielu-

viai didesnį norą turi leisti 
vaikus lietuviškon mokyk
lon, negu viešojon, jei tik 
butu atsakanti vieta, kur 
vaikams sutilpti. Vienok 
bėda tame, kad dabartinė 
mokykla negana to, ką ne
tikus, bet ir vietos nėra; 
sueina keliatas desėtkų vai
kų ir tai jau perdaug. Ne
stebėtina, kad pas žmones 
yra noras turėti savo lietu
višką mokyklą; juk taip ir 
privalo būti; nei vienas do
ras, tikras tautietis lietuvis 
nenorės, idant jo vaikas žū
tų savo tautai ir pasiliktų 
išgama. Užtat rūpinasi pir
miausiai išmokyti aną pri
gimtos lietuvių kalbos, sten
giasi įkvėpti tautišką dva
sią, dorai išauklėti, kad jo 
vaikas užaugęs guodotų sa
vo tautą, iš kurios yra ki
lęs, ir tiktų būti naudingu 
nariu draugijoj.

Šį kartą susirinkiman su
ėjo apie pora šimtų parapi- 
jonių. Atsirado visokių nuo
monių: vieni norėjo, kad 
kaip išpradžios buvo užma
nyta pastatyti bažnyčią, kad 
tas darbas butų varomas ir 
toliaus, neatsižiurint i mo- 
kyklos reikalingumą. Neku
rie buvo įnešę, kad atmesti 
klausimą bažnyčios ir mo
kyklos, o rūpintis įgijimu 
nuosavių kapinių. Bet dau
guma, išskiriant keliatą, ku
rie kitaip išsireiškė, atkrei
pė domą į būtiną reikalin
gumą atsakančios parapiji
nės lietuviškos mokyklos, o 
podraug ir svetainės. Taip 
kad pagalios buvo nutarta 
pakeisti pirmiau užmanytą 
k 1 aušimą perbūdavo j imo
bažnyčios, statymu mokyk
los namo ir svetainės kartu. 
Namas, sulyg aptarimo, tu
rės būti 3 
pirmutinių 
mokyklos, ant 3-čiu 
nė. Pienuojamam 
vieta jau yra. Gale 
čios yra nupirkta 
kaipo nuosavybė 
pijos jau senai tam reikalui 
ir skola išmokėta. Juos nu
griovus, bus pakaktinai ge
ra vieta mokyklai su svetai
ne.

Ant pabaigos susirinkimo 
likosi išrinkti kolektoriai 
eiti per stubas rinkimui au
kų ir nutarta darba kolek- 
tavojimo pradėti pervažia
vus svečiams, Lietuviij Mok
slo Dr-jos atstovams.

Kolektoriai likosi išrinkti 
šie: —

Kun. Lietuvninkas. 
Juozas Pautienius, 
Jonas Karalius, 
Antanas Ramoška, 
Jurgis Aleksa, 
Jonas Rėkus, 
Alena Sakevičienė, 
Ona Saukaitienė.

Čia pat, susirinkime, tam 
reikalui paaukojo šie asme- 
nįs: Antanas Sakevičius 
$25.00, Veronika Puidokie
nė $10.00, Jonas Stankus 
$5.00, Jonas Karalius $1.00 
ir pirmiau davė $20.00, Mag
dė Karkauskiutė $10.00. 
Taigi, kaip matome, žmonės 
tam dalykui pilnai pritarė, 
jaigu čia pat, susirinkime, 
keliatas pasirodė su auko
mis. Tikimasi ateinančiais 
metais rudeniop pasiseks 
minėtą užmanymą įkūnyti, 
ir atsidarius mokykloms 
po ateinančių vakacijų, lie
tuvių vaikai turės progą 
lankyties lietuviškoj naujoj 
mokykloj.

cal College, Philadelphia, 
Pa. Jo brolis Jonas moki
nasi tiesų Harrisburg, Pa. 
Čia jau senai praktikuoja 
vienas lietuvis advokatas 
p. J. Lopata.

Wilkes-Barre’io Žaibas.

PROTESTAI.

gy-

>-jų lubų, ant 2-jų 
kambariai 

svetai- 
namui 
bažny- 
namai, 

para-

Lewiston, Me.
Rugsėjo 27 d. atsilankė 

pas mus svečiai iš Lietuvos 
— Dr. J. Basanavičius ir 
p. M. Yčas. Išgirdome gra
žių kalbų ir naudingų pata
rimų. Žmonės aukavo gau
siai. Surinko $266 su cen
tais. Toj sumoj yra $100 D. 
L. K. Gedimino dr-stės; ji 
pirko aštuonis žemės sieks
nius. But buvę daugiau su
rinkta, jei but buvę plačiau 
pagarsinta apie jų atvažia- 
vima. Vienu žodžiu, mus 
miesto lietuviai pasirodė la
bai duosniais ir užsipelno 
pagarbos vardą.

Čia yra nesenai susitvė
rusi Lietuvių Dukterių dr- 
stė. Rugsėjo 27 d. dr-stė bu
vo surengusi prakalbas tiks
lu supažindinti vietos
ventojus, ypač moteris, su 
savo dr-ste. Sumanymas bu
vo geras ir but pelne gal 
nemažai narių, jei taktin- 
giau but pasielgusios. Da
lykas tame, kad jos parsi
kvietė raudoną kalbėtoją. 
Tasai nors ir karščiavosi 
kalbėdamas, bet po prakal
bų vos viena teprisirašė. Ir 
ta buvo veik prieš jos norą 
prirašyta. Kalbėtojas labai 
dažnai minėjo apie moterių 
laisve. Reikią moterims to
kios laisvės, kaip senovėj. 
Tai tuomet jos gamysian- 
čios Vytautus, Gediminus 
ir tt. Nekalbėsiu čia apie 
senovės lietuviu moteriųI *- 
laisvę. Tik pasakysiu, kad 
jei vien laisvės tereikėtų, 
tai ne taip jau didis daik
tas ją butų atsiekti. Laisvė 
yra geras daiktas, bet jau 
ir kalbėtojas turi žinoti, 
kad vien laisvės nepakanka. 
Reikia taipgi gero išauklėji
mo, augštos doros. Tik su
jungus laisve su geru išauk
lėjimu, padoriais apsiėji
mais ir dora, bus prakilni 
moteris. Laisvė nėra visų 
gėrybių šaltinis. O daugeliui 
laisvė yra nupuolimo prie
žastimi. Laisvė yra tam ant 
gero, kas moka iš jos pasi
naudoti. O manau sutiks ir 
kalbėtojas, kad kur kas ne 
visi laisve moka naudotis.

Tą privalo žinoti ir Lie
tuvos Dukterių dr-stė. Rau
donieji moka tik apie lais
ves

Johannesburg, Transvaal, 
Afrika.

Visųpirmu noriu paminėti 
apie Praną Busmaną. Jis 
buvo atkakęs į Johannes
burg, čia ėmė tikietą ant 
išlošimo namų. Kol lošimas 
užsibaigė, jis apleido mies
tą. Giliukis jam krito, o jo 
čia nėra. Girdėjom rengėsi 
Amerikon važiuoti. Bene tik 
nusidangino Chicagon, III. 
Jis paeinąs iš Mažosios Lie
tuvos. Tiek apie tą žmogų.

Čia buvo baisus straikas. 
Kapitalistai apgavo. Jie 
prižadėjo darbininkams vis
ką. Bet darbininkai susilau
kė pulkus kareivių ir prasi
dėjo baisenybės. Kapitalis
tai turėdami kareivių, atsi
sakė pildyti darbininkų rei
kalavimus. Straikin inkai 
ėmė deginti miestą. Sudegi
no viną spaustuvę, stotį ir 
buvo užpuolę kapitalistų 
kliubą. Tuomet prasidėjo 
šaudymai į žmones. Daug 
jų krito. Kol buvo savy val
da, kol prezidentavo čia 
Kruegeris, viskas buvo ge
rai. Prie anglų valdžios da
lykai pasiblogino. Lietuvių 
yra nemažai varge. Negali 
uždirbti nei ant laivakortės, 
kad kur kitur išvažiuoti. 
Daug lietuvių žuvo. Aukso 
kasyklose yra baisus dar
bas. Ima 6 mėnesius išmok
ti, o per tą laiką jau žmo
gus ima negerai jaustis ant 
plaučių. Del tų darbo sąly
gų daug mūsiškių žuvo. Ki
tų darbų nelabai kur gausi. 
Tik yra keliatas bravarų. 
Sunkiausius darbus atlieka 
katrai. Oras čia sveikas ir 
šiltas. Darbams einant ge
rai but gera čia gyventi.

G. Valiukas.

BALTIMORE, MD.
Pritariame protestui 

prieš socialistų niekšiškus 
užsipuldinėjimus ant ger
inti svečių iš Lietuvos — Dr. 
J. Basanavičiaus ir p. M. 
Yčo ir patįs protestuojame 
prieš tą Kutrų gaują.

Lai musų tautos histori- 
ja pabrauks juodą brūkšnį 
juos minint.

J. Karalius,
T. Bernotaitis.

ROCHESTER, N. Y.
Mes, nariai šv. Cecilijos 

choro šv. Jurgio salėj savo 
susirikime, laikytame rug
sėjo 30 d., vienu balsu nuta
rėme protestuoti prieš so
cialistų begėdiškas insinu
acijas prieš svečius iš Lietu
vos — Dr. J. Basanavičių ir 
p. M. Yčą. Savo protestą 
paremiame nupirkdami že
mės sieksnį Tautos Namams 
Vilniuje. • Tegyvuoja mus 
tautos veikėjai! Tesugrįšta 
jos suklydę sūnus!

Varg. J. Šekelis, A. P. 
Širvinskas, L. Jančaičiutė, 
Vytautas Danielevičia, K. 
Gaulis, P. Kirvaičiutė, E. 
Zdaniauckaitė, O. Jačunc- 
kiutė, J. Aniuševičiutė, V. 
Aniuševičiutė, M. Daugševi-! 
čiutė, O Sedlevičiutė, A.! 
Stučkiutė, K. Dubickiutė, J. 
Kurševičiutė, M. Senkus.

Nelaimė ant geležinkelio. 
Prie Dvinsko stoties grei
tasis traukinys smogė į sto
vintį garvežį. 14 pasažierių 
liko užmušta ir 28 sužeista. 
Tarp aukų esąs ir buvęs du
rnos pirmininkas Gučkov.

Ir Kuba dalyvaus paro
doj. Havanon pribuvo komi
sija, kuri važinėjasi su vi- 
sasvictinės parodos reika
lais, pasakė, kad jai užtik
rinta gera vieta parodoj, at
sibusiančio,] 1915 metais 
mieste San Francisco.

liii

šaukti.
Jaunutis.

Duquesne, Pa.
Čia aprašysiu apie vieną 

apgaviką. Tegu buna šis 
nuotikis persergėjimu ki
tiems. Čia buvo susitvėrusi 
korporacija ir uždėjusi val
gomųjų daiktų krautuvę. 
Vedėju buvo išrinktas Ka
zys S—s. Jam bevedant 
krautuvė subankrutijo. Ta
da jis ją atpirko ir varė 
biznį. Nuo draugų susisko
lino apie $25.000 ir išdūmė 
su jais dievai žino kur. Pa
liko pačią su vaiku. Pačiai 
užrašė krautuvę. Todėl nie
kas negali kibti prie jos. Yra 
šešių pėdų didumo vyras, 
su storomis lupomis, gir
tuoklis.

Tikras susėdąs.

Lietuvis.

Wilkes-Barre, Pa.
Darbai kasyklose eina 

gerai. Rugsėjo 26 d. kasyk
loj buvo ekspliozija. Apde
gė Pranas Cečkaitis ir ant 
rytojaus mirė. Du kitu bu
vo sužeistu, bet tie pagys.

Iš šio miesto yra daug 
lietuvių jaunikaičių, einan
čių į mokslą. Pranas Alek- 
saitis lanko Jefferson Medi-

Severos
Gothardiškas

[Severa’s Gothard Oil]

dabar parduo amas aptu ko
še buteliuo-e viejų didumų: 
po 25 ir EO c nt . Jei u 
turi e skausmus bile k.irioj 
dalyj kūno, je g ■ jus sun 
riai ir makalai yra sustirę 
ir apti ę, jeigu kenčiat nuo 
skausmų nu aroj šonuose ar 
kritinei jeigu jus varg na 
reumatizm s arba lumb go 
pamė inkit šit pu kaus Ii - 
mentu. Busite u anėdi .t .

Severos
Gydantis Odinis

Muilas
[Severa’s Medicated 

Skin Soap]

j'ra antiseptiškas muilas, ku
ris ne tik nnplauna ir nuvalo 
lygi} "oją, arba plaukuotą 
odą ir rankas, bet lyginai ne
leidžia užakti porams, kas 
paprastai būva prieža timi 
įvairių spuogų, odos nelygu
mo ir kitų odo 3 subjaurinimų. 
Puikus skutimuisi — nesuly
ginamai geras kūdikių mau
dymui. Kaina 25c.

Aptiekose. Reikalaukit, 
jums doutų Severos. Ne
imkit kitų. Jeigu neturi 
—parsitraukit tiesiog nuo 
mus.

W.F. Severą Co.'
CEDAR RAPIDS. IOWA

Atkeliauja sufragistė. Gar
si sufragistė Pankhurst ap
leido Paryžių ir keliauja į' 
Ameriką. Čia varysianti a- 
gitaciją už sufragizmą.

[Č^/ž FPAHCI5 lO

Vaizdai garlaivio Volturno, kuris sudegė viduryj Atlantikos vandenyno.
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KATALIKAS

SPALIŲ m. 1913 m.
1G. K. Pranciškaus Serap. Išp.
17. P. Placido.
1S. S. Brunono Išp.
19/N. Justinos ir Julijos.
20. 1*. Brigidos našlės.
21. U. Dionizijaus vysk. kau.
22. S. Pranciškaus Borgijaus.

Nurodoma, kad 
išeivystės priežastis yra ne 
ekonominių krašto pablogė
jimas, bet prie to verčiųs 
ailturinis šalies kilimas.

“Viltis” No. 107 sako:
“Žinoma, emigracija daž

nai rodo ir netikusią šalies 
mtį, jos ūkio nuopolį, jos 
sunkų politikos ir visuome
nės stovį. Tarpe lietuvių iš- 
eivybės priežasčių yra ir ta 
priežastis, bet ji ne pati 
svarbioji. Tegu Lietuvai bu
tų ir geresnės politikos są
lygos, sodžiaus tuštėjimas 
butų vis dėlto neišvengia
mas; tik tuomet lietuvių e- 
migracija kiton pusėn kryp
telėtų : jie eitų ne tiek į A- 
meriką, rasit, kiek į Lietu
vos ir į jai artimus mies
tus.”

Toliau nurodoma, kodėl 
lietuviai keliauja svetur, o 
ne į Lietuvos didmiesčius — 
Vilnių, Kauną. Rašo:

“Tik kodėl gi, sakysime, 
lietuviai keliauja Amerikon, 
o ne į Lietuvos miestus, ne 
Į Kaunu, ne į Vilnių'? Kodėl 
mažieji lietuvių miestai pa
lyginamai taip išlengvo au
ga ir kodėl ten eina didyn 
žydų ir lenkų gaivalas? Juk, 
jaigu žydams butų leista 
gyventi kuriame nori Rusi
jos mieste, tai jie kaip be
matant ten įsigalėtų! Atsa
kyti nesunku: žydai ingudę 
yra organizuoti darbą ant 
ekonomijos pamatų, lenkai 
irgi turi šiokių tokių mies
to gyvenimo praeities tradi
cijų. Tuo tarpu lietuviams 
reikia žengti visai naujon 
sritin ir ta sritis jiems dar 
nepažįstama, nepritirta. So
dietis emigruoja ten, kur 
darbas yra jau organizuo
tas ir gali jam patikrinti už
darbį, geresnį už tų, kurį 
jis turėjo sodžiuje. Nei Vil
nius, nei Kaunas jam tokio 
uždarbio nesiūlo. Kas geres
nio ir pelningesnio yra ten 
suorganizuota, tai yra len
kų arba žydų rankose, kurie 
pelningesnes vietas paveda 
saviesiems. Kiemo sargu ar 
kitu paskutinės eilės juoda
darbiu žmogumi lietuvis so
dietis, kurs svajoja geres
nės ateities ir turi daugiau 
už gudų kultūros reikalavi
mų, nenori būti. Todėl Vil
nius ir Kaunas tik tuomet 
vilios musų sodžiaus išei
vius, kuomet lietuviai inte
ligentai nebeemigruos Rusi
jon, kada jie, apsigyvenę 
savo krašto miestuose, ims 
organizuoti darbą, įmanomą 
miniai. Prekyba, pramone, 
kredito reikalai, — štai to 
darbo sritis, kuri laukia mu
sų inteligentijos rankų.

Kai musų inteligentai ne
beemigruos Rusijon, tuo
met sumažės ir lietuvių mi
nios emigracija Amerikon; 
tuomet kas nebetilps sodžiu
je, tas eis į miestus. Musų 
inteligentijai įsigalėti mies
te nėra sunku, kad turi ry
šių su sodiečiais, kurie yra 
jai labai artimi savo girni- 
numu. Tuo žvilgsniu jos pa
dėjimas Lietuvos miestuose 
yra daug geresnis ir tvirtes
nis, negu kitų musų krašto 
tautų.”

*

Du Lietuvoj einančiu 
laikraščiu, “Viltis” ir “Lie
tuvos Žinios” ėmė dažniau 
ir dažniau rašinėti apie A- 
merikos lietuvius. “Viltis” 
No. 102 pasidžiaugia iš di
džio amerikiečių lietuvių
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"l*|Patemiiimai.|
“Šaltinio” No. 38 randa

me straipsnelį po antgalviu 
“Del “pirmeivių” prieka
bių”. Jį žemiau talpiname 
ištisai.

Su didžiausiu pasibjaurė
jimu išskaičiau “Lietuvos 
Ūkininko” No. 32 begėdiškų 
mano asmens šmeižimų, buk 
aš “antrame iš eilės tikybos 
komisijos susirinkime .du
rnoje, kambaryj No. 34 bu
čiavęs pravoslavų vyskupui 
Anatolijui ranka ir kad tai 
esu “liudininkais patvirtin
ta”. Todėl viešai skelbiu, 
kad aš nekados savo gyve
nime jokiam pravoslavų 
vyskupui nesu bučiavęs ran
kos, o kas nori ištirti, kaip 
“Lietuvos Ūkininkas” be
gėdiškai meluoja ir bjauriai 
mane šmeižia, tegu kreipia
si į minėtų  j į pravoslavų 
vyskupą Anatolijų, kuris 
neturi priežasties slėpti, 
kaip aš esu su juo sveikinę- 
sis.

