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Huerta—diktatoriumi
Bulgarijos-Turkijos traktatas

Su Meksiku-labai prastai
APSISKELBĖ DIKTATO

RIUM.
Meksiko laikinas prezi

dentas Huerta, kuris nese
nai uždarė kalėjimai! pasi
priešinusius jam kongreso 
112 atstovų, pereito j savai
tėj išleido proklemaciją ap
siskelbdamas Meksiko dik
tatorium, lygiai dalimi pa
naikino konstitucijinį para
grafą apie kongreso atsto
vų nepaiiečiamybę. Tasai 
jo nelauktas pasielgimas, 
žinoma, daugiausiai grasia 
suimtiems atstovams, nors 
Huerta ir užtikrina, kad 
jiems nieko tokio ypatingo 
nebusią be teismo nuspren
dimo. Tuo tarpu jau ėmęs 
klaidžioti gandas, kad keli 
suimti atstovai esą nužudy
ti. Huerta teisinasi, kad at
stovus "Stremos prisibijoda
mas Meksiko sostinėje re- 
voliucij os atsikarto j imo,
nes kongreso atstovai prieš 
jį agitavę ir todėl buvus 
pramatoma ten nauja revo
liucija.

Huertai pasiskelbus dik
tatoriumi, santikiai Suv. 
Valstijų su Meksiku išnau- 
jo pasiaršinę, kadangi Wa
shingtono valdžia toli nepri
pažįsta jo tokio pasielgi
mo teisotu, juo labiau, kad 
Suvienytų Valstijų pusę 
palaiko ir Europos tame rei
kale interesuotos valstybės. 
Tiktai vienos Vokietijos 
pasielgimas nėra tikras ir 
suprantamas. Regis, Vokie
tija nėra užganėdinta Wa
shingtono vedamaja politi
ka, nes ima veikti savaran
kiai, siųzdama į Meksiko 
pakraščius savo karo lai
vus, kurie grasia Monroe 
doktrinai.

rėti sau ant vietos pagelbi- 
ninkus ištikus Japonijos su 
Suv. Valstijomis karui. Gi 
karas visuomet esą galimas.

Šiais laikais Floridoj pra
sidėjus plačiai agitacija 
prieš juodukus ir geltonvei- 
džius ir, regis, ateityj bus 
užgirtas bilius prieš japo
nus. Tuomet gims nauji ne
sutikimai su Japonija ir 
kasžin, ar tas nepaskubis 
rengiamojo iš seno karo 
tarp tu dvieju valstybių.

PANAMOS REIKALE NE
SMAGUMAI.

Panamos kanale darbai 
greitu žingsniu stumiami 
pirmyn, pasidėkojant vy
riausiajam tų darbų «inži
nieriui, pulkininkui Goe- 
thals. Vietomis užgruvusio-! 
ji žemė kuogreičiausiai se-į 
miama ir visur kanalas va
loma. Bet visame tame ima
maišvties įvairių nenuora-1 
mų negeistinos ir piktos in-I 
trigos.
buk valdžia sulaikius kapi
talus, reikalingus tolimes
niam darbo vedimui, tatai 
tasai darbas prie kanalo 
galįs nusitraukti iki vėly-

PRIEŠ JAPONUS.
Suvienytų Valstijų sena

torius Frank Clark andai iš 
Washington© telegrama pra
nešė valstijos Florida gu
bernatoriui Trammel, idant 
jis tuojaus sušauktų specia
liu posėdin legislating ir 
priimtų toki pat bilių prieš 
japonus, kokį yra priėmusi 
valstijos Kalifornija legis- 
latura. Senatorius Fr. Clark 
kadangi patyręs, kad po vi
są Floridą sukinėjasi japo
nai agentai, norėdami nu
pirkti ten didelius plotus 
žemės, ant kurios ir apsi
gyventi. Tatai senatorius 
nurodo į didį tos japonų ko- 
lionizacijos pavojų, prama
tydamas, kad toji kolioni- 
zaeija vykdoma už Japoni
jos valdžios pinigus, nes 
valdžia norinti iš laiko tu-

‘‘Volturn©” kapitono pa= 
sakojimas.
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I Sudegusio ant Atlantiko 
Į vandenyno garlaivio “Vol- 
Iturno” kapitonas Inch iš 
[tos nelaimes liko išgelbėtas 
'ir kitu laivu atgabentas

jo visą to gaisro atsitikimą

Spaliu 9 d., 6:30 ryte, 
kuomet garlaivis “Voltur- 
110” radosi augštumoj 49.12

į laipsniu ir
Itumoj 34.51 i., pirmutinis 
laivo oficierius pranešė a- 
pie gimusi gaisrą pirmuti- 

iniame kompartamente, apa- 
i šioje. 6:50 vai. liepsnos jau 
: veržėsi rriibmąis ant laivo 
į paviršutinės dalies ir kiek 
I ©ak.likus užsiliepsnojo vir- 
jšutinis laivo augštas. Lie- 
Ipiau tada laivo plaukimą 
palengvinti ii- pasukti taip, 

it pasekmingiau 
panaudojamos garo 

gai.-io gesinimui.
Nežiūrim to, liepsnos vei- 

.k h . daiktas
buvo išgelbėti tuos, kurie

I Viršuj matoma degantis garlaivis “Volt’-rno”, gi L ". ciM 
atgabenti kitu garlaiviu I:\v.v TTi-kaii

Sukinėjasi paskalos, |kad ji nuolankiai atsiiiešan- 
ti Į Bulgariją ir i visus rei
kalus Balkanuose. Tatai to
mis pėdomis Turkija pradė
jus tarybas su Rusija kas 
link senobinių neišrištų

bam ateinančių metų pava-! klausimų Armėnijoje ir ki- 
sariui. Delei to tarp media- tur ir, matomai, tame daly- 
nikų ir kitų žymesnių dar- i Turkija daug ką laime- 
bininkų gimęs judėjimas; I smiltį.
jų daugumas apleidžia savo1 Vadinasi Turkijos reika- 
vietas, prisibijodami netek-politikos padangėje pa
ti uždarbių. Pagaliau paša- i lengva pasitaiso. Jai susi- 
kojama, kad iš tos priežas-1 stiprinus, atsiras progs 
ties inžinierius Goethals j sirokuoti su Graikija 
manąs iš savo vietos pasi-1 paglemžtas salas ir 

svarbesniuosius uostus.

Andai Rumunijos kai“1, 
liūs Karolis pakvietęs pat 
save konfei'cncijon kimi 
gaikštį Wied ir ano paklau

uz 
kitus

traukti, keliauti New Yor- 
kan ir ten įkurti inžineri
jos biurą.

Taip tai palengva gerų 
žmonių vykinama mažoji
“panama”, ty. neapsikeriti-i Graikijos karalius Konstan- 
mas ir nesutikimai.

GRAIKIJA GLAUDŽIA
SI PRIE FRANCUOS.
Pagaliau paaiškėjo, kad

i tinas pasirodo tikruoju 
i graiku. Apkeliaudamas Eu- 

BULGARIJOS TURKI įropos sostines jis išuostinė- 
JOS TRAKTATAS. jo labai puikiai, kur geriau-JOS TRAKTATAS.

Bulgarijos su Turkija pa-' šiai ir lengviausiomis išly- 
darytas nesenai traktatas: gomis gauti savo valstybei 
sudaro visai naują politiki- pinigų. Gražus buvo jo ap- 
nę konsteliaciją Balkanuo-i silankymas Berlyne, su kli
še. Tasai užkabinamai-atsi- rio dvaru yra aukštai susi- 
spyriantis traktatas verčia: giminiavęs; miela jam buvo 
abi valstybi suteikti kita ki
tai pagelbą, jei kuomet 
katrai pusei prisieitų 
dėti karą su Graikija, 
biją arba Černogorija. Vie
na Rumunija tame trakta
te nepaminėta. Bulgarija 
tuo traktatu apturi nuo Tur
kijos neapribotas teises ga
benti ginklus kiek tik jai 
reikią per Turkijos terito
rijas.

Tą traktatą ligšiol pir
miausia viena Rusija iudor- tasai Konstantinas! 
savo, tuomi parodydama, ---------------

nors 
pra- 
Ser-

Londone, bet pagaliau jis 
visą savo simpatiją ir do
mų nukreipė į Paryžių, kur 
jam pažadėta paskolinti di
delė pinigų suma.

Aišku, kad jis gaus pini
gų Francijoje ir tuo tarpu 
nenoromis turės sufrancu- 
zėti nekuriam laikui. Gi 
Graikijai šiais laikais pini
gai yra labai reikalingi, tai 
kodėl gi negalima tūlam lai
kui suf raneuzėti. Gudrus

retų kaiididuoti į Albanijos 
karalius. Po ilgų pašneke
sių, kuomet karalius Wie- 
dą užtikrino, kad Albanijos 
piliečiai jam gyvam kailio 
nenulupsią, tasai apsiėmęs 
priimti jam siūlomą kara
liaus karimą.

Nežiūrint to, kitos Euro
pos valstybės Albanijos sos
tui ieško naujų kandidatų, 
nes daug abejojama, ar kar
tais kunigaikštis Wied ne
atsisakys nuo tos riebios 

rietės, kai kad pirmiau 
atsisakę keli pi

kandidatai.
yra 
ti

buvo ant -sargybos apačio
je. Tuojau Įsakiau paleisti 
bevieliu telegrafu aliarmą. 
Pagaliau ėmė sekti kita 
paskui kitą ekspliozijos, 
kurios sunaikino ligoninę ir 
svarbiausią salę, Be to, tos 
ekspliozijos sugadino kom
pasą ir styro prietaisus.

Jau aiškiai buvo matoma, 
kad laivo nebus galima iš
gelbėti, tatai įsakiau visas 
valtis aprūpinti valgomais 
produktais ir anas nuleisti 
ant vandens. Laivas pasi
baisėtinai suposi. Valtis No. 
13 ir 5 nuleistos ant van
dens tuojaus susidaužė. Pas
kui nuleista valtis No. 2 su 
I ir H klesos keliauninkais 
po vadovyste oficieriaus 
Millerio.

Toji valtis pasitraukus 
nuo laivo apsivertė. Visi su
krito vandenin. Keli keliau
ninkai tečiau pajėgė išnau- 
jo valtin įlipti ir valtis pa
sileido toliau. Valty j No. 6 
susodinta III klesos keliau
ninkų dalis ir toji laimingai 
nuo laivo atsitolino. Valtis 
No. 7, sudužo ties laivu.

Tuo tarpu vyresnysis ma
šinistas, du oficieriu ir aš 
nuduotai laimingai Įstengė
me gaisrą numalšii ri. 
kiau daugiau valčių 
vandens nenuleidinėti, 
daugi aplaįkiau žinią 
laivo “Carmania”, kad 
laivas mus pasieksiąs 
vai. ryte. Visiems kel 
ninkams išdalinta pagelbi- 
nės juostos. Dabar keliau
ninkai šiek-tiek nusirami- 

iiio. Paduota jiems valgis.
Meksike

butų 
maši-

plaukioti visokios

Suardymas Gamboa pyli 
o, kuris supiltas 1908 me 
is, kad sulaikius upės

mą. kaiuilan — paskutinis 
inžinerijos darbas. Po pyli
mu padėta keli tonai dina
mito ir iškelta oran 90.000 
kubinių metrų žemės. Ir tai

kus Washingtono valdžia.
Tuo tarpu Filipinų salos 

apturėsią savivaldą ant 
tiek, kad valdaučioj salos 
komisijoj įeisią penki tų sa
lų gyventojai, taigi jie turė
sią didžiumą. Tasai sumany
mas kas link savivaldos at
kreiptas į Japoniją, kuri 
ten per savo agentus mėgi
na Filipinų gyventojus su
kurstyti prieš Suvienytas

ant

nuo,

kur tai tolumoj

OKEANŲ VANDENIS 
PASIBUČIAVO.

Spalių 10 d. — kaip apie 
tai anksčiau buvo skelbia
ma — prezidentas Wilson 
paspaudė palengva elektri- 
kinį guzikėlį savo Baltuose 
Rūmuose ir elektros vilnis 
į 4 sekundas prabėgus 4.000 
mylių suplaišino dinamitą 
po Gamboa pylimu, kasama
me Panamos kanale; pyli
mas plyšo ir galutinai Ra
miojo ir Atlantiko vandenis 
susivienijo ir... pasibučia
vo.

Milžiniškas šių laikų in
žinerijos darbas puikiai at
liktas. Panamos kanalas 
baigiamas. Šį-tą pataisius ir 
sutvarkius, kanalu galės

LA-SU MEKSIKU YRA 
BAI PRASTAI.

Svarbiausiuoju 
pastaromis dienomis minti
niu yra užsienių pasiunti- 

žodžio nių konferencija Meksiko 
visus sostinėj. Visų valstybių pa

siuntiniai susirinkę nutarė 
t i savo valdžių, kad 
į Meksiko pakraščius

JAPONIJA IB CHINIJA.
Chinija nusižemino prieš 

Japoniją visoje to 
prasmėje ir išpildė
jos reikalavimus, turinčius 
sąryšį su kelių japonų nu- pre 

ymu Nankinge ir kituo- jos 
miestuose. Bet, regis, tuojaus prisiųstų karo lai- 

jtik vienas vienatinis reika- vus, kadangi Suvienytos 
lavintas nebuvo išpildytas, Valstijos .neįstengiančios ap- 
o tasai yra —- prašalinimas saugoti kitų valstybių rei- 

igubernatoriaus provincijos, kalų. Tuo budu žymiai pa- 
kurioje nužudyta minimi kasta duobė po Monroe dok- 
japonai. Bet Chinijos vai- trina, nes įsimaišius Meksi- 
džia užtikrinanti, kad ir tą kan Europos valstybėms, 
reikalavimą mielai išpildy-. Suvienytų Valstijų autori- 
sianti, ir tai kuogreičiau, tetas nupultų lig zero, 
kuomet nusimalšysianti vi- Toliau, Huerta pasiskel- 

Įsa šalis po prezidento rinki- bęs diktatoriumi, visai ne
imi. atkreipia (lomos į Suv. Val-

----------------stijų jam siunčiamas notas.
Jis savarankiai sumanęs 
pravesti prezidento rinki
mus ir visai nepaiso prezi
dento Wilson© grasinimų. 
Kas Wasbingtone manoma 
tame reikale daryti — tuo 
tarpu nežinoma. Tik tikrai 
žinoma, kad Suv. Valstijų 
valdžia bijosi maišyties i 
vidurinius Meksiko reika
lus.

FILIPINŲ SALŲ SAVI
VALDA.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilson sumanęs nau
ją diplomatinį žingsnį 
žengti, būtent, Filipinų 
Joms suteikti savitumą, 
ris laikui bėgant galėtų
silyginti su Kubos salos res
publikos savitumu, kurį a- 
nai salai taippat vra sutei-

Aplink 9 vai. paste lieta, 
kad anglis užsidegusios. Ka
dangi nebuvo galima jokiu© 
budu kovoti prieš gaisrą 
anglių sandelyj delei susi
rinkusiųjų ten nuodijančių 
gazų, sandelio plieninės du
ris užtrenkta ir trobomis 
iš viršaus imta lieti vanduo 
ant degančių angliij. Tė
čiai! gaisras vis labiau vys
tėsi.

Aplink 11 vai. atplaukė 
laivas “Carmania” ir tuo
jaus nuleido ant vandens 
vieną valtį, kuri prie musų 
laivo tečiau negalėjo prisi
artinti. Prašiau “Canna- 
nia” laivo kapitono paieško
ti musų valties No. 2, kuri 
iš musų akių ant okeano bu
vo išnykus.

iiii- 
sa- 
ku- 
su-

dlitz” ir nuleido pagalbines 
valtis, bet ir tos iieistengė 
prie musų prisiartinti paki
lus tuo metu baisioms vil
nims. Aplink 3 vai. .“Caę- 
niania” mėgino mums siM. 
teikti ant greitųjų sukaf 
tųs troĮitus, bet baisios vi

(Tąsa ant 2-ro pusi.).1
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ŽEMAIČIŲ VYSKUPO 
GASPARO GIRTAU
TO LAIDOTUVĖS.

riausybių parvesti nabaš
ninko kūną i Kauną. Išėjo 
pora dienų kol viskas atlik
ta. Subatoje jau buvo par- 
lydėtas. Pirmutiniai pasiti
ko našninką vyskupą Vir- 
baliaus parapijos katalikai, 
kurie gražiai žolynais ir vai
nikais iškaišė vidurį vago
no, kuriame buvo indėtas 
vyskupo grabas. Jie uždėjo 
ant nabašninko grabo daug 
žolynų vainikų. A. a. vysku
po grabas buvo įstatytas į 
gražų, dar šviežiai nudažy
tą prekių vagoną. Prie gar
vežio pirmutinis prikabin
tas buvo tasai vagonas. Gra
žus žalias kryžius, nupintas 
iš rūtų ir prisegtas prie va
gono sienos iš oro, rodė, jog 
lydima nepaprastas nabaš- 
ninkas. Apie trečią vai. po 
pietų traukinys išėjo Kau
nan. Kazlų Rudos stotyje 
pasitiko nabašninką Žemai
čių kapitulos kanauninkas 
Barauskis dar su dviem ku
nigais. Tuo pačiu traukiniu 
lydėjo ir daugiau kunigų iš 
Suvalkijos.

Prisiartinęs prie Kauno, 
ką tik perėjęs per geležinį 
tiltą, traukinys apsistojo. 
Lėtai, lėtai prislinko prie 
stoties... Visu akis ir šir- 
dįs buvo įsmigusios į raudo
ną vagoną su rūtų vainiko 
kryžiumi... Tykios maldos 
žodžiai ir gilios ašaros ver
žėsi iš susirinkusiųjų lupų 
ir akių. ,

Stotyje buvo grūste prisi
grūdę visur žmonių... Lie
tuvių ir lenki! draugijos su 
vainikais, Žemaičių semina
rijos klierikai, visi Kauno 
ir daug svetinių kunigų jau 
laukė stotyje ateinant trau
kinio su nabašninko grabu.

Nuėjus traukiniui, atida
ryta vagonas su a. a. vys
kupo Girtauto grabu. Tuo
jau buvo paduota nešti žo
lynų vainikai, sudėtieji ant 
grabo. Atmušta skrynia, ku
rioje buvo uždarytas gra
bas. Klierikai ant pečių nu
nešė grabą su nabašninko 
vyskupo liekanomis iš vago
no į gedulingą vežimą čia- 
jau stovintį. Prie grabo bu
vo prisegtas vainikas su 
lietuvišku parašu: “Nuo 
brolio, brolienės ir jų vaikų

Rugpjūčio mėn. 4 (17) d., 
seredoje, apie dešimtą va
landą ryto, liūdnai sugaudė 
Kauno bažnyčią varpai. 
Mieste pasidarė sumišimas 
kataliku tarpe. Mirė vysku
pas.. . mirė vyskupas... ėjo 
iš lupu į lupas. Pamatęs be
einančius katedron Žemai
čiu seminarijos auklėtinius, 
nusiskubinau ir aš. Iš visų 
kraštų žmonės slinko kated
ros linkui. Veiduose matyti 
nuliūdimas. Daug moterių 
šluostėsi ašaras. Visi, tary
tum, sakė: netekome savo 
gerojo tėvo — ganytojo... 
Liūdna ištikrųjų darėsi. Vi
sus mylėjo a. a. vyskupas 
Girtautas tikrojo tėvo meil- 
le. Visų širdis buvo pinte 
susipynusios su savo gany
tojų. Tikras skausmas, gi
lus atsidūsėjimai veržėsi iš 
kiekvieno krutinės jam nu
mirus. Karštos maldos per 
pirmutines gedulingas šv. 
Mišias katedroje kilo prie 
Augščiausiojo Sosto už dū
šią a. a. vyskupo Girtauto.

Ne Kaune, bet Prūsų že
mėje, Berlyne mirė a. a. 
vyskupas Girtautas. Prieš 
keliatą dienų nuvažiavo te
nai pas daktarus, savo bro
lio, daktaro Petro Girtauto 
ir kunigo džiak. Maciejaus- 
ko, Švėkšnos klebono, lydi
mas. Sirgdamas jau važia
vo. Nesitikėjo gyvas sugįš- 
ti. Prieš išvažiavimą grau
džiai ir širdingai atsisveiki
no su susirinkusiais išleisti 
jį Kauno kunigais. Jo žo
džiai prasti, bet iš tikros 
širdies plaukiantieji, tikra 
meile sušildyti, ilgai užsi
liks kiekvieno, juos girdėju
sio, širdyje. Sakėsi nepada
ręs visko, kas butų reikėję 
padaryti. Sveikata kliu
džius. Ragino kunigus dirb
ti nenuilstant Kristaus Baž
nyčios ir katalikų naudai. 
Atsisveikindamas pasakė, 
kad gal paskutini kaitą į 
juos kalbąs...

Tasai liūdnas nujautimas 
išsipildė. Nors garsingi Ber
lyno daktarai, bet jau ne
galėjo išgelbėti nuo mirties.
Kaip vėliau teko sužinoti, 
operaciją darė, akmenis iš 
vidurių išėmė, bet ligonis 
buvo persilpnas ir po ope
racijos neužilgo numirė. 
Daktarai aiškinę nabašnin
ko vyskupo broliui Petrui, 
kad jaigu butų padaryta o- 
peracija bent pusę metų 
anksčiau, butų tikrai pagi
jęs vyskupas ir dar butų ga
lėjęs gyventi kokią dešimti 
metų. '

Iš kun. Maeiejausko lupų 
teko išgirsti, kad paskutinė
se gyvenimo valandose a. a. 
vyskupas Gasparas buvo la
bai ramus. Mirti buvo pasi
rengęs. Prieš mirsiant palai
mino savo brolį, palaimino 
palydėjus} jį kun. Macie- 
jauską, o jų asmenyje vi
sus savo globai pa vestus 
katalikus ir ramiai numirė, 
atiduodamas Dievui savo 
gražią, nuopelnais papuoš
tą dūšią.
L A. a. vyskupui Gaspai ui 
ninirus, tuojau pradėta rn- 
Mįities gauti leidimą iš pa- 
Iwluies prūsų ir rusų vy- 

ma. Ne tik katalikai, bet ir 
rusai, vokiečiai, žydai joje 
dalyvavo. Visi, mat, žinojo 
gerą a. a. vyskupo širdį. 
Daug kas asmeniškai jo 
duosnumo prityrė. Visi sku
binosi jam numirus savo 
pagarbą išreikšti. Kokia '• 50 
tūkstančių žmonių toje pro
cesijoje dalyvavo... Susi
graudinimo šiurpuliai ėjo 
per mane žiūrint į tą milži
nišką žmonių jurą, lėtai 
plaukiančią Katedros lin
kui. Štai kaip lydi katalikai 
savo gerą tėvą ir ganyto
ją’.. .

Žiūrint į tą procesiją pri
siminė man katalikų vieny
bė ir milžiniška jų galybė. 
Stojo prieš akis puikios vo
kiečių katalikų procesijos 
per jų visuotinuosius meti
nius susirinkimus “katali
kų dienomis” vadinamus, 
kuriuose dalyvauja šimtai 
tūkstančių žmonių. Mums 
tokie susirinkimai drau
džiami, tokių procesijų ne
leidžiama daryti. Štai bent 
savo vyskupą lydint kata
likai galėjo visiems viešai 
pasirodyti, kokia jų meilė, 
koksai jų karštas prisiriši
mas prie Bažnyčios, prie ti
kėjimo, prie savo dvasiškų
jų vadovų!...

Apie 8 vai. vakare proce
sija jau buvo Katedros baž
nyčioje, vainikais išpuošto
je ir daugybe žvakių ir ži
burių nušviestoje. Grabas 
padėta ant tam tyčia pri
ruošto katafalko koplyčioje 
šalę didžiojo altoriaus, kur 
buna visuomet Šv. Sakra
mentas. Nestatyta iškarto 
bažnyčioje, nes ant ryto
jaus, nedėlioję, 8 d. rugsė
jo, išpuolė iškilmingoji šv. 
Panelės užgimimo šventė.

Nedėlios vakare, 21 (8) 
d. rugsėjo perkeltas a. ; 
vyskupo grabas iš koply
čios į vidurį Katedros. Prieš 
gedulingus mišparus pasa
kė lenkiškai pamokslą kun. 
Stakauskas, po mišparų gi 
lietuviškai kun. džiak. Sa- 
rapas. Baigiant pamaldas 
pagiedota lietuviškai “A- 
niolas Dievo”. Giedojo ku
nigai ir žmonės papunkčiu.

— Tai pirmutinis da at
sitikimas, kaip Katedra sto
vi, kad kunigai susivienijo 
lietuviška giesme su žmonė
mis, — paakino mane vie
nas rimtas kunigas po pa
maldų.

Panedėlio rytą iš pat
brangiausiam vyskupui ’ ’. 
Tai pirmutinis vainikas do
vana, uždėtas ant nabašnin
ko grabo.