“Tame pačiame straips- 
niapalaikyje “Lietuvos U- 
kininkas ’ ’ veidmainiškai 
piktinasi, buk aš su p. M. 
Yču, sveikindami carų, nu
pirkę ir padovanoję jam 
“stačiatikių ikoną” (abroz- 
dų). Tikras gyvatės ingėli- 
nias! Stačiatikiškų ikona pa

dovanojau ne aš su p. M. 
Yču, bet valstybės durna, 
kurioje didžiuma atstovų 
pravoslavai. Durnos prezidi- 
ia, visai nesiklaususi katali
kų atstovų, nusprendė pa
dovanoti carui per jubiliejų 
brangia stačiatikiškų ikonų 
ir tam tikslui nutraukti rei
kalingų pinigų iš kiekvieno 
atstovo algos, išskyrus kraš
tutines kairiąsias partijas, 
kurios caro visai nepripa
žįsta. Ir aš, ir p. Yčas, kaip 
ir visi kitatikiai, tik po trijų 
savaičių atsiimdami algų 
sužinojome, kad mus nu
traukta po 8 rub. Nors dū
mos prezidija pasielgė čia 
savavališkai, bet visi kata
likai išrado, kad tokiose ap
linkybėse protestuoti butų 
ir nepatogu ir netaktinga.

Kun. J. Laukaitis, 
Valstybės durnos atstovas. 
Jei Amerikos quasi-socia- 

listai prasimano kokių ne- 
l būtybių arba tiesiog apšmei
žia vienų, kitų, tai nestebė
tina. Jiems juo trivialesnis 
Kaly kas, kaip p. Yčo neva 
prisidėjimas prie ikonos pir- 
Tcnno, arba juo bjauresnė 
piktadarybė, kaip Macocho 
arba Shinidto, juo labiau a- 
pie juos jie bubuija. Bet jei 
į Lietuvos pirmeivių laikraš
tį panaši viršprivestai ne
būtybei telpa, tai jau tikrai 
“pirmeiviškai” išrodo. Me
las. kaip jis neišveizėtų pa
rankiu kokiame nors atsiti
kime, nekuomet neatneš pa

geidaujamų vaisių.P
P‘Viltis” ir “Lietuvos Ži- 
P>” ėmė rimtai ir nuosek- P' grtldęnti ' išeivystės,

r, Tv °—.———į 
o Is savaites savaiten. !

Naujas muito tarifas ir 
Europa.

Naujas Suvienytų Vals
tijų tarifo muitas nemažų 
padarė sujudimų veik visoj 
Europoj.

Labai sujudo Anglijos 
pramonininkai. Renka vi
sokias žinias kaslink nau
jojo įstatymo ir žiuri kaip 
čia iš jo geriausiai pasi
naudojus. Iš kitos pusės 
Amerikos pramonininkai 
žiuri ką daro anglai, tyri
nėja jų mašinas ir prekes, 
kurias siųs į Suvienytas 
Valstijas. Londone ypač 
sujudę avalinių išdirbėjai. 
Jie tvirtina, kad neužilgo 
Amerikos darbininkai avės 
anglų išdirbtus batus ir če- 
verykus. Londone dabartės 
yra avalinių paroda. Ame
rikiečiai labai atidžiai žiuri 
į visokius avalus. Anglijos 
vertelgos, vienok, tvirtina, 
kad vokiečiai kur kas la
biau sujudę del naujos rin
kos. Anglai tvirtina, kad ir 
doriškai pelnysią iš to abi 
pusi — anglai su amerikie
čiais užrišiu artimesnius ry
šius.

Italai ir-gi pasinaudosią 
iš naujojo įstatymo. Išga
benimas iš Italijos žymiai 
turės pasididinti. Ypač gau
siai bus gabenami į Ame
riką vaisiai iš Sicilijos, la
biausiai lemonai ir apelsi
nai. Iš dalies pasididys ir 
sieros išgabenimas. Apsčiai 
busią išgabenami automo
biliai ir nekurie artistiški 
išdirbiniai, kaip va stikli
niai indai, visokie blizgu
čiai, dirbtiniai žemčiūgai ir 
marmurinės stovy los. Ga
lės pasididinti makaronų ir 

ir pamini amerikiečių gerus 
sumanymus. Straipsnis už
sibaigia šitaip:

“Tie amerikiečių spaudos 
sumanymai rodo, jogėi ten 
lietuviams rupi taip, kaip 
ir mums, Liet. M. ir D. Dr- 
jų reikalai. Yra vilties, kad 
juo toliau, juo daugiau bus 
ryšių tarp Didžiosios Lietu
vos ir tarp musų išeivių ko
lonijos. Susiartinę mes iš
tikro galėtume daug pada
ryti musų kultūros ugiui. 
Tik gaila, kad musų, Euro
pos lietuvių spauda, ligšiol 
maža tesekė Amerikos lie
tuvių gyvenimą, kurs kas 
kart rodo vis daugiau ir 
daugiau gyvybės. Kaip ma
tyti, Amerikos lietuviai ne 
tik neužmiršta savo tėvy
nės, bet vis labiau rūpinasi 
tvirtinti ryšius su Lietuvos 
kultūrinėmis įstaigomis, 
šelpdami jas pinigais ir ro
dydami joms daug užuojau
tos.”

Jei dabar gailimasi, kad 
ligšiol maža tesekę Ameri
kos lietuvių gyvenimą, tai 
tegu ateityj virsta kitaip. 
Iš amerikiečių susiartinimo 
su metropolija bus abiem 
pusėm ant naudos.

♦

“Birutės” redakcija ir 
administracija 39-tame “Bi
rutės” numeryj praneša, 
kad su tuo numeriu minė
tas laikraštis sulaikomas ir 
nebusiąs išleidžiamas net 
lig busimųjų Naujų Metų. 
Į skaitytojus sakoma, kad 
“Birutė” po 3 mėnesių at- 
sįlsįųį įšnąujo pąsirodysįąu- 
tt Tąi lįa^ąi neiftalpųi ziflia. 

sūrio išgabenimas. Naujas 
muito tarifo įstatymas pa
darė gerą įspūdį Italijoj.

Linksmai buvo sutiktas 
naujas muito įstatymas ir 
Austrijoj. Juom ypač pa
sinaudos audeklų išdirbė
jai, kurie begaliniai nuken
tėjo del karų ant Balkanų. 
Dabar ji mato sau plačią 
rinką savo išdirbiniams A- 
merikoj. Austrijos pramo
nininkai gabeno Amerikon 
daugiausia brangius išdir
binius iš odos, stiklo ir por- 
celino. O ant tų daiktų 
mažai muitas tesumažinta. 
Todėl jie veik ir nieko ne
pelnys iš naujojo įstaty
mo. Abelnai imant, Austri
jos vertelgos ir pramoni
ninkai džiaugiasi iš nau
jojo įstatymo.

Francija negali džiaugties 
iš perdirbto muito tarifo. 
Iš tos šalies Amerikon ga
benama labiausia perte
kliaus dalykai. O ant tų da
lykų netik nenumažinta 
muitas, bet ant nekuriu 
padidinta. Tik vienas išė
mimas čia padaryta. Už da
lykus nusipirktus ant at 
minties ir abelnai už pirk
tus daiktus ne pardavimui, 
neimama muito.

Olandiečiai daug tikisi iš 
naujojo muitų įstatymo. Ti
kisi, kad jų pirklyba su 
Suvienytomis Valstijomis 
žymiai pasididys. Olandi
jos kolonijos ir-gi turėsimi 
čios iš to naudą. Nes tose 
kolonijose daug išdirbama 
cukraus, tabokos, arbatos 
ir kitų produktų, gabena
mų Amerikon. Nekurios 
Olandijos firmos labai dar
buojasi ir rengiasi prie .Pa
nama-Pacific parodos. Ta 
proga pasinaudosią prapla
tinimui savo pirklybos. O- 
landija jau nuo senai turi 
liuosą pirklybą, t. y. pa
naikino muitus. Sako, kad 
tas labai prisidėjęs prie jų 
kilimo. Olandų ekonomis
tai tvirtina, kad Amerikos 
pramonė nekilo ačiū mui
tui, bet kilo nežiūrint ant 
didelių kenksmingų muitų.

Japonijai naujas mui
tų įstatymas bus ant nau
dos jų pirklyboj su Suvie
nytomis Valstijomis ypač 
didėja ačiū neramumas Eu
ropoj ir karams ant Bal
kanų.

Prasižengimai ir kalėjimai.
Įstatymas turi dvi pusi. 

Įstatymas liepia daryti kas 
teisinga ir uždraudžia da
ryti kas neteisinga. Prisi
žiūrėję į veikiančius įsta
tymus, pamatysime, kad 
juose uždraudimų daugiau 
yra, negu liepimų. Nes už
draudimas yra parankus ir 
išrodo esąs galingas.

Uždraudimas nekuriuose 
atsitikimuose yra geras 
daiktas. Jis yra geras vai
kams. Jis yra ramstis, kol 
žmogus neišmoks stovėti 
be jo. Taisyklos ir Įsaky
mai todėl tinka vaikams, 
vaikiškoms tautoms ir vai
kiškiems žmonėms. Pakilu
sios tautos ir iškilę pavie
ni asmenis turi vadovautis 
principais. Kultūriniai žmo
nės turi patįs mokėti pa
sirinkti teisybės kelius.

buvo po mof Ilgai tautoi 
irchiską .va

potizmu. Buvo tai tautų 
kūdikystė. Dabartės už
stojo demokratizmo laikai. 
Tautos palieka savo vaiky
stės stovį. Demokratija 
reiškia, kad žmonės patįs 
sugebia valdyti save.

Todėl šiais laikais už
draudimai netinka.

Dabartės, nekuriose šios 
šalies valstijose draudžia
ma pardavinėti svaiginan
čius gėrimus. Tuomi ma
noma girtuoklystę panai- 
kyti. Bet to uždraudimo 
vaisiai nėra užganėdinanti. 
Ne tik svaiginančių gėri
mų suvartojimas didinasi, 
bet per tą uždraudimą ir į- 
statymų peržengimai pasi
didino.

Tikras būdas panaikyti 
girtuoklystę yra aiškus iš- 
parodinėjiinas alkoholio vei
kimo žmonėms nuo jaunų 
dienų. Tegu pradinėse mo
kyklose bus aiškinama vai
kams apie alkoholio kenk
smą. Tegu tai kuogeriau- 
siai bus atliekama ir tegu 
uždraudimai pardavinėti 
svaiginančius gėralus pra
nyksta ir du kartu bus ge
resni vaisiai, negu prie da
bartinės tvarkos.

Dabartės, už prasižengi
mus prasikaltėliai uždaro
ma kalėj imuosna. Bet daly
ko žinovai sako, kad kalė
jimai yra piktadarių pla
tintojai. Kalėjimas neį
rengia doriškai pataisyti 
žmogų. Kalėjime prasikal
tėlis tik sukietėja savo ne
dorybėj. Kiekvienam aiš
ku, kad apsisaugojimas nuo 
ligos yra tūkstantį kartų 
geresnis daiktas, negu ge- O 7 0 0

riausias gydymas. Taip ir 
su prasižengimais. Daug 
geriau užbėgti piktui už a- 
kių, negu prasikaltėlius sū
dyti į kalėjimus.

Prie gero auklėjimo ir 
pagerinto gyveninio sąlygų 
girtuoklystė ir daug kitų 
prasižengimų mirs naturale 
mirtim.

Apie tyrą orą.
Labai svarbus daiktas y

ra tyras oras. Nereikia bū
ti labai mokytam arba 
daug išmanančiam, kad tai 
suprasti ir žinoti. Žmonės 
tik per savo nerangumą, 
apsileidimą, nebojimą apie 
savo sveikatą dažnai tuno- 
ja kambariuose, kurie la
bai retai arba visai nevė
dinama. Gal nemažai ran
dasi ir tokių, kurie vėsiam 
orui užėjus užsidarys lan
gus ir be pavasario jų ne- 
pra darys.

Dabartės orui einant vė- 
syn ne langus reikia užsi- 
darinėti, bet truputį šilčiau 
rėdytis ir stengtis pripras
ti prie vėsesnio oro. Lan
gą i-gi tebūnie atdari, kaip 
ir vasarą. Einant ilsėtųs, 
jei išrodo, kad naktis bus 
vėsi, tai reikia ne langą, 
uždaryti, bet truputį šil
čiau apsikloti. Daugelis ge
rai supratę didžią tyro ti
ro svarbą ir per šaltą žie
mą guli prie atdaro lango, 
tik, žinoma, šiltai apsiklo
ję-

Sekantis bandymas kiek
vienam aiškiai parodys, 
kaip svarbus yra daiktas 
tyras oras. Vienoj Phila- 
delphijos pradinėj moky
kloj buvo išrinkta du kam
bariu. Vienas tų kambarių 
buvo užlaikomas, šildomas 
įr vėdinamus, kaip papras- 

gai dieną naktį buvo atda
ri ir šildomas tik tuomet, 
kuomet temperatūra nusi- 
leizdavo žemiau 45 laips
nių. Mokiniai į tuodu kam
bariu buvo parinkti vieno
ki kiek buvo galima. Orui 
atvėsus, buvo rūpinamasi, 
kad mokiaini kambario, ku
rio langai buvo atdari, bu
tu šilčiau apsirėdę. Abieju 
kambarių mokiniai buvo po 
daktaro priežiūra. Dakta
ras kuorupestingiausiai 
stengėsi atlikti ta bandy- 
mą. Per ištisus mokslo 
metus vedė daktaras savo 
patėmijimus kaslink moki
niu kūniško ir protiško sto
vio. Galu gale štai kas 
pasirodė. Mokiniai, kurie 
mokinosi prie atdarų lan
gų, visai neprasišaldydavo, 
geriau lankydavosi ant pa
mokų, buvo guvesni, grei
čiau išmokdavo lekcijas, 
daugiau išmoko ir geriau 
užsilaikė, negu kitame kam
baryj. Be to, apskritai i- 
mant, mokiniai, mokinęsis 
prie atdarų langų du kartu 
daugiau ingi j o sunkumo, 
negu ano kambario.

Tai-gi kaip svarbu turė
ti kambariuose tyras oras. 
Juo daugiau tyro oro gau
name, juo geriau mums ant 
kimo ir proto. Tegu kiek
vienos šeimininkės vienu 
didžiausiu rupesniu bus 
švariai užlaikyti ir gerai 
išvėdyti kambarius. Kam
bariuose neturi veistis nei 
bjaurios, smirdinčios bla
kės, nei mėtytis neplauti 
skalbiniai, arba valgio liku
čiai, kuriais visokie bom- 
badieriai minta. Vyrai bai
siai teršia orą rukvmu. Ge
riausias ir išmintingiausias 
daiktas butų visai pamesti 
tų priklą paprotį, arba 
bent-gi nerūkyti gyvena
muose kambariuose.

Patžudystė Amerikoj.
Tyrinėjimai parodo, kad 

patžudysčių skaičius maži
nusi šioj šalyj. Sulygina
mai vis-gi Suvienytose Val
stijose nemažai papildoma 
patžudysčių. Apskritai i- 
mant, 15.000 asmenų kas
met pertraukia savo gyve
nimo dienas iš liuoso noro. 

Apie gyvulių protą.
Ar gali gyvuliai protauti?
Nėra abejonės tame, kad 

gyvuliai gali jausti ir kad 
jie turi atmintį. Labai daž
nai jautimas ir atmintis va
dinama protavimu. Ištikro, 
žodis protauti dažnai varto
jama perplačiai ir perpalai- 
dai. Šiame atsitikime ypač 
reikia vartoti tą žodį sulyg 
jo tikros ir nustatytos pras
mės. Gerai žinome, kad šuo 
gali jaustis linksmu arba 
liūdnu ir kad jis gali atmin
ti ir pažinti savo poną. Bet 
mes norime žinoti — ar šuo 
gali protauti? Protavimas 
arba mintijimas tikroj savo 
prasmėj reiškia “sudėti du 
ir du krūvon”. Žilagalvis 
išminčius pasakytų mintiji
mas yra asociacija ideų — 
tai yra sudėjimas ideų krū
von. Kuomet mes imame 
vienyti mintis galvoj, tuo
met mes pradedame minty
ti. Tame atsitikime sakoma, 
mintyti apie kitą. Didžiau
sieji mintytojai yra tie, ku- 
iY>asociacija ideų (ty. min
čių; suvienijimas) yra pu

Nuo 1902 m. iki 1912 m. 
patžudystė sumažėjo 0.8%. 
Tyrinėjimai parodo, kad 
miestuose palei Atlantikų 
mažiau esti patžudysčių, 
negu miestuose palei Ra
mųjį vandenynų arba vidu
rinių valstijų centruose. Iš 
dalies tas išaiškinama, kad 
nekurie miestai palei Ra
mųjį vandenynų yra kuror
tai, kur važiuoja ligūstieji 
ir suirę nerviškai pasveiki
mo ieškoti. Pasveikimo 
nerasdami ryžtasi padaryti 
sau galų. Dr. L. M. Po
wers, sveikatos komitet- 
ninkas mieste Los Angeles, 
pavadino tų miestų ligus- 
tųjų rojumi, ypač kenčian
čiųjų nuo nervų suirimo. 
Vienais metais ten buvę 
120 patžudysčių. Tarp tų 
penki buvę vietos gyvento
jai, 52 svetimžemiai, 65 bu
vo paėję iš valstijų palei 
Atlantikų, keturi mongolai 
ir keturi negrai. Taip tai 
patžudystės buvo papildy
tos tame mieste nuo birže
lio 30 d. 1912 m. iki birž. 
30 d. 1913 m. Užpraeitais 
metais čia buvo 13 patžu
dysčių daugiau, negu pra
eitais.

Pr ieža st is pa tž udy sč i ų 
skaičiaus mažėjimo esanti 
ta, kad žmonių medžiagi
nis ir dorinis stovis kiląs 
augštyn. Taip 1912 metais 
Tacomoj daug darbininkų 
nusižudę del darbo negavi
mo, nes tais metais buvo 
tame mieste piniginė sui
rutė ir darbai buvo apsis
toję.

Sveikatos komitetninkai 
mieste San Francisco sa
ko, kad patžudystės prie
žastis tame mieste buvusios 
neturtas, darbų sumažėji
mas ir girtuoklystė.