Uždėjus grabą ant gedu
lingo vežimo, sujudo proce
sija. Pirmiausia kryžius su 
karūnomis ir žibintais, pas
kui prieglaudų vaikai, gim
nazijų ir “Saulės” mokiniai 
ir mokinės. Prie pat grabo 
klierikai ir kunigai. Už gra
bo nešė daugybę vainikų. 
Procesija nusitęsė apie pu
sę varsto. Pradėjo ką tik 
temti, oras tykus, ramus. 
Nešamųjų rankose žibančiu 
žvakių vėjas neužpūtė. Dan
gus juodas, debesiais apsi
traukęs, bet lietaus nebuvo. 
Tarytum, pati Apveizda da
vė visoje gražybėje procesi
jai pereiti, kad atlyginus 
nabašninkui vyskupui už 
gerą jo širdį, už nesuteptą 
jo gyvenimą, už jo tikrą 
Dievo ir žmonių meilę.. .

Ir ištikra graži buvo pro
cesija. Kur tik žiuri, — vi
sur pilna žmonių. Nei per
važiuoti, nei pereiti negali-1 mas.

anksto prie visų altorių ne
siliovė šv. Mišios už a. a. 
vyskupo dūšią, o 8 vai. pra
sidėjo egzekvijos ir trijų 
vyskupų šv. Mišios: J. E. 
vyskupo Ciepleko, atvyku
sio iš Peterburgo, J. E. Sei
nų vyskupo Karoso ir J. E. 
vyskupo Zdzitovieckio, at
vykusio iš Vloclavko (Len
kijoje). Prieš šias paskuti
nes šv. Mišias pasakė lietu
višką pamokslą kun. Skvi
reckas, lenkišką po Mišių 
— kun. Maculevičius, abu 
Žemaičių kapitulos nariu. 
Dar prieš pat išlydint iš 
bažnyčios pasakė jau ne iš 
sakyklos, bet prie grabo, pa
mokslą vyskupo palydovas 
į užsienius, kun. džiak. Ma- 
ciejauskas. Jausmingai nu
piešė nabašninko vyskupo 
paskutines valandas. Len
kiškai pasakė čia-jau prie 
grabo vyskupas Zdzitovec- 
kis. Tiek per šv. Mišias, 
tiek belaikant pamaldas 
prie grabo gražiai giedojo 
choras, p. Naujalio veda-

Pasibaigus visomis pa
maldoms, nulydėjo a. a. 
vyskupą per šventorių į am: 
žinojo atsilsio vietą ir pa
laidojo rūsyje po didžiuo
ju altorium šalę garsių pra
nokėjų vyskupų — Valan
čiaus ir Paliulionio. Grabą 
nešė Žemaičių vyskupijos 
džiakonai.

Laidojimo dienoje oras 
buvo labai negražus. Visą 
laiką be perstojimo lijo. 
Žmonių, vienok, susirinko 
gana daug. Dalyvavo laido
tuvėse tris vyskupai: J. E. 
Karosas, Zdzitovieckis ir 
Cieplekas. Laukiama buvo 
atvažiuojant Sandomieriaus 
vyskupo Rikso, bet, rodos, 
ligos jį sutrukdžiusios.

Be vyskupų, buvo Seinų, 
Vilniaus, Žitomieriaus, Var
šuvos, Vloclavko kapitulų 
atstovai ir apie 200 kunigų, 
suvažiavusių iš Žemaičių, 
Seinų ir kitų vyskupijų. Bu
vo ir pasaulinės vyriausy
bės atstovų, kaip antai — 
Kauno vice-gubernatorius 
Kozlovas, Kauno miesto gal
va ir daugelis kitų.

Ant rytojaus po palaido- 
tuvių, susirinkus Žemaičių 
kapitula, pagal šv. Bažny
čios paliepimų ir įstatymų, 
išrinko iš savo tarpo vysku
pijos valdytoją, kun. kan. 
Barauską. Jau išvažiuoda
mas vyskupas į užsienius 
buvo palikęs kun. Baraus
ką vyskupiją valdyti. Būvė
tai Ivg ir nurodymas, Ivg 
paskutinio noro išreiškimas, 
ką norėtų savo vietoje nu
miręs palikti. Kapitula, 
gerbdama savo mylimojo 
vyskupo norą, ir išrinko 
valdytoju kun. Barauską.

DuojM^įįįicve, gerbiamiau- 
siam Valdytojui garbingai 
eiti nabašninko vyskupo pė
domis, o Žemaičių vyskupi
jai, pabaigus našlavimo 
dienas, kuoveikiausiai susi
laukti tikrai verto a. a. vys
kupo Girtauto inpėdinio!

Kun. J. V.
“ši”

NAUJAS ŽEMAIČIŲ 
VYSKUPIJOS VAL

DYTOJAS.
Rugs. 10 d. Žemaičių ka

pitula laikiniuoju vyskupi
jos valdytoju išrinko iš sa
vo tarpo kanaunin., kun. 
Petrą Borovskį, lenką, Kau
no šv. Trejybės parapijos 
kleboną. Naujam valdyto
jui eina dabar 54 metai.
Kaip girdėt, valdytojas P. 
Borovskis esąs ne tik darbš
tus ‘ir doras kunigas, bet ir 
labai teisingo budo žmogus.

KANDIDATAS ŽEMAI
ČIŲ VYSKUPU.

“G. G.” prenša, sužinoju
si Peterburge iš tikrųjų šal
tinių, kad. vyriausybė- sta
tanti kandidatu Žemaičių 
vyskupu i kun. Karevičių, 
Peterburgo. kunigų semina
rijos rektorių.

VARŠAVA.
Šiomis dienomis pas nau

jai paskirtąjį ir rugsėjo 14 
d. n. kai. atvykusį arcivys- 
kupą J. E. kun. Kakovskį 
buvo apsilankę jį pasvei
kinti Varsa vos lietuvių ko- 
lionijos vardu, pp. Palukai
tis, Škėma ir Stankevičius. 
Lietuvių delegatai padova
nojo jo Ekscelencijai dai
liai aptaisytą tam tikrą at
minimo kunigą.

PIRKO DVARĄ.
S.-Z. T.” praneša, kad

Aleksandravo dvarą, Telšių nešęs, kad “Volturno” įgu- 
apskr., pirko už 58.000 rub- la pasielgusi žemiau kriti- 
lių iš grafo Marijono Broel- koš,- negelbėta pirmiau mo- 
Pliotcrio daktaras Rugis, terių ir vaikų, kaip tai tas 
nuolat gyvenąs Švėkšnoje, visur yra priimta.

Į Francijos uostą Havre 
atplaukęs laivas “La Tour- 
rąine” su buriu nukentėju
sių, tarp kurių esama 10 
vaiki! ir nežinia dabar kam 
jie priklausą, kokios jie 
tautos. Ir iš kitų uostų pra
nešama apie pribuvusius 
garlaivius, kurie gelbėjo 
“Volturno” keliauninkus ir 
jų daugumą pargabeno. 
“Volturno’’ keliauninkai li
ko dabar išmėtyti po visus 
uostus ir pasirodo didžiau- 
-oąįoSsi ns oąAuojĮiuis įtois 
tais vaikais ir kūdikiais, nes 
sunku patirti, iš kur jie pa
eina, kas jie tokie, taip 
kaip yra sunku sužinoti, ar 
jų gimdytojai nuskendo, ar 
išsigelbėjo. Su išgelbėtais 
vaikais sunku susikalbėti.

Į Liverpool atplaukęs lai
vas “Devonian”, kuris ly
giai gelbėjo “Volturno” ir 
su savimi pargabeno 40 ne
laimingojo laivo keliaunin
kų. Tarp jų esanti 4 metų 
mergaitė, kurios kalbos nie
kas nesuprantąs ir nėra ži
noma, ar jos tėvai likę gy
vi, ar ne. Viršminėti faktai 
žymiai padidina tos baisios 
katastrofos didumą.

KINEMATOGRAFAS 
SKUODE.

Skuodo miestelyj, Telšių 
apskr., nesenai atidarė Ke-, 
terbaldos kinematografą.1 
Šiomis dienomis, rašo “S.-j 
Z. T.”, rodę jame naująją j 
paveikslų seriją, rodančią, 
kaip lietuviai išeiviai ke
liauja Amerikon.

KAPITONO INCH PASA
KOJIMAS.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.).
nįs jas visas išblaškė į įvai
rias puses.

Temstant atplaukė dar 
keli kiti garlaiviai. Laivas j 
“Kroonland” keturis sykius j 
mėgino imlius pasiųsti savo ! 
valtis, bet viskas nuėjo nie
kais.

9:30 vai. vakare pradėjo 
degti saliomis ir. kambarys 
su ženilapiais. Visas denis 
atsirado liepsnose. Pampos 
ir dinamo mašinos sustojo 
veikusios pritrukus garo. 
Bevielis telegrafo aparatas 
veikė dar iki 11 vai. Tuo 
tarpu kelios pagelbįnės val
tis įstengė prie musų laivo 
prisiartinti. Keliauninkai 
šokinėjo į vandenį, iš kur 
jie buvo suvclkami valtys- 
ua. Aplink pusiaunaktį vi
sas pagelbinis darbas turė
jo sustoti. Gaisras tuo tarpu 
vis labiau ėmė siausti vi
sur viską naikindamas. Bet 
mes tai laikėmės slaptybėje 
ir visą? naktį keliauninkusj 
raminome? ’

Vyresnysis mašinistas, te-J 
legrafo operatorius ir aš peri 
visą naktį kaustėme tropte- 
lius ir gaminome viską, kad 
tik pagelbėjus keliaunin
kams, kuomet liepsnos iš
imu jo turėjo išsiveržti ant 
denio paviršaus, .i

Auštant jūrės aptilo ir vi-į 
si, aplinkui mus atsirado-i 
šieji laivai, prisiuntė pagcl-į 
bines valtis, kurios tuojau į 
buvo pripildomos keliaunin- į 
kais. Pasiaubos nebuvo jo
kios, .viskas veikta kuora- 
miausiai. Visi keliauninkai, 
aplink 40.0, pergabenta ant 
kitų laivų. Pats paskui per
žiurėjau degantį laivą ir 
kadangi niekur nei gyvos 
dūšios Beužtikau, nuspren
džiau ir pats apleisti laivą.

Apie dvi pražuvusi valtį 
su žmonėmis absoliutiškai 
nieko nežinoma. Plaukianti 
visomis pusėmis laivai buvo j 
prašomi tėniyties, ar kar
tais nepasiseks jiems kur 
pamatyti tų valčių su ke
liauninkais.”

Tiek nupasakojo to nelai
mingojo laivo kapitonas 
Inch.

Sudegęs ir nuskendęs gar
laivis “Volturno” prigulėjo j 
“Uranium Line” kompani
jai,kuri užgina gandui, buk

Nauja salutė. Rusijos ka
pitonas Vielicki netoli šiau
rinio žemgalio atidengęs nau
ją salaitę ir aną pavadinęs 
dabartinio Rusijos caro var
du. Toji nemaža salutė ne
santi apgyventa, bet ten pil
nai esama paukščių ir pa
kraščiais gausybė žuvu. 
Vielickio ekspedicija grįšta 
namo.

Aeroplanu į žemgalį, ži
nomas į žemgalius keliau
ninkas, kapitonas Roald 
Amudsen, Paryžiuje užsa
kęs padirbdinti specialį ae
roplaną, kurį pasiimsiąs ke
liaudamas į pietinį žemgalį. 
Jis manąs tuo aeroplanu 
perlėkti jokiuo bildu nepra
einamas vietas.

Sun-Yat-Sen areštuotas. 
Ghinijos valdžiai pareika
lavus, Japonijoje suimtas 
Ghinijos revoliucijos tvėrė
jas, žinomas dr. Sun-Yat- 
Sen, kuris pastaraisiais lai
kais nepasisekus prieš 
Yuan-Shi-Kai sukelti revo
liucijai buvo pabėgęs Japo- 
nijon. Kadangi Ghinijos 
valdžia jo iš ten kaipo poli- 
tikinio prasikaltėlio nega
lėjo išgauti, tatai jį apskun
dė už kokių tai pinigų iš
eikvojimą revoliucijos metu 
ir dabar stengsis jį parsi
gabenti Pekinan, kur jo 
laukia nemalonus pasveiki
nimas. Yuan-Shi-Kai užsi
geidė tą žmogų prašalinti, 
kaipo kenksmingą savo po
litikai ir kitokiems sauva- 
liams darbams.

ant “Volturno” gvvavęs:
koks-nors suokalbis ‘ir tas - Nesmagumai su nosimi, 
pagimdęs gaisrą. Tuo tarpu Hispanijos karalius Alfon- 
visa bėda metama ant vie-įsas andai vėl davęs pa- 
no išeivio, kuris buk rūkęs daryti operaciją savo nosiai, 
ir neatsargiai numetęs eiga-1 iš kurios kuone kasinėtai 
reto nuodėgulį kokian tai i prašalinami augantieji po- 
kampan, nuo ko kilęs ir: lipai. Toji tanki nosies ope- 
gaisras. racija, sakoma, sveikatai

Rotlerdaniau . •? atplaukęs nekenkianti.-
laiyas “Gar” su išgelbėtais-----------—■
nuo “Volturno” keliaunin-, Maištai ant Filipinų salų, 
kais. “Caro” kapitonas pra- Washingtonaii apturėta ži

nios, kad nekuriu salučių 
gyventojai išnaujo sukilę 
prieš amerikiečius valdinin
kus. Antiamerikoninė agita
cija, regis, pasekmingai va
roma ir ji tenai prigįjauti.

Kunigo byla. Odesoje ku
nigas Lcševskis patrauktas 
tieson už tai, kad jis pamal
dų metu kvietęs neleisti vai
kų cerkvinei! mokyklon. 
Kunigui teismas paskyręs 
dvi savaiti kalėjimo.

Darbo stoka. Iš Buenos 
Ayres rašo, kad Argentinoj 
viešpataujanti nepaprasta 
darbo stoka. Daugiau 80 
tūkstančių darbininkų ne
turinti užsiėmimo. Jų di
džiuma neturį pinigų, kad 
iškeliavus šalies gilumon ir 
ten paieškojus užsiėmimo. 
Tari) bedarbių siaučiantis 
badas ir visokios ligos. Tuo 
tarpu dirbantiems darbi
ninkams ir užmokestis už 
darbą sumažinta, dirbama 
bile už ką. Gi už valgomus 
produktus kainos nesvietiš
kai pakilusios. Laikraščiai 
persergsti kitų šalių darbi
ninkus, idant jie į Argenti
ną nekeliautų, nes nukelia
vus jiems ten prisieisią 
badmiriauti.

I L 1

Amnestija politikos kali
niams. Iš Lizbonos rašo, 
kad Portugalijos preziden
tas Manuel de Arriagc tri
jų metų respublikos sukak
tuvių dienoje paliuosuosiąs 
iš kalėjimų 300 politikos 
prasižengėlių.

ATĖJO ŽIEMA.

Nuo panedėlio daugelyje 
vietų apsireiškė tikri žie
mos ženklai. Chica4h& nak
tį, antroj valandoj/5||utar- 
ninką išauštant buvo^ vie
nas laipsnis šalčioPu
tė šiaurės vėjas iPratne
šė sniegą. Smarkus vėjas 
labai sujudino ežerąjfc ban
gos dūksta ir dauž«iran
tus. Visame MississijJLklo- 
nyj ir šiaurinėse tralyse 
Texas valstijos krito tirštas 
sniegas. Ypač Minnesota 
valstijoj atšalo. Upės ėmė 
šalti. Apylinkėse Cjilmnet, 
Mieli, siautė smarku^wjas. 
Ežere vos nežuvo garlaivis 
Lackawanna. Abelnai visoj 
Wisconsin valstijoj dūko 
vėjas. Iš Milwaukee prane
ša, kad penki žmonės žu
vę. Du medėjai nowjo per- 
siirkluoti per upę, i®as ap
vertė laivą ir abu niifkendo. 
Kiti tris nuskendę, kuomet 
laivas su nafta, vėjo dau
žomas, apvirto. Iš Cleve
land, Ohio atėjo žinia, kad 
pučiant smarkiam vėjui ir 
didžiai lyjant, vietai moteris 
liko automobiliu užmušta 
ir dvi sužeistos.paskui ė- 
męs dribti sniegas ii1 darga
noti. Palei pakraščius At- 
lantiko Maryland valstijoj 
siautė nepaprasta viesulą. 
Daug žvejų laivų sudaužy
ta. Abelnai, daug žvejams 
nuostolių pridaryta. j

Žydų gevaltas. Kieve^ tei
siamas žydas darbininkas 
Beilis, kaltinamas už Vieno 
mokinio nužudymą ir pa
naudojimą jo kraujo ritua- 
liems tikslams. Žydai todėl 
visame sviete sukėlė tokį 
gevaitą, kad, regis, minėta 
byla bus išmesta iš teismo.
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Prapuolė rasti pinigai.

Calumet, Mich. Du vaiki
nuku po 12-kos metų, Will 
Loeler ir Joseph Tremb- 
lait, pernai rado neuždeng
tą geležinę skrynią su pini
gais. Joj buvo auksiniai ir 
sidabriniai pinigai. Spėja
ma, kad ją buvo virš $20.- 
000. Jie paslėpė skrynelę 
saugioj vietoj už mylios nuo 
miestelio. Apie metus laiko 
jie ateidinėjo ir ėmė po tru- 

. puti iš savo kasos, kuomet 
tik juodu užsimanydavo ko 
pirkti. Bijodami, kad kas< 
kitas neužtiktų, juodu su
manė dar į saugesnę vietą 
pergabenti savo radinį. Šio
mis dienomis vienas vaikas 
tėvui pasisakė apie savo ra
dinį. Tėvas tuoj lėkė prie 
pinigų. Bet, o nelaime! jie 
buvo jau dingę. Niekas nė
ra intariamas, nei nužiūrė
tas. Nėra jokių pėdsakų. 
Policija uoliai ieško vagies.

Jie visi buvo vienas kitam 
giminingi. Laivelyj plaukė 
per upe. Praeidamas gar
laivis sukėlė dideles ban
gas ir laivelis apvirto. Šeši 
pasažieriai galą gavo, o irk
luotojai įsikibo į apverstą 
laivelį ir išsigelbėjo.

A.
ir

nuskendo garlaivis “Rio de 
Janeiro” ir su juo $2.000.- 
000 auksu. Buvo dingus vil
tis auksą išgelbėti. Auksas 
guli 600 pėdų gilumoj. Da
bartės imta ieškoti būdų 
nusileisti prie jo. Aplinkui 
narai dirba su aparatais. 
Vienas naras buvo nusilei
dęs iki 100 pėdų gilumo ir 
išbuvęs ten veik visą valan
dą. Naras tikisi, kad bus 
galima nusileisti iki 600 pė
dų gilumos. Ligšiol narai 
galėjo nusileisti tik 92 pė
das gilumom

Edison pagijo.
New York. Thomas 

Edison visai jau pagijo 
daugiausia laiko praleidžia
laboratorijoj. Didis išradė
jas dabartės bando išrasti 
šnekančiuosius ir kratan
čiuosius paveikslus. Jisai 
pasakė: “Nekuomet nebu
siu pakakintas, kol nesu
teiksiu bėdiniems žmonėms 
progą išgirsti geriausias o- 
peras už nikelį”. Dabartės 
atsidavęs tobulinimui kine- 
tofono. Edison turi daug 
energijos ir neišsemiamą 
šaltini kantrybės. Galima 
but tikriems, kad jis savo 
pasieks.

Sudegė dvi moteri.
Baltimore, Md. Nežinia, 

kafp užsidegė Edgewood 
Sanatorium, prie ko dvi li
gonės sudegė, trečia skau
džiai apdegė ir dar trįs ma
žiau apdegė. Kitos 12 ligo
nių šiaip taip išgelbėta. Li
goninė visa sudegė.

Smarkus susirėmimas su 
straikininkais.

Forbes, Colo. Taip kalna
kasių straikininkų ir kasyk
lų sargų ištiko nepapras
tas susirėmimas. Šaudymai, 
sako, prasidėjo, kuomet 
straikininkai pašovė šeri
fą F. R. Bradley. Šerifas 
turbut mirs del žaizdos. 
Kuomet straikininkai šau
dydami vis drąsiau puolė 
ant sargų, tai tie panaudo
jo mašininę šaudyklę, iš ku
rios kulipkos pasipylė į 
kalnakasių stovyklą, kaip 
lietus. Nepabūgo straikinin
kai. Tuomet 
dar smarkiau 
straikininkai 
atgal. Sako,
straikininkai kritę ir nema
žai jų sužeista. Kuomet ma
šininė šaudyklė ėmėsi veik
ti, tai kliksmai, šauksmai 
ir dejavimai buvę girdimi 
straikininkų stovykloj.

Tiffin, O. Už trijų mylių 
nuo šio miesto nusprudo 
nuo bėgiii traukinys. Tris 
sunkiai sužeista, kurie tur
būt neišgyvęs, keturi sun
kiai ir daugybė lengvai su
žeista.

BAISI NELAIMĖ KA
SYKLOJE.

mašina ėmė 
veikti. Po to 
ėmė trauktis 
kad keturi

Nestebėtina, kad taip daug 
prasikaltėlių.

Indianapolis, Ind. Čia at
sibuvo Amerikos kriminolo- 
gų suvažiavimas. Chicagos 
universiteto prof. Chas. 
Henderson savo kalboj pa
sakė: “Nėra stebėtina, kad 
tiek daug yra piktadarių, 
stebėtina, kad jų nėra dar 
daugiau”. Sulyg jo išva
džiojimų visai mažai tesą 
užsiimama šioj šalyj prasi
kaltėliais. Piktadariai nesą 
apsigimę tokiais. Buvęs 
nuodugnus ištyrinėjimas 3.- 
000 piktadarių Anglijoj ir 
Amerikoj. Pasirodė, kad 
jie nėra prigimti piktadite 
riai. Piktadariai yra tik 
silpnesni kūniškai, protiš
kai i j- antiškai. Šiaip jie 
lieku' tesiskiria nuo ki
tų žmoU — - - 
kią sutd 
nevirs H 
kalbėtoji 
sakė, kad bažnyčia, moky^- 

‘‘jdi&ugija neatlieka sa
vo iž^ui^ių ir todėl turime 

itadarių už gele
žų langų.

Rockefeller šalininkas “sau
sų” Įstatymų.

Cleveland, Ohio. J. D. 
Rockefeller, žinomas Ameri
kos milijardierius, pasirodė 
esąs prohibicionistas. Ohio 
valstijoj paduotas sumany
mas uždaryti saliunus ir 
uždrausti svaiginančių gė
rimų pardavinėjimą. 
Rockefeller pasakė: “Aš 
visuomet stoviu už blaivy
bę. Aš negaliu balsuoti už 
paduotąjį sumanymą, nes 
esu New Yorko gyventojas, 
bet širdingai pritariu tam 
sumanymui.”

už
jauna

Baisus gaisras.
St. Louis. Praeitos nedė

lios vakare, apie dešimtą 
valandą užsidegė klėtis pa
lei Mississippi upę. Kadan
gi iš upės pusės gaisras pra
sidėjo, tai gaisrininkai ne
galėjo gerai dirbti. Baisiau
siu smarkumu išsiplėtojo 
ugnis. Klėtyj buvo 500.000 
bušelių javų ir viskas į pe
lenus pavirto. Nuo klėties 
prasiplatino į geležinkelių 
kompanijų
(warehouse). Sudegė Alton, 
Baltimore, Ohio ir Clover 
Leaf krautuvės. Gaisras 
Buvo matomas už dešimts 
mylių į visas puses. Buvo 
lynoję visą popietį ir tas 
truputį prigelbėjo gaisri
ninkams. Ant Miss4;>ippi ir 
Illinois upių krantų stovėjo 
minių minios žmonių.

krautuves

' los ii>80.003 žirni $

F Todėl jiems rei
kti paramą, ir jie 
Ktadariais. Kita 
ponia Booth, pd-

Pasipasakojo po kiek kartų 
kailin gavo.

Washington. Vice-prezi- 
dentas Marshall ir laivyno 
sekretorius admirolas Dew
ey išpasakojo apie savo 
jaunystės dienas. Vice-pre- 
zidentas priskaitė 
visokių pliekimų, 
dimų. Sekretorius 
šia gavęs pliekti
mokykloj. Jisai keliatą kar
tų labai skaudžiai buvęs 
nuplaktas.

Uogomis nusinuodijo.
Terre Haute, Ind. Vai

kas 14-kos metų su kitu 
vaikučiu keturių metų 
vaikštinėjo miškely j ir per 
nežinystę užvalgė nuodin
gų uogų. Abu urnai pasimi
rė.

Su grybais ir su uogomis 
reikia būti atsargiems.

Del negero adreso.
Unionville, Mich. Iš 

jurio pribuvo čia
mergaitė, 17 metų amžiaus. 
Ant adreso buvo padėta 
miesto vardas, o valstija 
nepaženklinta. Kadangi A- 
merikoj yra keliatas miestų 
tuo vardu, tai ji liko be jo
kio ištyrinėjimo pasiųsta į 
Unionville, Mich. Čia ne
rasta jos dėdės, prie kurio 
važiavo. Tuo vardu miestas 
yra Connecticut valstijoj ir 
ten ji turėjo but nusiųsta. 
Tai del nepilno adreso ko
kie keblumai išeina.

net 500 
pabau- 

daugiau- 
pradinėj

Nužudė del pinigų.
Champaign, Ill. Nctolie- 

lauke buvo dviem 
suviaiWiusautas W. Larry, 
jaunas turtuolis, nevedėlis. 
Jo lavoną užtiko medėjai. 
Kurpius Chas. Phipps, atė
jęs policijos nuovadon sa
kė, kad jis galįs suteikti 
nekuriuoffifnurodymus kas 
link W. ^Earry užmušimo. 
Kurpius turėjo savo darba
vietę velionio namuose. 
Win. Larry, inėjęs pas jį, 
parodė pluoštą jjoperinių 
pinigų ir si|Eė, kad čia esą 
$1.000; gyi4& einąs pas,, tur
tingą farm? 
$1.200. Apa]

Pasirodo, 
daugiau ir 
vartoti me- 
Prie neku-

se, k<
Naujas rekordas plaukime.

San Francisco. Moteris 
M. Myrtle su savo 12-kos 
metu dukterim perplaukė 
per užlają Golden Gate ir 
sumušė visus moterių re
kordus. Ligšiol greičiausia 
plaukėją perplaukdavo i 
42 miliutas. Minėta moteris 
su savo dukterim perplau
kė į 35 miliutas. Užlajos 
platumas yra apie pusan
tros mylios.

Ims avėti medines klumpes.
Washington, 

kad šioj šalyj 
daugiau imama 
dinės klumpės,
rių darbų jos yra daug pa
rankesnės, negu odiniai če- 
verykai. Ypač medinės 
klumpės tinka avėti, kur 
reikia dirbti drėgnose arba 
šaltose vietose, kaip va: 
garbarnėse, bravaruose, 
stiklo dirbtuvėse, ant farmų 
ir tt. Jos gerai avėti ne tik 
sveikatingumo, bet ir tau
pumo žvilgsniu. Jos laiko 
apie du metu ir kainuoja 
tik nuo 60—75c.

Nelaimės ant geležinkelių.
Meridian, Miss. Karei- 

viai-artileristai važiavo spe
cialiu traukiniu Mobile ir 
Ohio kompanijų. Ties State 
Line, Miss, ištiko nelaimė. 
20 kareivių užmušta ir virš 
100 sužeista. Traukinyj bu
vo 179 kareivių.

Alton, III. Ištiko nelai
mė ant Chicago-Alton gele
žinkelio. 15 sužeista, du pa
vojingai. Nelaimė ištikusi 
dėlto, kad bėgiai prasisklei
dę.

Cardiff, Valija, Anglija. 
Arti šio miesto anglekasyk- 
loj “Universal” ištiko bai
si ir ligšiol Anglijoje negir
dėta nelaimė — ekspliodavo 
gazai ir kasykla sugriuda- 
ma po savimi palaidojo ke
lis šimtus darbininkų, ku
rie iš pat ryto buvo susirin
kę į darbą. Tas atsitiko spa
lių 13 d. Pranešama, kad 
žuvę 423 anglekasiai. Dau
gumas jų sudeginta, kitus 
žemė užgriuvus ir palaido
jus. Tą rytmetį kasyklon 
buvo įsileidę 935 angleka
siai, kuriuos, nors ne visus, 
tuojaus ir patiko minėta 
baisi nelaimė.

Pagelbinėš partijos tuo
jaus puolėsi pagelbon ir ne
užilgo viršun iškelta 512 
anglekasių gyvų ir 28 lavo
nai. Paskiau išimta dar ke
liolika gyvų, gi likusių po 
žeme darbininkų likimas 
nėra žinomas. Manoma, jie 
visi yra žuvę.

Spalių 15 d. pranešta, kad 
gimusis kasykloje gaisras 
jau likęs nuslopintas, bot li
kusių ten anglekasių jokiuo 
budu negalima dar pasiek
ti. Apie tą atsitikimą žinia 
žaibo greitumu aplėkus vi
są anglekasių sodybą, todėl 
likusieji vyrai ir moteris 
su vaikais' galvatrūkčiais 
susibėgo aplink kasyklą, 
kad sužinojus, kieno vyras, 
tėvas, ar brolis turėjo ten 
žūti. Kuomet iš po žemės 
išvinduota būriai gyvų dar
bininkų, jiems tiesiog ka
bintasi ant kaklo ir giihes 
neapsakomas džiaugsmo pa
šėlimas. Kitos moteris, ne- 
suradusios savųjų, alpo ir 
turėjo but gabenamos na
mo arba į ligoninę.

Gimus katastrofai, tuo
jaus telegrafu pranešta a- 
pie tai artimųjų kasyklų 
direkcijoms ir paprašyta pa
gelbės. Neužilgo iš visų pu
sių pribuvusios darbininkų

partijos ir prasidėjęs gel- Susekė suokalbi. Kubos 
bėjimas. Tečiau išsyk gaiš- policija mieste Havana su
ras buvęs nesuvaldomas,; sekusi meksikonų suokalbį, 
nes 600 pėdų giliai žemėjo kuriu norėta nužudyti kan- 
liepsnos buvo atkirtosios į didatas į Meksikopreziden- 
visus išėjimus ir įėjimus ka- tus, Felix Diaz, grįžtantis 
sykių gilumom i iš Europos ir susilaikęs šia-

Spalių 16 dieną praneš-Įme mieste keliatą dienų, 
ta: Užgriūtų anglekasių iš- Sakoma, kad tasai suoka I- 
gelbėjimui žuvus visokia ibis esąs Huerto darbas, ku- 
viltis. Pranešta, kad vienoj ris noris prašalinti vi-ms 
vietoj prisikasta prie 29 į kandidatus ir pats ant to- 
gyvų anglekasių, bot pas-Įliau pasilikti preziderlu- 
kui pasirodė tas pranešimas diktatoriiuni. Policija pra- 
neteisingu. Gaisras kasyk
loje platinasi ir negTeitai 
bus nuslopintas. Lig šiai 
dienai išimta 49 lavonai. A- 
pie kitų likimą nieko neži
noma. Pagalbos darbas pui
kiai vedamas, bet abejoja
ma, ar jis atneš kokius! 
nors vaisius. Nelaimingieji 
darbo karžygiai, 
nematys šviesos.

dėjus tardymus.

Norėjo nužudyti karalių. 
Saksonijos sostinėj Drezne, 
viename teatre, suimta koks 
tai suokalbininkas, kuris 

'norėjęs nužudyti karalių 
I Frideriką, šiam atsilankius 

■J*1111 teatram Pas suimtąjį rasta 
revolveris ir durklas.

10 užmušta. Netoli Liver
pool, Anglijoj, nušokęs nuo 
bėgių traukinis “Manches
ter Local”. 10 keliauninkų 
užmušta ir keliolika sužeis
ta.

Atsakančiai Laikomas. Diržas 
Speciališka Lengva Paduškaite 
yra pritaikoma kitaip negu koks dir
žas, kur j pats esi matęs arba nešio
jęs.

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaitū yra mecbaniš-

Sufragistės baudžiamos, kai padorus diržas, bet geriausir. 
Londone vienas teismu suf- ”auda Jl,s, n?bumo su atsakančiu pritaikinimu .111- 
ragistę Myriam Pratt pas- sų ypatingai formai kylos. 
merkęs 18-kai mėnesiu ka- na k>la >ru ,len«vai palaikoma ir

' L. Ir t nl.» tt i m v o c miteli t\i ■ ne

bumo su atsakančiu pritaikinimu Ju-
. Kož-

lėjiman ir sunkiems dar
bams. Glasgove dvi sufra- 
gisti nubausta po 8 mėne
sius kalėjimai! už padegi
mą miesto viršininko namų. 
Kuomet teisėjas perskai
tęs ištarmę, teisme esančios 
sufragistės apmėtusios tei
sėją kiaušiniais; už tai jų 
trįs liko suimtos.

His-Carnegie’s dovana.
panijos karaliui Alfonsui 
milijonierius Carnegie pa
dovanojęs priešhistorinio 
gyvūno skeletą, kuris esąs 
82 pėdų ilgas, taigi didžiau
sias koks kuomet nors su
rastas pasaulyj. Toji ne
paprasta dovana busianti 
nugabenta Madridan ir te
nai tautos muzejuje išstaty
ta.

Gorki sveikstąs. Iš Romos 
rašoma, kad Rusijos nove- 
listas Maksim Gorki sveiks
tąs. Jis būtent iš Neapolio 
nukeliavęs į Sorrento, gi po 
mėnesiui iš ten sugrįšiąs 
ant salos Capri.

*į atsiimti dar 
į to kurpius 

pasakė, kadįjr pirmiau bu
vo pasikėsinimai ant jau
no turtuolio gyvasties. Tuo
met policija ėmė ji nuodug
niai klausinėti. Kurpius 
ėmė painioti savo kalbą. 
Policiją ėmė nužiūrėti, kad 
bene tifc jis ir prisidėjo prie 
piktadarystės ir pasodino į 
kalėjimą.

Labai blogas daiktas ro
dyti pinigus. Tuomi kitus 
vedama į pagundą ir kar
tais prie piktadarystes.

Nuskendo.
Pittsburgh, šeši žmonės 

nuskendo Alleghany upėj.

75 
už

60 metų meilinosi.
Salina, Kas. Moteris 

Pollack iš Danville, Ill., 
metų amžiaus, ištekėjo
G. Mitchell iš Hoisington, 
Kas., 78 metų amžiaus. Dar 
prieš 60 metų jiedu susipa
žino ir šnekėjo apie apsi- 
vedimą. Kuomet ištiko civi
lis karas, vyras paliko ją 
ir išėjo karam Po to jų da
lykai buvo pakrikę. Praei
tą vasarą juodu suėjo vėl 
ir užvedė kalbą apie apsi- 
vedimą. Šiomis dienomis 
atsiliko vestuvės.

Atieškos auksą.
San Francisco, Cal. 

toliese prieplaukos 1901 m.
Ne-

Sulzerio byla pasibaigė.
Albany, N. Y. Spalių 17 

d. impeachment’o teismas 
užsibaigė jo apkaltinimu. 
Kad kaltas, balsavo 43 tei
sėjai, kad nekaltas — 12. 
Du visai nebalsavo. Tuomi 
apkaltinimu jis prašalina
mas nuo vietos. Sekančiais 
rinkimais jis galės kandida
tuoti vėl į bile kokį ofisą. 
Sulzer, kame tik jis yra ap
kaltintas, viską užgina. Jis 
nesunaudojęs savo asmeni
niams tikslams pinigų, pa
skirtų rinkimams. Užsigi
na, kad spekuliavęs ir pir
kęs pajus ir tt. Sako, per 
teisėją Murphy likęs ap
kaltintas. Sako, tas teisėjas 
jį nulinčiavęs. Jo vieton 
gubernatoriaus priedermes 
pildo vicė-gubernatorius 
Glynn.
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Čia parodoma Panamos kanalo žemlapis ir pilymas Gamboa prieš suardymą jo 
dinamitu.

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 šj Atsakančiai 
Laikomą Diržą.

Moterys ir vaikai buna pritaikomi 
musų privatiškuose kambariuose su 
gabiais prititikintojais 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 nedasiliiJsto prie švelnos skuros 
ir nesuteršta audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šj “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pani
rimu kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei
kalautume!, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote- 
rų.

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

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

Gvarantuotos Aptiekos yra atda
ros visada, vakarais ir Nedčliomis. 
Musų gabus Lietuviškai kalban- . 
lis 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 koi ne
busite užganėdintais.

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

Nepaklyskite arba neužmirškite 
vietos, nes mes turime dvi krautu
ves: viena ant -156 South Slate Street, 
o kita ant 14 South Clark Street. At- 
silankykit į bile katrą iš lų 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 branginai sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į 

Guarantee Drugstores!
456 14 ■

S. State St. ,rba s. Clark St J
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«įMOTERIŲ SKYRIUS.?

KŪDIKIŲ AUGINIMAS 
IR MAITINIMAS.

(Pabaiga).
Akys.

Labiausiai reikia atkreip
ti domą į kūdikio akis: 
ar jos netraškanoja, ar ne
paraudonavę, ar gali kūdi
kis gerai matyti. Jaigu kas 
ypatingo atsitiks, reikia 
tuoj aus kreipties prie gero 
gydytojo, nes jeib kokią, a- 
kių liga, jaigu užsivelka, la
bai sunku išgydyti; gali but 
ir kitos blogos pasekmės; 
kūdikis gali apjakti ant vi
sados.

Sveiko kūdikio akys ne- 
kada netraškanoja, jaigu gi 
traškanoja, tai kas nors blo
go buvo su akimis.

Akys mažų kūdikių nedir
ba, nesurenka taip šviesos 
spindulių ant retinos, kaip 
suaugusio žmogaus, todėl 
kūdikio akys labiau bijo 
šviesos; nereikia jį laikyti 
stačiai prieš šviesą, bet taip, 
kad jis galėtų žiūrėti nuo 
šviesos į patamsę.

Nereikia kūdikiui duoti 
smarkiai žibančius daiktus, 
nė leisti į juos žiūrėti.

Šviesa, maži šviesus ir ne
šviesus daiktai reikalauja 
daug akių intempimo geram 
pamatymui, o jaunų akys 
silpnos, žiūrėdamas į švie
sius daiktus neatsakančio
je vietoje, padaro akis žvai
romis, kaip kada gali net 
užvietrinti.

: leisti drungno vandens į vi
durius. Jaigu tas negelbėtų, 
reikia šaukti gydytoją.

Nereikia duoti mažam kū
dikiui visokių moteriškų žo- 
ių, gyduolių, nes moterys 
lankiai duoda ir kūdikiams 
tas pačias gyduoles arba žo- 
es, kurios joms paliuosuo- 

ja vidurius; joms rodosi, 
kad ir kūdikiui pagelbės. 
Bet nevisada taip būva: 
mažų kūdikių organizmas 
visas menkas, su tinkan- 
kančiomis suaugusiems gy
duolėmis galima labiau su
gadinti kūdikio vidurius, ne
gu pataisyti.

Vidurių skaudėjimas.
Tankiausiai pilvo skaudė

jimai būva nu© nemalimo 
gerai vidurių, sustojimo ir 
surugimo maisto viduriuose 
ir prisirinkime gazų.

Tąsyk kūdikis raitosi, 
verkia, nevalgo, kojas rie
čia prie pilvo ir viduriukai 
būva pasididinę, išpusti.

Pagelbėjimui, reikia dėti 
šiltus daiktus ant viduriu
kų, tepti kamphoriniu alie
jumi arba degtine, įleisti 
muiluoto šilto vandens į vi
durius arba duoti ricininio 
aliejaus gerti šaukštuką. 
Tas kaip kada pagelbsti; 
jaigu gi ne — pašaukti 
dytoją.

Žysti nereikia duoti, 
skaudėjimas nepereis.

Vidurių suliuosavimas.
Gimdo tą tankiausiai vi

durių nemalimas, užvietri- 
nimas-, arba sustojimas ko
kių nors mėšlo šmotelių žar
nose.

Pagelba: Maistas reikia 
sustabdyti per keliatą va
landų. Pieno neduoti ko
kias 24 valandas. Baltymo 
kiaušinio galima duoti. Ole
um Castorea arba ricininio 
aliejaus galima duoti porą 
šaukštukų, kas, jaigu neuž- 
vietrintų, išvalo vidurius ir 
jie paskui sustoja.
Šamas (Stomatitis Mycosa).

Simptomai: Viduriai bur
nos pabala, aplimpa apskri
tais šmoteliais, vietomis di
desniais, kitur mažesniais, 
panašiais sutrauktam pie
nui, drūčiai prilipę prie bur
nos plėvės. Gimdo tą ne- 
čystas ir surūgęs pienas 
burnoj arba pilve ir dėlto 
pradeda augti Fungus, Oi- 
dium Albicans.

gy-

kol

Mažų kūdikių ligos.
Kūdikius lanko visokios 

ligos: gauna jas užgimę nuo 
nesveikų motinų, nešvaru
mo, suskretimo gemant ir 
nuo blogo prižiūrėjimo arba 
maitinimo.

Negalima čia paduoti vi
sų ligų, jų bėgio ir gydymo, 
bet visgi skaitytojas iš 
trumpo aprašymo galės nors 
kiek suprasti apie nekurtas 
ligas ir jų ženklus, o žinoda
mas tą, žinos iš kur kokios 
pagelbos šaukties.

Nemalimas vidurių.
Nemalimas vidurių būva 

nuo negero maisto arba nuo 
nereguleriško maitinimo, 
nušalimo ir tt.

Simptomai: Viduriai esti 
iškelti, raugėjimai, žali ar
ba sutraukti mėšlai, vemia 
į valandą ar daugiau po val
gio, kūdikis neramus, ne
miega gerai, verkia ir rai
tos kaip vidurius skaudant 
ir sveria mažiau.

Gydymas: Reikia maitin
ti reguleriškame laike. 
Maistas ir maitinimas la
biausiai gimdo tas ligas. 
Reikia žiūrėti, ar sveika 
motina, žindanti kūdikį. 
Motina turi užsilaikyti ge
rai, kad butų sveika. Kūdi
kiui galima duoti šilto vi
rinto vandenio. Motina gali 
valgyti riebumus, nuo ko 
pienas pasidaro riebesnis ir 
kaip kada nuo to pasitaiso 
kūdikiui viduriai. Jaigu kū
dikis maitinamas krūtimis, 
galima duoti Smetonos, tas 
praliuosuoja vidurius.

Užkietėjimas vidurių.
Kada esti užkietėję vidu

riai, kūdikis neina laukan. 
Reikia jį maityti reguleriš- 
kai, duoti šilto, virinto vai
delis po truputį. Galima 
duoti ricininio aliejaus arba

kos rūgšties vandenyj ir su
maišius pusiau to vandenio 
su tiek jau medaus, tepti 
sugedusią burną.
Pageltonavimas (Icterus).
Pasitaiko kaip kada, į 

antrą ar trečią dieną po sun
kaus gydymo, arba kaip ka
da nu© perankstybo gimimo, 
kad oda pagelsta dėlto, kad 
tulžis eina į kraują, o ne į 
Zcll'llclS.

Kaip kada būva dėlto la
bai blogos pasekmės, bet 
tankiausiai pati liga pereina 
be jokio gydymo.

Reikia, žinoma, žiūrėti, 
kad kūdikis eitų laukan ir 
užlaikyti sveikai, kaip rei
kia.
Akių uždegimas (Ophtalmia

Neonatorum).
Šita liga serga kuone vie

nas trečdalis vaikų. Gauna 
ją gimdami nuo įiečysto 
gimdymo kanalo; trečia da-

i. r ...........

lis vaikų ligų paeina nuo 
triperio arba baltųjų syvų, 
gaunami; nuo bakterijų go- 
noreo Neisser’io, taipgi nuo 
užsinuodijimo bakterijomis 
Loeffler’io. Liga pas kūdikį 
pasirodo apie trečią dieną 
po gimimo.

Prognosis (bėgis ligos): 
Liga ta labai sunki, jaigu 
tuoj nebūva gerai gydoma, 
nes ligai įsigavus į akies gi
lumas, sunku išgydyti; kaip 
kada žmogus jau nebeturi 
sveikų akių arba lieka aklu 
ant visados.

Apsaugojimas: Moterys 
pačios, arba kas prie jų bū
va priėmimui kūdikio, turi 
išmazgoti gimdymo orga
nus, tuojaus prieš gimdy
mą, valiu vandeniu, arba jei 
nusijaustų ką nors ypatin
go, nesveiko, reikia išmaz
goti su atmiernytu boriškos 
rūgšties vandeniu. Užgimus 
kūdikiui, reikia jo akis iš
mazgoti tuojaus tokiu jau 
vandeniu ir mazgoti taip 
per keliąs dienas po tris 
kartus kasdien, arba nors 
maudant. Jaigu toki apsau
gojimai ir gydymai negel
bėtų, reikia šaukti gydyto
ją, nes kūdikis gali apjakti.

Užvietrinimas bambos.
Nuo nevalių rankų, plovi

mo nevaliu vandeniu arba 
kokių kitų nevalių daiktų, 
pasilytint bambą, ji užsinuo- 
dina ir nuodai įeina giliau 
į vidurius ir kūdikis gauna 
užvietrinimą vidurių plėvės 
ir abelną užnuodiniiną krau
jo, kas gimdo labai sunkias 
pasekmes arba ir mirtį.

JDelto reikia labai saugo
tis. Viskas turi būti kuova- 
liausia, išvirinta, arba, ge
naus sakant, sterilizuota: 
siūlas, kuriuom surišta bam
ba, peilis, kuriuom ji pjau
nama, ir taipgi aptvėralai, 
visi turi būti labai švarus.
Sutinimas krūčių (Masti

tis).
Tankiai pasitaiko, kad 

mažų vaikų krūtys sutinsta, 
kas, vienok, ne labai pavo
jinga ir tankiausiai nė jo
kio gydymo nereikia, tik 
reikia kūdikį maudyti, krū
tis reikia minkšta drobele 
aprišti. Jaigu nepranyksta 
į keliatą dienų, galima pa
tepti kampariniu aliejumi, 
t. y. ištrinti kamparine aly
va.
Išbėrimas arba nušašimas.

Staigus arba palengvas 
išbėrimas ar nušašimas daug 
gali ženklinti, kaip kada 
labai menką daiktą. Viso
kios limpančios ligos, kai
po: rauplės, adra (tymai), 
škarlatina, typhus (karštli-

herpes zoster ir tt., turi 
staigų išbėrimą su maždaug 
karščiavimais; šios ligos bū
va su kraujo užnuodijimu 
nuo bakterijų padarytų 
nuodų, gimdančių tas ligas. 
Jos visos limpančios, užsi
krėsti galima: per orą, van
denį, maistą ir pasilytėji- 
mą. Todėl vienam kūdikiui 
apsirgus, kitus reikia ap
saugoti, atskirti, kad neuž
sikrėstų. Palengvas išbėri
mas arba nušašimas odos 
gali but. limpantis (užkre
čiamas) arba nelimpantis. 
Kaip kada kūdikis nušašta 
nuo nevalaus užlaikymo jo 
odos, arba nušutini© kūdi
kių odos nuo drėgnumo ar 
prakaito, ar nuo sugedimo 
maisto viduriuose, karšto 
oro ar netikusių valgių. To-
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kios ligos gali but nepavo
jingos, gali nelipti kitam.

Bet visi išbėrimai negeri 
ir visados reikia juos tėmy- 
ti, stengties prašalinti, nes 
gali atgabenti blogas pa
sekmės kūdikiui ir vėliaus.

Tankiausiai išberia kūną 
ligos: adra, rauplės ir 
skarlatina. Rauplės ir škar- 
latina daug pavojingesnės, 
negu adra; škarlatina dar 
pavojingesnė ir už rauples. 
Visos šitos ligos nesiduoda 
sustabdyti staiga, bet jos 
turi savo laiką ir būdą pra
sidėjimo ir užsibaigimo, ty. 
turi aprubežiuotą savo lai
ką; dėlto ir gydymo jokio 
ypatingo nereikia, apart ge
ro, valaus ir higieniško pri
žiūrėjimo.

Toki ligoniai reikia už
laikyti šiltai, duoti galima 
imbiro ar ramunėlių arba
tos; šiltas vanduo su leme
nu gerti labai gerai, bet la
bai vodinga duoti alų, rūgš
čius kopūstus, ar agurkus. 
Šiltas pienas ir nerugštųs 
viralai galima duoti valgy
ti.

Šitoki ligoniai reikia lai
kyti atskirai ruime, kitų, 
sveikų vaikų nereikia leis
ti gulti su ligoniais, geidaus 
tan ruiman visai sveikų ne
leisti, kur toki ligoniai ser
ga, nė sudynų, drabužių, 
kuriuos vartoja ligoniai, ne
vartoti, nes tos ligos užsi
krečiamos. Jos net dide
liam žmogui gali kaip kada 
prilipti, bet labiausiai puo
la ant mažų vaikų, labiau
siai kada vaikas nušąlą, ne
švariai užlaikomas ir silp
nas.

Ligoniai, apsirgę tomis li
gomis^ gerai užlaikomi, ga
li persirgti, bet vargšams 
žmonėms kaštai, aplinky
bės nedaleidžia gerai užlai
kyti. Serganti šitomis ligo
mis vaikai įgauna tankiai 
kitokias ligas ir numiršta. 
Dėlto geriausia šaukti 
dytoją, kaip tik matyt, 
kūdikis blogas.

Dantų dygimas.
Maži vaikai apserga la

bai kaip kada pradedant 
dygti dantims.

Dantys kūdikiams prade
da augti nuo septintos ne
dėlios, dar jiems negimus. 
Dygimas priguli nuo augi
mo kūdikio, nuo augimo 
kaulų. Jaigu elementų, iš 
kurių susideda kaulai, yra 
gana, dantys dygsta anks- 
čiaus; jaigu ne, tai dygsta 
vėliau. Kaip kada kūdikis 
būva, rodos, riebus, gražus, 
bet dantys dygsta vėlai; 
kaip kada jie dygsta anksti.