Patžudystė Cliicagoj per 
pastaruosius metus nesu
mažėjo, truputį net pakilo 
jų skaičius. Čia sveikatos 
departamentas neįstengia 
nurodyti to priežasčių.

Dažnių-dažiliausia žudosi 
vyrai. Moterių yra tik ma
žas nuošimtis. Paveizdan 
Tacomoj moterių patžudžių 
buvo tik vienas penktada
lis.

riausia ir kurie stato savo 
mintijimą ant tvirtų pama
tų, o ne ant kokių mažmo
žių, niekniekių.

Prisižiūrėdami į gyvulių 
pasielgimus, kaip va: šunų, 
dramblių, arba paukščių, ra
sime puikų prirodymą, kad 
jie vienija mintis, “deda du 
ir du krūvon” ir dažnai el
giasi sulyg išvedimų, tokiu 
budu pasiektų. Gyvulių 
mintijimas, vienok, yra apie 
menkus daiktus ir einasi a- 
pie paprasčiausius klausi
mus. Netik “kiaulei apie de
besius neapeina”, bet ir 
gudriausiai beždžionei neru
pi apie tai. Dviejų metų kū
dikėlis yra geresnis ir nuo
seklesnis mintytojas, negu 
gudriausias gyvulys.

Ar jaučia gyvuliai skau
dėjimą kaip ir žmonės?

Šis klausimas yra toks, 
ii kurį nėra tiesioginio 
atsakymo. Ir ištikro, juk 
niekas iš mus negali suly
ginti skausmo didumą, kurį 
vienas kenčia su skausmu, 
kurį kitas jaučia. Mes nega-

6



KATALIKAS

Jūrių baisumas.
mu, kurs gali tik su tuks- 
tanties griaustinių^ trenks
mu susilyginti arba ne
svietišku su judėji
mu naujai salai ge- 
mant. Tokiu budu atskilęs 
ledyno šmotas palengvelia 
plaukia linkui Labradoro 
pakraščių ir į pietus abel- 
nai. Čia miglos ir rukai nuo
lat turi apkloję jūres ir pa
slepia pavojingą masą nuo 
akių neramių jurininkų, 
kol dažnai nesti pervėlu pa
sukti laivą, kad jos išvengti. 
Tokiame ore veltui jurinin
kas žvalgysis ir tėmys, ar 
neprisiartina ledynas. Bet 
jis jo nematys, nors tasai 
kyšotų ir 400 pėdų iš van
dens. Del tirštos miglos ju
rininkas negali ledyno nu
žvelgti, nei-gi del tos pat 
miglos gali išgirsti bangų 
trankiojimą į baisų žudyto
ją. Tik šaltis gali nurodyti 
kartais ledyno artumą. Bet 
jei vėjas pučia nuo laivo, le
dyno link, tai temperatūros 
puolimas negali but pajaus
tas, kol laivas neprisiartina 
ant tiek, kad susitrenkimas 
jau esti neišvengtinas.

Vėl, ledynai dažnai nega
li but nužvelgti del to, kad, 
sulyginamai, maža jo dalis 
tekyšo ore. Aštuonios devin
tos dalis ledyno yra po van
deniu. Todėl ypač naktį di
dis plotas ledo gali plaukti 
linkui laivo ir nebūti patė- 
mytu.

Garlaivis “Saale”, plauk
damas tuo pat keliu, kuriuo 
nešiuosi “Titanic”, 4890 m., 
veik sutiko tokį pat galą. Ir 
tik it per stebuklą išsigel
bėjo. Skriezdamas nakties 
tamsumoj netikėtai jo ke
lias buvo užstotas it plieni
nės sienos, 400 pėdų augš
čio. Sargas laiku davė per
sergėjimą ir tuoj garlaivis 
pasukta į šalį. Taip kad jis 
tik brangstelėjo pro pavan- 
deninę ledyno dalį. Keliatą 
kartų smarkiai stuktelėjo 
ir vis šonu atšoko į šalį, 
taip kad anglis ir kroviniai 
nublokšta vienan kraštam 
Tas gerokai pakreipė gar
laivį vienan šonan ir tokia
me padėjime išlengvo pasie
kė uostą.

“Normania” 1900 metais 
buvo tokiame pat pavojuje. 
Kaip tik laiku pasuko į ša
lį ir išvengė susitrenkime 
su milžinišku ledynu. Gar
laivis šonu palytėjo ir nu- 
grendė atsikišusius ledų ga
balus ir jų didelė daugybė 
nubiro aut denio.

Bet tai vis tik giliukingi 
išsisukimai. Bet dažniau
siai nepasiseka taip pigiai 
išsisukti. Didesnė garlaivių 
dalis, kartą susitrenkus su 
ledynu, eina dugnan. O 
žmonės yra laimingi, jei spė
ja nusileisti valtysua ir su
tikti kitą laivą. Jūrių užra
šai yra pilni pasakojimų a- 
pie puikių garlaiviij nusken
dimą su visais žmonėmis. 
Didis yra skaičius tokių, ku
rie dingo, nepalikdami jokio 
pėdsako. Daleidžiama, kad 
tokie žuvo del susitrenkime 
su ledynais. Nes lig pasku
čiausių laikų nieko nebuvo 
žiųoma apie bevieliai tele
grafą. Todėl garlaivis, ne
laimės patiktas, negalėjo 
susinešti su kitais guria i- 
yįąįp ir Ręsdavo ųepąĮįį.d’4-

Jūrės su savo daugerio- 
pais pavojais visuomet bus 
mirties nešėjos. Nuo neat
menamų laikų plaukė milži
niški ledynai iš Arktiškos 
jūrės. Mets po metui jie vis 
nenustos mėtę baisų grasi
nimo šešėlį ant garlaivių 
vieškelio. Tirštos miglos ne
nustos kloti jūres, varginti 
jurininkus ir grasinti susi- 
kulimo pavojumi. O povan
deninės uolos, lygiai kaip ir 
ledynai, pasiliks garlai
viams grasmingi.

Jurininkams ypač yra le
dynai pavojingi. Prieš juos 
žmogus yra bejėgis. Visi 
žmogaus išmislai nieku yra 
prieš ledynus. Per ištisus 
metus, ypač žiemos metu di- 
deliausi ledynai, pagauti 
jūrės tekėjimu, vienas po ki
tam nešinusi ir plaukia, kol 
nesutirpsta, patekę galop 
šiltau vandenin. Indomu 
bus žinoti šitų jūrės milžinų 
pradžia, jų veikmę ir pavo
jus, kuriuos jie daro jurinin
kams.

Grenlandija yra ledynų 
gamintoja šiaurės jūrėms. 
Grenlandija yra slėpiningas 
kontinentas, kur jokis aug
umo negali ištverti. Tasai 
kontinentas nėra dar visai 
ištirtas, jo rubežiai nežino
mi. Vien žinoma, kad jis y- 
ra sulyginamai lygus, nors 
apdengtas baisiai giliu snie
gu ir ledais. Šis sniegas ir 
ledai kraujasi nuolatai per 
v;są metą nuo priešhistoriš- 
ku laikų. Taigi Grenlandi
jos paviršus yra nuklotas 
kalnais iš sniego ir ledų. 
Grenlandija yra apie 1.400 
mylių ilgumo. Ledo ir snie
go kalnų yra 9.000 pėdų 
augščio. Kadangi sniegui 
nuolat krau j anties pasidaro 
baisus spaudimas, tai snie
gas tirpsta ir vėl šala. To
kiu budu susidaro ledynai. 
Delei didžio spaudimo nuo 
vidurio salos ledynai ima 
skleisties ir slinkti į šalis. 
Taip tai milžiniški ledo plo
tai, kieti it granitas, paleng- 
vėl, bet nesulaikomai teka 
į jūres.

Tų slenkančių lygumų di
dumas yra tiesiog negirdė
tas. Humboldto ledynas yra 
60 mvliu platumo, o ilgumas 
ties jure virš trijų šimtų 
pėdų; vietose toliau nuo jū
rės gilumas siekia virš pu
sės mylios. Šis Humboldto 
ledynas nustumia per me
tus tiek ledynų į jūres, kad 
jie apdengtų visą New Jer
sey valstiją.

Kitas milžiniškas ledy
nas, vadinamas Jacobsha- 
ven, yra 2.000 pėdų platus 
ir 1.000 pėdų augštas. Apro- 
kuojama, kad jis kasmet su
teikia jūrėms 400.000.000.- 
000 ketv. pėdų ledo.

Tūkstančiai mylių tos me
džiagos šliaužia nuolatai į 
jūres greitumu apie 42 p. 
dienoje. Devynios galybės 
tos masos slenka jurėsua. 
Prie kranto ledynas užsiker
ta stačia siena plieniniai 
mėlino ledo, kieto, kaip tit
nagas. Indukusios Arktiško 
vandenyno bangos tik 
pliauška ir daužosi į tą sie
ną. Diena po dienos ledynas 
slenka ir slenka tolyn į jū
res. Galop, ar tai del savo 
paties sunkumo, ar tai del 
vą^de^ veįkfllės diįęU lędv-

malia, “Columbo”, “Ho Tananevičia. Be to “Tar-
mer”, “Zanzibar”, “Surbi
ton” ir “Bernicia” ir po 
šiai dienai jokios žinios ne
surasta kas link jų paslap
tingo žuvimo. Be abejonės 
buvo ir daugiau panašių at
sitikimų, ypač pastaraisiais 
20 metais paslaptingai žu
vusių garlaivių skaičius bu
vo labai didis.

Yra viena garlaivių rūšis, 
kuriai nėra pavojaus susi
kalti su ledynu. Yra tai ypa
tingi garlaiviai, statomi ty
rinėjimui arkliškų kraštų. 
Tie garlaiviai yra labai 
lengvus ir stiprus. Tokiems 
nėra pavojinga smogti pir
magaliu ledynam Šiaip gar
laiviai yra opus. Tie milži
niški laivai yra sunkus ir 
prilioduoti; smarkiai plau
kia. Taigi šonu, ar galu 
smogęs į kietą, kaip grani
tą, ledyną, garlaivis pra
kiursią it kiaušinis.

Daug laiko praleista ir 
daug pastangų daryta, kad 
suradus įrankį arba atradus 
būdą, kuriuo but galima su
sekti ledyno prisiartinimą. 
Bet ligšiol mažai kas nau
dingo buvo sugalvota. Die
ną, žinoma, ledynai ištolo 
matyti. Naktį-gi, arba mig
lai jure apklojus, ledynų ne
matyti. Atsitinka, kad vir
šūnė ledyno vos kyšo iš van
dens. Toks ledynas lygiai 
garlaiviui pavojingas, kaip 
ir povandeninė uola. Garlai
vis, smogęs į tokią masą, 
sprogsta pusiau.

Yra žinoma, kad tik sep
tinta ledyno dalis tekyšo iš 
po vandens. Todėl kuomet 
jis išrodo dar toli ir nepa
vojingas, jo didelės atsiki
šusios lentynos po vandeniu 
perrėžia garlaiviui šoną. 
Tokia povandeninė ledyno 
lentyna perskrodė ir “Tita- 
nic’ą”. Jei ne bevielinis te
legrafas, tai gal nei vienas 
ant jo važiavusiųjų nebūt 
išlikęs ir nieko nebūt suži
nota apie likimą šauniau
sio garlaivio.

Ledynai yra baisus, bet 
lygia dalim jie yra tarp 
puikiausių ir išdidžiausių 
gamtos apsireiškimų. Ledy
nas panėši į dideliausią, ne
svietišką plaukinėjančią ka
tedrą su daugybe bonių, 
bokštų, kolonų, arkų. Ir vi
sa tai, saulei šviečiant, bliz
ga, tviska šimtų šimtais į- 
vairių spalvų. Baltumas le
dyno yra apjakinantis. Apie 
ledyną skrajoja ir plezdena 
šimtų šimtai paukščių. Daž
nai pasitaiko ant jų šiaurės 
baltųjų meškų. Ledynai, pa
gauti jūrės tekėjimo, išdi
džiai palengva plaukia pie- 
tuosna. Čia papuola į šiltus 
vandenius ir ima tirpti. Su
tirpus ledynui meškos nu
skęsta.

IV-TAS LAIKRAŠTININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių Laikraštininkų 
IV Suvažiavimas atlaikyta 
spalių 8 ir 9 dienomis, 1913 
m., m. Shenandoah, Pa., 
Tilman salėje, ties Centre 
gat. Suvažiavime dalyvavo 
atstovai nuo šių laikraščių: 
“Kataliko” —- S. P. Tanane
vičia ir P. Brandu-kas; “Lie
tuvos”— L. Šernas;.“Vien. 
Lietuvninkų” — J. O. Sir
vydas; “Darb. Vilties” — 
V: Štiakys; “Tėvynės” -- 
V. K. Račkauskas; “L. Min- 
tįe^’ — <įr. J.

kos” redakcija prisiuntė su
važiavimui laišką, kad “Tar
ka” dabar negalinti prisiųs
ti savo atstovo, bet kiek 
paskiau prisidėsianti prie 
Lietuvių Spaudos Draugi
jos Amerikoje.

Į suvažiavimo vedėjus iš
rinkta S. P, Tananevičia, 
pirmuoju raštininku J. O. 
Sirvydas, gi antruoju P. 
Brandukas.

Po išdavimui įvairių ko
misijų raportų, būtent: apie 
terminologiją, konstituciją, 
Panamos parodą, Centralį 
Kningyną — plačiai buvo 
apkalbama paskelbimų 
klausimas. Vienas komisi
jos narių, dr. J. Šliupas, 
pranešė, kad viliojančių ir 
nešvarių paskelbimų reika
le nieko gero nenuveikta. 
Todėl suvažiavimas išrinko 
tam tikslui naują komisiją 
ir išnešė sekančią rezoliu
ciją:

“Nutarta ingalioti išrink
tąją komisiją, kad ji atsi
šauktų į visuomenę ir rink
tų skundus iš žmonių, kurie 
įvairiais paskelbimais pri- 
gaunami. Surinkus tokią 
medžiagą, komisija turės 
surasti kelius, kaip privers
ti išleistuves, kad jos išmes
tų iš laikraščių klaidinan
čius paskelbimus. Be to ko
misija atkreipia laikraščių 
domą, kad nuo šios dienos 
neturi rasti musų laikraš
čiuose vietos aiškiai šlykš
tus paskelbimai, pav. paieš
kojimai merginų ir matri- 
monialiai paskelbimai.”

Plačiai buvo apsvarstoma 
jaunuomenės fiziškas lavi
nimas. Nutarta, kad laikraš
čiai tankiau rašinėtų 
straipsnius apie gimnasti
kos naudingumą jaunuome
nei.

Sumanyta ir nutarta Lie
tuvių Spaudos Dr-jai Am. 
leisti kasmetinius almana
chus. Pirmutinis toksai al
manachas bus išleista atei
nančių metų pabaigoje. 
Tam tikslui išrinkta komi
sija ir redakcija.

Kas link lietuvių spaudos 
parodos Vilniuje ateinan
čiais metais, nutarta para
ginti laikraščių ir kningų 
leidėjus, idant jie savo lei
dinius pasiųstų rengiamon 
parodom

Suvažiavimas išreiškė di
džiausią užuojautą stato
miems Tautos Namams Vil
niuje ir apsiėmė ir toliau 
per laikraščius raginti vi
suomenę dėti tam tikslui 
aukas.

Lietuvių Mokslo Dr-jos 
šaka Amerikoje jokiuo budu 
šiais laikais negali būti į- 
vykdoma, todėl šis dalykas 
atidėta toliau.

Blaivybės klausime priim
ta sekanti rezoliucija:

“Suvažiavimas plačiai ap
svarstęs blaivybės klausi
ma, nuoširdžiai linki visiems 
musų laikraščiams vesti 
rimtą ir nuolatinę agitaci
ją prieš girtuoklystę ir 
smukles. Be to suvažiavimas 
linki visų musų didžiųjų 
organizacijų apšvietus ko
misijoms, kad platintų mi
nioje tani tikrą populerišką 
literatūrą, kurioje nuosek
liai butų išrodoma girtuok
lystės pasekmės.”

Suvažiavimas įgaliojo d- 
i?ą J. Šliupą parašyti L. Sp. 
Dr. Am. vardu anglišką bro- 
toėję, tikėtų bųt
M.i» t, i 4.4 r

ki į dabar esantį visasvieti- 
nį ramybės judėjimą ir ti
kėtųsi tik per tai laimėti 
savo tautai autonomiją.

Nutarta suvažiavimo pro
tokolas paskelbti laikraš
čiuose No. 43.

Sekantis suvažiavimas ki
tais metais nutarta laikyti 
New Yorke.

Valdybon išrinkta pirmi
ninku J. M. Tananevičia, 
vice pirmininku J. O. Sirvy
das, sekret. V. R. Račkaus
kas, išdininku dr. J. Šliu
pas.

Suvažiavimas aplaikė ke
lis laiškus ir telegramas su 
pasveikinimais.

Į posėdžius buvo atsilan
kę dr. J. Basanavičius, p. 
M. Yčas ir daug vietos žmo
nių.

Reikia paminėti, kad 
laikraštininkų pagerbimui 
Shenandoah’o lietuviai pi
liečiai buvo parengę puikų 
pokylį spalių 8 d. vakare. 
Tuo dalyku daugiausiai rū
pinosi žymesnių lietuvių 
žmonos. Jos daug triūso pa
dėjo tam tikslui. Laikrašti
ninkai labai gėrėjosi tuo 
moterių svetingumu ir daug 
joms dėkojo. Po pokyliui 
atlaikyta koncertas, po kon
certui jaunuomenė linksmai 
pašoko lietuviškus šokius 
vadovaujant p. M. Yčui.

Spalių 9 d. vakare prie 
tos progos buvo parengtas 
teatras. Statyta scenoje 
“Faustas” ir “Užburtas Ku
nigaikštis”.

Laikraštininkai iš She- 
nandoah’o išsivežė ne ma
žą įspūdį kas link vietos 
lietuvių svetingumo ir jų 
pakilimo tautybėje.

BJAURIAUSIAS ĮNA
MIS.