Jaigu dantys ilgai ne
dygsta, tai tas rodo, kad 
kūdikis nebuvo gerai mai- 
tytas, nebuvo maitytas to
kiais maistais, koki duoda 
maistą kaulams. Ir kad to
kio kūdikio ir dygsta dan
tys, bet sunkiai, vaikas, 
prasimušant dantims, serga, 
karščiuoja ir kaip kada ir 
viduriai būva liuosi, bet tų 
visų ligų blogų pasekmių 
nebūva, jaigu kūdikis gerai, 
higieniškai užlaikomas.

Nereikia prikimšti pilvą 
visokiais valgiais, nereikia 
nusaldinti ir tt.

Normališko, sveiko kūdi
kio dantys dygsta sekan
čiai:

Pryšakiniai — 6—8 mėne
sio, apatiniai anksčiaus; 
antri (šalia tų) priešakiniai 
viršutiniai apie 9 mėnesį, o 
apatiniai apie 10 menesį, ii-

tiniai apie 18-tą mėnesį. 
Pirmi garnokštiniai arba 
akiniai apatiniai apie 14 
mėnesį, o viršutiniai apie 
16 mėnesį. Antri garnokšti
niai apie 24 mėnesį, taigi 
pabaigoj antri; metą. Šių 
dantį; išviso būva 20, jie 
yra tuomlaikiniai, arba pie
niniai, nepasilieka visada, 
pradeda kristi: liuosuojasi 
ir krinta, o ji; vietoj iš apa
čios pradeda augti kiti.

Jie krinta ir ji; vietoj 
auga kiti beveik tokiu pat 
bildu, kaip pirmieji. Priša- 
kiniai dygsta, vidutiniai, 
apie 7 metus, priešakiniai 
šaliniai — apie 8 metus. Il
tiniai apie 11 metų, akiniai 
apie 9 metus, pirmi gar
nokštiniai apie 10 metų, 
antri apie 6 metus, treti a- 
pie 12 metų. Paskutiniai a- 
pie 18 ar 24 metus. Tokiuo 
bildu pasidaro 32 dantys, 
kurie jau pasilieka ant vi
sados.

Normališki dantys būva 
balti, švelnus ir kieti, bet 
būva dantys kaip kada pa
rudavę ir šiurkštus, kas bū
va nuo augimo ant dantų 
kalkių druskų. Kaip tik 
pasidaro koks nors nenor- 
mališkumas dantų, reikia 
parodyti daktarui, nes ne
paisant, galima pagadinti 
dantis pirm laiko ant visa
dos. Reikia dantis mazgoti 
šepetuku kasdieną, nes, ne- 
mazgojant, dantys pradeda 
puti nuo fermentų 
mo gerklėj), kurie 
nevalioj gerklėj.

(puvi- 
darosi

Lundo-Apdaužė daktarą.
no sufragistės andai gero
kai apdaužusios vyriausiąjį 
kalėj imu daktarą Forardą, 
kuris visuomet patardavęs 
badaujančias kalėjimuose 
sufragistės prievarta penėti.

gy- 
kad

Žemės drebėjimai. Messi- 
ne labai tankiai atjaučiama 
žemės drebėjimai. Gyvento
jai apimti didžiausios bai
mės. Nekurie išsikraustę iš 
namu ir bijosi į anuos inei- 
ti.

Carukas sergąs. Iš Peter
burgo rašoma, kad carukas 
Aleksiei visai nesveikstąs, 
bet apie tai aštriai uždraus
ta rašyti lairkaščiams. Be 
to sakoma, kad Aleksiei c- 
sąs silpnaprotis, kenčiąs už 
savo tėvo nuodėmes.

Nukirto galvą. Chinijos 
respublikos prezidento in
auguracijos metu susekta 
prieš jį suokalbis. Suokalbio 
visa galva buvęs Pekino po
licijos viršininkas. Teismas 
jį pasmerkė miriop ir tuo
jaus viešai jam nukirsta 
galva. Sakoma, teisme 
prisipažinęs, kad jį 
tikslui revoliucionistai 
pirkę.

jis 
tam 
pa-

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

Paremkite, brangus tautiečiui, imjsti jaunos, tik-kij atgyjančios moks
leivijos, organą l Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 

musu moksleivijos idealais, su jos troškiniais.

KAINA METAMS TIK §1.00

Vilias numeris siunčiamas yra pamatyti veltui

Kreiptis reikia “Moksleivio" Adniinistracijon tokiu adresu:

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

i varicocele'
HYDROCELE
t. y. Padidintas Gyslas

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 Pųslėsligų.

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 žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
fcuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

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

' Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokėk uš neišgydymą--Neišgydo nemokėk)

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

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

Išgydo kad būtum sveikas

SpecljailstasYyru ir MoterųLIgų

Kraujo Užnuodijimą ■ 
ir visos odes ligos, kaip 
Spuogus, Piktam dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Ntibe 
gimus, Įsisenėjusias Ligąs.

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

IŠTYRIMAS DOVANAI. f.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu v isisx.ii, 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 ySw CHICAGO 
^Valandos 3 ryto iki 8 vak. NodeEoiu, 8 ryto iki 4 popiet.®

loiHman i SleM

ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Tclephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

E» SUOKS

DU-KART NEBELEIS LAl^SAŠTIS

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petniĮGia.'
--------——  PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------------------

AMERIKOJ f metams $2.50
Epušei matų $1.25EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

t joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. Į

Ir vėl orlaivis sunaikin
tas. Vokietijai labai nesise
ka su Zeppelin© orlaiviais. 
Autai tomis dienomis nau
jausioj© sistemo orlaivis, 
L—2, plaukdamas oru 900 
pėdą augštumoje užsidegė ir 
žęniėn nukrito tik aliumi
ninis skeletas. Podraug su 
juo žuvo 26 keliauninkai, 
įgula ir keli lakiojiino kor
puso admiralicijos nariai. 
Tai septintasis iš eilės ne
laimingas atsitikimas 
tais Zeppelinais.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

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

su

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685
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yra visai nesena. Apie 15Spring Valley, Ill.
Gražus šiame miestelyje 

gyvenimas. Čia žmogus ge
riau gali verstis, negu ko
kiame didmiesty j. Aplinkui 
gražios vietos, miškai. Ga
lima pasivaikščioti ir paal
suoti tyru oru. Bet visgi y- 
ra tokiu, kurioms saliuno 
prirūkytas, dvokiantis oras 
geriau patinka, negu lauku 
arba miškų malonus oras. 
Moterėlės ir mergaitės eina 
grybauti. Tai, žinoma, geras 
prasimanymas. Maisto daik
tai brangsta, tai grybais 
truputi ir sučėdija, nes vis
gi jais užvaduojama nors 
mėsos kąsnis.

Nesenai buvo bažnyčioj 
kolekta Tautos Namams 
Vilniuje. Surinkta $14 su 
centais. Pats klebonas ža
dėjo dar pridėti. Nedidelė 
tai suma, bet visgi goriau, 
kaip niekas. Gal nekurie ir 
tikėjo, kad mus miestelio 
lietuviai bus duosnesni.

Vestuvių pas mus pasi
taiko. Bot gaila, kad mus 
lietuvaitės su svetimtau
čiais, su nelabais italais už
sideda ir teka už jų. Yra 
sunku sugyventi su tokiais. 
Kitataučių budai yra skir
tingi nuo lietuvių ir todėl 
maža tegali būti viltis ant 
malonaus, gražaus sugyve
nimo. Verčiau mūsiškės 
vengtų tokių besiporavimų. 
Labai retai tokios poros lai
mingai gyvena. Žiūrėk, tai 
nelabasis ir palikęs vargšę 
su vaikais. Ir koks tuomet 
gyvenimas.. -

Mūsiškiai čia turi nema
žai keblumų su socialistais. 
Su jais neretai žmonės su
siginčija, susibara. Vienoj 
šeimynoj gyveno keturi vy
rai. Jie neidavo i bažnyčią, 
nors šeimininkė juos ragin
davo eiti. Tie neklausė. Tai 
šeimininkė ir pavarė juos 
iš savo namų. Bot aš ma
nau, kad taip darant nepa
taisysiu! (paklydėlius. Juk 
ir priežodis sako: “Nuvary
tas į bažnyčią nekalbės po
terių.” Todėl reikia su jais 
kitaip elgties, kito budo 
ieškoti juos patraukti. Ge
riausias būdas juos pa
traukti yra geras pavyzdis. 
Parodykim, kad mos eida
mi Į bažnyčią, turime iš to 
naudą. Parodykime, kad e- 
saine blaivesni, išmintingos- 7 O

ni, kad mos, einantieji i 
bažnyčią, geriau, dorian gy
vename. Tai bus suklydė- 
liams geriausia pamoka. 
Kad kitus mokyti, reikia 
pačiam būti mokytesniu, 
kad kitus blaivybės mokin
ti, reikia pačiam būti blai
viam, kad kitus doros mo
kinti, reikia pačiam būti do
resniam už tą, kurį mokina
me. Kitaip nieko nebus.

Dabar prasidėjo f erai. 
Pelnas eis bažnyčios nau
dai. Per fėrus žmonės gra
žiai linksminasi. Bųva dai
nos, deklemacijos.

Čia pastaruoju laiku at
sidarė dvi dirbtuvi. Vienoj 
sidvama valkai (overalls), 
kitoj skalbiama visokie 
drabužiai. Kitiems metams 
bus daugiau dirbtuvių.

•. Springvallietis.
—II . .........................— ■

Kingston, Pa.
Šio miesto dalis, kurioj 

gyvena lenkai ir lietuviai, 

metų atgal, kiek pamenu, 
buvo tik dvi trobelės. Nuo 
uždėjimo parapijos 1902 m. 
ta vieta liko apstatyta na
mais, savininkai kurių yra 
lietuviai ir lenkai. Be vai
kų ir moterių čia yra apie 
550. Gatvės čia nesenai bu
vo kuobjauriausios. 1911 m. 
buvo gatvės nuklotos ply
tomis ir padaryti šaligat
viai. Taipgi gatvės buvo nu- 
sodytos medžiais. Turime 
dailią plytų bažnyčią. Ypač 
vasaros metu čia puiku gy
venti. Lietuviai turi savo 
valdžioj penktą miesto sky
rių (ward’ą). Visi viršinin
kai galėtų čia būti lietuviai. 
Tik gaila, kad mūsiškiai ne 
visi teturi pilietines pope- 
ras. Todėl kartais lietuvių 
kandidatas ir buna sumuš
tas. Šiemetai kun. J. V. Ku
dirka kandidatavo į mokyk
lų direktorius, bet negavo 
užtektinai balsų. Vyrų yra 
550, o balsų tebuvo duota 
102. Taigi daugelis nėra pa
stoję piliečiais. O pastoti 
nėra sunku. Pirmąsias pa
peras be jokio keblumo gau
nama. Imant antrąsias rei
kia turėti du liudininku, 
užsimokėti $4 ir atsakyti 
ant menkų klausimų. Da
bartės lietuvių balsuotojų 
tėra 144. O galėtų būti 550. 
Kokia tai spėka butų.

Šiaip lietuviai pusėtinai 
gyvena. Yra penki krautuv- 
ninkai ir vienas rūbų siuvė
jas.

Kingstonietis.

Rochester, N. Y. 
(Pateisinimas).

“Kataliko” No. 40 A. 
Zimnickas rašė apie atsi- 
lankvma mus mieste gerbiu 
svečių iš Lietuvos ir aukų 
rinkimą Tautos Namams 
Vilniuje. Savo raštelyj jis 
garsina, buk šv. Jurgio dr- 
jos pirm. A. Baranauskas 
ir iždininkas buvo priešin
gi skirti aukas iš šv. Jur
gio dr-jos išdo ir net agita
vę gatvėse ir saliunuose 
prieš svečius. Tai neteisy
bė. Alos, žemiau pasirašiu
sieji, liudijame, kad p. A. 
Baranauskas nebuvo prie
šingas aukai arba svečiams. 
Jis pirmas užmanė pa
kviesti ir priimti svečius. 
Tik prie bažnyčios pirmi
ninkas kalbėjosi su dr-jos 
nekuriais nariais ir sakė, kad 
nenuskriausti perdaug sa
vęs ir pakaktų aukoti tik 
$50 arba net $25. O gatvė
se arba saliunuose nebuvo 
kalbos. Kuomet buvo šv. 
Jurgio dr-jos susirinkimas, 
tai čia visi vienu balsu pa
skyrom šimtinę. O iždinin
ko tuo tarpu nei susirinki
me nebuvo. Jis pavėlavo a- 
teiti. Kokiu tik tikslu tas 
korespondentas skleidžia 
melą? Jis nei dr-jų visų ne
išvardino, kurios aukavo. 
Nepaminėjo, kad šv. Mari
jos Moterių ir Merginų dr- 
ja aukojo $31.50, 103 kp. S. 
L. R. K, A. — $21.00, šv. 
Cecilijos bažnytinis choras 
— $10.50, Lietuvių Politi
kos Kliubas $10.50, T. M. 
D. kp. — $10.50. Taigi a- 
nam korespondentui nerū
pėjo sužinoti tikrą, teisybę. 
Gal tik iš mus socialistėlių 
kalbų rinko žinias.

A. Baranauskas, pirm.
J. Bartusevičius, rast.
S. Mocėjunas, išd.
K. Andruškevičia,
A. Gudinas,
J. Saumaris,
A. Gervickas,
K. želnis,
J. Levickas.
Aš, žemiau pasirašęs, liu

diju, kad A. Baranauskas, 
pinu. šv. Jurgio dr-jos, ne
agitavo prieš svečius. Jis 
pirmas pakelė klausimą kas 
link parėmimo Tautos Na
mų. Kaipo dr-jos pirm, dar
bavosi kiek galėdamas.

Stasys Klimaitis, 
T. M. D. 52 kp. pirm.

Athol, Mass.
Rugsėjo 29 d. čia kalbė

jo musų tautos atgaivinto
jas, gerbiamas dr. J. Basa
navičius.

Savo grynoje kalboje, gy
vu žodžiu jis mums papa
sakojo apie likusią, už van
denynų brangią musų tėvy
nę — Lietuvą. Plačiai nu
piešė jis dabartinį Lietuvos 
padėjimą — jos kultūrinį 
bei ekonominį kilimą. Ke
liais bruožais nupiešė jis 
Lietuvos praeitį; nurodinė
jo jis mums apie lenkų dė
tas ir dedamas pastangas 
sunaikyti jos brangų vardą. 
Nupiešė praeitį, sulygino 
ją su dabartimi ir nurodė, 
koks yra žynius Lietuvos ir 
jos gyventojų persikeiti
mas, jau nesigilinant į se
nus laikus, bet bėgyje 20— 
30 metų. Plačiai tas sene
lis mums papasakojo apie 
Lietuvos draugijas, o ypač 
apie L. M. ir D. draugiją ir 
apie steigiamus lietuvių 
Tautos Namus Vilniuje. 
Nurodinėjo mums tų Namų 
reikalingumą, jų svarbą ir 
kaipo amžinai busiantį mus 
tautos pamatą.

Baigdamas prakalbą ra
gino žmones prisidėti savo 
aukomis prie to labdaringo 
darbo. Užbaigęs prakalbą, 
leidosi per salę rinkti au
kų, o jam pagelbėjo p. J. 
A. Bražinskas; p. Bražins
kas priiminėjo aukas, o Dr. 
J. Basanavičius užrašinėjo 
aukojusių vardus.

Surinkus, lietuviai pasi
rodė duosniais, nes apie 200 
žmonių sumetė aukų $149.- 
59.

Pasibaigus rinkliavai, Dr. 
J. Basanavičius širdingai 
padėkojo aukojusiems už 
gausias aukas ir vėl pradė
jo mums pasakoti — “Ar 
verta mums, amerikie
čiams lietuviams, grįšti mu
sų brangion tėvynėn — Lie
tuvon”. Čia gerb. Dr. J. 
Basanavičius plačiai nuro
dinėjo, jog mums, Ameri
kos lietuviams, susitaupius 
kiek centų, butų labai nau
dinga grįsti savo tėvynėn ir 
tenais prisidėjus pajais prie 
kokios nors bendrovės, ga
lima padaryti puikų pragy- 
veimą ir tuomi pagelbėti 
kultūriškai pasikelti musų 
brangiai Lietuvai.

Baigdamas prakalbą, Dr. 
J. Basanavičius išreiškė sa
vo norą, idant mes, Ameri
kos lietuviai, gyventumėm 
tarp savęs didžiausiame su
tikime, meilėje, vienybėje 
ir, užbaigdamas prakalbą, 
pasakė: “Lai gyvuoja Ame
rikos lietuviai!...”

Šie žodžiai į klausytojus 
padarė neapsakomai gilų 
įspūdį ir pasigirdo gausus 
delnų plojimas. Minia žmo-
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nių, daug ko išgirdusi apie 
musų brangią Lietuvą, pra
dėjo skirstyties namo.

A. K. Losius.

New Britain, Conn.
Spalio 1 d. atsilankė ir 

pas mus gerb. svečiai iš 
Lietuvos. Iš pradžios buvo 
sudainuota viėtinio mergai
čių choro tautinis hymnas. 
Po to kun. J. Žebrys per
statė Dr. J. Basanavičių. 
Daktarą susirinkusieji svei
kino gausiausiu delnų ploji
mu. Kalbėjo apie Lietuvos 
praeitį ir apie pienuojamus 
Tautos Namus. Po jo kal
bėjo p. M. Yčas, o tuo tarpu 
Dr. J. Basanavičius rinko 
aukas. Aukos pylėsi gau
siai. Nekurie pirko sieks
nius, o p. J. Skritulskis, 
dabartinis S. L. A. išdinin- 
kas, paklojo šimtinę. Iš mus 
miesto svečiai išsivežė virš 
$300.

Spalių 5 d. “Lietuvos Sū
nų ir Dukterių” dr-ja buvo 
surengusi prakalbas. Kal
bėtojai buvo socialistai.

P. P. P.

Pleasant Prairie, Wis.
Pralėkdamas čia garnys 

paliko sūnų Juozapui Kuz- 
minskiui. Sulaukęs sūnaus, 
išvažiavo pas giminaitį į 
Kenosha, Wis., kurs yra už 
septynių mylių nuo šios vie
tos. Grįžo namo pėsčias vė
lyvame vakare. Pasivijęs 
traukinis suvažinėjo varg
šą. Spalio 1 d. palaidojo ge
ležinkelio kompanija ant 
lietuviškų kapinių. Paeina 
iš Kauno gub., Daugių s. 
Illinois valstijoj turi brolį. 
Moterėlė pasiliko baisiame 
varge ir nubudime. Velio
nis neprigulėjo prie dr-jų. 
Buvo rinkta aukų. Surink
ta $45. Geležinkelio kompa
nija davė, $100. Iš kompani
jos išgauta rupesniu Anta
no Bridikio.

Vargdienis.

Newark, N. J.
Rugsėjo 16 d. buvo laiky

tas dr-jų delegatų susirin
kimas. Tartasi apie priėmi
mą gerbiu svečių iš Lietu
vos, kurie čia atvyks spal. 
20 d. Susirinkime pasirodė, 
kad dr-jų delegatai labai 
tam dalykui prijaučiu ir pa
sitikima, kad aukos gausiai 
pasipils ir ras malonų pri
ėmimą. “Žiburėlio”, “Sce
nos Mylėtojų” dr-jos ir šv. 
Cecilijos choras jau nu
sprendė pirkti po sieksnį, 
o šv. Jurgio dr-ja aukoja 
$25 ir duoda salę susirinki
mams.

Prie šios progos atitai
sau klaidą vieno korespon
dento, kurio buvo rašyta, 
kad čia esą lietuvių apie 
600 ir 5 dr-jos. Ištikto čia 
yra lietuvių 4.000, o dr-jų 
tai apie 20, nes svečių pasi
tikimo susirinkimai! buvo 
nuo 17 dr-jų delegatų.

Sekretorius.

London, Anglija.
Rugsėjo mėn. pabaigoj 

oras pusėtinai atšilo. Neži
nia, kaip ilgai taip tęsis. 
Del tankaus oro keitimosi 
žmonės ima sirguliuoti. Sir
guliuoja didi ir maži. Šie
metai daug lietuvių aplei
džia Londoną ir važiuoja į 
Lietuvą. Nori pasinaudoti 
caro manifestu ir atsiliuo- 
suoti nuo kariuomenės. Vie
ni žada atsiliuosavę sugrįž
ti, kiti gi manu pasilikti tė-

vyne j.
Rugsėjo 14 d. “Rūtos” 

dr-ja buvo surengusi pasi
linksminimo vakarą. Vaka
ras atsiliko kliubo s 
Žmonių buvo atsilankę 
sėtinai. įžanga buvo 6 
nai asmeniui. Vaikams 
kai. Vakaras nusisekė
rai. Buvo lošta . komedija 
“Nepasisekė Marytei”. Po 
to sekė prakalbos, deklema- 
cija ir monologas. Užsibai
gė dainomis, šokiais ir žais
mėmis.

pu- 
pe- 
dy- 
gc-

Galijoto?

PROTESTAI.

HARTFORD, CONN.
Šv. Kazimiero J. apšvie- 

tos dr-jos nariai laikė savo 
susirinkimą. Užėjus kalbai 
apie socialistų užsipuldinė
jimus ant mus gerbiu sve
čių ir veikėjų — Dr. J. Ba
sanavičiaus ir p. M. Yčo, vi
si bjaurėjomės ir nutarėme ją, jis sušaukia ir paleidžia 
viešai protestuoti prieš so
cialistų laikraščius ir prieš 
visus, kurio tik nori pa
kenkti aukų rinkimams gar
bingam tikslui. Dr. J. Ba
sanavičius nuo senai mums 
žinomas, kaipo šlovingas 
veikėjas ir p. M. Yčas, kai
po vėlesnių laikų veiklus 
darbininkas mus tautos. 
Mes girdėjome jų prakal
bas, gėrėjomis jomis ir abu 
svečiu gerbiame už jų didį 
pa si š ven t i mą. Ni e k i n a me,
nupeikiame socialistų takti
ką ir jų bjaurius išmislus 
ant L. Mokslo Dr-jos inga- 
liotinių.

A. K. Mazalas, pirm.,
J. Tamošiūnas, išd.,
A. F. Kneizis, rašt.
ROCHESTER, N. Y.

Šv. Marijos P. dr-ja savo 
susirinkime, laikytame spa
lių 5 d., išreiškė pasibjau
rėjimą prieš niekingus so
cialistų laikraštukų užsi
puldinėjimus ant mus šlo
vingų veikėjų — Dr. J. Ba
sanavičiaus ir p. AI. Yčo. 
Jungiame savo protestus su 
kitų mus viengenčių protes
tais.

Ona Gudinienė, pirm.,
P. Andriuškevičienė, rašt.
Joanna Želnienė, išd.

MONGOLIJOS KONSTI
TUCIJA.

“Manchester Daily News” 
nesenai paskelbė Mongol!- 

—Reynolds in Portland Oregcl

Huerta užkerta kelią kitiems kandidatams i prezidentus.

jos naujos konstitucijos 
tekstą. Mongolija, kaip ži
noma, yra Cbinijos pro
vincija. Panaikinus Cliiui-1 
joje dinastiją, Mongolijai 
nuo Chinijos respublikos! 
atkrito. Tai padarė su Ru-; 
sijos pagelba, nes pastaro-Į 
ji tikisi laikui bėgant aną 
visai pasisavinti. Faktiš-! 
kai dabar ta ja provincija 
valdo pati Rusija. Gi sus
tatyta nauja “konstituci
ja” perstato nepaprastai j 
originaliai. Ją sustatė da-| 
bartinė Mongolijos valdžia 
Štai kaip skamba svarbos-j 
nieji punktai:

1. Didysis Mogol (Clm- 
tucha) valdovauja Mongo
lijos ciesorystėj, kaipo tie
sioginės mongolų dinastijos 
linijos ainis.

2. Didysis Mogol turi ne- 
apribuotą valdžią.

3. Didysis Mogol turi tei
sę įvesti šaliai konstituci-

parlamentą su lyg savo
nuosprendžio.

4. Didysis Mogol turi tei
sę išleisti įstatymus, pa
lytinčias valdžios tarnybos 
ir valdininkų paskyrimo.

5. Karo paskelbimo arba 
santaikos padarymo klau
sime, taippat tarptautinių 
traktatų daryme ir diplo
matinių atstovų perstaty
me, Didysis Mogol privalo 

sybės patarimo ir sutik
inęs.

(i. Didysis Mogol yra vy-| 
riausiuoju visos ciesorys-j 
tės ginkluotos armijos va
du ir kaipo toksai spren
džia apie kareiviavimą.

7. Šalyj, atsitikus reika
lui, gali būti paskelbta ka-Į 
ro stovis, bet pirmiau pri-! 
dera tame dalyke pasitar-l

Mongolijos gyventojų poli-j teisdaiųbes institu- 
tikinę laisvę apsibrėžia Mo-įclAb t
golo ukazai. i 11. Mongolijos tefcdary-

8. Mogol turi teisę apdo-jbės institucijos neturi pil- 
vanoti asmenis, kurie at-1dailiosios valdžios ir prieš, 
sižymėję tarnyboje arba j gyventojus nėra jos atsa- 
daug šaliai prisitarnavę, vi-! 
šokiais titulais ir paskelb
ti amnestiją.

9. Mongolijos teismo in
stitucijos apibrėž pamati
nius įstatymus, kurie ne
užilgo bus apdirbti.

10. Civilio listo ir rūmų 
užlaikymo lėšas apibrėžia 
savarankiai Didysis Mogol, 
nepriklausomai nuo sava-ilijos Rusijos institucija!

kurie at-1 
arba j

kančios.
12. Mongolijos teisdary- 

bės institucijos pirmininkas 
ir vice-pirmininkas bus 
skiriami iš rusų ir mongolų 
delegatų sulyg Didžiojo 
Mogolo nužiūrėjimo.

Tai tokia bus iš Mongo-

Severus
Gothard iškas

[Severn’s Gothard Oil]

dabar parduodamas aptieko
se buteliuose dviejų didumų: 
po 25 ir 50 c ntų. Jeigu 
turite skausmus bile kurioj 
dalyj kūno, jeigu jūsų sun i- 
riai ir muskulai yra sustirę 
ir aptil ę, jeigu kenčiat nuo 
skausmų nugaroj, šonuose ar 
krūtinėj, jeigu jus vargina 
reumatizmas arba lumbago 
pamėginkit šito puikaus lini- 
mento. Busite užganėdinti.

Severos
Gydantis Odinis

Muilas
[Severa’s Medicated 

Skin Soap]

yra antiseptiškas muilas, ku
ris ne tik nuplauna ir nuvalo 
lygi v "odą, arba plaukuotą 
odą ir rankas, bet lyginai ne
leidžia užakti porams, kas 
paprastai būva prie?a:timi 
įvairių spuogų, odos nelygu, 
mo ir kitų odos subjaurinimų. 
Puikus skutimuisi — nesuly
ginamai geras kūdikių mau
dymui. Kaina 25c.

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

W. F. Severą Co:
CEDAR RAPIDS. IOWA <
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APIE SVIETO PABAI
GĄ.

. “Laiš
ima tvir- 
Namams 
pamatus 

” ir kiti
pamišys laikraščiai.

sama. Kas aršiausia, 
dra udžiama pergr eita i 
žinoti automobiliais ir 
kyti tramvajuose. Tai tokia
didžio kunigaikščio opini
ja apie šią musu laisvą sa
li.

“Draugas” paskutiniu 
savo numeriu praneša labai 
liūdną žinią. “Draugo” re
daktorius, kim. A. Kaupas, 
iš ligoninės sugrįžęs į savo
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SPALIŲ m. 1913 m.
23. K. Jono Kapistrano 

P. Rapolo Arkaniolo 
S. Krispino Kent. 
Ny Evaristo pop. 
P. Ivono glob. naši.
U. Simano ir Judo apašt.

4 ft ❖ *
iPatčminmai.t
❖ ❖

Nesenai mirus Žemaičių 
vyskupui, (‘Liet. Žiniose” 
randame sekantį gražų pa
minėjimą apie velionį:

“Draug su Žemaičių vys
kupo Kasparo Girtauto mir
timi, Žemaičių vyskupijoje 
įvyks šiokios-tokios permai
nos. Tos permainos gali at
siliepti vyskupijos liaudyje. 
Gausime nors lenkuojantį, 
tai aišku, keli metai jo vys
kupavimo paliks nemažą 
savitą intekmę, kuriai pra
šalinti vėl reikės nemažo 
laikotarpio. Gerai, kad jo 
inpėdiniu vėl liks ypata, 
kuriai turi vertės ir tauti
nis reikalas. Bet dabar dar 
peranksti spręst apie tai, 
kas atsibus. Veli žvilgterė
sime tan, ko nustota.

Be abejo, lenkų laikraš
čiai sugebės priderančiai 
apvertinti mirusiojo gyve
nimą. Velionis, Žemaičių 
vyskupas, būdamas savo 
tautos sūnumi, nors ir se
nos kartos, bet nekuomet 
neužmiršdavo esąs lietuviu. 
Ačiū jam, lietuviai tur nors 
ir pačiame Kauno mieste 
vietą bažnyčiose, kur liue
sai, nevaržomi tėvų kalba 
gali pasimelsti. Jaigu žvilg
terėsime gretiinon vyskupi
jom ką gi mes pamatysime? 
Pradalantieji atbusti vil
niečiai nėra tiek liuosi, kad 
galėtų nesibijodami savoje 
kalboje tikėjiminius jaus
mus išreikšti. O ar tai ir 
nebus vyresniojo klero nuo
pelnas. Ar jisai nebūt galė
jęs perspėti Joniškio, šv. 

* Jono bažnyčios ir t. p. at
sitikimų. Pradedančioj i ir 
Žemaitijon “lenkų tikyba” 
grųsties, mirusioje ypatoje 
gavo tikresnį apkainaviiną, 
negu kad Michalkevičiaus 
ribų valdvme. «/

Nekalbėsiu plačiau apie 
kitus dalykus. Mums dar 
svarbu atsiminti ir velionio 
šelpimą. Jisai nedarė didžio 
skirtumo tarpe prašančio 
vienos ar kitos religijos, 

’uomi tai jis gali būti pa- 
yzdžiu tiems 
jsios 
ms,

aisve, kokią turįs, viduti
niai imant, Rusijos muži
kas. Tie pastebėjimai, ko
kius didis kunigaikštis 
trumpu laiku sugaudęs A- 
merikoje, mums visiems 
nėra labai smagus. Jis čio
nai ant kiekvieno žingsnio 
matąs beteisišką ir besen- 
sinį asmeninės laisvės apri- 
bavimą, gi šios šalies poli
cijos į nieką neatsižvelgi
mas Rusijoje tiesiog esą 
butų negalimas daiktas kas
dieniniame gyvenime. Tiesa, 
kad ir Rusijoje tankiai na- 
gaikos švilpauja aplink nc- 
paklusnųjų ir prasižengė
lių pakaušius, bet visgi pi
liečiai iš augštesnių “cinų”, 
ypatingai generolai, knia- 
ziai ir grafai nuo tų na- 
gaikų yra paliuosuoti. Čio
nai gi lazdomis taip smar
kiai prasižengusieji žegno
janti, jogei esą negalima su
spėti ir persistatyti kuo e- 

kad
va- 
ru-

*
Thomas Mott Osborne, 

kalėj imu ref orimi komisi
jos pirmininkas New Yor
ko valstijoje, nesenai su
manęs pats asmeniškai iš
tirti visus santikius, vieš
pataujančius kalėjimuose. 
Tam tikslui jis davėsi areš
tuoti ir ' prisidengdamas 
pseudonimu Brown pateko 
Auburn, N. Y. kalėjimai!. 
Bet kadangi pats darbas ir 
kalėjimo disciplina norma
liais laikais jam pasirodė 
daug lengvu daiktu, Osborn 
tyčiomis kame tai prasižen
gęs, idant už tai patekus 
“matečninkan”, kur visuo
met uždaromi nepaklusnie
ji kaliniai. To jam pakako. 
Po keturiolikos valandų iš- 
sėdėjimo tame narve Os
borne išėjo pusgyvis, tary
tum, iš kokio tai pragaro 
ir tuomi pabaigė tuos savo 
keistus mėginimus. Butų 
labai naudinga, kad tasai 
indomus žmogus padarytų 
tokius pat mėginimus bile 
kuriame didesnių miestų 
policijiniuose kalėjimuose, 
kur suareštuoti be jokio at
žvilgio spardomi, pagaliau 
uždaromi į pilnus nepakei
čiamos smarvės narvus. To
kiuose “kalėjimuose” jis 
be abejones daug ko išmok
tų ir ant visados atsinoiė- 
tų savo tų “mėginimų”.

Skaitykime, švieskimės!
Artinasi žiema, gi su ana 

ir ilgi vakarai, kurie alsi
na, liepia ieškoti kokių nors 
pramogėlių. Ilgais vakarais 
geriausioji kiekvienam mu
sų pramoga — tai gera 
kninga ir laikraštis. Taigi 
pridera skaityti, šviesties, 
sužinoti daug naujų daik
tų, o laikas praeis mielai ir 
greitai. Šeimynos tėvui juk 
daug smagiau pasėdėti va
karais namie su kninga ar
ba laikraščiu, šį-tą perskai
tyti ir paaiškinti žmonai ir 
vaikams, ko jie nėra girdė
ję ir ko nesupranta, ir mo
kinti tuo budu šeimyną, to
bulinant anos moralybę, ne
gu nuėjus smuklėn ten pra
sėdėti iki pusiaunakčiui ar
ba ilgiau kaziriuojant ir 
maukiant degtinę, mėtant 
bereikalingai pinigus ir nai
kinant sveikatą.

Jei vyrai tankiau vaka
rais buvoti] namie ir užsi
imtų skaitymais, tai šeimy
nose mažiau butų barnių ir 
nesutikimų, butų daugiau 
gerbūvio ir pagarbos nuo 
svetimtaučių. Kninga ir ge
ras laikraštis, tai geriausi 
ir ištikimiausi žmogaus dar
bininko bičiuoliai, kurie ne- 
kuomet neapvilia. Tatai 
daug geriau yra bičiuoliau- 
ties su kninga ir laikraščiu, 
negu smuklėje su degtinės 
arba alaus stiklu.

Gi šioj šalyj skaityti yra 
labai lengva ir tas kiekvie
nam pigiai prieinama. Čio
nai laikraščiai juk labai pi
gus, o kningų galima taip- 
pat pigiai nusipirkti. Kas 
neišgali kningų nusipirkti.

namus, 2118 Garfield blv., 
ir nesitikis pasveikti. Gydy
tojai susekę, kad ligojus tu
ris vėžį stemplėje. Sveikata 
kaskartais einanti silpnyn, 
ligonis rengiąsis mirti...

Ir Kaune leidžiamam 
“Garniui” pagaliau vyres
nybė apkarpius sparnus. 
Kauno gubernatorius “Gar
nio” redaktorę, p-lę Jas- 
trzemskaitę, nubaudęs 500 
rubliu pabaudos arba tri
mis mėnesiais kalėjimo už 
atspaudintą straipsnį “Ar 
vra blogų žmonių pasau
lyj?”

skaitymui anų gali pasi
skolinti pas draugus arba 
iš bibliotekų, kur tokios gy
vuoja. Bibliotekų su lietu
viškomis kningomis sutin
kama kiekviename didesnia
me mieste. Be to nekuriuo- 
se miestuose lietuvių drau
gijos turi įsteigusios knin- 
gynus ir skaityklas. Tuomi 
visur tegalima pasinaudoti 
ir laipsniškai lavinties. Te
gu tuomi pasinaudoja visi, 
tegu kningas skaito kaip 
jauni, taip ir seni, kadangi 
apšvietimo, manome, nei 
vienam negali būti perdaug, 
nei vienas negali turėti ta
me dalyke pertekliaus. Gi 
žiemos vakarai kaip tik to
kiam apšvietimui ir tinka. 
Todėl tuo laiku reikia tik ir 
pasidžiaugti.

Jei jau kalbame apie ap
sišvietimą, negalima pra
leisti nepaminėjus ir tai, 
kad musų broliai, nesenai 
į čion atkeliavusieji iš tė
vynės, arba jau nuo seniau 
čia gyvenantieji ir nemo
kantieji angliškos kalbos, 
privalo lankyti vakarines 
mokyklas, kurias kiekvie
name mieste galima sutikti, 
gangreit atsiranda atsakan
tis skaitlius norinčiųjų mo- 
kyties. Be angliškos kalbos 
šioj šalyj žmogus yra tie
siog nebilys ir nekuomet 
tokiam nėra galima užsitar- 
naut žymesnę vietą visuo
menėje, gi fabrike, kasyk
loj, ar kitur kur toksai “ne
bilys” darbininkas yra ap
sunkinamas sunkiausiais 
darbais ir visaip svetimtau
čių niekinamas. Reik dar 
žinoti, kad be angliškos kal
bos negalima pastoti šios 
šalies piliečiu.

Gerbkime savo gražią lie
tuvišką kalbą, auklėkime 
ją ir tobulinkime, įčiepyki- 
me aną musų jaunuomenėje, 
bet jei patįs nepažįstame 
angliškos kalbos, galvatrūk
čiais anos mokykimės, nes

skaitosi valdiška kalba ir be 
tos kalbos pažinojimo nega
lima čia toli nukeliauti. O 
juk angliškos kalbos gali
ma pasimokinti veltui va
karinėse mokyklose ir nuo 
pačiu anglu, jei su pastarai
siais tenka tankiau susieiti 
bent kokiais reikalais.

laipsniuo- 
meilės” išpažinto- 

kurie besivaduodami 
išaiškinta 
toli gražu, 

velionio 
ai nesiriausė 

žiurėjo reikalo, 
imi nustojome 
ngo pavyzdžio, 
•io, kaip ištiesi] 
es tas, kursai visą sa- 

įyvenimą lyg ir besiva- 
vijuja Kristaus meile.”

*
agaliau Suvienytų Val

ių “free country” iiupei- 
ir didis Rusijos kuni- 
<štis Mykolas, caro gi- 
etis, šiais laikais vie 
Č ant Washington© že- 
Mykolas vienam laik- 
linkui tiesiog apreiš- 
<ad vietiniai piliečiai 
bėję atžvilgių uesi- 
įią net tokia asmenine

Kristaus 
nesekė ir 
pėdomis, 
sąžinėje,

Su jo 
vieno 
nuro- 

turėtų

“Pirmyn” 28-tas numeris 
kuone ištisai pašvęstas Tau
tos Namų Vilniuje reika
lams. “Pirmyn” redakto
rius be jokios gėdos tvirti
na, kad socialistai tų Namų 
ueboikotuojanti, bet po
draug pabrėžia, kad tie Na
mai Amerikos lietuviams 
esąs privatinis reikalas, nes 
jiems iš tų Namų nebusią 
jokios naudos. Argi nėra 
aišku, kad musų cicilikai 
skęzdami griebiasi net už 
paties skustuvo, tečiau išsi
gelbėti visvien neįstengia. 
Kad jie su savo šmeižimais 
įklimpo visuomenės nema
lonėn — perdaug visiems 
aišku.

Nepraustaburnė 
vė” pagaliau jau 
tinti, kad Tautos 
Vilniuje padėję 
“Laisvė”, “Kova 
tam
Taip tvirtinti — nereikia 
didesnio idiotizmo.

*
Laikraščiai praneša, kad 

Mažojoj Lietuvoj susiorga
nizavusi bendrovė leisti 
naują laikraštį vardu “Sū
kurys”. Tas laikraštis bu
siąs iliustruotas ir pradžio
je išeisiąs neperiodiškai. Bu
siąs esą labai žingeidus 
Prūsijos lietuviams. Kuo
mi jis busiąs taip žingeidus 
— nepasakyta.

*
Kauno “ Vienybės” redak

torius, kun. Alekna, gavęs 
leidimą leisti dvisavaitinį 
priedą prie “Vienybės” 
vardu “ Vienasėdis”, kuris 
busiąs pavestas tiktai ūkio 
reikalams. Lietuviški laik
raščiai it grybai auga.

Su Meksiku vieni nesmagu
mai.

Washingtone per 
paskutines savaites
manoma, kad Meksike ra
mybė galutinai įvyksianti, 
kuomet prisiartįsią prezi
dento rinkimai ir busiąs iš
rinktas ten naujas prezi
dentas. Tečiau tasai visas 
manymas ir viltis šiomis 
dienomis išnaujo nublanko 
ir tos laukiamos tvarkos 
bęi ramybės palikęs vientik 
menkutis šešėlis, kuris jau 
nieko gero tai šaliai nepra- 
našaujaiitis. Nors preziden
to rinkimai buvo nepertoli, 
tečiau atkaklusis laikinis 
prezidentas Huerta vienu 
rankos pamojimu viską su
trukdė. Jis ytiu kaipo di
dis despotas Meksiko kon- 

ir
su- 
bi-

greso atstovus išvaikė 
tuo savo darbu išnaujo 
judino visą šalį kaipir 
čiii avilį.

Visas laikas .Suvienytų 
Valstijų valdžia peršvelniai

su Huerta apsieidama už
augino jam ragučius. Jis 
aiškiai matydamas, kad 
Washingtono valdžia prisi
bijo, ar tai nenori maišy- 
ties į vidurinius Meksiko 
reikalus, pastaromis dieno
mis pavirto į despotą. Įsa
kė visus sau nepatinkamus 
Meksiko kongreso atstovus 
suimti ir uždaryti kalėji
mam Suimta tokiuo budu 
daugiau šimto atstovų, ku
rie kongrese nupeikė IIu- 
erto nedorus pasielgimus 
kas link žudymo sau nepa
tinkamų žmonių. Ir tą pa
šėlusį žingsnį Huerta atliko 
rinkimams besiartinant. Iš 
to nepaprasto Huerto pasi
elgimo nusistebėjo 
žai Washingtono 
kuri aklai saugoja 
doktriną.

Vadinasi, Huerta
tui suėmė kongreso atsto
vus. Jis pajuto, kad pažan
gesnieji atstovai juo nėra 
pakakinti. Jis patyrė, kad 
prezidento rinkimais nei jis 
pats, nei jog šalininkas ne
galės but išrinktas prezi
dentu. Tatai griebėsi pas
kučiausios priemonės, by 
tik sutrukdžius busimuosius 
rinkimus ir palikus toliau 
Meksiko diktatoriumi. Hu
erta — tai žmogus, kuriam 
nėra brangi žmogaus gy
vastis. Jis nužudė preziden
tą Maderą, jis nugalabijo 
nesenai vieną senatorių ir 
nusprendė nugalabinti vi
sus tuos, katrie tik pastos 
jam kelią jo užmanymuose. 
Negirdėtas tai satrapas!

Taip dalykams virtus, da
bar Suvienytų Valstijų val
džiai nelieka daugiau nieko, 
kaip tik pasiųsti Meksikan 
savo kariuomenę ir tą ne
laimingą šalį sutvarkyti. 
Juk ir taip jau daug Suvie
nytos Valstijos nukentėjo 
nuo tų nuolatinių Meksike 
suiručių. Pirmiau nekan
triai buvo laukiama prezi
dento rinkimų, bet dabar 
pasirodė, kad tų rinkimų 
vengia kiek galėdamas pats 
Huerta. Jis visą savo vil
tį. padeda klerikalų partijo
je, kuri išnaujo ten atbun
da su savo vidurinių amžių 
pabūklais. Bet jis taip da
rydamas apsigauna, kadan
gi pažangiosios partijos tu
rės visvien imti viršų ir Tor- 
ųuemadii ainiams prisieis 
iš ten nešinties kur į Afri
kos tyrynus.

Antrai]) vertus, Meksike 
finansiniai santikiai labai 
apverktini. Negali būti, i- 
dant tokia plati ir turtinga 
šalis, kurios eksploatacijon 
vienos Suvienytos Valstijos 
įdėjo daugiau milijardo do
leriu, neskaitant Europos 
kapitalu, dar ilgiau turėtų 
pasilikti tokioje negirdėto
je betvarkėje. Galų-gale 
visgi ka*s toksai turi ten į- 
vesti tvarką. Palieka tiktai 
viena alteriiativa: arba Su
vienytos Valstijos privalės 
ten pasiųsti savo kariuome
nę, arba turės nukentėti 
Monroe doktrina, kuomet 
ton šalin įsimaišys Europos 
valstybės.

Gi minimos doktrinos 
reikšme turės sumažėti, jei 
musų valdžia taip netiku
siai šeimininkaus, jei savo 
pašonėje ir toliau leis vieš
patauti visokiai beteisei, 
kokia uun yra Meksike.
Panaikinimas muito nuo 

valgomųjų produktų.
Ar turi būti uždedamas.!

muitas ant valgomųjų pro
duktų? Ar gali valdžia su
rinktus už tą muitą pinigus 
panaudoti savo išlaidoms? 
Ir ar nėra pirmutinė val
džios priderystė daboti, i- 
dant tauta turėtu pilnai vis
ko, kas reikalinga valgiui?

Tokius klausinius stato 
visuomeninė veikėja, ame
rikietė Ida Tarbell, ir už
tikrina, kad jei šalis turi 
auklėti sveikus vyriškius 
ir sveikas moteris, privalo 
rupinties, idant visiems vi
suomet butu pakaktinai val
gio.

Jei tauta turi turėti vis
ką, kas yra reikalinga pasi- 
drutinimui, privalo turėti 
to visko pilnai ir pigia kai
na.

Kad gyventojams nesto- 
kuotų valgio ir kad valgis 
butu pigus, Tarbell nuomo
ne, turi būti panaikintas 
muitas už valgomuosius 
produktus.

Per eiles metų Amerika 
rinko pinigus iš muito, už
dėto ant atgabenamų valgo
mųjų produktų.

Už daiktą, taip būtinai 
reikalingą kiekvienai šei
mynai, kaip cukrus, kiek
viena Suvienytose Valstijo
se šeimyna, susidedanti vi
dutiniai iš penkių asmenų, 
turi metais išmokėti arti 
trijų dolerių muito. Tas iš
rodo menkniekiu, o tečiau 
iš muito už cukrų ir kitus 
produktus aplink $75.000.- 
000 kas metai tenka val
džios išdui. Esant brangiam 
cukrui, tolydžio brangsta 
kava, arbata, konservai, 
saldainiai ir kitokie produk
tai. Gi kiekvienas centas 
šeimynoje labai daug 
reiškia.

Kuomet šiais laikais 
mažinta ir dalimis visai
naikinta muitas už valgo
muosius produktus, pasiti
kima, tuomi bus užbėgta 
valgomųjų produktų klas- 
tavimas (falsifikacija), ka
dangi esant pigioms kai
noms, fabrikantams ir vi
sokios rūšies spekuliantams 
neapsimokės klastuoti ge
rų produktų. Konsumentai 
apturės sveikus ir pigius

tus. Bryan’o nominacija 
yra skaudus amerikiečiams 
atlyginimas už Wilsono iš
rinkimą.”

Toliau tasai dienraštis 
primena, kad kuomet pirm 
keliu metų Konstantinopo- 
lyj Bryan buvo užvedęs 
kalbą apie rytinius reika
lus, išreiškė persitikrinimą, 
kad Bukareštas yra Vengri
jos sostine, o Peštas — Ru
munijos, o kuomet paskui 
lankėsi Berlyne, nebuvo 
tikras ar Prūsija randasi 
Vokietijoje, ar kur kitur.

Bryan vra tik nutepliotu 
ministeriu. Suvienytu Val
stijų užsieniu politika užsi
ima pats prezidentas Wil
son, gi ministerijoje visais 
darbais valdo valstybės 
sekretoriaus asistentas, ga
bus diplomatas Basett- 
Moore. Gi Bryan’ui pakan
ka kompromituoti savo už
imamą vietą.

Valdžios globa.
Suvienytose Šiaurinės 

Amerikos Valstijose randa
si 70.000 asmenų neregių, gi 
valdžia suteikia savo globą 
tik 300 neregių. Bet kokia 
gi toji globa? Politikieriai, 
turinti daktarų patentus ir 
labai prastai sumananti a- 
pie daktaro užsiėmimą, yra 
tų neregių globėjais! Taigi 
pagalvok, skaitytojau, jei 
tau kuomet nors atsitiktų 
nelaime, kokioj tu tuomet 
atsirastom globoj!

Iš šimto visokios 
prasikaltėlių valdžia 
bia suimti vos tik 
prasikaltėlį. Valdžia
tik naujokus, menkai savo 
‘ ‘ amatą ’ ’ suprantančius
prasižengėlius. Taigi klau
simas, ar valdžia gali ap
saugoti ramius gyventojus 
nuo visokių nenuoramų?

Iš to išeina tas, kad kiek
vienas turi apie, save rupin
ties. Gi valdžia reikia pa
laikyti, kad jai nebūtų kas 
veikus.

Bryan pasmerkiamas.
Vienas New Yorko dien

raštis skelbia straipsni, ku- 
riuomi tiesiog pasmerkiama 
Suvienytų Valstijų miuis- 
terio Bryan’o cirkiniai dar
bai. “Nėra žodžių — rašo 
dienraštis — kurie turėtų 
išreikšti skaudės) i į įspūdį, 
kokį tarp amerikiečių pa
gimdė žinia apie stebėtinus 
valstybės sekretoriaus Bry
an’o persistatymus ant cir
kinių pagrindu, būtent, ant 
kabareto pagrindų.