Gyvūnai, kurie veisiasi 
mus namuose prieš mus no
rą, kaip va: pelės, tarako
nai, musės, žvirbliai ir tt., 
vadinasi visuomenės įna
miais. Nekurie jų yra mums 
labai naudingi, kiti-gi labai 
žalingi.. Tarp bjauriausiųjų 
įnamių yra blakės. Ypač 
čia Amerikoj jos labai vei
siasi ir įsipykina žmonėms. 
Todėl pravartu su jomis ar
čiau susipažinti ir kovoti 
prieš jas. Šitai kaip apie 
jas aprašoma geroj kninge- 
lėj “Visuomenės įnamiai’

“Kad ir labai mums in- 
kirsta visokios musės, 
blusos, bet sunku dėlto 
susilyginti joms su blake, 
arba blakute. Kito įnamio, 
bjauresnio už blakę, regis,, 
nėra. Musės inkirsta mums 
slinkinėdamos musų oda; 
musės kandyklės įsipyksta 
kuo kitu — jos kanda; uo
dai, mašalai, blusos — tuo
pačiu; blakė gi ne tiktai 
skaudžiai kanda, bet dar 
smirdi, ir smirdi bjauriai, 
nepakenčiamai”.

“Kaip ir kiti . įnamiai, 
blakė gyvena šalę žmogaus 
nuo senovės, bet, kaip ku- 
rie-nekurie sauprotauja, ap
sigyveno šalę jo jau tada, 
kada žmogus pradėjo sta- 
tyties medžio trobesius, 
Tiesa, blakės laikosi ir mu
ro namuose, bet mediniuose 
jų randame daug daugiaus. 
Sienų, visokių rakandų,, la
biausiai lovų plyšiai, čiuži
nių ir baldų aptrąukąlų 
raukšlės — tikras rojus bla
kėms. Blakės apsigyvena
toįįįo^e vietoje

džiais, ir jau iš čia puola 
ant miegančių žmonių”.

“BJakė labai gudrus gy
vulys., Ji išeina grobinio 
tiktai ‘ naktį, kada trobose 
esti visai tamsu; prie žibu
rio, matyti, drovu jai gro- 
biniauti, nors ne tiek, kad 
dėlto blakė imtu ir sutiktu 
badauti”.

“Kai-kurie sako, kad bla
kėms naikinti esą sumany
ta daugiaus, kaip du šimtu, 
visokių vaistų; bet tikrų, 
visai gerų, rodos, labai ma
ža tėra. Pagaliaus, atsimin
kite, ką jus patįs esat darę, 
gelbėdamies nuo tų nakties 
vargintoji!. Esat, gal but, 
mėginę įmerkti visas lovos 
kojas į vandens pripiltus in
dus, mat — blakė neišdrį- 
sianti “per jurą plaukti”. 
Ir ištikrųjų plaukti ji ne- 
mėgįs, bet jus vistiek pa
sieks. Ji gudrus, kaip sa
kiau, gyvulys: užlips sieno
mis ant lubų ir išten nu
dribs jums tiesiai .... į lo
vą.

“Blakės, kaip ir kitos ma
žosios bjaurybės, begalo 
veislios. Nuo kovo ligi rug
sėjo mėnesio patelė deda 6 
ar 7 kartus savo gyvenamo
je vietelėje po 40—50 kiau
šelių, iš kurių išsirita vikš
reliai. Numetę du, tris kar
tus odelę, nusišėrę, tie vikš
reliai pavirsta blakelėmis, 
kurios tuojau pradeda ieš
koti naktimis žmonių.

Ragaudąmo^ kartas nuo 
karto žmonių kraujo, tos 
blakelės auga ir tunka ir 
po kokių trijų mėnesių su
auga, kaip reikiant, ir tuo
jau ima pačios vesti vai
kus. Ar ilgai blakės gyvena, 
— tikrai nėra žinoma, bet, 
rodos, jos gyvena kelerius 
metus, taip jog vienoje bla
kių bendrovėje galima ras
ti apie dešimtį vienos bla
kės kartų. Tos bjaurybės 
gaivumas tikrai nuostabus. 
Patyrimai yra parodę, kad 
blakė gali išlikti negėrusi 
ir — penkerius-šešerius me
tus: jos kūnas tada randas 
giedrus, bespalvis, lyg iš
džiuvęs; blakė tada išrodo, 
kaip kokia negyvėlė. Bet 
duokite jai tiktai prisisiurb
ti kraujo, ir ji viena diena 
paraudonuos, pagerės, rasis 
mitri ir " ims smirdėti, kaip 
ir pirmiaus. Tarakanai, mu
sės, net blusos iššaldomos; 
bląkei gi didžiausias spei
gas nieko nepadaro. Sušalu
si ji apšils ir vėl sau svei
ka ir linksma. Bet, vis dėl
to, ji mėgsta ir šiokias-to- 
kias ištaigas; ji mėgsta, 
kad jos butas butų šiltas ir 
sausas; drėgnuose muro na
muose, kur sienos dažnai 
pelėja, blakė nieku gyvu ne- 
apsigyvęs sienos plyšyje; ji
tokiuose namuose gyvęs ver- 
čiaus lovose ir čiužiniuose. 
Tečiaus, ir nebijodama šal
čio, visą žiemą ji snaudžia, 
retai teišeidama medžioti”.

“Smirdėlė blakė beveik 
visai neturi neprietelių. 
Kai-kurie nurodo betgi Vie
ną blakės gimjnietę, taippat 
blake •— vadinamąjį sinar- 
kininką (Reduvius persona- 
tus), kuris kartais apsigy
venąs namuose vien naikinti 
paprastųjų blakių. Gaila 
tiktai, kad tą smarkininką 
žmonės mažai težino, kad 
jo gyvenimas nėr, kaip rei
kiant, ištirtas”.

Geriąųsias vaistas blakių 
^ąikį^įŲiųi yrą
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tas, kur tik jos veisiasi.
Nors gazolinas nemaloniai 
kvepia, bet tai nebjaurus ir 
švarus skystimas. Todėl (e- 
gu šeimininkės vartoja ga^ 
žoliną blakių išnaikinimui.

APIE GYVULIŲ PROTĄ.
(Tąsa nuo 6 pusi.).

lime jausti arba išmieruo- 
ti kito jausmą. Todėl apie 
tą klausimą galime kalbėti 
netiesioginiai.

Tikrai, vienok, žinoma, 
kad gyvuliai jaučia daug 
mažiau skausmo, negu žmo
nės. Žmonės taipgi ne vie
naip jaučia skausmą. Tur
būt maži vaikai mažiau 
skausmą tejaučia, negu su
augusieji. Taipgi išrodo, 
kad moterįs nėra taip jaus
mingos, negu vyrai. (Čia ne
reikia sumaišyti jautimą su 
jautrumu. Kas link to, tai 
moterįs jautresnės). Mote
rįs gali valgyti karštesnę 
sriubą ir gerti karštesnį gė
ralą, negu vyrai. Žemesnė- 
sės žmonijos rasės taipgi la
bai skiriasi tame atvejyje. 
Negras, pav., gali raižyti 
savo kūną ir mažai arba vi
sai to neatboti.

Dabar, grįžtant su tuo 
klausimu prie gyvulių, tai 
pamatysime, kad žmonės 
kur kas jausmingesni, negu 
gyvuliai. Botago kirtis, kurs 
labai vodytų žmogui ir pa
liktų didelį randą ilgam, 
maž ką reiškia arkliui.

Taigi nuosekliai mintyda
mi, sulygindami vieną daly
ką su kitu, netiesioginiu bu
du prieiname prie teisingo 
išvedimo, kad gyvuliai ne
jaučia skaudėjimo taip, 
kaip žmonės.

Ar paukščiai gieda tas pa
čias giesmes?

Nėra daug žinoma apie 
paukščių giesmes. Gaila, tai 
labai indomus dalykas. Yra 
tikrai žinoma, kad kas 
paukščių veislė turi savo 
giesmę; lygiai kaip kas gy
vulių veislė turi savo balsą. 
Apart to, juo giliau pažina- 
ma garsai ir giesmės kitų 
gyvūnų, juo labiau įsitiki
nama, kad ir kiti gyvūnai, 
kaip ir žmonės, skiriasi indi
vidualiai.

Patėmyta, kad nekuriu 
paukščių giesmės keičiasi 
metams slenkant. Giesmės 
tonas nėra tas pats anksti 
pavasarį ir vasarą. Skirtu
mas neretai yra toks, kad 
jis galima išreikšti muzikos 
ženklais.

Yra nužiūrėta, kad kar
tais paukščiai vienos veis
lės mokina savo giesmių 
paukščius kitos veislės. La
bai mažai težinoma apie 
tai. Pažymėtina, gegužes, 
nors išperimos svetimuose 
lizduose, užlaiko savo ypa
tingą giesmę.

Ignoruoją Friedmanną.i 
Turbut jau dauguma užmir
šo apie d-rą FriedmaimąJ 
vaisto “išradėją” džjovą gy-l 
dyti. .Dabartės Berlyne ren
giama didis specialistų džio
vos. gydyme suvažiavimas. 
Specialistai klausinėj au
tiems, ką jie darys su Fried- 
inannu ir ar ji kvies suvą- 
žiaviman, . atsakė, kad. nei 
jo ten kvįesj nei jo vąrdą 
®irres; taigi pilnai ignoruos. 
Jis laikomas kaipo 
humbugierius. Gahi g9 
gąl jjf, it pąsiro^ys
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Dangaus Karaliene
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI
SURAŠĖ KUNJ “

• Marijonas Gavalevičius. ' ”

ANTROJI DALIS.

DANGUJE.

(Tąsa).
Nuo to laiko Panos Marijos raitelis- 

kareivis gyvena ant mėnesio, apsivilkęs 
sidabriniais rubais sėdi sau ten, žiūrėda
mas į dangų ir skambindamas auksinėmis 
kanklėmis, Dievą ir Paną Mariją garbi
na. .. - ■ *

Mėnulio pilnatyje galima jį ten pa
matyti. Sumigus naktyje žmonėms, ange
lai klausosi jo puikaus /skambinimo ir 
giesmės...

Visas dangus kaip deimanto smilti
mis žvaigždėmis nusėtas, žiba, kaip kuni
go arnotas laike iškilmingų mišių, apipil
tas auksu ir sidabru bei brangiais brilijan- 
tais.

Kiekvienas žmogus turi savo žvaigž
delę; ji žiba, kol žmogus gyvena; žmogus 
miršta ir žvaigždelė gęsta, o ant dangaus 
pasilieka juodas plėtmelis, tartum išde
ginta.

Žmonės, pamatę krintančias žvaigž
des, atsidusta prie Motinos Dievo ir kal
ba: “ Sveika Mari j a ”...

Kiekvienas šventasis turi taipgi sa
vo žvaigždelę, bet tos dega per amžius ir 
dega šviesiau, kaip žvaigždės dievobaimin
gų žmonių; tos šventųjų žvaigždės neka- 
da nenukrinta ir nė vienas angelas jų ne
nubrauks nuo dangaus...

Švečiausios Panos Marijos vainike ži
ba pačios šviesiausios žvaigždės; tarpe ji/^T 
tviska balzgana aušros žvaigždė ir puošia 
viršūnę Panos Marijos vainiko.

Kas šventadienio rytą, skambinant 
varpams ant rytmetinių maldų, prašvin
tant aušrai, Pana Marija vaikštinėja su 
savo Sunum ant žemės...

Naktyje, prašvitus paukščių takui, 
laimingos dušuos mato einančią tuo taku 
Dangaus Karalienę nuo Čenstakavos kal- 

riio į Kalvariją su Šuneliu ant rankų...
Eina laimindama miegančią žemę. 

Pasidaro taip ramu, taip linksma, taip 
smagu — visas sutvėrimas, rodos, tyli ir 
stebisi.. .,

“ jimo, kad jie visi vėl nugarmėtų į amžiną 
pragarą. Taip tiktai ir bus!

Viešpats Jėzus, atsirėmęs į kryžių, 
vienu rankos pamojimu lieps užversti že
mėmis visus velnius ir nebeliks jų nė 
ženklo. •

Apie tai velniai truputį numano, tad 
jau dabar dreba iš pasiutimo. Nubaustos 
dūšios už nuodėmes, patekdamos į velnių 
nagus, žūva pragare neapsakytuose kentė
jimuose.

Pragare už kiekvieną nuodėmę yra 
paskirta atsakanti bausmė: užrustinimas 
Dievo, peržengimas Jo prisakymų ir tt. 
vis laukia skaudžių bausmių pragare; bet 
baisiausia bus tiems, kurie kentės ir žinos, 
kad nėra ir nebus galo jų kančioms, kad 
Viešpats Dievas niekad jiems nedovanos.

Tuojaus už pragaro vartų kybo Judo
šius, pakartas ant retežio; prie jo kojų ant 
žemės guli kapšiukas su pinigais. Išspro
gusios jo akys žiuri į pragarą; dvesia jis 
ir negali nudvėsti, tad taip kenčia ir ken
tės per amžius; velnias prie jo stovi ir 
veržia ant jo kaklo kilpą, bet jis nepasika
ria : gyvas ir gyvas...

Toliau už pakarto Judošiaus ūžia di
džios girios, kuriose yra užaugę dideli me
džiai; tarp tų medžių tyruliuoja neišbre- 
damos balos, iš kurių kįla dusinanti smar
vė, jose pliaukši šimtagalviai žalčiai ir 
gyvena visokios baisybės, kurios viena ki
tą rija.

Dar toliaus pragare lakioja bai
siai dideli, kaip jaučiai, paukščiai, bjau
riai riaumodami, o savo sparnų plevėsa
vimu vartalioja patrešusius pragaro 
džius.

Per tuos tai miškus eina platus, 
kiai ištaisytas vieškelis, kad veikiau 
vilioti klaidžiojančias dūšias.

Bet ir toje baisioje vietoje, Liucipie- 
riaus būstinėje, eina garbė Panai Mari
jai.

Ant slenkščio pragaro sėdi ponas 
'vardauskas, garsus burtininkas, kuris sa

vo dūšią buvo velnini pardavęs; sėdi nulin
dęs, mušasi į krutinę, ašaros nuo ūsų var
va, sunkiai dūsauja ir drebančiomis lupo
mis gieda “Adynas nekalto prasidėjimo 
Panos Marijos”.

Velnias benešdamas jį pametė ant 
slenksčio pragaro, nes Tvardauskas ėmė 
balsiai giedoti “Adynas” ir pavedė savo 
dūšią apveizdai švenčiausios Panos Ma
rijos...

me-

pui- 
pri-

LIETUVIŲ IMIGRACI
JOS ŠEL. DR-JOS. 

PROTOKOLAS. 
Newark, N. J.

Um •*

VI.
Pragaras. Liucipierius. Pergalėjimas 

velnių baigianties pasauliui. Pra
garo kančios. Judošius. Ponas 

Tvardauskas. Garbė
Marijos.

Pragare baisus šauksmas ir vaitoji
mas. Karšti garai kįla iš katilų. Virdama 
derva (smala) taip baisiai smirda, kad 
net velniai čiaudo.

Nuo cypimo, dejavimo ir šauksmo pra
keiktųjų dreba pragaro oras. Nepaliauja 
terškėję retežiai, prie kurių viduryje pra
garo prikaustytas Liucipierius, baisiai su 
pasiutimu žvangina tas pragariškas gele
žis. ' '

Tuos retežius nukalė pragaro kalvėje 
pats Liucipierius ir tikėjosi jais apkalti 
patį Išganytoją; per 4000 metų, nuo pat 
sutvėrimo pasaulio, vargšas Liucipierius 
darbavosi, už tai dabar pats tuos rete
žius turi nešioti.

Viešpats Jėzus įžengęs į dangų, palie
pė šv. Mykolui sukaustyti tais baisiais re
kežiais Liucipierhj; šv. Mykolas arkangelas 
taip ir padarė.
I Dabar velniai pragare Liucipierių ko- 
■ioja ir bjauriausiais žodžiais piktžodžiau
ja už tai, kad jie per jį neteko dangaus 
karalystės, pralaimėjo karą su Dievu ir 
lino to laiko turi kęsti pragare degdami 
Lignyje...,

Liucipieriaus retežiai vis dėlto dyla ir 
dyla, kada sudils, tada nutruks; tada pra
garo viršininkas, surinkęs visą savo ka
riuomenė, ve! užves karą su Dievu. Tai 
atsitiks paskutinėje teismo dienoje...

Velnių būriai sulėks prie Abraomo 
L^rtu ir rengsis pradėti su Dievu kariauti; 

Ppakaks vieno rūstaus Dievo žvilgterė-

za-

VII.
Dusių kelionė. Rojaus užtarytoja. 

Erškėčių taku. Dievo Motina 
meilinga.

Danguje yra didžiausi laukai ir
lios pievos. Toliaus lelijų girios. Tvorofe 
išpintos puikiausiomis rožėmis. Po tas gi
rias ir pievas vaikštinėja švenčiausioji 
Pana Marija, lelijos lenkiasi prie jos ko
jų. Pievose Pana Marija gano su savo šu
neliu labai baltas aveles — tos avelės, tai 
nekaltųjų žmonių dūšelės. Į tą avinyčią 
Pana Marija tepriima tik išrinktąsias jau
nų mergaičių ir jaunikaičių dūšeles...

Žmogaus dūšelė, atėjusi pirmą sykį, 
nedrąsi, išsigandusi stovi pas dangaus 
vartus, iš kur žemai matosi atviras praga
ras.

— Kur aš dabar eisiu, nežinodama 
kelio! — rauda susikrimtusi dūšelė.

Šventoji piemenaitė, Pana Marija, iš
girdusi graudingus žodžius, išeina pasitikti 
dūšelę ir veda ją į dangaus karalystę 
kalbėdama:

— Neverk, baltoji avele, neverk! Ne
bijok, aš tave nuvesiu į rojaus pievas, ten 
tu galėsi sau gyventi per amžius!

Tankiai paklydusių dūšių būriai klai
džioja neberazdami prieglaudos. Eina į 
kapus ir prašo:

— Kapai, atsiverkite ir priglauskite 
mus, kad turėtume kur sulaukti paskuti
nio teismo!...

Kapai šaltai atsako:
— Negalime! Jus mirėte be šventos 

išpažinties, be palaiminimo kunigo.
Eina prie bažnyčios durių ir vėl pra-

šo

mus
, --e-Z .. ...per

— Bažnytėle, atverk savo duris, įleisk 
gyvensime už altoriaus, kluposime

amžių amžius!...
Bažnyčia atsako:
— Ne, negaliu! Kol gyvos buvot, jums

(Seka toliaus).

8-tos konferencijos, atlik
tos 27 liep. (July) 1913 
m.,

Newark, N. J.
Susirinkimą atidarė pirm. 