“Kaktas, kad p. Bryan 
atsistojo musų užsienių rei
kalų valdžios priešakyj mo
mente, kuris nuo tokio val
dininko reikalauja didelio 
narsumo ir reikalu pažino
jimo — meta aršiausią švie
są į viešpataujantį pas mus 
partijinai-politikinį siste
mą,. P. Bryan ne todėl pa
liko valstybės sekretoriumi, 
kad jis tikrai valdvietei tin
ka, arba kad jis butų ta
me diplomatiniame darbe 
daug kuomi prisitarnavęs. 
Paliko jis ministeriu, ka
dangi be jo pagelbos Wil
son butų negalėjęs likti 
Su v. Valstijų prezidentu,

t k idatu i ur

N (daba i senai nekoksai 
Poli susekąs nepaprastą pra
našystę, kuri priskaitoma 
nekuriam vienuoliui, gyve
nusiam mieste Padva, 
popežiaujant Leonui Kill. 
Tas vienuolis miręss tu
rėdamas devyniasdešimta 
metu amžiaus. Tasai pra
našavimas, kaip rašo Pary
žiaus “Matin”, užlaiko sa
vyj dvylikos popežių var
dus, pradėjus Pijusu X, 
taigi dabartiniu popežiumi. 
Gyvuoja jau vienas prana
šavimas kas link popežių, 
tečiau nepaduoda anų var
du, t iktai apibrėžia jų val
dymo būdą. Bet naujai su
sektas pranašavimas yra 
daug indomus. Kuly g to 
popežiaus tik sekanti po- 
pežiai: Paulius VI, Pijus 
XI, Grigorius XVII, Pau
lius VII, Klemensas XV, 
Pijus XII, Grigorius XV- 
111, 
linu 
sius

Leonas XIV ir pūga- 
Petras II, kuris bu- 
paskutiniu popežiumi.
to išeitu, kad musų 

žemės dienos jau suskaity
tos. Jei atkreipsime domų, 
ka tų popežių kiekvienas 
viešpataus 10 metų, tatai 
svieto pabaiga gali dar 
prisiartinti šiame metašim- 
tyje. 'lik garbė Dievui, kad 
toląie keisti k pranašavimai
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Liet. Laikraštininkų IV Suvažiavimo Protokolas.
Lietuviu Laikraštininkų 

IV suvažiavimas Įvyko spa
lių’7, 8 ir 9 dienomis, 1913 
m., Shenandoah, Pa., Til
man salėje. Delei ne visų 
atvykusių delegatų forma- 
liško posėdžio spalių 7 d. 
nebebuvo.

Posėdis I.
Spalių 8 d. 11 vai. iš ryto 

atvėrė suvažiavimų p. S. P. 
Tananevičia, Lietuvių Spau
dos Draugijos Amerikoje 
pirmininko ingaliotinis.

Suvažiavimai! pribuvo at
stovai nuo šių laikraščių: 
“Lietuvos” — p. L. Šernas, 
“Kataliko” — pp. S. P. 
Tananevičia ir P. Brandu
kas, “Vienybės Lietuvnin
kų” — p. J. Sirvydas, 
“Darbininkų Vilties” — 
p. V. Šliakys, “Tėvynės” — 
p. V. K. Račkauskas, “Lais
vosios Minties” — Dr. J. 
Šliupas, “Moksleivio” —p.
S. P. Tananevičia. Prie to 
“Tarka” rašė, kad dabar 
atstovo prisiųsti negali, bet 
ketina prie L. S. D. A. pri
sidėti.

Suvažiavimo tvarkai vesti 
išrinko: pirmsėdžiu — S. P. 
Tananevičių, I sekretorium
— J. O. Sirvydą, II seki*.
— P. Brandukų.

Posėdį pradėjus, L. S. 
D. A. sekretorius, V. K. 
Račkauskas, perskaitė III- 
jo suvažiavimo protokolų, 
kurį po tam visi vienbal
siai užtvirtino.

Uždaryta posėdis 12 vai. 
dienų ir nutarta susirink
ti ant 2 vai. po pietų.

Posėdis II.
Posėdį atvėrė pirmsėdis 

S. P. Tananevičia 2 vai. po 
pietų.

1. Laišku skaitymas.
Dr. A. K. Rutkauskas iš 

Chicago širdingai sveikina 
laikraštininkus ir duoda ke
liatų patarimų, kurie atidė
tų į paprastų naujų reikalų 
programų.

L. S. D. A. pirmsėdis,
J. M. Tananevičia, draugiš
kai sveikina visus laikraš
tininkus, nurodo, kaip tai 
svarbių rolę musų gyvenime 
sulošė laikraštininkų suva
žiavimai, visus ragina ir 
patsai pasižada iš visų jė
gų del musų laikraštijos 
darbuotis.

2. Komisijų raportai.
a) Lietuvių Spaudos Dr- 

jos Amerikoje sekretorius 
V. K. Račkauskas, perskaitė 
raportų. Draugi j on priklau
so šie laikraščiai: “Lietu
va”, “Katalikas”, “Vieny
bė Lietuvninkų”, “Tėvy
nė”, “Laisvoji Mintis”, 
“Darbininkų Viltis” ir 
“Moksleivis”.

Pilnai užsimokėję iki 1 d. 
gegužės š. m. šie laikraščiai: 
“Tėvynė”, Lietuva”, “Ka
talikas” ir “ Vienybe Lie
tuvninkų”; jie įmokėjo po 
$25.

Skolingi šie: “Laisvoji 
Mintis” mokėjo įstojimo 
$5 ir $1 mėnesinės (skolinga 
iki 1 d. gegužės š. m. $19). 
“Darbininkų Viltis” taip
gi skolinga $19.; “Dagis” 
mokėjo $5 įstojimo ir $5 
mėnesinės (dabar “Dagis” 
nebeišeina). Jei visi skolin
gi iki spalių š. m. sumokėtų, 
tai į L. S. D. iždų pareitų 
$68, būtent nuo “Laisvo
sios Minties” $24, “Darbi

ninku Vilties” $24, “Tėvy
nės” $5, “Vienybės Lietuv
ninkų” $5, “Lietuvos” $5, 
“Kataliko” $5.

Buvo išde pinigų $122.00.
Iškaščiai: popera ir kon- 

vertai L. S. D. laiškams $3; 
čekių iškolektavimas 30c.; 
sekretoriaus išleidimai $1.- 
20.

Tų atitraukus, išde lieka 
pinigų $117.50.

Raportas vienbalsiai pri
imta.

b) Centralio Kningyno 
komisijos raportas pranešė, 
jogei New Yorke Viešasis 
Kningynas mielai sutinka 
savo globon priimti ir už
laikyti lietuvių literatūros 
ir lithuanicos skyrių, tuo- 
tarpu visų slavių ir latvių 
literatūros salėje. Dabar y- 
ra spauzdinama musų raštų 
katalogas. Šios redakcijos 
ir išleistuvės pasižadėjo sa
vo leidinius Centralin Knin- 
gynan siųsti: “Lietuva”, 
“Vienybė Lietuvninkų”, 
“Pirmyn”, “Tėvynė”, 
“Draugas”, “Laisvoji Min
tis”, “Laisvė”, “Katali
kas ”, “ Tarka ”, “J alini
mas”, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, “Lietuvos Ūki
ninkas”, “Lietuvos Žinios”, 
“Bendrija”, “Varpas”, 
“Viltis” ir J. Ilgaudo iš- 
leistuvė. Siunčiant Centra
lin Kningynan kningas ir 
periodinius leidinius, rei
kia šiaip adresuoti:

E. II. Anderson,Director, 
New York Public Library, 

476 Fifth Ave., 
New York, N. Y.

Raportas priimta ir ko
misija palikta ta pati (V.
K. Račkauskas ir J. O. Sir
vydas) ant toliaus Centra- 
iį Kningynų tvarkyti. Be 
to suvažiavimas nutarė per 
laiškų padėkoti New Yorko 
Viešojo Kningyno direkci
jai už prielankų pagelbėji
mų mums savo Central! 
Kningynų įsteigti, podraug 
su palinkėjimu, kad lietuvį 
kningininka tau skyriui! i- 
statytų.

c) Statistikos komisija iš
davė raportų žodžiu. J. O. 
Sirvydas ir V. K. Račkaus
kas pranešė, kad medžiaga 
renkama, bet vistiek iki šio 
suvažiavimo dar nesutvar
kyta. P. Brandukas prane
šė, kad turi surinkęs me
džiagos, kurių ir indės “Ka
taliko” jubiliejiniu nume
riu šiemet.
Raportas priimtas ir ko

misija palikta ta pati.
d) Panamos Parodos ko

misija (Dr. J. Šliupas, J. 
O. Sirvydas ir J. Hertma- 
navičius) pranešė, jogei bu
vo vesta susirašinėjimai su 
parodos komitetu San Fran
cisco ir ant galų galo pasi
rodė, kad visgi bus nega
lima lietuviams dalyvauti. 
Todėl, raportų priėmus, ko
misija tapo nuo pareigu pa- 
liuosuota. To vieton išreikš
ta linkėjimas, kad lietuviai 
amerikiečiai verčiau pasirū
pintų daylvauti Lietuvių 
Spaudos Parodoje, kuri at
sibus Vilniuje ateinančia- 

gerb. kompozitoriui pagar
bų už jo darbus musų mu
zikos, chorų, scenos ir žais
lų srityje.”

5. Almanachas. Sumanyta 
ir nutarta Liet. Spaudos br

itas. Neužilgo bus laikyaš- 'jai leisti kasmetinius alma

nio pavasaryje.
e) L. S. D. A. konstitu

cijos komisija (L. Šernas, 
i P. Brandukas, K. Jurgelio- 
j uis) pranešė, jogei konsti
tucijos škicas jau sureng-

čiuose išspauzdinta, ir tada 
komisijos redakcija peržiū
rės, galutinai sutaisys ir 
perduos Sp. Dr-jai priim
ti. Raportas priimta ir ko
misija palikta ta pati.

f) Terminologijos Komi
sija (Dr. J. Šliupas, L. Šer
nas, K. Jurgelionis) prane
šė maž-daug sekančiai, kad 
lietuvių terminologijai yra 
renkama medžiaga, kuri 
bus perduota terminologi
jos ir rašybos vadovėlio 
redakcijai, kuomet tas va
dovėlis bus leidžiamas. Da
bar gi laikraščiams patarti
na tik taikinties su termi
nologija ir rašyba musų pa- 
vyzdingesniųjų laikraščių, 
ypač Europoje einančių.

g) Apgarsinimų komisija 
(Dr. J. Šliupas, V. Šliakys, 
ir J. M. Tananevičia) pra
nešė, jogei šioum žygiu 
klastingųjų ir visuomenę 
suvilio j ančių apskelbimų 
klausimas tebėra atviras ir 
komisijos tinkamai neišriš
tas. Mat, nebuvo komisija 
ant tiek toli ingaliota, kad 
galėtų prigavikus paimti 
nagam Todėl šis su
važiavimas reorganizuoja 
komisijų ir išrenka j on: Dr. 
J. Šliupų, S. P. Tananevi- 
čių ir V. Šliakį. Prie to pri
ima V. K. Račkausko se
kančių rezoliuci j ų: “N u- 
tarta ingalioti išrinktųjų 
komisijų, kad atsišauktų į 
visuomenę ir rinktų skun
dus iš žmonių, kuriuos įvai
ri apgarsinimai prigavo. 
Surinkus tokių medžiagų, 
komisija turės surasti ke
lius, kaip priversti išleistu
ves, kad jos išmestų visuo
menę klaidinančius apgarsi
nimus. Be to komisija at
kreipia laikraščių domų, 
kad nuo šios dienos neturi 
rasti musų laikraščiuose 
vietos aiškiai šlykštus ap
garsinimai, pav. paieškoji
mai merginų ir matrimona- 
liški apskelbimai.”

3. Jaunuomenės fiziškas 
lavinimas. Suvažiavimas 
plačiai apsvarstė ir rado la
bai reikalingu sekti kultū
rines tautas, kurios ypatin
gai rūpinasi išauklėti kū
niškai sveikų ir stiprių jau
nuomenę. Todėl suvažiavi
mas karštai pataria visiems 
laikraščiams, kad nuolatos 
rašinėtų straipsnius apie 
naudingumų gimnastikos. 
Taipgi, kad davinėtų pata
rimus lietuvių kolionijoms, 
kad statydamos savo vie
šas svetaines, visuomet į- 
rengtų jose visas reikalin
gas gimnastikai prietaisas.

4. Lietuvių opera. Į posė
džius atsilankęs svečias, 
musų Jį’erb. kompozitorius 
Mikas Petrauskas, pranešė, 
jogei jisai ketina įsteigti 
Amerikoje nuolatinę lietu
vių operų. Suvažiavimas 
del šito priėmė V. K. Rač
kausko sekančių rezoliuci
jų: “Mes išreiškiame p-no 
Miko Petrausko sumanymui 
giliausių užuojautų ir visi 
laikraščiai pasižadame bu
siančių lietuvių operų remti. 
Podraug išreiškiame musų 

nachus. Pirmutinis toksai 
almanachas bus išleistas 
1915-iems metams. Tam 
tikslui išrinkta administra- 
cijon: S. P. Tananevičia, V. 
Šliakys ir p. Mikolainis 
(jei jis neapsiims, tai A. 
B. Strimaitis). Almanacho 
redakcijon išrinkta V. K. 
Račkauskas ir J. O. Sirvy
das. Redakcijai pavesta pa
siskirti sau sandarbininkus.

Posėdis III.
Spalių 9 d. 11 vai. iš ry

to posėdį atidarė pirmsėdis
S. P. Tananevičia.

Perskaityta pirmųjų 
dviejų posėdžių protokolas 
ir, pataisinėjus, priimtas.

Laiškų skaitymas. A. B. 
Strimaitis iš New Yorko 
nuoširdžiai sveikina laikraš
tininkus ir duoda keliatų 
patarimų.

Posėdis uždaryta 12 vai. 
iš ryto.

Posėdis IV.
Posėdis atverta 1:30 po 

pietų.
1. Lietuvių Spaudos Pa

roda. Nelabai senai Dr. J. 
Basanavičius, Lietuvių 
Mokslo Dr-jos vardu atsi
šaukė į Amerikos laikraš
čių ir kningų leidėjus, kad 
pasiųstų Vilniun po egzem
pliorių visų laikraščių, se
niau ėjusių ir dabar einan
čių, taipgi po egzempliorių 
visų seniau ir dabar išleis
tų kningų. Tie raštai bus 
išstatyta Lietuvių Spaudos 
Parodoje, kuri rengiama 
Vilniuje ateinančiame pava
saryje. Tų suvažiavimas ap
svarstęs, pataria visiems 
leidėjams po egzempliorių 
pasiųsti Dr. J. Basanavi
čiaus vardu “Tėvynės” re
dakcijon į New Yorkų. O 
jei kas siųstų stačiai Vil
niun, tai šiuo adresu: Liet. 
Mokslo Draugija, Lidos gat
velė No. 7, Vilnius, Russia. 
Bet ten siunčiamųjų raštų 
surašų visgi pasiųstų “Tė
vynės” redakcijon, kad ga
lima butų suvesti tokių raš
tų katalogų.

2. Rėmimas Tautos Namo. 
Posėdin atsilankė svečias, 
gerb. p. M. Yčas, Lietuvių 
Mokslo Draugijos pasiunti
nys, kuris kreipėsi į laikraš
tininkus, kad remtų Tautos 
Namo statymų. Suvažiavi
mas tam darbui išreiškė 
kuodidžiausių užuojautų ir 
prižadėjo, kaip ir iki šiolei 
darė, raginti musų visuome
nę, kad visur ir visuomet 
dėtų aukas pastatymui Tau
tos Namų ir Liet. Mokslo 
Draugijos reikalams. Del 
didesnių pasekmių suvažia
vimas pataria Liet. Mokslo 
Dr-jai paskirti Amerikoje 
savo atstovus, kurie butų 
ingalioti čia rinkti tam tiks
lui aukas. Prie to pataria, 
kad tokie atstovai ypač 
kreiptųsi prie visų didžiau
sių lietuvių organizacijų: 
Susiv. Lietuvių Am., Susiv.
L. Rymo-Katalikų A., Tė
vynės Myl. Dr-jos ir kitų, 
kurių centraliai išdai tas 
aukas suiminės ir per atsto
vus perduos Liet. Mokslo 
Dr-jai. Laikraštininkai gi 
pasižada savo laikraščiuose 
dovanai talpinti nuolatini 
apskelbimų, kuris visuomet 
laikytų prieš visuomenės a- 
kis reikalų remti Tautos 
Namų.

3. Liet Mokslo Dr-jos ša
ka. Buvo suvažiavimui pa
duota sumąnymas —* su- 
tverti Amerikoje Lietuvių 

Mokslo Draugijos šakų. Pla
čiai šitų sumanymų apsvars
čius ir visokias priežastis 
suėmus, pasirodė, kad tas 
nors labai geistina, bet 
tuom tarpu dar nėra gali
ma.

4. Tautos Namo Fondas. 
Pereitojo suvažiavimo ko
misija apreiškė, jog dabar 
nesiranda ant rankų gata
vo konstitucijos projekto. 
Neužilgo bus šitas projek
tas perduotas peržiūrėji
mui ir užtvirtinimui. Jei re
dakcijos to dar neužbaigs, 
tai tų užbaigs sekantis su
važiavimas.

5. Gauta telegramas nuo 
Liet. Sp. Dr-jos pirmininko, 
p. J. M. Tananevičiaus, su 
širdingais linkėjimais vi
siems laikraštininkams. Pri
imta delnų plojimu.

6. Posėdin atsilankė sve
čias, p. A. M. Martus, iš 
Brooklyno, kuris trumpai 
pranešė apie jo sumanytų
jų lietuvių kolionizacijų. 
Nurodė tam parinktas vie
tas, tarp kitų vienų apylin
kėse miesto Hartford, Conn. 
Kviečia laikraščius, kad 
prie to sumanymo prisidė
tų ir sykiu su juo dirbant, 
stengtųsi apgyvendinti lie
tuvius krūvomis ant farmų. 
Apsvarstę tų dalykų laikraš
tininkai, išreiškė šitam 
klausimui užuojautų ir pa
sižada morališkai remti. 
Bet aktiviškai tuom užsiim
ti randa negalimu.

7. Padaryta ant 30 miliu
tų posėdžio pertrauką.

8. Visi delegatai ir tūli 
svečiai nusiėmė fotografijų.

9. Posėdžio laiku atsilan
kė svečiai: gerb. Dr. J. Ba
sanavičius, Liet. Mokslo Dr. 
pirmininkas, kurį visi laik
raštininkai sutiko delnų plo
jimu. Kitas svečias, tai She
nandoah klebonas, kun. 
Pauticniiis.

10. Blaivybės klausimas. 
Tame klausime liko priimta 
V. K. Račkausko sekanti 
rezoliucija: ‘ ‘ Suvažiavimas 
plačiai apsvarstęs blaivy
bės klausinių, nuoširdžiai 
linki visiems musų laikraš
čiams vesti rimtų ir nuola
tinę agitacijų prieš girtuok
lystę ir smukles. Be to su
važiavimas linki visų mu
sų didžiųjų organizacijų 
Apšvietos Komisijoms, kad 
platintų minioje tam tikrų 
populeriškų literatūrą, ku
rioje nuosekliai butų išro- 
donia girtuoklystės pasek
mės”.

11. Santikiai su kitomis 
redakcijomis ir išleistuvė
mis. Suvažiavimui kai-ku- 
rios redakcijos pasiskundė, 
kad tūli Lietuvos laikraš
čiai nenori pripažinti to, 
kas yra viso pasaulio laik
raštijos etikon ir prieder
mei! priimta — būtent, ne
nori mainyties paprastais 
laikraščių egzemplioriais. 
Taip va šie laikraščiai neno
ri su kai-kuriais musų laik
raščiais mainyties: “Rygos 
Garsas”, “Rygos Naujie
nos”, “Garnys”, “Lietu
vaitė”, “Šaltinis”, “Vado
vas“, “Aušra”, “Vaivo
rykštė”, “Teatras ir “Vie
nybė”. Šitos redakcijos ne
siuntinėja nė savo išleidžia
mų kningų. Iš Prūsų gau
nama tik “Jaunimas” ir 
“Birutė”. Da yra ir šiaip 
leidėjai, kurie savo išleidi
mų nesiunčia, redakcijomis 
paminėti, k. v. J. Zavads
kis, Vilniuje; Macįejevskis, 

Rygoje, šv. Kazimiero Dr- 
ja, Kaune; Šlapelienė, Vil
niuje. Suvažiavimas išreiš
kia tokiu jų elgimosi neuž- 
siganėdinimų ir nutaria ta
tai užrašyti į protokolų.

12. Suvažiavimui įneša 
Dr. J. Šliupas parašyti Liet. 
Spaudos Draugijos vardu 
brošiūrėlę, kurioje butų pa
aiškinta, kad lietuviai tiki 
į dabar esantį visasvietinį
ramybės judėjimų ir tikė
tųsi tik per tai laimėti savo 
tautai autonomijų. Todėl 
atkreipia Tarptautinės San
taikos Lygos domų, kad 
priespaudos mažesnių tau
telių iššaukia negeistinus 
karus. Tokių brošiūrėlę pa
siųs atspauzdinti Tarptau
tinės Santaikos Lygos orga
nai!. Brošiūrėlę pavesta pa
rašyti D-rui J. Šliupui, ku
ris paskui perduos Liet. Sp. 
Dr-jos valdybai užtvirtinti 
ir persiųs kur reikia.

13. Nutarta protokolų ap-j“Rituales žmogžudystes” byla.
Nekuriu tamsių žmonių 

tikima, kad žydai Velykų 
šventėj naudoja krikščio
niškų kraujų, kad jie ne
kaltų kraujų maišo su teš
la Velykų duonai (ma
cams). Tokia apeiga pava
dinta “rituale žmogžudys
tė”. Tas neteisingas prikai
šiojimas žydams jau gyvuo
ja nuo pat krikščionystės 
pradžios. Žydų historikas 
Juozapas pasakoja, kad se
novės Aleksandrijoj buvus 
paskala, buk žydai kasmet 
tukinę vienų graikų vaikų 
ir naudodavę jo kraujų Ve
lykoms. Per keliatų šimt
mečių ėjo tokios paskalos, 
abelnai, prieš žydus, bet 
nei vieno priparodymo ne
buvo duota. Galop, 1144 m. 
vienas vaikas, epilepsijos 
pagautas, kuris, sulyg ne
kuriu pasakojimų giminių, 
pusgyvis buvo užkastas, ne
va žydų buvo nužudytas. 
Bet ir čia stigsta priparody- 
mų. Dar nieku nepamatuo
tas buvo užsipuolimas 1235 
m. mieste Fulda. Taigi per 
porų tūkstančių metų nei 
vieno nėra fakto, remian- 
ties kuriuo galima but nu
žiūrėti žydus tokioj žmog
žudystėj.

Prieš “ritualę žmogžu
dystę” popežiai yra išlei
dę keliatų bulių. Buvo dau
gybės perkrikštų žydų, ku
rie turėjo žinoti apie tuos 
dalykus, bet nieko pana
šaus svietui nenupasakojo. 
Šių laikų historikai, tyrinė
ję visokias žydų sektas, nei 
vienoj nerado tokios apei
gos. Daug kartų rabinai y- 
ra davę prisiegas, kad jų 
tikyboj nėra reikalavimo 
naudoti žmogaus kraujo 
Velykoms.

. Nors įvairiais budais pri
rodyta, kad žydai nekuo- 
met nėra papildę “ritualės 
žmogžudystės”, vienok ca
ro valdžia nesigėdina ap
kaltinti vienų žydą tame ir 
užvesti prieš jį bylų. Byla 
vedama Kieve prieš žydų 
Mendel Beilis. Intariamas 
vaiko nužudyme.

Dalykas susidėjo taip:
Veik du metu atgal Kie

ve rasta užmuštas Andrie
jus Juščinskis, 12 metų vai
kas. Jo galvoj rasta dvi di
delės žaizdos. Jo kūne ras
ta Jar kitos 45 žaizdos. Tąs 
lavonas buvo inkištas ply

garsinti sykiu visuose kr 
raščiuose 43-me numerjW

14. Sekantis suvaziaw 
mas nutarta laikyti New 
Yorke, N. Y., 1914 m., apie' 
birželio mėn.

15. Valdybon išrinkta: 
pirmininku J. M. Tananevi
čia iš Chicago, Ill., vice
pirmininku J. O. Sirvydas 
iš Brooklyn, N. Y.; sekre
torium V. K. Račkauskas iš
New York, N. Y.; išdininku 
Dr. J. Šliupas iš Scranton, 
Pa.

Suvažiavimas užbaigta 7; 
vai. vakare.

Suvažiavimo vedėjai: 
Pirm. S. P. Tananevičia,
I Rašt. J. O Sirvydas,
II Rašt. P. Brandukas.

Red. prier. Sekančiame 
numeryj bus atspaudinta 
L. S. D. A. pirmininko su
važiavimui pranešimas ir 
L. S. D. A. sekretoriaus ra
portas.

šiu dideliame kieme, kur 
plytų buvo prikrauta. Prie
šais tų kiemų buvo žydų se
nelių prieglauda.

Tuoj buvo nužiūrėti žy
dai piktadarystėj. Policijos 
agentas Miščuk tuoj ėmė 
ieškoti būdų, kaip čia viskų 
ant žydų suvertus. Jo nagri
nėjimai privedė prie to, kad 
greičiausiai vaikas buvo 
vagių nužudytas, kurs te
ini j o juosius vagiant. Bet 
jokių priekabių ant žydų 
nesurado.

Tuomet M. Miščuk ir jo 
pagėlbininkai buvo nuo 
vietų atstatyti, nes jie buk 
norėję paslėpti “ritualę 
žmogžudystę”. M. Mišču- 
ko vieton pateko M. Kra
sovski. Jis taipgi priėjo iki 
to, kad vaikas žuvo nuo va
gių šaikos. Krasovski buvo 
net suareštuotas ir teistas 
už tai, kad nevedė dalykų 
prie “ritualės žmogžudys
tės.”

Tuomet prasidėjo val
džios apgalvotas darbas ir 
būtinai vesta prie to, kad 
apkaltinti įijydus “ritualej 
žmogžudystėj”. Visokie la
peliai buvo platinami su pa
veikslu nukankyto vaiko. 
Policija sakė, kad tie lape
liai skleidžiami sulyg įsa
kymų iš Peterburgo. Caro 
slapti šnipai pribuvo į Kl
evų ir vedė dalykų prieš žy
dus.

Galop pats caras atvyko 
į Kievų atidengti savo dė
dės paminklų. Indomavo a- 
pie bylų ir užklausė teisių 
ministerio, kas atrasta. 
“Tai aišku, kad tai kraujo 
“rituale žmogžudystė, 
švenčiausias viešpate”, at
sakė ministeris. Dvi dieni 
prieš caro atvažiavimų į 
Kievų, buvo suareštuotas 
Mendel Beilis, sargas to 
kiemo, kur buvo rastas vai
kas. Ant jo ir sumesta visa 
kaltė. Du metu kalėjo tas 
žmogus. Karts nuo ’karto 
liudininkai buvo klausinė
jami. Kartų du liudininku 
pateisino kalinį. Aut ryto
jaus juodu pasijuto už ge
ležim apkaltų langų. Buvo 
išklausinėta keturiolika vai
kų, su kuriais nužudytasis 
lankė mokyklų* Du vaiku 
pasakojo, kad pas juos atė
jus policija ir bąugiųus ka-
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KATALIKAS

dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

ANTROJI DALIS.

DANGUJE.

(Tąsa).
manęs nebereikėjo, dabar man jus nebe 
reikia. Eina raudodamos dužios į girią:

— Girele-motinėle! Pridengk nors tu 
mus savo lapeliu šešėliais, priglausk mus 
savo tankumynuose; mes norime pasilsėti; 
mus labai suvargino šitos ašarų pakalnės 
gyvenimas; pasigailėk musu vargsiu!...

Giria, i dangų žiūrėdama, ošia ir ran- 7 v v 7

(lojančių be prieglaudos dūšių nebepriima.
Nuvargusios dūšios prašo ugnies:
— TTgnele-sesele, susimylėk, paimk 

mus i savo globą, sudegik mus savo liep
snose, mums šalta ant žemės, mes dreba
me !...

Ugnis šnibžda: — Negaliu! Kol gyve 
uote ant žemės, nedegėte karšta meile ar- 
tymo, dabar šalkite ir drebėkite, pas ma
ne prieglaudos jums nėra.

Nuvargusios dūšios lekia ant vandenų :
— Vandenei i-broleli, pasigailėk duše 

lių, priimk i savo bangas; mes trokštame: 
sudžiovusios kaip lapai nuo kaitros esą 
me!...

Vanduo vilniuodamas šniokščia ir ne 
priima:

— Negaliu! Kad kiti nepriėmė ir aš 
nepriimsiu!

Nuvargusios dūšios lekia tiesiog pas 
pragaro vartus ir ištiesusios rankas pra
šo :

— Pragare-pragarėli! Mes suvargo 
sios dūšelės ateiname pas tave! Atidaryk 
savo duris ir paimk mus pas save! Vieš 
pats Jėzus už musų paklydimus išsižadėjo 
musų! Nė kapai, nė bažnyčia, nė žemė, nė 
ugnis, nė vanduo nepriima musų! Niekui 
nėra vietos mums! Pragare! Praryk mus 
ant amžių, išklausyk nors tu musų verks 
mo!...

Sužvanga retežiai, atsidaro duris, per 
kurias išsimuša baisios liepsnos kamuo 
lys. Iš vidaus pasigirsta baisiai kriokian
tis balsas:

— Įeikite! Jums senai yra pritaisyta 
vieta!

Apmiršta dūšios iš baimės, pamariu 
sios pragaro baisybes. Pakila verksmas 
raudojimas, dejavimas ir dantų grieži
mas bei šauksmas:

— Švenčiausioji Panel e-Ma rija! Už
tarytoja musų! Motina musų! Neduok pra
žūti, gelbėk mus!...

Tam šauksmui suskambėjus, pasirodo 
Pana Marija, peržegnoja ir savo rubais 
pridengia pavargusias dusias, kad nepra
rytų jų pragaras.

Paskui tą būreli Pana Marija atsiveda 
Į dangų.

Bet Pana Marija ne visuomet esti 
taip mielaširdinga ir nevienodą duoda pa- 
gelbą; jei numiršta žmogus nenuplovęs sa
vo dūšios nuo nuodėmių ir neatmetavojęs. 
bet šaukiasi prie Panos Marijos, tad Ji 
pagelbsti tokiai dūšiai numazgoti bjauru
mus, kad veiklaus galėtų ją išgelbėti. Pa
duoda angelui tokią dūšią vadžioti per ak
menis ir erškėčius, draskančius ir daužan
čius kojas; bet dūšia eina su noru paskui 
savo vadovą su tikru tikėjimu ir viltimi, 
kad kiekviena kruvina ašara, kiekvienas 
sopulys mažina skaitlių nuodėmių. Paskui 
švenčiausia Panelė Marija pati užtaria už 
dūšias ir maloningai išprašo Jėzaus Kris
taus tos malonės, kad Įleistų į dangaus ka
ralystę. ..

Pana Marija, sėdėdama danguje ant 
sosto, visuomet ausį pakreipus klausosi, ar 
negirdėti kokio dejavimo ant žemės, ar ko
kia pavargusi dūšelė nesišaukia prie Jos 
pagęlbos.

Išgirdus šaukiančią dūšelę, kuriai 
trūksta jėgų įlėkti į dangų, siunčia Pana 
Marija angelą, kad jis pagelbėtų tokiai 
vargšei su savo sparnais įlėkti į dangaus 
karalystę.

Pana Marija, pati gyvendama ant že-

mes, kentėjo daug vargų ir išliejo daug 
ašarų, tai dėlto ir užstoja dabar danguje 
gyvendama žmones...

VIII.
Pabaiga svieto. Miegantis ir bu

dintis. Atėjimas Antikristo.
Žemės degimas. Paskuti- 

, nis teismas.
Kaip perdegs ir sudils Lincipieriaus 

retežiai, tada jis nusitrauks nuo pragaro 
stulpo, prie kurio jis yra prirakintas, ims 
judintis ir maišyti su savo uodega dangų 
su žeme — tada tai bus pabaiga svieto, ar
ba paskutinis teismas, kur reiks stoti vi
siems gyviems ir mirusioms, kad but tei
singai nuteistais.

Kaip baisiausia audra, baimė perims 
visus žmonos; pames jie savo darbus ir 
bėgs į laukus, slėpsis juodo debesio miglo
se, arba kasis į žemę, iš kurios vidurio gir
dėsis baisus grūmojimas.

Neramybė ir baimė apims visą pasaulį; 
žmonės, gyvuliai, paukščiai ir žvėrys bus 
lyg nesavėja, nes jaus artimą galą.

Persprogs žemė ir išlįs baisybė Anti
kristas; tada jis ugnie geležiniame vežime 
ims važinėtis po šį svietą.

— Eikite šian, prie manęs! — šauks 
iš savo vežimo Antikristas — aš suteiksiu 
jums naują gyvenimą, naują tikėjimą, nau
ją mokslą, naują laimę, naujus įstatymus, 
naujus išradimus ir tt. Atsižadėkite Dievo, 
Jau Jo nebėra! Aš esu Dievas! Aš jūsų 
Išganytojas ir naujas jūsų Viešpats! Man 
garbė ir aukos priguli, nes nėra kitų dievų! 
Aš vienas Dievas!...

Kas jo paklausys, tą peržegnos kaire 
ranka, juodu kryžium, kad parodyti savo 
teisybę.

Nė vanduo nenuplaus to juodo ženklo, 
nė ugnis neišdegins, nė su peiliu negalėsi 
išpjauti, prikibs amžinai prie Antikristo 
tarno. Žmonės apjakę, paklydę, pristos prie 
savo naujo mokytojo bei melagingo prana
šo ir kris į pražūtį, kaip pleštekėlės į 
liepsną.

Atsivers tada dangus ir Dievo angelai 
bei pasiuntiniai ateis išnaikinti tų ženklų 
nuo apjakusių kaktų žmonių, mitrindami 
tas juodas dėmes su švęsta alyva vardan 
visagalinčio Dievo Tėvo...

Pasiutę velniai perskels žemės kevalą 
ir paleis milijonus piktų dvasių; žemė ir 
visas pasaulis sudrebės iš baimės; sukils iš 
devynių šalių vėjai; girdėsis baisus riks
mai ir dejavimai aplinkui visą žeme — vi
sokį balsai susimaišys į vieną baisią audrą 
ir bus baisių-baisiausias triukšmas. Užsi
degs visas pasaulis ir tose liepsnose susi- 
rems dvi kariuomenės: angelai su velniais.

Velniai pasikels į padanges, norėdami 
sugriauti ir dangų, bot tojo valandoje blyk
stelės ant dangaus šviesus kryžius ir vel
nių vadovai baisiai surikę ir persigandę 
neteks jėgų. Supras velniai tada savo klai
dą ir visi kartu sušuks:

— Atleisk, atleisk, atleisk!...
Tada šventas Mykolas arkangelas už- 

triubys su dangiška triuba į visas pasaulio 
šalis, šaukdamas visus į Juozapato pa
kalnę, kaip gyvus, taip ir mirusius, į pas
kutinį teismą.

Ugnies liepsna užges, išdeginta žemė 
vėl paliks balta ir permatoma, kaip pačio
je pradžioje, kol pirmasis žmogžudys Kai
nas buvo neužmušęs savo brolio Ablio.

Kada viskas nusiramįs, išsigandusios 
dūšios, išgirdusios triubų balsą, atsibus iš 
kieto mirties miego ir eis į vieną vietą.

Jėzus Kristus, sėdėdamas ant sosto, 
lieps apskelbti, kad jau atėjo diena pas
kutinė, diena paskutinio baisaus teismo ir 
pradės teisti...

Visur pasidarys ramu, tylu, tarytum, 
nieko nebėra, tik vienas Visagalis Die
vas.

Jėzus Kristus, pakėlęs ranką, prakal
bės garsiau už visus varpus:

— Palaiminti, kurie gyvenote išmin
tingai! Kurie buvote su manimi! Neabejo
jate ir nenupuolate dvasioje, už tai įženg
site į amžiną dangaus karalystę!...

Ir lieps išrinktiesiems stoti po deši
nei, o blogiesiems tuščiu balsu sušuks:

— Šalin nuo manęs! Nepažįstu Aš jū
sų! Išsižadėjote Manęs, dabar Aš jus iš
sižadu! Nėra jums vietos danguje, lai pra
garas amžinai jus praryja!...

(Seka toliaus).

SMULKIOSIOS PRAMO
NĖS PARODA.

Vilniuje atidaryta pirmo
ji smulkiosios pramonės ir 
dirbinių paroda. Plačiai a- 
pie tai rašo p. P. Ruseekas 
“Liet. Žinių” NN. 104—106. 
Atkartosime čia jo žodžius 
sulyg lietuvių skyriaus pa
rodoje:

“Pirmiausia metasi akys- 
na daugybė kningų paveik
slų, diagramų, piešinių ir tt.

Vienoje žymiausių vie
tų, arti inėjimo, prie pat 
lango “Lietuvos Ūkininko” 
leidiniai.

Skobnis, audeklu ap
muštas, visas kningelėmis 
apkrautas. Ant jo tam tik
ra spinta, kaip ir skobnis 
lietuviškomis juostomis ap
sidabinusi. Spintoje eilėmis 
sudėtos kningelės ir vis 
taip, kad kningelių viršelių 
spalvos sudaro tautinių 
spalvų suderinimą (vėluvą). 
Šalimais iškabintas “Liet. 
Ūkininkas” su visa savo 
šeimyna. Ten ir kitų paro
dų “L. U.” gauti diplomai.

Tai vienintelis lietuvių 
spaudinių skyrius. Kitos 
lietuvių spaudinių ar fenin
gų. firmos nepasistengė Čia 
pasirodyti. Vienas lietuvių 
kningynas, dargi prašomas, 
“neturėjo laiko” prisidėti 
prie (‘Liet. Ūkininko”.

Šalimais “L. Ūkininko” 
skobnio Vilniaus koopera
cijai remti draugijos paro
da.

Pravėrę salės duris, pasi- 
jusime mes tikruose užbur
tuose romuose. Kokie čia 
turtai sukrauti, kiek dailės!

Tečiau nežiūrėkime visų 
tų turtų, nesidairykime, bet 
eikime šalę gėlynų tiesiai 
lietuvių-žemaičių klėtim Ji 
po šiaudiniu stogu, ten ant 
scenos.

Klėtelėj randamo žinomo 
Bernšteino žemaičių daiktų 
rinkinių: štai dviejų žemai
čių moterių manekinai. Vie
na jų dėvi “šimtakvoldį” 
sijoną. —- Tai tipiška, seno
viška, po karštos duonos 
kepalais raukyta, — aiški
na Žemaitė. Kita gi gėlėmis 
skaisčia-spalvėmis padabin- 
ta-išmarginta, bet tai jau 
esanti svetimų intekmės, 
pagal Žmuidzinavičiaus žo
džių.

Čia-pat lova užklota, ša
lę lovos lopšelis su kūdikė
lio. Čia ir girnos akmeninės, 
čia ir sunki lietuviška 
“skrynia”, pilna Liet. Dai
lės Dr-jos turto ir šiaip sve
timų eksponatų prikrauta.

Bot ypač indomi vitrina. 
Čia keliolika senovės lietu
vių tipų paveikslėlių. Yra 
ir J. I. Kraševskio darbas, 
iš kokio-tai, matyti, ilius
truoto žurnalo iškirptas. 
Čia ypač dailus senovės šil
kiniai gėlių kaspinai. Ana 
ant lentynos dailiai daugy
bė išpjaustytų kultuvių. 
Bet tai paprasti musų paro
dų dalykai.

Išėję iš klėtelės, einame 
Kauno gubernijos skyriui!. 
Šis skyrius tai musų gerb. 
Žmuidzinavičiaus tvarinys.

Yra tai tipiškas musų 
Dailės Draugijos Parodos 
liaudies tvarinių skyrius. 
Jau tiek Dailės Draugija sa
vo Parodose mums tų daik
tų rodė, kad, rodos, ką čia 
nauja begalima rasti.

Tečiau randame.
Štai gerb. Petkevičaitės 

rinkinio keramikos dirbi

niai. Didžiulės vazos, galu 
puodeliai, šiaip mažmožiai. 
Vis tai darbas iš “lietuviš
ko molio”, kaip sako pati 
G. Petkevičaitė. Padaryta 
tai dar daktarui Petkevičiui 
gyvenant, kokių tai puo- 
džių-fabrikantų Rozalimo 
apylinkėje. Vazos ne lietu
viškos, beveik visai be lie
tuviškų motyvų, bet gra
žios, todėl ir pateko paro
dom

O štai ir kitas įstabus mo
lio puodas. Juodas, visas 
išsipūtęs, bet tokios origi- 
nalės ornamentacijos, kad 
Žmuidzinavičius tuo puodu 
tiesiog didžiuojasi. Tas puo
das atkeliavęs nuo kunigo 
Juralaičio iš Vinkšnos, kai
po dovana Dailės Draugijai. 
Puodo autorius nesužino
mas.

Dar pažymėtini paprasti 
ąsočiai iš Biržių savo origi
nale forma ir smulkia orga
nizacija, ir dailus ąsotėlis 
iš Žemaitijos.

Mums jų daile besigėrė- 
jant, ateina Vilniaus reales 
mokyklos mokytojai rusai 
ir prašo būtinai ir jiems 
pristatyti tokius ąsočius 
mokiniams, kaipo origina
lus paišyti.

Perka audimų stuomenis, 
perka visokius mažmožius!

Kauno skyriuje dar pažy
mėtina Mortos Raišiukytės 
šilkinės juostos iš Tilžės. 
Be to dar in domų s Alek
sandro Gregėno iš Dusetų 
įvairių ūkio padarų ir maši
nų modeliai, Tusinaitės iš 
Ežerėlių kari ei ių kaspinai.

Bet indomus ir visas 
Kauno skyrius. Tie visi ki
limai, Jaunyčiai stuomenis, 
kultuvės, verpstai, įvairus 
žaislai ir tt.

Žiūrint Vilniaus gub. sky
rių, jau daug pažįstamų ran
dasi. Vilniaus gub. lietuvių 
apgyventų pavietų dirbiniai 
indentiški su Kauno gub.: 
lygiai linksimos spalvos, ly
giai smagus tų spalvų sude
rinimas.

Trakų pav. davė daugiau
sia. Apskritai gi lietuvių 
pavietai davė daug ir indo- 
inių daiktų, gudų mažiau ir 
maža indomaus. Čia jau 
spalvos mainosi, kitaip jos 
suderintos, daugiausiai tam
sios.

Gardino gub. skyriuje 
gražios plačios juostos tik 
nuo Druskininkų, iš lietu
vių apgyventų vietų. Bet 
čia atsižymi labai dailus ko
kio-tai fabrikus kilimai.

Vis-a-vis lietuvių sky
riaus gudų gubernijų sky
riai. Bet ten matosi dau
giausia tamsių spalvų, ta
tai negadinkime sau gero 
ūpo ir palikime tą skyrių, 
kaip ir galeriją kitam nu
meriui. O ten irgi šį-tą in
domaus rasime.”

ta bvlą. Nors tas laikraštis 
kouservativinis ir antisemi
tinis, bet taip smarkiai dro
žė, kad policija konfiskavo 
jį. Pirmiau to laikraščio 
numeris parsidavinėjo po 
2 kap., o bylai prasidėjus 
—po 1 rub. 50 kap.

Suprantamas daiktas, kad 
ta byla norima ypač sukelti 
pogromus ir abelnai žydų 
nekentimą. Jau juodašim
čiai veikia. Nikolajeve jau 
ištiko gan didis pogromas. 
Gauja juodašimčių užpuo
lė ant žydų apgyventų vie
tų, išdraskė jų krautuves 
ir apdaužė keliatą žydų.

Caras gi sau ramiai gro
ja ant savo tamsių gyven
tojų instinktų ir džiaugia
si, kad žydai vis labiau tais 
nedorais budais persekio
jami. >

delę, kur vaisiai ir laikraš
čiai parsidavinėdavo. Už 
budelę pareikalauta $125. 
— tiek, kiek jis bankoj tu
rėjo. Jonas darbavosi bude
lėj-

Dabartės Jonui 30 metų. 
Jo budelė išaugo į krautu
vėlę, kur gaunama apart 
vaisių ir laikraščių, saldai
nių, sodos vandens ir ciga
rų. Jis uždirba čia tris syk 
daugiau, negu prie geležin
kelio. Jo jaunesnysis bro
lis lanko mokyklą, jo mo
tina gerai užlaikoma, o pats 
Jonas turi pačią.

Jonui nereikia priparo
dinėti, kad taupymas yra 
geras daiktas — jis tai ži
no.

KAIP JIS PRAGYVENO.

Jonukui dar pradinę mo
kyklą lankant, mirė jo tė
vas. 2 Jis neturėjo vyresnių 
brolių ir todėl buvo pri
verstas mesti mokyklą ir 
eiti dirbti, idant užlaikyti 
motiną ir jaunesnįjį broliu
ką. Jonukas perėjo daug 
darbų. Kuomet jam suka
ko 24 metai, jis gavo vietą 
prie geležinkelio už brem- 
zmoną.

Jonas metų neišdirbo toj 
vietoj ir jį patiko nelaimė. 
Traukinys netikėtai iš už
pakalio užgavo jį ir varg
šas parėjo namo su didžiu 
guzu ant rankos. Jonas ne
valdė daugiau tos rankos. 
Ir netiko todėl bremzmono 
vietai.

Kada Jonas ėmė dirbti ir 
gauti algą, jam motina sa
kydavo rėdyti nors po tru
putėlį iš savo algos. Pasa
kojo, kaip ji tai darydavo.

Kuomet Jonas po operaci
jos apleido ligoninę, tai jis 
bankoj dar turėjo $125.

Vietoj, kad ieškoti pagel
bos pas geraširdžius gi
mines arba tiesiog virsti el
geta, jis ieškojo darbo, ku
rį vienrankis gali atlikti.

Užtiko ant pardavimo bu
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Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa,

) Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
į kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
( Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy- 
) mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
) užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 

I1 STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt. 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie-

( siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.
:-t?" GYDO LIGAS -SBSt

; Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
1 jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
Į mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
! veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu- 
į rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 
į plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 

inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos,

I
 negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per

šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 

J ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą, 
i Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
J ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
t liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacijen- 
S tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
) nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
5 gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
J galima permatyti visą žmogaus kūną.

J Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
f visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus 
1J miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, 

Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: 

Dr. Ignotas Slankus

a 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Mayzels Reumatiškas Aliejus Ir Reumitiškas vaistas 
yra reumatizmo gyduole.

JMayzels reumatiškas aliejus ir rueinati.škas vaistas yra ruematizmo gy- dUOle.
_Aš 61 linksma moteris ir dėkuoju Dieuui už palaimą, kurią jis man su

teikė. As kentėjau nuo ruematizmo ir sutimsių sąnarrų ir jaučiau sopėjimą
visame kūne. Nepalėjau miegoti. Kreipiaus pas visokius daktarus, kurie tik
man buvo patarti ir mano pinigai jau baig/.si, kuomet mano vyras pasakė
savo aptiekininkui apie mano negales, jis pasakė, kad aš turiu išbandyti May- 
, s. Ruematiška aliejų ri butelį Mayzels ruematiškos gyduolės ..Sunaudojus 
du buteliu tos nuostabios gyduolės mano sutinimai ėmė slūgti taip ksd aš ga
lėjau miegoti vėl naktimis ir vaikščioti dienomis ir skausmai dingo. Patariu 
kitiems tą dyvną gyduolę, kurie tik kenčia nuo ruematizmo ir aš užtikrinu, 
kad kiekvienas, kurs tik vartos Mayzels Rueniatiško aliejaus ir ruematiškos 
gyduolės, jie luiinįs dieną, kuomet jie pradėjo.

Nuo Mrs. S. Schlisberg, 3729 W. 13th St. Chicago, Ill. 
šaos T°S nllos,al,‘os gyduolės gaunamos pas J. Mayzels, aptiekininko iš Var-

Ruematiška. Aliejus 50e. butelis Mayzels ruematiška gvduolė $1. butelis. 
ADDRESS 2421 S. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL.

RITUALĖS ŽMOGŽUDYS
TĖS BYLA.

(Pabaiga no 7-to pusk).
Įėjimu, jei neliudysią ki
taip.

Tokiuo tai budu caras ir 
teisių ministeris vedė bylą 
prieš Beilį. Ta byla sujudi
no visą civilizuotą pasaulį. 
Dabartės ta byla nagrinė
jama galutinai.

Sulyg bylos prasidėjimo 
nagrinėti, regis, visi Rusi
jos laikraščiai didžiausiai 
ja pasibjaurėjo. Antisemiti
nis (priešžydinis) laikraš
tis “Kievlianin” pasmerkė

miniai švelnios
Ant
baro

geriausia
tanti vertę geros

se ir Sahunuose. Yra

Reikalauk S-O-

i padaryta degtinė iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

Žmonės supran

rugines degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo

tai geriausias gėrymas. Už
gančdina kiekvieną žmogų.

I Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 W. Madison St.

geru vaistu
šeimynų
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Stanislovas sionksnis
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, l’rekč pa
tarnavimo labai žema.

826 W. 34 St.

Halsted Furniture Co
so HALSTED ST., tarp 19 ir 20 gatvių 

Mes parduodame rakan
dus, kaurus ir pečius, 

pigiau, negu by kokia kita krautuvo Chicagoj. 
Ateik ir persitikrink. Pamatyk mus kainas 

pirm negu pirksi.

Graži dovana visiems pirkėjams.
Grynais p nigais arba ani lengviu 

“ išmokesčiu,
Klausk vyriausiojo pardavėjo V. Makaveekio

Didelis pečius, gvarantuoja
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
Ši siuvamoji mašina, vėliau 
patobulinta, gvarantuota 20- 
čiai metų, yra geriausia 
mašina. Pamokos veltui. 
Kaina

$14.95

ČIA YRA KAS NAUJO IR GERO DEL VYRŲ

Milwau
kee 
ir 

Ashland 
Avenues

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

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

Uždegama uuimanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokirj rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(Au Indiana Corporation)

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

Milwau
kee 
ir 

Ashland 
Avenues

) 
I

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

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

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

$15
ATDARA: UTAR-

čia

Kodėl Nedarai To, Ką Žmogus 
Padare is South Chicago?