S. Jankauskas, susirinki
me dalyvavo 13 draugijų 
su 22 delegatais ir centro 
komitetas. Buvo rinkta pir
mininkas dienos tvarkos ve
dimui vieša nominacija 
slaptu balsavimu. Nominuo
ta į pirmininkus tris ypa- 
tos: S. Jankauskas, A. Žo
lynas, A. Stankevičius Pe
rėjus balsavimui, pirminin
ku liko išrinktas A. Žoly
nas, jo padėdėju S. Jan
kauskas, paskiaus išrinkta 
cent. sekr. A. M. Stanelis, 
jo pagelbininku K. Jonai
tis, maršalka J. Dabinis.

Toliaus buvo pereitos 
konferencijos protokolo 
skaitymas. Su mažais pa
taisymais protokolas priim
tas.

Toliaus sekė cent, komi- 
tetii raporati.

1. Pirmininko raportas 
išklausytas ir priimtas. Iš 
raporto paaiškėjo, kad Liet. 
Im. Š. dr-ja vis stiprėja ir 
geresnių vaisių atsiekia, 
gelbint atkeliaujantiems ir 
iškeliaujantiems imigran
tams lietuviams.

2. Sekretoriaus raportas 
pasirodė gana nepilnas ir 
tapo atidėtas ant toliaus i- 
ki bus pilnai sutaisytas.

3. Išdininkas raportą iš
davė, truppai paaiškinda
mas, kad jis dar nepriėmė 
jokių, dr-jos pinigų nuo se
nojo iždininko. Raportas 
priimtas.

4. Išdo, globėjų raportas 
išklausytas ir priimtas.

5. Raportas atstovo Ellis 
Island’e. Atstovui nepri
buvus, raportą išdavė S. 
Jankauskas. Iš raporto pa
sirodė, kad Ellis Island’e 
buvo sulaikyta 400 lietuvių 
imigrantų, iš tų 40 sugra
žinta atgal, 360 su atsto
vo pagalba buvo išleisti. 
Raportas priimtas.

6. Tarybos direktorių ra
portas išklausytas ir pri
imtas.

7. Centro sekretorius sa
vo raportą dapildė. Paaiškė
jo, kad priklausančių prie 
Lietuvių Im. Š. Dr-jos 32 
dr-jos yra už vilkę už šiuos 
metus savo narines mokes
tis. Raportas priimtas. 
..Komisijų raportai.

8. Raportas komisijos 
pasilinksminimams rengti 
padidinimui Liet. Im. Š. 
Dr. išdo. Iš Newark’o ko
misija pranešė, kad buvo 
surengus vakarą, kurs pel
no atnešė $15.75. O Broo
klyn©, & Y., komisija nie
ko neveikus. Raportas pri
imtas

9. Raportas komisijos iš
tyrimui padaryto V. Am- 
brozevičiaus S. Jankauskui 
užmetimo Liet. Im. Š. Dr- 
jos komiteto ir S. J. slavo- 
kų direktorių tarybos su
sirinkime. Komisija prane
šė, kad V. Ambr. paskirtai 
dienai buvo užkviestas iš
tyrinėjimui, bet neatėjo ir 
visai nedavė jokio atsaky
mo. Raportas liko priim
tas ir ta pati komisija pa
liko toliaus tame dalyke 
veikti.

10. Raportas komisijos 
Liet. Im. Š. Dr-jos konsti
tucijai tvarkyti. Kilo klau
simas, ar konstituciją skai
tyt ar ne. Didžiuma balsų 
nutarta skaityt. Konstitu
ciją delegatai vienbalsiai 
priėmė ir nutarė patalpin
ti į organus ir duoti drau
gijoms du mėnesiu laiko 
kritikai. Vėliaus konstitu
cijos komisija sutvarkius 
paduos spaudom

Nutarimai:
1. Cent. Sekretorius tu

ri paraginti laiškais užsi
vilkusias šių metų mokes
čiais draugi jas,k kad į 3 
mėn. laikų užsimokėtų.

2.
pilnas 
stovio 
kas 3

Cent. Sekretoriaus 
Liet. Im. Š. Dr-jos 
raportas turi but 

mėn. organuose. Tu
ri būti paminima kokios 
dr-jos po kiek įmokėjo, ir 
kokie buvo išmokėjimai.

3. Visokie išmokėjimai 
turi būti pripažinti direk
torių tarybos susirinkimo; 
Centr. Komiteto rankas.

4. Nutarta, kur tik bus 
galima, rengti vakarus Liet. 
Im. Š. Dr-jos naudai. Tam 
tikslui į komisiją išrinkta 
iš Newark’o, N J. K. Vaš
kevičius, A. Žolynas, J. Ja- 
nusionis; iš Brooklyn’o, N. 
Y. P. Atkučevičius, V. Ša- 
banauskas, P. Daukšys; 
Yonker, N. J. V. Urbana
vičius.

5. Nutarta vieton konfe
rencijų laikyti metinius L. 
Im. Š. Dr-jos susivažiavi
mus. L. I. Š Draugija lai
kysis vien tik metinių su
sivažiavimų nutarimų ir 
priimtųjų narių visuotino
jo balsavimo (referendu
mo). Konferencijos palik
ta apskričių Dr-joms rei
kalų apkalbėjimui.

6. Susivažiavimas nutar
ta laikyti Jersey City, N. 
J. sausio ar vasario pra
džioje 1914 m. Laikas pa
likta nuskirti direktorių ta
rybai.

7. Susirinkimas uždaryta 
8 vai. vakare.

Sekr. A. M. Stanelis.

je laike tautų parodos, kuo
met buvo inkurta tautų sų- 
junga teisės keliu apsaugo
ti darbininkus.

Jau visai pasirūpino įves
ti dęšimtį valandų dienos 
darbo Prancūzija. Anglijo
je įvesta 60 valandų darbo 
per są vaite: kasdien dir
bama po 10% valandų, še
štadieniais po 7% vai. Vo
kietijoje vaikai ligi 16 me
tų dirba 58 vai., moteris 60 
vai. per savaitę. Kai-ku- 
riuose kraštuose vaikai ir 
moteris dirba fabrikuose 
po 11 — 12 vai. per dienų, 
po dešimtį gi valandų dar
buojas tik sunkesnėse darbo 
srityse. Tokiuo budu Pran
cūzija, Anglija ir Vokieti
ja padarė pradžių apsaugo
ti nepilnamečių ir moteriš
kių darbui.

Darbo dienos sutrumpi
nimas nepilnamečiams ir 
darbo panaikinimas nakti
mis, kaip dabar pasirodė, 
žymiai pagerino darbinin
kų sveikatų ir jėgas. Ten, 
kur darbininkai mažiaus 
pavargsta prie darbo, jie 
rėčiaus serga ir daugiaus 
padirba, todėl patiems fa
brikų savininkams yra ti
kras pelnas savo darbinin
kų perdaug nevarginti.

Pirmasai mėgino įvesti 
tautos darbininkų apsau
gojimų, kaip dabar pasiro
do, dabartinis Vokietijos 
ciesorius dar pirmais savo 
viešpatavimo metais ir del 
tos priežasties buvęs smar
kiai susirėmęs su Bismar
ku, kuris priešinosi darbi
ninkų padėjimo permai
noms, bijodamas socializ
mo plėtojimosi. Tečiau Vil
helmas patsai sušaukė 18- 
90 met. kovo 15 d. pirmu
tinę konferencijų del to rei
kalo. Nuo to laiko pana
šios tarybos esti šaukia
mos kart kartomis. Jos pa
rodo, kad darbdaviai ir 
darbininkai turi nemaža 
bendrų reikalų.

Skandalas Amerikos Am
basadoj Ryme. Negražus 
skandalas ištiko Suvienytu 
Valstijų ambasadoj Ryme.

DARBININKŲ APSAU
GOJIMAS.

Berno mieste, Šveicarijo
je, rugsėjo pradžioje atsi
darė socialių reformų arba 
visuomenės tvarkos pageri
nimo kongresas.

Susivažiavimas turi aps
varstyti du svarbiu klausi
mu: uždrasti vaikams, netu
rintiems 18 metų, dirbti 
fabrikuose naktimis ir su
mažinti darbų moteriškėms 
ir vaikams, neturintiems 
pilnų 18 metų, ligi 10 va
landų per parų.

Nakties darbas labai ken
kia silpnesniems organiz
mams, ypač dar tebeaugan
tiems. Mokslo vyrai ir vi
suomenės gerovės gynėjai 
senai ragina valstijas ap
saugoti moteriškių ir ne
pilnamečių darbininkų svei
katų nuo pragaištingos nak
tinio darbo intakes, ypatin
gai stiklo, poperio, metalų 
fabrikuose, bet ligįsiol nė 
viena valstija neišdrįso pir
ma įvesti pas save kokių- 
nors permainų bijodama ki
tų šaulių konkurencijos. 
Panašioms reformoms rei
kalinga visų valstijų su
tartis. Tokia sutartis jau 
įvyko 1900 metais Paryžių-

♦

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukius j a vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji tiesa, 
ir

dienose

žemos Kainos 
|34

Tarpdėnls.
Tobuliausias išrengimas 

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

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

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

— labai ge-
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jDAKTARAS Ir CHIRURGAS' 

Ignotas Stankus! 
Titras Hetuvys daktaras 
baigęs mokslą steitavlška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis, 
Ind. ir epecijallškai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus Įrengė savo locną SANATORIUM 
(namini ligonbutj) ir užlaiko visokius Ilgo, 
niųs dėl gydymo ir darymo operacijų.

9 Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos Ir 

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

Jeigu sergi _ « 
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas;

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

1310 S. Broad st., *
-«• Philadelphia, Pa.

Buvo taip. Amerikos amba
sadorius Thomas O’Brien, 
atvykęs Romon 1910 m., 
pavedė savo klerkui nupirk
ti automobilių ir rup i uties 
jo užlaikymu ir gazolino 
pristatymu. Po keliomis ga
zolino bilomis pasirašė am
basadorius. Jau rugsėjo mė
nesyj, 1912 m. pasklydo 
gandas, kad petdaug gazo
lino išaikvojama. Būtent, 
tam reikalui sulyg bilų su
naudota 220 tonų. Liko in- 
tarti sekretoriai vagystėj. 
Senasis ambasadorius liko 
atšauktas, o jo vieton atvy
ko Thomas N. Page. Antra
sis sekretorius A. Benson 
pašaukta Washingtonan iš
aiškinti gazolino skandalą.

Mayzels Reumatiškas Aliejus ir Reumatiškas vaistas 
yra reumatizmo gyduolė.

Mayzels reumatiškas aliejus ir ruematiškas vaistas yra ruematizmo gy
duolė.

Aš ėl linksma moteris ir dėkuoju Dieuui už palaima, kuria jis man su
teikė. Aš kentėjau nuo ruematizmo ir sutimsii) sųnarrų ir jaučiau sopėjimą 
visame kūne. Nepalėjau miegoti. Kreipiaus pas visokius daktarus, kurie tik 
man buvo patarti ir mano ■ pinigai jau baigtai, kuomet mano vyras pasakė 
savo aptiekininkui apie mano negales, jis pasakė, kad aš turiu išbandyti May
zels Ruematiška aliejų ri buteli Mayzels ruematiškos gyduolės .Sunaudojus 
du buteliu tos nuostabios gyduolės mano sutinimai ėmė slūgti taip kad aš ga
lėjau miegoti vėl naktimis ir vaikščioti dienomis ir skausmai dingo. Patariu 
kitiems tų dyvną gyduolę, kurie tik kenčia nuo ruematizmo ir aš užtikrinu, 
kad kiekvienas, kurs tik vartos Mayzels Ruematiško aliejaus ir ruematiškos 
gyduolės, jie laimjs dieni), kuomet jie pradėjo.

Nuo Mrs. S. Schllsberg, 3729 W. 13tU St. Chicago, Ill.
Tos nuostabios gyduolės gaunamos pas J. Mayzels, apti-ekininko iš Var

snos '! "į.
Mayzels Ruematiška. Aliejus 50c. butelis Mayzels ruematiška gyduolė $1. butelis. 
ADDRESS 2424 S. OAKLEY AVE. ; CHICAGO, ILL.

Reikalauk S-O-L-O

AntH

baro

tanti vertę geros

se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už

balto
i padaryta degtinė išnepaprastai puikaus mišinio.Per daugeli metų sendintaąžuolo bačkose pirmsuteikimo publikai.miniai švelnios

geriausia
Žmones supran

ruginės degtinės
orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo

ganėdina kiekvieną žmogų.

prieprovos daro ^\SOLO degtinę
-geru vaistušeimynų

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 VV. Madison Sb
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Halsted Furniture Co
1936-1938

•UNIVERSAL

SO HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių 

Mes parduodame rakan
dus, kaurus ir pečius,

pigiau, negu by kokia kita krautuvė Chicago). N 1,$/ 
Ateik ir persitikrink. Pamatyk mus kainas r $/ /M

pirm negu pirksi. UV '
Graži dovana visiems pirkėjams; f/

Grynais p nigais arba ant lengviu sr:
išmokesčiu, zWfJS

Klausk vyriausiojo pardavėjo V. Makaveckio
PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

Didelis pečius, gvarantudja
ma, kad gerai keps ir virs, 
didelio formato, su kloze
tu. Tik

$33.95
Ši gera ąžuolinė komoda su 
dideliu geru veidrodžiu. Ki
tur už $15.00. Pas mus tik 

$9.95
Šis parliorui stalas, padary
tas iš geriausios ąžuolinės 
medžiagos, su gražiai iškar- 
buotomis kojomis. Tik $4.00. 
Vertybė

$2.45
Šis supamasis krėslas yra 
didelis, tvirtas ir parankus. 
Tik

$1.95

|»at<)buliiita, gv;ir;inTnota 20- 
čiai metų, yra geriausia 
mašina. Pamokos veltui. 
Kaina

$14.95

’ĖRFĖCTiO
Smokeless

<7^—Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 

(J didįjį krosnį.
Kokioj namų daly j jus nepanorėsit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnų aliejiniu šildytuvu.

Perfection yra parankiausias šildytuvas kokį tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždogkit mieg»jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsi- 
redysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį į valgyklą ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visą vakarą kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliejins šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa- 
nikeliuoti.

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių dūmų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną galima kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui.

Pardavėjai visur; arba rašyk o gausi pilną aprašymą. Kreipkis i by 
kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

'Standard Oil Company
(An Indiana Corporation!

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

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

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

**********************************
**
*
*
K ■ -- ■ , : - - .......... -.................#**************************

“KATALIKO”
Keliaujanti =■■

Agentai!
J. DIGRIS,
S. SZAFRANAUCKAS.

* 
% 

**
% 

* 
%* * * 
it* *

Stanislovas sioh.ksdIc
UŽLAIKAU vežimą, su kuriuom galiu patarnauti lietuviams per

vežime visokių daiktų kaip tai: Anglių, rakandų (forničių), nes esu il
gą laiką tame praktikavęs prie A. H. Andrews Company. Prekė pa
tarnavimo labai žema.

826 W. 34 St Tel. Drov. 1924
Mokina Anglų Kalbos.

3149 S. Halsted St.
Lietuviškos 
Lenkiškos 
Ruskos

Arithnictikos (rokundų)
Knyvedystes (bookkeeping) 
Stenografijos (greitrašystes) 

“Aušros” Dieninė Mokykla’

Gerbiamų Kunigų Domai!
„KATALIKO” kningyne galima gauti šauną veikalą

SAKYKLAI VADOVAS.
Parašė Kun. Kazimieras.

Paltarokas, Teologijos Magistras.
KAINA $3.50

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

Visi pamokslai perdėm yra be galo gražioj, nuostabiai 
malonu skaityti tuos

v

“SILTUr KJIIGWS
vaizdingoj kalboj parašyti. Labai 
pamokslus.

Nors šis veikalas skyriamas 
bet jis labai tinka kiekvienam, čia 
galo aiškiai ir skaisčiai išguldytas.

Juosmcnio 
vienos die- 
Krautuvės 

vakarais ir

pirmiausia kunigams, 
Bažnyčios mokslas be

J. M. Tananevičia, g
CHICAGO, ILL. fa3249-53 Morgan St.,

Seinai, Suvalkų gub

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

Phono Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN 
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

f LIETUVIŠKI dUBILIERIAI į 
V: Savo malonioms viengienčiams C:

:į: pranešame, kad' atidarėme savo :x.
naują didelę kratuuvę visokių si- \ 

F dabi-inių ir auksinių daiktų—laik- V 
Z, rodz.iių žiedų ir tt. Atsilankykit :z 
X tautiečiai, o patirsite, kad čia vis- X 
v kas gaunama , ir už tiktą kainą, v

Busit užganėdinti. Z

PŲPAUSKY BROTHERS, 
į: 3114 S. Halsted St.-, Chicago, Ill- Ž

“ŠALTINIO“ knygyne galima gauti gerų pigių katalikiškų knygų, 
kokių tik yra lietuvių kalboje.

“ŠALTINIO” knygyne gaunama maldų, dvasiško turinio knygų, c- 
lementorių, apysakų, dainų, mokslo knygų ir visokių rankvedžių.

“ŠALTINIO” Knygyne sukrautos visos knygos Seinų spaustuvėj 
spauzdinamos, daug kitu spausduvių ir Amerikoj, leidžiamų, taip 
kad dabar “ŠALTINIO” Knygynas vienas didžiausiu knygynų 
Lietuvoje.

“ŠALTINIO” Knygynas surengia Draugijoms skaityklas — bibiijo- 
tekas aptaisuose ir be aptaisų, kaip norima Knygynams ir šiaip- 
platintojams knygų nuleidžiama dideli nuošimčiai.

Be to “ŠALTINIO” Knygynas kasmet leidžia plačiai žinomą 
KALENDORIŲ To kalendoriaus išeina kasmet nuo 15 ligi 20 tukst.

egz. Kalendoriaus kaina 13 kap.

Knygynams ir šiaip platintojams knygų nuleidžiama 
dideli nuošimčiai.

Išgydysiu Jus mKfl PASLAP- III V Ua TINGU LIGŲ.

EBO CIGARETTES
10 for 5c _______ . SpeetaMataa knita 

iizgydo ko kiti negali.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dvaiu jua an 
visados. A 
gvarant noju 

kiekvien am n 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
tisą. Asss įsa 
gydysiu iru na 
pigiau ir,!* 
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Ali 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

DR. PETRAITIS, Dengtas
16756 Michigan Ave., Roseland, Ill. 

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 vai. 

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

Uranium Steamship
Company

Reguliarišką Pasažiorine Linija tarp

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

Geriausias iš visų rųšių
TYRAS—TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS

Isssigydyti Ir būti sveiku. Bodą Ir in- 
awariaavojimas dykai, ar gydysiąs! ar 
ne. Aas pritaikysiu mano maiaruaap. 
kęsui, pagal jnsu tagaleiima. Natrufe 
djHbet atsilankyk szendien.

Asz kalbu Uetuvlszkai. -

Western Medical Institute '

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

DR. RBNFBR. Speciali,!*,.
▼aLIr.lklS^Ov., aedel. 8r. Ikittdtai

Campanello — Gegužio 24th 1913
Aust rijos, Hungari jos. ir Rusijos 
pasažieriai gali^važiuoti į visas 
dalis Rusijos^per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

ŽODYNĖLIS

ŽODYNĖLIS
llETUVItni-DGllSXAS

IR
IRCLlSltl-LlEiUyiSKtS

LIETUVIŠKAi-ANGLIŠKAS
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpiaa savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len. 
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirks 
o nesigailės!

Prancūziškos skureles apdaruose........ $1.00
Audekliniuose apdaruose................... 75o

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. IGth St.r Chicago, Hl.a

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai

laiką laikantį, labiausiai naudojam: 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 14k.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

EXCELSIOR WATCH CO.,
804 Athaiueum Bldg.,' Chicago, HL

Krautuvnikų ir agentų domai.
Mes ingabename ir didžiame skai

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

Atvirutės su lietuviškais parašais.
Pasveikinimai vardo ir gimimo 

dienose.
Lietuviškos maldakuingės.
Paveikslai ir romai.
Dažančiai.
škaplieriai.
Medalikėliai.
Kryžiai.
Šventos lempos.
Šventyto vandens indeliai.
Stovylėlės.
Brangumuos.
šliubiniai vainikai.
Šermeniniai vainikai.
Lietuviškos Kalėdinės atvirutės.
Stonelės.

šuikšdukai , su lietuviškomis ir a- 
inerikoniškomis vėluvomis ir daug ki
tokių dalykų.

PILNAS KATALOGAS IŠSUN (SIA
MAS VELTUI VISOKIOMS KRAU
TUVĖMS.

Pas mus parsiduoda tik didžiuose 
skaičiuose (wholesale).

The Lipman Supply House 
Dept. 9.

527 So. Fifth Av. Chicago, Ill.

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

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

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

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 Juosnie- 
nys (support) yra sveikatos sugrą- 
žintojas. Jis yra apsergėtojum 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 
silpnas 
abelną
tuojaus ateit į musų Aptieki) 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.

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

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

leris ($1.00) arba šeši už 5.00 dolerius, bet idant 
perslatyt šį Juosmenį (support) ir duoti progą su
sipažint su musų Lietuviška Aplieka, nužeminsime 
prekę parduodami už 50 centų su šiuom pirmu dėl iš
bandymo orderiu. Mes norim idant kožnas vyras ži
notų kaip gera musų Aplieka yra duodami užganėdi
nančią progą 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
456

(Advt.).

TANKUS PLAUKINE J IMAI.-
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išron- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
' PIGIOS KAINOS.

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

************************* M
************** ********************  #

Russian - American Lina
Tiosiogiuis plaukinčjimas tarp RussiJ 

jos ir Amerikos didžiausiais geriaJ 
siais ir greičiausiais. Hussijos imp® 
ratoriškais pastiniais garlaiviais. Na® 
ji, su dubeltavu šriubu.

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

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

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.
E. JOHNSON and

A

CHAS. N. SMITH
Pritaiso 

bziluma, Gazą, Vandenį 
ir stogo blekes.

510" S. Michigan avė.. Tel. Oakland 3457 
lies- 2103 S. State st.. Tol. Calumet 1684

* * **
* * ** *

A.

27

CO., Gęncnd
Pass. Agent.
New York.

& CO,
Chicago, UU

Broadway,
A. B. JOHNSON 

165 West Kinzia st.,
Russian American Line Prieplai 
o 1st Street, Brooklyn, N.

___
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KATALIKAS

LAIKRODIS - BUDILNINKAS DOVANOMS!

1

o ♦ t,JUkA

;|j: Nauja Lietuviška | 

t ftlPTIE K* I 
j i J Aš atfldarlau naują lietuvišką Ž 
J !'’• Aptieks. Aš užlaikau Severos gy- <f> į ” duokles, ir gartaušią Trajanką ir t

Aptieka. Aš užlaikau Severos gy-

ill >

Ilgu Linijų Telefonai patys 
reklamuoja save.

Kuomet tik žmonės šneka apie biznį, politiką arba 
sportą; kuomet tik- moteris kalbasi, tai visuomet 
telefonas yra minavojamas.
Su pasididžiavimu apšnekama, kaip daug patarnau
ja tas nuostabus išradimas. Kitas stebisi, kaip 
mokslas greitai žengia pirmyn. Kitas širdingai už- 
kviečia jį atlankyti.
Nei koks kitas išradimas arba prietaisas, kurs taip 
dažnai minimas, parodytu tokį abelną panaudoji-
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“KATALIKO” 
DOVANA 

3249-53 SO. MORGAI! ST. 
CHICAGO, ILL.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR 
i ■■■■■■■MMnMaMBMMMBMMMi 
I HISTORISM APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo ,, 1.5099

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sią anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytojų 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- 
Bioj 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
3219-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

A

/ Saugokis \ \ 
B nuo netikusių pa- V 
r mėgždžiojimų ir bu- V 

tinai reikalauk tik- 1 
ro Pain-Expeller (skaus
mo prašalintojo) su įka- 

.ru, kaipo formos ženklu, 
kaip augštai matosi.

Mes duodame gražią dovaną tiems kurie užsira- 
laikrašti “Kataliką” pusantriems metams( taiSO

yra 18 mėnesių) prisiųzdami tiesog ant musų ran
kų tris dolerius, tai aplaiko puikiausią dovaną $1.25 
vertės budilninką. Šis laikrodis yra gvarantuotas. 
Eis gerai — nei skubindamas, nei vėluodamas.

Siųzdami pinigus už laikraštį “Kataliką” a- 
dresuokite:

“ KATALIKAS”
3249 SO. MORGAN ST., ' CHICAGO, ILL.

w
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AtmokateAngliškąkalbą?J
ę Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai- Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietnviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons iu Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliukus žodžius., Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietnviškai-Angliškas SU Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. GĮ Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. «] G prie galo knygos telpa pamokymas tiesas, kurie nori 
palikti Jugtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais, Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitos suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25$1.50
Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo

ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

.. Jonas M.'Tananevlčia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III

geriausins rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tivyuKs. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorlvt
5462 S. Halsted st. arti 59 g. 

Telefonas Drover 2773
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IK weaei. nuu y iki iz popiet; nuo o iki o vai;,
& *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

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

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

£ 
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* 
* 
* 
*
* 
*

HEPUPIRBSTH
Proga užno
išsigydyt

Patrakime
{kylą;

D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 išžudymą 
Ta $10 protfa yra lygiai del visu, didžiu ir maz 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziiiusj bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testjs ilgai”.

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

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmonos, mažai patruko arba vidntir.iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atideliouma-, ntempi- 
mąs, paslidintas arba virtimas, kosėjimą-* arba 
cziaudejlmas gali padidinti justi patrūkima iki 
miląiniszko didumo ir all vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod^l kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydy t i Dakta
ro Flinto budu uz S10. •

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

ras

Kadaisia Senai
ADAISTA fermeriams buvo eysta bėda. Vakare par- 
vėžliojęs iš lauko dirbęs, jis turėjo dar šimtus mažu 
darbeliu apie namus, tvartą, daržinę ir kiemą. Tie(dar

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

Jei jus branginate poilsiu ir norėtumėte išvengti bereikalingą 
darbą, jus pirkit I H C mašiną, kuri yra pagirta ir tarp visą 
turi gerą vardą. I II C mašinos yra dirbamos tinkamai perdėm 
ir tarnauja ilgus metus pasekmingai. Ar tai jus norite pjovimui, 
vandens pumpavimui, laistymui, elektrikiniai šviesai, separatoriaus 
varymui, daiktų pataisymui ir atlikinėjimui daug kitų vargingų 
ir nuobodžitj farmos darbelių, jums reikia

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

I H C Aliejaus ir Gazo Mašiną
I 11 C mašinos yra pritaikomos įvairiausiems darbams — pjo

vimui, laistymui, pumpavimui ir t. t. Visaip prituikoibos — vertika
liai, horizontaliai, galima ant vietos pritaisyti ir kilnoti. Didumų 
visokių yra nuo 1 iki '50 arkliij spėkos. Jos varomos guzu, kerosi- 
nu, nafta, alkoholiu. Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos.

Pareikalauk, kad vietos I 11 C mašinų pardavėjas išparodytų 
mašiną ir išaiškintų visas jos dalis, (lauk nuo jo katalogą arba 
rašyk tiesiog:

>

322 S. STATEST., 2roFloro
Tarp Jackson-bd. ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

m I 1 ■ SPECIALISTASDaktaras Wsssig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

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

iki 8 po piet. NOdčlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO:;1759 18th St., kampas Wood St. (viršum čo- 
vervLų storo). Phono Canal 3263

j

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJAMU '

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

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) .........
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ..............................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ............... .........
5. VAI Aš PAKIKSČIAU .....................................
6. UŽ ŠILINGĖLĮ ................................................
7. DOVANOJO (dzūkiška) ...................................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .................................
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA........................
10. SAULELĖ RAUDONA ...................................
11. LIHGO (latviška) ..........................................
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

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

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI S1.00 DOLERIS.

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 nebevįen 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 kningynuose ir krautuvėse 
________________ Reikalaukite visur.

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

■MWA!■. Jfr. :W A‘<
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Li£NY& J
į Visuomenes, literatūros ir politikos į

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybė Lietuvninku” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiolios 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 ;.Er prenumeratą siusti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam .-Įsus, adresu:

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

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

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

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
PčtnyčD (r paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svbb,o prenumerata kaštuoja me
tui tik $£.OO, 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 panedėliais, u- 
tarninkais ir ketvergais mokoma šok
ti. Šokiai prasideda 8:00 v. v.

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

Tel. TIMS 41M 
—KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes pabirbti isz 
gerausio tabaka 

Jos. Bartkowiak, Iszdirbsju.
4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL

J. W. Zacharewicz 
NOTARAS

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

Kreipkite, prie tantieczlo kuris yra 
atsakantis o risados gausit teisinga pa
tarnavime. PrleszalSsv. Jurgio basa. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 6423 

vwwwvvwwww

J “KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SlŽ 

X KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 
KORTĖS).

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5o. 'V

Mindaugas Uetuvos Karalius.
Keistutis Lictuvos Didis Kunigaikštis.
Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis. t
Vilniaus Katedra. g
Gelgudą pilis (Kauno gub.,) stovi ant N ėmimo Kran

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

piUs..^ • ’ &
Lydos pilis. (Vilniaus gub.,) pastatyta D. ti. K. Ge

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

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

•OJ®* L < • Ii.

14. Lietuviškas namas. " ~
15: Siesikių rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno

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

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

18. Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9,

-ft.
&

.6

10



ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pųm., 

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

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

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

1909 W. 20th' St.
Marf. Kadzievskis, Kas. 

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

2118 W. 20th St.’

ADMNISTRAęiJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO y. ir K. 
Juųz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Avę.
Joseph J. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Ave.
Frank Bauba, Raštininkas 

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

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

4600 S. Paulina St.

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

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

425 S. Grant St. *
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St.
Kučinskas., Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

J.

K.

P.

administracija DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, Pirmininkas. 
4Q45 So. Lincoln St.

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

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

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

ŠV.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Purk Avė.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

R. F. D. No. 1 Box 172
Alex četbauskas, 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, Bastin., 
\ ■ • ' ' ' - ' 

’ 238 Slocum Ave.

administracija dr-stės ŠV.
MATEUŠO APAŠTALO.

Bęn. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stone vice, Vice-Prez.,
858 — 33rd St.

Nikolimas Overlingas, Raštį. Prot., 
324a- įį Morgan St.

AntanŽs Ka'sparaviez Rašt. Fin.,
3416 Auburn Ave.

Išdininkas, 
ŠĮj- — 33rd St.

IgnacaSii’Brazauskis, Knygius

Kazimieras ■, P. Sirus,

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

462 E. South Stį.
Antanas ŠęšĮ^vjčiųs, Vlce-prezideų. 

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
501. New Gi;aųd S(., 

.34. Logan St.,
Kązim. Deltuva, Finansų, Sekr. ln 

96 Logan St.,
Jonas L(adkus, Finansų Sekr.

,JtŽ5 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Jonas Klimas, 
1853 W. 45 

Vincas Petkeviče, 
4403 S. Honore St.

V. Szarka, Prot. Rašt.
4540 So. Honore St., 

Jonas Barkauskis, Fin Sekret. 
4628 So. Wood St.

Jasulaitis, Kasierius.
4514 So. Paulina St-, 

Trakšęlis, Gvardijos Generolas.
4557 S. Hermitage Ave. 

Bonęvičią, Gvardijos Maršalka.
1849 45 St.,

ima DIVIZI- 
TOWN OF

Pirmsėdis.
St-, 
Pągelbininkas

V.

K.

L.

vyriausybė susivienijimo 
LIETUVIU NAMU SAVININKŲ. 
J. M. Tanąnevičę, Pirmininkas, 

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

3200 Įlliuoia Co.uęt
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JONO KRIKŠTYTOJI.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

Jpųąs Kazuįąuskąs, Fin. Rašt.
Joųas Zylvitis, Išdininkas,

841 W. 33rd St.,

ŠV,

2-ras,

ŠV.ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JURGIO>tftAREIVIO K. WILKES 

jC BARBĘ, PA. 
jjBaukus, Prezidentas. 

^25 S. Grant St.'
J. Stanciką, Vice-prezid.

57 Oąk Ląnę.
S. Piąskis, Prot. Sekr., 

462 E; South St.
.•» J. Daušys, Kasierius, 
r 1»8 N.
SV. AdomyAkiį I Rinanąų, Seki., 

34įį' Logan St.
J.- Ąųekeį|is, IĮ Jin. Seki-? 

New Grove St.

ADMINISTBAWA SALDAIAUSIQR 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

John P. Ewaldas vie-pirmiu. 
3247 Emeę-ąld Ąvę. 

Ant. Mosteika, P-rotokolų Raštin. 
^1 —. 33rd Rl.

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink. 
1,717 Cai^į ęt.

Jonas Kjąuękąs, Jzdiuxnkas, 
840 — 33rd ’6t. 

- gTi/’J1 ■ J-— — t .......'

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo 
Narių
ga^ę) su pęržiurėjįmų visų popie
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort-

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.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

Su
Raz. Kątųtis, Prezidentas, 

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

3.247 Emerald Aye.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

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

godone,

200.

Tėmykit nariai.
šv. Jono K. dr-jos nariai privalo 

visi, prįbųtį nedėlioj Spalio Į9 d. l:(10 
vai. po pietų į šv. Jurgio salę. Ei
sime pasitikti J. M. vyskupo. Pribu- 
kit su dr-jos ženklu ir baltomis pir
štinaitėmis. Už n.eprįbuvimą bausme 
pagal įstatus.

St. Stanevičia, pirm.
J. Sereiką, rašt.

®H

Draugija ‘,Dailydės’’ laiko savo 
susirinkimus kas po pirmam pirma 
ketvergą ir po 15 pirma kętvęrga 
vakare I. Mikąląujuna svetainėje po 
No. 2334 So. Leavitt St. Kampas 
23 Pl. 7 vai. vakare.

(36-49)

Tėmykit nąriąi,
šv. Stanislovo dr-stė \. įr Ę. da

lyvaus pašventinime kampinio akmens 
naujai statomai bažnyčiai nedėlioj 
Spąlio 26 d. 2 vai. po pietų. Visi na
riai privalo pribūti su baltomis pirš
tinaitėmis ir dr-stės ženklu minėtoj 
valandoj į šv. Kryžiaus salę, iš kur 
eisime pasitikti J. M. vyskupo. Uą 
nepribuvimą 50c. bausmės.

F. Raubą, rašt

Tėmykit nariai!
Liet. Teąt. Draugija šv. Mar

tyno, turės savo čvertmetinįų susi
rinkimą, subatoj, 18 d. Spalio (Oct.) 
1913 jU., 7:30 vai. vakare šv. Jurgio 
Ran. parapijos svetainėj, ant kam
po 32 Place ir Auburu avė. susirinki
mas atsibus subatoj iš priežasties bu
siančiojo nedėliojo apvąikšeiojimo. 
Kiekvienas narys privalo pribūti ant 
šio susirinkimo, nes bus labai daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Už ne
pribuvimą bausme 50c. be jokio išsi
kalbėjimo.

PASARGA: Apvaikyčiojiman kož
nas narys privalo pribūti su baltom 
pirštinaitėm ir ženklu Dr-jos . susi
rinkimų svetainę, nedėlioj, 19 d. 
Spalio (Oct.). 1913 m., 2 valandą po. 
pietų, iš kur paskui eisimę incorpore 
pasitikti arci-vyskupo. Už nepribu
vimą aut apvaikščiųjimo 
$1.00.

Didelis Puikus Balięis!
Parengtas Sij^ano Daukanto Jau- 

nuom. Teat. Kliubo. Atsibus uedėlio- 
je, 26 d. Spalio, (October), 1913 ni. 
South Side Turner Svet., 3143-47 So. 
State St. Balius prasidės 5 vai. va
kare Inžanga 50c. prie duriu svetaines 
Iš kalno perkant tikietuą galima gau
ti po 25c. sekančiuose vietuose: pas 

i Kliubo narius, MIKO TĄNANEVI- 
ČIAUĘ Rangoj, 670 W. 18th Ęt., J. 
M. TANANEVIČIAUS Bankoj, 3249- 
53 So. Morgan St., A. OLSZEVSKIO 
Bankoj, 3252 S. Halsted St. ant West 
Sides pas MIĘ4 PALIONĮ, krautu 
vėj, 2323 So Leavitt

Nepraleiskite šios 
tos tokios šį metą, 
kviečiami atsilankyti 
tainę ant musų iškilmingo Baliaus, 
nes šis Balius bus padalintas įvai
riais šokiais, spalvuotu sniegu (snow 
ball) ir kitokios žaismės pagal publi
kos norą. Teipgi puiki Orchestra gra- 
jys įvairius šokius, o mes galėsime 
smagiai pasišokti ir linksmai laiką 
praleisti. Prie progos pranešame, kad 
pusė pelno nuo 
riama įrengimui 
tvakarinčj dalyj 
18-tos gatvių, 
atsilankimu šiame Vakare prisidėsite 
prie taip prakilnaus darbo įsteigimo 
Viešo Kningyno. Visus kviečiame at
silankyti,

Simano Daukanto J. T. Kliubas.

. ANT PAĘPĄVIMO.
Ant pardavimo.

Sęptynių rūmų namai, lotas 50 pė
dų. Tik $1.500. Dalis grynais pini
gais. 8909 Union avė.

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

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

Septynių kambarių namas, 
31 pėdą. $1.900, Dalis grynais 
gaiš. 8853 Wąllaee St.

100 pėdų lotas ties 
Pravesta vandens 
šąlygatviai. Tik

gry-

lotas 
pini-

ir 89

bausmė

g- 
dos,

Halsted 
ir srutų du- 
$12 už pėdą. 

Georgę Brinkman,
8688 Vincennes Rd.

Parsiduoda grocernė 
kandais (forničiais). 
su rakandais ir be jų. 
rai išdirbtas. Norima
važiuoti į Lietuvą, todėl parsiduoda 
pigiai.

su visais ra- 
Galima pirkti 
Biznis yra ge- 
umu laiku iš-

Su pagarba, 
J. Andriejąuskis, 
M. Z. Kadzievskis,

Str.
progos, nes ki- 
nebus, visi yra 
į šįą puikią ąve-

šio vakaro yra ski- 
Viešo Kningyno pie- 
miesto ant Union ir 
taigi Tamista savo

Parsiduoda pigiai saliunas. Biznis 
gerai išdirbtas. Parsiduoda del ligos. 
1616 S. Halsted St., Chicago, Ill 

(42-3-4)

Parsiduoda bučeruė 
riausioj vietoj visos 
Bridgeporto. Jei kas 
nj, pirkti atsišaukit,
striukam laike parduoti.

834 W. 33rd. St.

ir groserne ge- 
apielinkės ant 
noi?i geną biz- 
nes aš noriu

Parsiduoda du lotu ties Morgan ir 
35 St. Parsiduoda pigiai.

Jonas Miškinis,
930 W. 35th PI.

Pre z.
Kas.
A. J. Kasparas, rašt.

3416 Auburn Ave.

pirmin., 
Ąvę.,
J.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Iždininkas, 

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, 
-pgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija 
teatsako ’ ’.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUBYKIT PINIGUS!

“ Keistute ” Paskolijimo ir Buda- 
.•ojimo Dr-sĮė (Spulka) No. 1.

Nąųją 49 Serija prasidėjo ketver
ge, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
itsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Ųinųįs Court, kąmpaą, 33čios gatįvės.
Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie

nas ar viena galį, užprašyti keletą 
ikcijų. Akcijos užsibaigia 
uetų ir kiekviena akcija 
jlOO.OO.

Todėl kviečiame Lietuvius
Mvaitės prisiiąšyti prię šios Drau 
gijos (Spiilkos), nęs tai yra geriau- 

' is buSas del sučėdijįmo pinigų.
ši Dr-ja (Spųlką) yra seniausia iš 

. isų J^btuviškų ’ Spulkų Chicagoje.
Virš npnėta Draugija (Spulka yra 

o priežiūra valstijos Illinois ir yra 
edaųm. pagal tiesas valstijos.
Skoliname pinigus aut lengvų iš- 

1 ygų del pirkimo arba statymo na
šų, ant pirmo morgičiaus (Mort

gage) su peržiūrėjimu visų popierų.
Su godone,

Ben. Butkus,’ Prezidentas
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones: — Yards 27IQ — Wabash 2200.

J.uoz. Ridikas, Kąsįęrius, 
3151-3253 Illinois Court.

už 6%
atneša

ir Lie-

LAUPYKITE PINIGUS!
TęMYRIT lįfĘTGYĮĄI!

“Lietuva“ Paskolinijimo ir Namų 
itatymo. Draugiją (SpiRka).

39 Seriją pęasidįiio ųtąęuiųke, rug-
1913. Sųsiriąkimąi at-: ijųčio 5

’ ūbuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Šemaičio. ąvętąiųėję, So.

. 'Juion St., kampas 18tos gatvės.
[ Akcijog hhi.4% ?5c., tųdel kipkvie- 
■ aas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen- 
Z.ua arba dolerius j savaitę, ęęuna 
mčėdyti pinigus del savo atįei(ties. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6^ me
tų ir atneša $10(1.00.

Todėl kviečiąųje Lietuvius, ir Lie
tuvaitės priirašyti.

;* Virš a.Ąętą y-
;a po priežiūra valstijo. Ūlinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Narių domai.
Šv. Juozapo dr-stė laikys savo su

sirinkimą nedėlioj spalio 19 d. 1 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus salėj iš prie
žasties pašventinimo kampinio ak
mens naujos šv. Kryžiaus bažnyčios. 
Pašventinimas atsibus nedėlioj spa
lio 26 d.; tą dieną visi nariai ąutroj 
valandoj po pietų turės pribūti į šv. 
Kryžiaus salę ir dalyvauti akmens 
pašventinime.

Linksmas Vakaras!
Parengtas Lais. Jaun. Dram. Drau

gijos. Nedėlioj, 19 spalio (Oct). 1913. 
Freiheiį Turner Svet. 3417 S- Halsted 
St. Pradžia 5 Vak-į>. p. Tikietai 25c. 
35c ir 50c Stato-, scenoj pirmu kartu 
J. Uktverio juokingą farsą ‘.‘Akto
rius Sudegusio Teatro“

šitas veikalas yra statomas pir
mu kartu, jis turi savije daug ne
paprasto, juokingo apsireinškimo ir 
žingeidus tame, delko “aktorius su
degusio teatro ’ ’, po perstatymui dai
nuos viršminėtos draugijos Choras ir 
propramui pasibaigus bus PUIKUS 
BALIUS.

Kviečiame visus atsilaųkyti, o bu
site pilnai užganėdinti. Su pagarba 
Komitetas.

(42)

Parsiduoda namų rakandai (forni- 
čiai). Savininkas išvažiuoja i Lietu
vą, todėl parsiduoda pigiai.

1711 Newberry Av. ties 18 g.
(42-3)

Ant pardavimo, Saliunas, šokių sa
lė ir kvatierai 
giai:

Atsišaukit po
2350-52 Blue

ruimai. Parsiduos pi-

adresų:
Island Av. kampas 

Lincoln St.

Valdyba.

» Tėmykit, nariai.
Visi nariai šv. Mateušo dr-stės pri

valo pribūti su dr-stės ženklų ir bal
tomis pirštinaitėmis į šv. Jurgio sa
lę, nedėlioj spalių 19 d. 1-mą. vai. 
po pietų, iškur eisime pasitikti J. 
M. Vyskupo. Už nebuvimą 
pagal įstatų.

j B. Butkus, pirm.
N. Overlingas, rašt. 

Susirinkimas.
• D. L. K. Vytauto dr-stė laikys sa
vo susirinkimų šv. Kryžiaus salėj, 
spalių 25 d. 8 vai. vakare iš prie
žasties pašventinimo kampinio ak
mens
si nariai 
daug apkalbėjimų, 
bausme pagal įstatus, 
bus spalių 25 d.

J. Klimas, 
V. šarka,

bausme

Balius.
Jaunų Lietuvių Lavinimosi Klįu- 

bas rengia spalių 26 d, š. m. Freiheit 
Turner salėj, 3417 So. Halsted g., 
didį iškilmingą balių. Prasidės šv. 
po pietų; 25c. porai.

širdingai kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti, gražiai pasilinksiny- 
i, padoriai pažaisti, naudingai laiką 
praleisti. Puikia, muzika. Bus kuo- 
niandagiausias apsiėimas su atsilan
kiusiais. Komitetas.

(42-3)

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

(40-46)

st., 
Ill.

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

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

naujai statomos bažnyuios vi- 
privalo pribūti, nes bus 

Už nepribu vinių 
Pašventinimas

(42-3)

pirm, 
rast.

21-MAS APVVAIKščIOJĮMAS, TEA
TRAS IR BALIUS-

Lietuvos Historiko Siųiauo Dau
kanto gimimo dienos atiųinčiai Si- 
mano Daukanto Draugja spalių 
(October) 19 d. š. m. parengia 21-mą 
metinį apvąikščiojimą-pumiuėjimą šv. 
lurgio K. parapijos mokyklos salė
je, kampas 32 PI. ir Auburu avė. 
(ant Bridgeporto). Pirmiausiai 
bus prakalbos ir dainos, paskui bus 

■atlošta trijų veiksmų juokai “Gyvie
ji nąbuSniųkai” — labai puikus per
statymas, pirmusyk Chjcągoje. Pa
sibaigus teatrui prasidės balius — 
pasilinksminimo vakaras. Salų bus 
atidaryta 3 vai. po pietų. Prakalbos 
prasidės 4 vai. vakare. Sąlėu įžan
ga ypatai 25c., 50c. ir 75c.

Todėl Simąup Daukanto Draugiją 
tau apvaikščiojimąn, teątĮąu ii; ba
iliui nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ir pri
sidėti prię bendro lietuvių -kilimo 
Chicagoje. Bus geri kalbėtoją! ir la
bai dailus ir juokingas teatrus. Vi
sus kviečia Komitetas.

(40-1-2)

VYRAI!! Kas gyvas, turi sveikas 
kojas, nori pasilinksminti ir gražiai 
praleisti vakarą. Drožkite į Balių, ku
rį rengia “Kanklių“ Draugija NE
DĖLIOJĘ, SPALIO 19 d. 1913 M. 
Meldažio Svet. 2244 W. 23rd P!. Pra
džia 6 vai. vak. įžanga 25e,_ ypatai.

Šokiams grajins tokia puiki mu
zika, kokios kituose Koncertuose 
neišgirsite Rengėjai yra padėję, vi
sas savo jiegas, kad suteikus sve
čiams visas progas kuolinksmiausiai 
praleisti laiką Atsilankykite, o kito 
lnusų baliaus lauksite. Visus be skir
tumo Kviečia KOMITETAS.

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

(41-2-3)
kerte 1(5 st.

Parsiduoda saliunas, labai pigiai. 
Aut gatvekario linijos. Netoli dirb
tuvių. Di dėlė salė dr-sčių susirinki
mams, 
ną

Turiu du bizniu, todėl 
nariu parduoti.

1500 Wcnthworth Ave.
Chicago Heights, Ill.

(41-2-3)

vie-

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGA lietuvaitė gerai 

nanti stenografiją (shorthand) ir 
pewriting; geistina taip-gi, kad 
nusimananti ir kningvędystėj. 1 
mokėti gerai lietuviškai ir angliškai. 
Kreiptis į “Kataliko išleistuvę. 
3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

i ži-
' ty-

but
Turi

Nuo administracijos.
Leonas Daulius, prisiųsdaiąas pre

numeratą, ucprisiuntč savo adreso. 
Negalime siuntinėti laikraščio. Tegu 
tuoj prisiunčia savo adresą.

“Kataliko“ administracija.

Vajyonininkai Tčinykitc!
Norėdami gauti Kalėdoms plotke- 

lių meldžiu kreiptis pas
Fr. ClįĮojjiackį, 

4718 Winchester Ave., Chicago, Ill.

Paieškau brolio Juozapo Saugardo. 
paeina 
vo p. 
lą.

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

Rieta- 
reika-

Pranas Saugardas
4502 S. Houore. Stį., Chicago, Ill. 

(41-2-3-4-5)

Paieškau pusbrolio J. M. žydelio. 
Paeiną ig Vilniaus g. Valkininkų 
par. Pašalčio k. 24 m. kai Amerike.

Pats ar kiti rašykit.
S. Tareilą,

324 River St. Paterson, N. J.

Paieškojimas. Atvažiavo Valerka 
Sibicka pas Aną Sibieką. Bet, at- 
vąžiavusi ant adreso, jos nerado. To
dėl. Vąlerka Sibicka. tegu J^r^ipiąsi į 
Tananevicz Savings Bank ir gaus a- 
dresą Onos Sibickos.

****%********************** *sf* **Ii * **t*

* Telephone Yards 687

| DR. G. M. GLASER,
> 3149 S. Morgan St, Chicago, 111.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
port, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 
moterų ir vyrų. Taipgi darau J 
visokias operacijas. *

........ . ................................ .*

*****
f*i* ...* ******** ******** *********

Ar mątei. kada-nors lųikrašt} 

“DRAUGĄ’4? 
“DRAUGAS” yra 8-nių. puslapių 
didliąusįo formato, vedąmas ge
riausiu redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildeną svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“OftAUGIS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsjęciuose melams $3. puse! mėlį >j.6p 

Rašydami laiškus adresuokite 

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

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

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

rite paąiliuosuoti nuo pasididinančių 
gyslų, sunkaus traukiančio skausmo 
vyriškume, Hydroceles, Kylos, Hemo- 
rrhoidų, Raudonosios gyslos (nie- 
žiančios arba kruvinos), žąrnų užsi
kimšimo, Pilvo, žarnų ir iš Kepenų 
ligų. Mano budai gydymo yra go
riausi ir prekes žemiausios, dėl to, 
jog aš noriu idant kožnas vyras no
rintis sau sveiku pasilikti naudotųsi 
šiuom mano gydymu.Aš asiibiškat 

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 
pasakysiu kokiu budu galite but 
palengvinti. Aš nepraktikavo- 
ju. Aš suteikiu gydymą, kuris 
veikia greitai, paslaptingai ir be 
jokio skausmo.

Nęrviski Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi-, 
jaučiat norinčiais dirbt, esate 
nuilsę, turit skaudamą nugarą, 
galvos skausmą, pilvo, kojų ar-, 
ba abclną skausmą: Čia yrą 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

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

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

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, 606 Prof. Ehrlicho, 
Salvarsan, 914 arba kitas ko
kias nors gyduoles, kol nematy
si mano naują išbandymą krau
jo. Ateik po nr. 456 South 
State St., dėl pažiūrėjimo ant 
savo kraujo. Gali but taip gy
dytu, jog turėsi čystą kraują ir 
galėsi but tėvu sveikų ir čystų 
vaikų. 4 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 Jūsų stiprumą kai
po ir vyriškumą ? Aš sulaikau 
nepaprastą nubėgimą sėklos, 
suteikdamas greitai veikiantį ir 
tikrai išgydomą gydymą. Ar 
atmintis Jūsų yra prasta, mie
gat blogai, turit sapnus su nubė; 
gimais sėklos, pohucijas ar gal 
vyriškumas Jūsų naikinasi? Ar 
turite plakimą šinlięs, drebejū 
mą kūno, esat greitai uždustam 
tys, o gal mažum kenčiat nuo 
firapuolusio vyriškumo? Ar 
ytiški organai Jūsų yra maži, 

silpni ir nykstanti?. Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš prirengiu vyrus prie 
ženatvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gydymo ir vartosit Jį teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.
X Spindulių Egzaminacija.
Mano nauji X—Spinduliai dėl 

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

AS gviiraniudj 
gira gydymą.

Originališkus be sKausiuo
Budas.

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

G
Geriausi Medikališki Ofisai,
Aš turiu didelius, puikiai iš-' 

taisytus ofisus su visokiais in- i 
strumentais, elektriškais apara- i 
tais, saintifiškais inrankiais ir I 
gabiais painačninkais, pagelbė- I 
darni surasti Jusu tikrą figą. Aš 
suprasiu Jūsų padėjimą po išeg- 
zaminaviniui 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 
Juięs padaryt. Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite but svei
ku ir stipru, teip jog galėsite ap
rūpint šeimyną sąvo, ateikit dėl 
persitikrinimo ką aš galiu pa- i 
daryt.

Lietuviškus Specialistas.
Aš gydau daugiau Lietuvių li- 

koks kitas dak- 
to jog mano 
kalbantis San- 

Specialistas persta-

gomų, negu 
taras, dėl 
Lietuviškai 
draugas, 
to aiškiai ir* lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. - Visus .pamoki-—1 
nimus lengvai suprasit,’ nes bus • 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit i mano, ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ma
ne, galit but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjiino krau-^ 
jo. Mano gydymas veik®^ 
teip greitai, jog neivikalmflRl 
trotyli laiką nuo darbo. > Vis
kas yra slaptoj užlaikyta. Ga
lite man tikėti. Kaštai gydy
mo yra teip maži ir mokėjimas 
lengvas, žinodamas jog gydaisi ■ 
pas teisingą daktarą, kuris vi- I 
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Ncatidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, yie- j 
toj priežasties pinigų. Sveika- I 
fa Jūsų yra brangesnė negu pi- I 
nigai. Jeigu uždirbate.mažai, I 
arba esate be darbo, galite mo-I 
kėt už gydymą po kiek galėda- I 
mas ant išmokėjimo.

Mano gvaranrija.
Mano geriausia gvarancija 

yra, jog nereikalauji mokėti 
a.nei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti į 
išrašytą gvaranciją gydymo le^J 
gališką*kožnoj Chicagos Banko® 
Aš esmių vicninlėlis speciali® 
tas Amerikoj, galintis suteikt t<H- 
kį tikrą užtvirtinimą ligoniai!® 
savo, kas link atsakančio gyd®' 
mo.

Ateik arba Rašyk.

Aš noriu pasimatyt ir pas 
kalbėt su .Tumi, bet jeigu nė] 
galimu pačiam atsilankyti, d 
rašyk laišką išaiškindamas i 
sus savo symptomus ir pasuki 
iš kokios "ligos nori but išgyl 
tu. Aprašyk man visą istaB 
padėjimo savo, o aš tąsyk įpl 
sysiu laišką su patarimu. II

Nekentėk nei vienos Dieno

Iškirpk šį adresą iš šio 1J 
raščio ir atsinešk jį į mmio 
sus. Įsitėmvk ateidamas gq 
SOUTH STATE ST., nr. 456, ’ 
aš esmių vieniutėlis specialis 
galintys suteikti ligoniams S: 
tokį prieinamą terminą.

DAKTARAS D. D< RICHARDSQN1
456 SOUTH STATE STREET

CHICAGO g

456 South State St., yra nrivatiškas inėjrmas j mano ofiskJ 
viršum Gvarantuotos Aptiekus. The Guarantee Drugstore wM 
priešais Congress Street (Galįvęs). Į:ūlėmyK numerį 456^1 
durių. • Atsilankyk dieiionii nuo 9 ryto iki 4 po piet ir ųuo® 
iki 7:30 vakarais." Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesia® 
darbo, nęręikąląųjat namo eiti dėl permainymo (.trabužiųj 
dcliomis' ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai. J® * ;
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VIETINES ŽINIOS, i ii
Gražus vakaras ant North 

Side.
Nedėlioj, spalio 5 d., šv. 

Mykolo A. salėj ant North 
^ide, Lietuvių Dramatiška 
^■‘-stė statė scenoje dvi ko- 
Baediji — “Užkerėtas Jač- 
rkus” ir “Vienuolio Disputą 
su Rabinu”. Abi buvo loštos 
pirmu kartu Chicagoj. Abie
jų veikalų lošėjai, mano 
žvilgsniu, atliko gerai. At
lošus pirmąjį veikalą, buvo 
monologas “Kaip aš atvy
kau į Rygą”. Atliko p. V. 
Ascila. Šitame veikalėlyj nu
piešiama nesmagumai žmo
gaus, kuriuos sutinka pir
mu syk atvykęs dideliu 
miestan. Po to grojo vaikiu
kų benas. Labai dailu buvo 
ir gražu, kad maži vaiku
čiai taip gerai gali išsila
vinti. Po to sekė antro vei
kalo perstatymas. Dar buvo 
ir deklemacija ir paskui 
kalbėjo d-ras A. Rutkaus
kas. Iškalbingai nurodė gir
tuoklystės vaisius. Pasako
jo, kaip svarbu yra užlaiky
ti sveikatą, kaip baisu yra 
sirgti ir išreiškė apgailėji
mą, kaip žmonės silpnina 
ir naikina girtuokliavimu 
ir rūkymu tą savo bran
ginusįjį turtą. Kalbėjo ir 
apie tautinius reikalus. 
Priminė apie L. Mokslo 
Dr-ją. Po prakalbos L. G. 
D. dr-stės choras uždaina
vo keliatą dainų. Per visą 
programą susirinkusiej i 
gražiai užsilaikė. Yra labai 
gerai, kad žmonės rūpinasi 
surengti tokių gražių vaka- 

_ rų. Tai labai naudinga. Su
sirinkusieji čia linksmai ir 
gražiai laiką praleidžia ir 
pasimokina. Yra labai ge
rai, kad “Kataliko” išleis- 
tuvė išleidinėja tokius ge- 

^•us veikalus, kaip “Užkerė-
Jackus ”. Patartina vi

sur tą veikalą lošti. Jis yra 
geras, pamokinantis ir žmo
nėms labai patinka.

Dr-stės narys.

Žmogus, eidamas į nevėdi
namą teatrą, 50 kartų grei
čiau užsikrės liga, negu vė
dinamuose. Todėl yra dide
lis skirtumas tarp tųdviejų 
rūšių. Sveikatos departa
mentas labai pataria eiti 
tik į tuos, prie kurių kabo 
apskelbimas, kad teatras iš
rengtas sulyg įstatymų rei
kalavimo. Šis įstatymas dar 
nėra griežtai priverstinas 
ir krutančių jų paveikslų te
atrų savininkai labai jam 
priešinasi. Jiems labiau ru
pi doleris, negu žmonių svei
kata. Todėl jie ir neužsipel
no žmonių palaikymo.

“Kanklių” dr-jos vakaras.
Praeitą nedėlią minėta 

dr-ja buvo surengusi labai 
puikų vakarą. Buvo lošta 
dviejų veiksmų komedija 
“Musų gerasis”. Lošėjai jau 
ne pirmą kartą pasirodė 
ant estrados, yra pusėtinai 
prasilavinę ir, mano žvilg
sniu, atliko labai gerai. Ge
rumu gal truputį labiaus 
už kitus atsižymėjo p-lės M. 
Gurinskiutė ir J. Raudoniu- 
tė ir p. J. Jakaitis. Po loši
mo “Kanklių” puikus cho
ras sudainavo kelintą gra
žių dainų. Gaila, kad žmo
nių nedaug tebuvo. Vakaras 
užsibaigė šokiais.

at-

Jurgio 
d. dir- 
Sulyg 

išrink-

>■ t- ‘

papultų į neišbredamą var
gą. Straikuoja virš 12.000 
kalnakasių. Reikalauja ge
resnės algos ir geresnių dar
bo sąlygų. Kol straikas ten 
nepasibaigs, niekas neturi 
ten važiuoti.

Auka tautos Namams.
Tautiška draugija “Vy

tis” praeito j nedėlioj laiky
tame savo mėnesiniame su
sirinkime nutarė nupirkti 
tautos Namams vieną že
mės sieksnį už $10.50 ir tai 
paaukoti Lietuvių Mokslo 
dr-jai.

Mirtingumas rugsėjo mė
nesyj.

Šiais metais rugsėjo mė
nesyj Chicagoj mirė 2.698 
asmenis. 141 asmenim mat 
žiau, negu rugpjūčio mėne
syj, bet 144 daugiau, negu 
rugsėjy j 1912 m.

Didžio mirtingumo prie
žastis buvo ta, kad mėnuo 
prasidėjo didžiomis kaitro
mis, delei kurių nemažai 
žmonių persiskyrė su šiuo 
svietu. Mėnesio-gi pabaigoj 
netikėtai atšalo. Del šalčio 
irgi mirtingumas pasididi
no. Mėnesio pradžioj žmo
nės ypač mirdavo del pilvo 
ligų, mėnesio-gi pabaigoj 
nuo plaučių uždegimo. Pas
tarasis faktas paaiškina 
mums, kad kaip tik atvėsta, 
tai žmonės tuoj užsidarinė
ja langus, tuno sugedusia- 
me ore ir tuomi pagamina 
gerą dirvą plaučių ligoms. 
Todėl aišku, kad reikia bū
tinai vėdyti kambarius, lai
kyti atdarus langus. Prie 
uždarytų langų ir sugady- 
tame ore yra tikras rojus 
visokiems mikrobams, ku
rie skleidžia baisias ligas. 
Orui atvėsus, reikia truputį 
šilčiau apsirėdyti, o langus 
laikyti atdarus.

SKRDYNĖS MEKSI 
KE.

savo gyvenimo

apžiūrėjimo pasirodė, kad 
reikės apjakti. Tas privedi? 
jį i nusiminimą ir nusižudė^

Saliunininkas P. Canary 
nusižudė, išgerdamas kari 
bolinės rūgšties. Nerimavo 
del nesveikatos ir pasiryžo 
užbaigti 
dienas.

Moteris Helen Beyer už- 
sitroškino
Fahoff ir R. Byrne rasta 
užtroškusiu nuo gazo. Spė
jama, kad tuodu žuvo nepil- 
dydamu patžudystės.

Gražiai apsirėdęs žmogus 
praeitą nedėlią atėjo į East 
View parką. Praėjo pro ke
linta Unksmių žmonių, nuė- 
jo nusikišusiu ežeran tiltu, 
apsirišo diržu, ant kurio ka
bojo didis akmuo ir šoko 
ežeran. Kuomet gyvasties 
gelbėtojai jį ištraukė, tai 
jau buvo negyvas. Jo kiše
nini rasta penki centai.

Tuo pat tarpu Grant par
ke tris bandė nusižudyti. 
Policiantai išgelbėjo juos, f

S. Henoch, cigarų kompa
nijos prezidentas, nusišovė 
pasirgęs septynias savaites.,

J. Sawranz, negalėdamas 
per ilgą laiką gauti darbo, 
pasipjovė.

J.‘ Novak, sulaukęs 79 
meti] amžiaus, užbaigė savo 
dienas, paleidęs kulipką gal
von.

Patžudystė Chicagoj didi
nasi.

gazu. Dar

Pastaruoju metu šioj 
valstybėj pasiliejo kraujas. 
Kaip tik sukilėliai paėmė 
miestą Tarreoli, tai jie iš
pjovę apie 100 hispanų. Ta
me pat mieste sukilimo me
tu 1910 m. buvo daugybės 
chinų išpjauta. Eina taip
gi gandas, kad federalis 
generolas Alvarez ir 125 jo 
kareiviai liko išpjauti. Pa
ėmus revoliucinieriams mie
stą Tarreon, jiems pateko 
visa amunicija ir artileri
ja federalės valdžios. Mušis 
tęsėsi keturias dienas ir 
daug krito iš abiejų pusių. 
Apart hispanų mieste Tor
reon buvo' vokiečių, francu- 
zų ir amerikonų. Ameriko
nai apleidžia miestą. Kon- 
suliai kitų valstybių spar
čiai tyrinėja dalyką ir ra
portuoja savo valdžioms.

Tilo tarpu sostinėj Mek
siko ir-gi ištiko baisi bet
varkė.
nežinia, 
natorius 
minguez.
smarkiai sukritikavęs Hu- 
ertą ir gal tas atkeršyda
mas, pasiuntė budelius. Po 
senatoriaus išnykimo, par
lamento atstovai pasiuntė 
Huertai perspėjimą, kurs 
matyt buvo labai aštrus, 
kad prezidentas nepapras
tą šposą iškirto. 110 atsto
vų sugrudo į kalėjimą. 
Laukiama sostinėj sumiši
mo. Todėl gatvės nustaty
tos policijos ir kareivių. 
Ant nekuriu kampų pasta
tytos kanuolės. Sostinės lai
kraščiai plačiai aprašo a- 
pie nepaprastą senatoriaus 
žuvimą ir apie suareštydi- 
nimą atstovų.

Pastaruoju laiku 
kaip pranyko se- 
Dr. Belisaro Do- 
Jis buvo labai

Tananevicz SavingsI

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

Krutančiųjų paveikslų te
atrai.

i Labai nedaug yra tokių, 
J kurie nors retkartėmis ne- 
|:Užeitų į krutančiųjų pa

veikslų teatrus. Tai’ labai 
prasiplatinusios ir pigios 
pasilinksminimo vietos. Į 
nekurtuos tų teatrų yra la
bai pavojinga eiti del to, 
kad jie arba mažai tėra vė

dinami, arba visai nevėdi- 
■iami. Todėl oras juose yra 
■ižmušantis ir pavojingas; 
■odei tokių vietų reikia 
■'engti. Prie geresniųjų tos 
■ašies teatru kabo sveika
tos departamento (Depart
ment of Health) apskelbi- 
■«as, čia viskas ištaisyta

■ lyg' įstatymų reikalavimo, 
^■tokius tai nėra pavojinga
■l. Teatrų be viršminėtų 
-■{abu reikia vengti. Tokiu 
■atrų reikia vengti jau 
■m del to, kad jų savinin- 

‘"■i visai nesirūpina taiky- 
W‘s I)lie istat.vnių ir nešim- 
■na apie savo lankytojų

|Weikatą.
W Kratančiųjų paveikslų 
■eatyhj Chicagoj yra virš. 
[600/ Sveikatos departamen- 
I to atstovai tyrinėjo orą tų, 
Ikfirie yra nevėdinami. Ir 
jduomet nevėdinamuose 

■da kur kas daugiau vi- 
■\i limpančių ligų bakte- 
■/' -v. negu vėdinamuose.

Pasitiks vyskupą.
Nedėlioj, spalių 5 d., 

siliko susirinkimas delegatų 
dr-sčių, priklausančių prie 
šv. Jurgio parapijos. Susi
rinkimą atidarė gerb. džiak. 
kun. Kraučunas. Paaiškino, 
kad reikia padaryti tvarką, 
kaip pasitikti J. M. vysku
pą Rhode, kurs šv. 
bažnyčioj spalių 19 
mavos priaugi ius. 
džiakono patarimo i
ta tvarkos vedėjai. Išrinkta 
B. Butkus ir J. Evaldas. 
Pasitinkant vyskupą, dr- 
stės bus sekančioj tvarkoj: 
šv. Kazimiero, Apveizdos 
Dievo, šv. Jurgio, šv. Jono, 
Ž. V. M. Valančausko, Do
vydo karaliaus, Leib Gvar
dija D. L. K. Vytauto, šv. 
Martyno, S. Širdies V. J., 
šv. Mateušo ir dr-stė šv. 
Petronėlės. Dr-stės sustos 
Auburn ave.’je nuo bažny
čios iki 35 gat. Vyskupui 
pribuvus, visos dr-stės ly
dės jį bažnyčion. Todėl tegu 
visu minėtu dr-sčįu nariai 
pribūva ir gražiai užsilaiko. 
Visi nariai susirinks nedė
lioj 1-mą vai. po pietų į šv. 
Jurgio sale ir viskas bus 
tvarkoj sustatyta.

Reporteris.

Pasilinksminimo vakaras.
Praeitą nedėlią Freiheit 

Turner salėj atsiliko Jaunų 
Lietuvių Tautiško Kliubo 
vakaras. Buvo deklemaci- 
jos, monologas, duetas, dai
navo choras. Žmonių buvo 
susirinkę pusėtinai. Progra
mas atsiliko labai dailiai. 
Susirinkusieji gražiai links
minosi.

Persergėjimas.
Chicagoj esą agentų, 

rie kalbiną žmones važiuo
ti. į valstiją Colorado prie 
darbų kasyklose/ Nereikia 
tokių agentų klausyti. Da
bartės ten eina smarki dar
bininkų^ kovą su, , darbda
viais. Todėl nuvažiavusieji

ku-

Mokinių straikas.
Praeitą panedėlį 110 

kinių Proviso Township 
High schoolos sustraikavo, 
kad neleista buvo švęsti Ko
lumbo dienoj. Straikininkai 
parke padarė mitingą ir lai
kė prakalbas. Amerikos mo
kyklose straikai dažniau ir 
dažniau ištinka. Dabar jau 
ne retenybė mokinių strai
kai šioj šalyj.

mo-

Vyras ir moteris sugavo 
po vagilių.

Nekokis Limmons, parė
jęs su savo žmona iš teatro, 
rado du vagiliu savo na
muose. Pirmiau rado jo 
žmona ir sušuko savo vyrui, 
kad laiko nutvėrusi už 
sprando. Vyras tuo tarpu 
irgi sušuko iš kito kamba
rio, kad laikąs pagriebęs 
kitą. Vagiliai norėjo iš
sprukti. Bet kaimynai, iš
girdę bildesį, atbėgo pagel- 
bon, pašaukė policiją. Va
giliai labai prašė, kad pa
leistų, bet pasigailėjimo ne
buvo. Atidavė juos į polici
jos rankas.

Nusižudymai.
Moteris 48 metų amžiaus 

nusižudė, atsisukusi gazinį 
ragelį. Manoma, kad del 
blogos sveikatos tą padarė.

J. Kump nusižudė, išger
damas nuodingos rūgšties; 
kad paskubinti mirtį, šovė 
sau į galvą. Turėjo 29 me
tus. Dirbo prie Iroquois 
Iron kompanijos. Netikė
tai šmoteliai metalo. pateka 
jam į akis ir po daktaro

Suvažinėjimai automobi
liais.

Praeita nedėlią du asme
niu persiskyrė su šiuo svie
tu del žaizdų, gautų per au
tomobilių suvažinėjimą.

Automobilius smogė į gat- 
vekarį ties W- Harrison g. 
ir Springfield ave.> Buvo su
žeistos tris moterįs. Kitas 
automobilius trenkė į tvorą. 
Dvi moterį liko sužeistos.

Panedėlyj įvairiose vieto
se sužeista automobiliais 
devyni ir užmušta du asme
niu.

Ekspliodavo bomba. Ne
toliese karaliaus ir arcivys- 
kuporumų, Milane, eksplio
davo bomba. Nei vienam rū
mų nieko nepadaryta. Tuo 
tarpu abu buvo tuščiu.

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

Sufragistės r nerimauja. 
Londone Westminster vie
nuolyne pertraukė pamal
das dėlto, kad jose nebuvo 
minima moteris. Jos atgie
dojo savotišką litaniją ir 
ramiai apleido bažnyčią. 
Viena atsisukusi pratarė: 
“Šis tai menkniekis, bet pa
matysit, kas bus, jei mote- 
rįs nebus minimos maldo
se.”

Užtikrino dalyvavimą.
Berlynan atėjo Suvienytu 
Valstijų pakvietimas atsiųs
ti savo karo garlaivius da
lyvauti prie atidarymo Pa
namos kanalo. Tikimasi, kad 
pakvietimas bus priimtas.

Banditai paleis misiono- 
rius. Mieste Tsaoyang chinų 
banditai buvo apstoję misi- 
onorių buveines ir bul 
jiems gal visai riestai buvę 
Bet federate valdžia įsikišę 
ir pasiuntė kariuomenę 
Banditai skirstosi.

Daktarai neturi ramybės 
Londono sufragistės ėmė 
savo pagiežą lieti ant dak
tarų. Nes buvo atnaujinta 
prievarta valgydinti kalėji
me esančias sufragistės. Go- 
vėda nenuoramų nusidangi
no į Harley gatvę, kur dau
gybės daktarų ofisų yra ii 
visų langus išpyškino. Sa-

kas bus. ?- 4- --

Mirė Japonijos buvęs 
premieras. Po ilgos ligos pa
simirė buvęs Japonijos 
premieras, princas Taro 
Katsura. Nekurie jo draugų 
tvirtina, kad apsirgęs del 
nepatekime išnaujo į prem
jerus. Sako, kad jo tikslai 
nebuvę teisingai suprasti.

Viskas vėl gerai.
P-nas Michael G. Ha- 

bursky iš Madison, Me. rašo 
mums sekančiai: “Noriu 
jums pranešti, kad aš turė
jau pilvo egalę ir pavarto
jau Triner’s American Ele- 
xir of Bitter Wine sulyg nu
rodymų. Iš pradžios jis gan 
smarkiai veikė ant mano 
skilvio, bet dabar vėl gelrai. 
Jaučiuosiu stipresniu ir ga
liu valgyti daug daugiau. 
Aš vėl visai sveikas ir noriu 
rekomenduoti šį vaistą vi
siems, kurie turi tokią pil
vo negalę.” Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
duoda abelną užganėdinimą 
visiems, kurie vartoja tei
singai. Jis išvalo kūną, re
guliuoja virškinimą, sustip
rina nervus. Aptiekose. Jos. 
Triner, chemikas-išdirbėjas, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Labiau pasiti- 
kėtinas vaistas nuo skaudė
jimų raumenyse ir sąnariuo- 
Ise, turint reumatizmą ir 
neuralgijąį yra Triner’s Li-

Advt.

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus an1, amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visli kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Busi ją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, /.ffidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. ’ ’ ‘

ŠITA BANKA yra jau 15 mitų sena, įsteigta 1898,. ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą įlanką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pagedėliais, Seredomis ir Petį tyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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

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

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

Labai naudinga kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

istoriškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

Vaina poperos apdarais $1.00 
AUDEKLO .. $1.25

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

Perkupčlams duodame gerą nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
8249-53 8o. Morgan St, CHICAGOjlLL.
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