Pereitą savaitę atėjo žmogus iš So. Chicago, 15 my
lių atstu, nusipirkti vieną iš $15.00 siutą. Atvažia
vimas jam atsiėjo 58c., kelionė užėmė pusdienį ir 

tuomi sučėdijo $5.00. Juk nebloga, ar ne? Be abejonės 
jus norite geriausią siutą, ką galite gauti už pi
nigus, kuriuos mokate, ar ne? Taigi pažvelgk į šį šau
niausią $15.00 siutą, kokio Chicagoj niekas neparduo
da. Daugybės žmonių nei nemano eiti kitur pirkti siu
tu. Per metų metus jie pirkosi siutus. Kartą kontinen- 
talis kostumeris, visuomet kostumieris pasiliks.

uomet jus,matote gerai pasiutą siutą ir švarką, 
kuriuos mes parduodame, jus imsit stebėti^ kaip 
mes galime ant savo išeiti. Mes turime vėliau

sios mados visokiems sezonams. Saržinių, warstedp, 
tweediniu, kašmirinių, dryžiu,-margų maišytų, visokių 

gali pamatyti.

Mes turime puikią drūtų drabužių vaikams.

Mokina Anglų Kalbos.
3119 S. Halsted St.

Lietuviškos 
Lenkiškos 
Ruskos

Arithmetikos (rokundų)
Knyvcdystes (bookkeeping)
Stenografijos (greitrašystes)

‘ ‘ Aušros ’ ’ Dieninė Mokykla ’ ’

Krautuvnikų ir agentų domai.
Mes ingabename ir didžiame skai

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

Atvirutės su lietuviškais parašais.
Pasveikinimai vardo ir gimimo 

dienose.
Lietuviškos maldakningės.
Paveikslai ir romai.
Rąžančiai.
škaplieriai.
Medalikėliai.
Kryžiai.
šventos lempos.
Šventyto vandens indeliai.
Stovylėlės.
Brangmenos.
Šliubiniai vainikai.
Šermeniniai vainikai.
Lietuviškos Kalėdinės atvirutes.
Stonelės.

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

PILNAS KATALOGAS IšSUNčIA- 
MAS VELTUI VISOKIOMS KRAU
TUVĖMS.

Pas mus parsiduoda tik didžiuose 
skaičiuose (wholesale).

The Lipman Supply House 
Dept. 9.

527 So. Fifth Av. Chicago, Ill.

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

Jeigu turite skaudėjimą galvoj, 
silpnas strėnas, vidurių ligas arba 
abelną nesmagumą visur, pavidnas 
luojaus ateit į musų Aptinką 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 numeri, 450 South 
State St., arba 14 South Clark St.

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

Kaštas tik vienas doleris (1.00) yra 
teip mažas, jog pavidnas atsilankyti 
į bile katrą iš tų dviejų Aptieki; dėl 
tikrai pritaikomo Jums Juosmenio 
(support). Nekentėk nei vienos die
nos. Ateik tuojaus. Krautuvės 
atdaros yra visą dieną, vakarais ir 
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 sugrąžinsiin 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 
Juosmenį; (supports), kuriuos ga
lima yra nusipirkt tiktai Gvarantuo- 
tose Aptiekose (The Guarantee 
Drugstores) 456 South State St., ir 
14 South Clark St. Neužmirški
te numeri kaipo ir gatvę. Įeidamas 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekorių, 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą 
Juosmenį vartol ir nešiot idant gali
ma but atgauti kuonogreičiausiai 
palengvinimą.

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

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

Išgydysiu Jus 
in E J NUO P AS LAP
UI O Iii TINGU LIGŲ.

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

CHICAGO

DIDŽIAUSIA 

VIDURMIESČIO 

DRABUŽIŲ IR C E- 

VERYKŲ KRAU

TUVE.

Kerte Milwaukee ir 
Ashland fives.

NINKO, KETVER-

GO IR SUBATOS

VAKARAIS IR SE- 

DELIOS RYTĄ.
Western Medical Institute

Btae bland Ava* X tab. vbaniK» 
Mf, prie Mtos gaftvaa, Chicato, ui.

DR. KBNFBR. Specialistas. 
nL«a.IMXd0vH Badai. »>. iUUdlcn

TANKUS PLAUKIOJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai-l 
viuose.

North Gerinau Lloyd’o 
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agenta i 
5 Broadway, New York, arba pas vio | 
tintus t eit o t us agentus.

{•Russian - American Line 
Eg Tiesioginis plaukinojimas tarp Russi- 
S.jos ir Amerikos didžiausiais goriau- 
iĮsiais ir greičiausiais, liussijos impo- 
Hratoriškais partiniais garlaiviais. Nau- 
Bji, su dubcltavu šriubu.

RUSSIA — 10,900 tom;.
.i KURSK — 13,000 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
E Į ROTTERDAM 9 dienose be 
Htnaiuos.
|liepojų.

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

Plaukia kas antra subata.
g Del tolesnių žinių kreipkis.

CO., General 
Puss. Agent.

Now York.
& CO.,

Chicago, 1U^

per
il dieuoso be permaino# i

**************-*****:**##**»PA. E. JOHNSON aud
******
*̂
************************* 31st street,

CHAS. N. SHiTH i|
Pritaiso 

bzilumą, Gaza* Vandenį 
ir stogo blekes.

5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 
Bes. 2103 8 Stale st.. Tel. Calumet 1684

^bJ27 Broadway,
A. E. JOHNSON 

*■155 West Kiurio St., 

^gRusoiau American Line Prieplauką
----- ------ , Brooklyn, N. A
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nuo netikusių pa-

tinai reikalauk tik
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System

Kiekvienas žmogus bus atsilikęs 
progese, jei neinsitaisys naujuju 

Iszradimu
Budai ir įrankiai praeitų dienų tinkamai pavadin
ti “nusenėjusiais”.
Žąsinės plunksnos rašymui, smilčių indelis api- 
barstymui poperos jau senai niekur nevartojama, 
nei-gi kningvedžiai linavoja savo feningų.
Retai pamatysi privatinį pasiuntinį su maišeliu, 
prikimštu visokių raštų, einant vieškeliu.
Per tolimas platybes palei vieškelius tęsiasi vio
los, kurios jungia miesą su miestu ir duoda progą 
susikalbėti žmonėms, esantiems įvairiuose mies
tuose. Yra didis daiktas telefonas.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Official 100

NEBO "" CIGARETTES
* 10 S Sc ____

yHALSTED. 2OI
lcanalpORI■ AVĖ

YRAPASMUS 
DEŠIMT

LIETUVIŲ 
PARDAVĖJŲ.

Didis išpard. mot. švarkų. 
Pas mus daug yra drabužių pasis- 
kyrimui moterims. Yra moterims 
visokiausių rūbų ir už pigiausias kai

nas, negu kur kitur.
Pas mus yra visokio didumo drabužio, gra
žių žiem. madų. Kiekvienam bus prit .ikyta.

1- mas skyr.: 810 moterių švarkas 
gražiai iš Kersey vilnų pada-/|^ 
rytas dailiai apsiuv. dabar už“® ’
2- ras skyr.: $16 ronių plušo, pasku
čiausios mados žieminis švar 
dabar tik už................................“U"

-9-— J*rr» * T » ,t|ltt.,t t.,♦. AAA AvrV’I"*''1 'i ♦ '4 'i T”
Nauja Lietuviška |

; ^IIPTIgO Į
I AJ atidariau naujj lietuviškj Z
* Aptiek*. Aš užlaikau Severos gy- 4> 
J duokles, Ir gortaušlą Trajanką Ir Ž
> geriausius rusiškus lašus. Aš taip o. 
’ pat užlaikau visokias žoles iš senos *
> tėvynės. Ateikite persitikrinti. T
! F. FRANK, Aptlskorlu* f
* 3462 S. Halsted st. arti 35 f> ♦
* Telefonas Drover 2773 £

s so

3-čias skyr.: $22 Kaukazo arba Ura
lo a^ių vilnų, renių pliušo^^aQ§

5-tas skyr.: 
dailiai pasiūti, 
madų dabar tik

#*****>K5K*ą-^t**************>
*
*
*
*
*
*
*
*

** **
* ** *

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

Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

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

Nuo q ryto iki 12: 6 iki Q vakare. 
Nedel. nuo o iki 12 popiet; nuo 6 iki 8ve.::.

NEPOFiSIfl
Proga už

Ožganediname Pirkėją
J'i mes nepiižvelgtumėm j ateiti, jei mes nepaisytumėm, kų j 

kiti pasakys apie mus, mes galėtumėm visokias mašinas pigiai 
duoti, bet. mes negalėtumėm indėti j jas I II C gerumo. Iš 
pusių pasipiltų neužsigančdinimai ir ūmai nebūtų rinkos I II C 

šinoms.
I IIC mašinos stovi toli nuo tokio išdirbimo budo. I II C yra 

ras visuomet statyti mašinas, kad išdirbti sau gerų vardų ir Įniro 
dyti Amerikos farmeriams dirbėjų gerų valių. Tuo keliu išdirbėjai 
ėjo per daug metų. Pardavėjas, kuris parduoda I H C mašiną, tikisi 
del jos gerumo turėti bizni su pirkiku vėl. Pirkikas 
perka užtikrinimų ir saugumų kartu. Jis susiduria su gero vardo 
ir teisingo pardavinėjimo visų I H C mašinų.. Jis žino, kad tai 
geriausia mašina, nes ji yra tinkama visokiems darbams ant farmų — 
pompavimui, medžių pjovimui, laistymui, separatoriui ete. Jis ži
no, kad atsakomybe 1 II C mašinų tęsiasi, kol mašina tarnaus jam 
ant farmos.

Kuomet jus -pirksit mašiną, pirkit didesnę, negu reikia jums 
jūsų dabartiniuose darbuose. Jei tai yra I II C mašina, tai ji laikys 
ilgai. O jūsų farina nuolatai didysis. Gali but, kad po penkių-šešių 
metų reikės pirkti didesnę mašiną. Tokiu budu dabar pirkdamas 
didesnę, geriau padarysi.. Jei jus pirksit didelę mašiną ir nevarysit 
pergreit, tai ji laikys ilgiau. Gauk mašiną ganėtinai didelę ir pa
sitikėk aut jos.

11 G Aliejaus ir Gazo Mašinos
I II C aliejaus jr gazo mašinos, varomos gazu, gazolinu, nafta, 

kerosinu ir alkoholiu.. Didumo esti nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos 
esti visaip pritaikomos, pakilnojamos, ant vietos, pritaisomos ete. 
1 11 G aliejaus mašinos pjovimui, kūlimui ir tt. esti nuo 6-12 ir nuo 
30-60 arklių spėkos.

Apžiūrėk I II C mašiną. Ims vietos pardavėją. Dasižinok apie jų 
ką ji gali daryti arba reikalauk katalogą iš

no-

išsigydyt

4-tas skyr.: $28 Kaukazo arba Ura
lo avių vilnų, ronių 
puikiai pasiutas tik....

$8 vilnoniai sijonai,
visoklU.^|J5

KLEIN BROS, duoda j 
prie kiekvieno pirki- lt 
mo stampes, už ku- |®' 
riasgausi geradaikta. į

EB O 
(įgarettes 

CORK TIP

Geriausias iš visų, rūšių 
TYRAS—TIRŠTAS— 
UŽGANĖDINANTIS

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

Ę Šiomis dienomis išęjo iš Spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rušies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rnnkvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškos su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. 4įJ Yra tai praktiškas 
BANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius., ^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trecioje eilejo teisingas ištarimas. 'Boliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <5 Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Heading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jųgtinių Amerikos,Valstybių Piliečiais, fij Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors eiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 

-šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplemontas prie 
knygos yra labai -naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose
7 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/Tananevicia,
3249-53 S. Morgan St Chicago, III

M-HPELLER
REO. U S RAT OFF 

ALCOHOL 4O« 
EA^RICŠTER &Ca. 

' NEW YORK /

PAINS - DACKĄCHF.S 
SPRAINS A QRLIISr.S

mėgzdzioiimų ir bū

ro Pain-Expeller (skaus
mo prašalintojo) su įka-

.ru, kaipo formos ženklu,
kaip augštai matosi.

VYRŲ VĖLIAUSIOS
MADOS SIUTAI IR

VIRŠUTINIAI 
ŠVARKAI.

Pas mus yra visokių 
vėliausių madų ru- 

^L|į (.leninių ir žieminiui drabužių, dirbtų 
šioj šalyj ir ingabentų. Didžiausia 
krautuve p. vakarinėj 
dalyj išsirinkimui nuo
Pas mus didžiausia krautuve ge

riausios rųšies drabužiai.

IšSISIUSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailu 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.

0®

O

Patrūkimą
{KYLĄ]

D-ras Flint, (didis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 isz'zydyma
Ta $10 proga yra lygiai clet visu, didžiu irmaz . 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy 
džinu vienos s&uvaites kūdikius ir vyrus 90 me 
tu amžiaus, bet szi $10nroga yra ypatingai ski 
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 ISZGYDYTO PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, Sa. Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, 111.
J. Golobic, Blue Island. K. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi -an avo.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Nowport-avo.
Ii. H. Penninger, 16)0 Millard-ave.

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

-turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiuna , ntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimai arba 
cziaudejimas gali padidinti jusn patrūkima iki 
nulziniszko didumo ir ąli vesti prie uzsmaugi- 
ino ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jiisu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakt i- 
ro Flinto budu uz $10.

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

322 S. STATE ST., ZroHero
Tarp Jackson-bd. ir Van Buren-st

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Merrfosa! Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago USA

18 H sos » SPECIALISTASj Daktaras Wissig
a Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų bo skirtumo kaip
3 yra senos ir pavojingos.

Išgydė tūkstančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi 
H sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas. Kurios 
I gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
3 kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko- 
g suit, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų, 

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
| persitikrinsite, kibk gero jis jums gali pada-yti.

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

| ginusių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai nettiri.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

S iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
>1 NEPAMIRŠKITE ADRESO: 175918th St„ kampas Wood St. (viršum če-

Phbno Canal 3263

Ant išniokeščiū po 5c Ifosdien!
Jums prisiusime dailų 14 k. aųjfo spastas 

(14 k. gold filled), laikrodį su rettSeliu (len- 
ciugeliu) su geriausiais vidiniais Elgin arba 
Waltham, gvarantuotą ant 20 metų.

Del paaiškinimų indėk k/ ąsos ženklelį ir 
rašyk.

American Watch
343 E. 9th St. New Y

Gerbiamų Kunigų Domai!
„KATALIKO” kjingyne galima gauti šaunij veikalą

SAKYKLAI VADOVAS
Paraše Kun. Kazimieras.

Paltarokas, Teologijos Magistras.
KAINA $3.50

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

Visi pamokslai perdėm yra be galo gražioj, nuostabiai 
vaizdingoj kalboj parašyti. Dabai 
pamokslus.

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

malonu skaityti tuos

pirmiausia kunigams, 
Bažnyčios mokslas be

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

*********************»  ***************
**
*■
■Žr

“KATALIKO”
Keliaujanti =st7..~

Z1HZZZ: Agentai!
J. QIGR1S,
S. SZAFRANAUCKAS

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

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

“LIETUVA”
Eina jau 2’1 metu? Chicago, Illinois kas 
Pėtnyči x f r paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi it), o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Ralyk adresu:

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

Telephon lards 2<"i0
Pirmos klasos karčema.

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

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

Ritatase and
Embree Go.
LENTOS 

visokios rušies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai. 

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

U-
ŠOK-

Tel. URBS 4114 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU
nes padirbti Įsa 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowlak, Iszdirbiju. 
4934 So. Paulina SU CHICAGO, ILL

Somab Suvalkų gub

a

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkite. prie tautieczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisins* pa- 
tarnavime. Prieszai Szv. Jurgio basa. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

“ŠALTINIO” knygyne galima gauti gorų pigių katalikiškų ' finygų, 
kokių tik yra lietuvių kalboje. . ' «

“ŠALTINIO” knygyne gaunama maldų, dvasiško turihio knygų, e- 
lomentorių, apysakų, dainų, mokslo knygų ir visokių rankvedžių.

“ŠALTINIO” Knygyne sukrautos visos knygos Seinų spaustuvėj 
spauzdinamos, daug kitų spausduvių ir Amerikoj, leidžiamų, taip 
knd dabar “ŠALTINIO” Knygynas vienas didžiausių .knygynų 
Lietuvoje.

“ŠALTINIO” Knygynas surengia Draugijoms skaityklas — biblijo-
tekas aptaisuose ir be aptaisų, kaip norima Knygynams' ir šiaip 
platintojais 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 pktlntojams knygų nuleidžiama 
dideli nuošimčiai

10



KATALIKAS "
ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph J. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogden Ave.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

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

4600 S. Paulina St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. jfitragis, Pirmsėdis, 

W6 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
MATEUŠO APAŠTALO. 

*įĮBen. Butkus, Pirm.
/ •^Įo w. — st.

St. ''Stbncvičc, Vicc-Prez., 
858 — 33rd St.

Nikolimas^lverlingas, Rast. Prot., 
'jįįt S. Morgan St.

Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Avc.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
918 — 33rd St.

Ignacas . Brazauskis, Knygius

ŠV. MYK0W DR-STĖS WILKES 
BARRE, TE# ADMINISTRACIJA. 
Silvestras ,?#jlieekas, Prezidentas, 

463* E. South St.
Antanas šeiįįtėvičius, Vice-preziden.. 

Vincas Ajdbminas, Prot. Sekr., 
501 New Grąnd St.,

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

SfrLogan St.;
Jonas Liauk®; Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St., 
J uozas šnipas, Kasierius, 

386 Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BĄRRE, PA. 
J. Laukas, Prezidentas.

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

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

462 E. South St.
J. Daužys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Ądomynas, I Finansų, Sekr., 

34, Logan St.
J. Ane kailis, II Fin. Sekr., 

. New ‘Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

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

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

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Rastinink.
1717 So Canal St.

Jonas Bijaaskas, Iždininkas, 
840 33rd St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž.
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

Jonas Klimas, Pirmsėdis.
1853 W. 45 St.,

Vincas Petkeviče, tagelbininkas
4403 S. Houore St.

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

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

V. Jasulaitis, Kasierius.
4514 So. Paulina St.,

K. Trakšelis, Gvardijos Generolas.
4557 S. Hermitage Ave.

L. Bonevičia, Gvardijos Maršalka.
1849 W. 45 St.,

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

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

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt.
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin. Rašt.
Jonas Zylvitis, Išdiniukas,

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
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

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

PASARGA: “Už korespondencijas, 
ipgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija 
aeatsako ’ ’.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 49 Serija prasidėjo ketver
ge, rugpjučmfc7 — 1913. Susirinkimai 
itsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibftigia už 6į4 
netų ir kiekviena akcija atneša 
#100.00,

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigų.

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

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
jo priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname 1 pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mort
gage) su peržiurčjimu visų popierų.

Su godone, '
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

39 Serija prasidėjo utarninke, rug
pjūčio 5 — 1913. Susirinkimai at- 
dbuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už <5% me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūrą valstijo. llUuois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

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

(36-49)

Tėmykit nariai.
šv. Stanislovo dr-stė V. ir K. da

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

F. Rauba, rašt

Susirinkimas.
G. D. L. K. Vytauto laikys savo 

mėnesinį susirinkimą šv. Kryžiaus 
salėj Spalio 25 d. 8:00 v. v. Visi na
riai privalo pribūti. Už nebuvimą 
50c. bausmės.

J. Klimas, pirm.
V. šarka, rašt.

Susirinkimas.
D. L. K. Vytauto dr-stė laikys sa

vo susirinkimą šv. Kryžiaus salėj 
spalių 25 d. 8 vai. vakare iš prie
žasties pašventinimo kampinio ak
mens naujai statomos bažnyuios vi
si nariai privalo pribūti, nes bus 
daug apkalbėjimų. Už nepribuvimą 
bausme pagal įstatus. Pašventinimas 
bus spalių 25 d.

J. Klimas, pirm.
V. šarka, rašt.

(42'3)

Tėmykit nariai.
šv. Mateušo dr-stė laikys savo čver- 

tmetinį susirinkimą nedėlioj spalio 
26 d. šv. Jurgio salėj. Kiekvienas 
narys privalo pribūti. Apsvarstymui 
yra svarbių reikalų. Už neatsilanky
mą 50c. bausmes.

Ben. Butkus, pirm.
Nik. Ovcrlingas, rašt.

Narių domai.
Šv. Juozapo L. M. dr-stė dalyvaus 

pašventime kampinio akmens naujai 
statomos šv. Kryžiaus bažnyčios. Vi
si nariai privalo pribūti į šv. Kry
žiaus salę ne vėliau kai 2:00 vai. po 
pietų. Už nepribuvimą 50e. bausmes. 
Pašventimas atsibus spalio 26 d.

J. žalandauskas, pirm.
J. J. Polekas, rašt.

Apvaikščioj imas.
G. D. L. K. Vytauto dalyvaus paš

ventinime kampinio akmens naujai 
statomos bažnyčios spalio 26 d. Visi 
nariai 1:30 v. po pietų turi pribūti 
į salę su unijoformą baltomis pirš
tinaitėmis ir dr-jos ženklu. Už ne
buvimą $5 bausmes be jokio išsikalbė
jimo.

J. Klimas, pirm.

PIRMU KARTU SCENOJE!!!
Lietuvių Jaunimo Ratelis Stato Sce

noje puikų Trivciksmę Dramą “Vagi
liai” parašė J. J. Zolp, nedėliojo Spa
lių 26 d. 1913, švento Jurgio parap. 
Svet. 32 PI. ir Auburn Ave. Pradžia 
7 vai. vakare.

Po perstatymų Balius.
(43)

Didelis Puikus Balius!
Parengtas Sudano Daukanto Jau- 

nuom. Teat. Kliubo. Atsibus nedėlio
ję, 26 d. Spalio, (October), 1913 m. 
South Side Turner Svet., 3143-47 So. 
State St. Balius prasidės 5 vai. va
kare Inžanga 50c. prie duriu svetaines 
Iš kalno perkant tikietus galima gau
ti po 25c. sekančiuose vietuose: pas 
Kliubo narius, MIKO TANANEVI- 
ČIAUS Banko j, 670 W. 18th St., J. 
M. TANANEVIČIAUS Bankoj, 3249- 
53 So. Morgan St., A. OLSZEVSKIO 
Bankoj, 3252 S. Halsted St. ant West 
Sides pas MIKA PALIONĮ, krautu 
vėj, 2323 So Leavitt Str.

Nepraleiskite šios progos, nes ki
tos tokios šį metą nebus, visi yra 
kviečiami atsilankyti į šią puikią sve
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 pranegame, kad 
pusė pelno nuo šio vakaro yra ski
riama įrengimui Viešo Kningyno pie
tvakarinėj dalyj miesto ant Union ir 
18-tos gatvių, taigi Tamista savo 
atsilaukimu šiame Vakare prisidėsite 
prie taip prakilnaus darbo jsteiginio 
Viešo Kningyno. Visus kviečiame at
silankyti,

Simano Daukanto J. T. Kliubas.

Balius.
Jaunų Lietuvių Lavinimosi Kliu- 

baą 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 pasilinksmy- 
», padoriai pažaisti, naudingai laiką 
praleisti. Puiki muzika. Bus kuo- 
mandagiausias apsiėimas su atsilan
kiusiais. Komitetas.

(42-3)

PAIEŠKOJIMAI.

REIKALINGA lietuvaitė gerai ži
nanti stenografiją (shorthand) ir ty
pewriting; g'iština taip-gi, kad but 
nusimananti ir kningvedystėj. Turi 
mokėti gerai lietuviškai ir angliškai. 
Kreiptis į “Kataliko išleistuvę.
3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

Vargonininkai TSmgkite!
Norėdami gauti Kalėdoms plotke- 

lių meldžiu kreiptis pas
Fr. Chojnackį,

4718 Winchester Ave., Chicago, 111.

Paieškau brolio Juozapo Saugardė, 
paeina iš Kauno g. Raseinių p. Rieta
vo p. Stumbrių s. Turiu didį reika
lą.

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

(41-2-3-4-5)

Paieškau Lauriuo Bardauskio, pa
eina iš Kauno g. Raseinių p. Lau
kuvos p. Padvarnikų k. gyveno West 
Frankfort, Ill. Turiu, didį reikalą.

Agota Vasiliausklutč,
P. O. Box 527 Harrisburg, Ill.

(43)

Paieškau Kazio Martyno Valačio. 
Jis pats ar kitas terašo į “Kataliko” 
išleistuvę. Jam yra svarbus dalykas 
iš Lietuvos.

(43)

Paieškau Vincento Raikausko, pa
eina iš Kauno g. Telšių p. Eilėnių k.

G. Degutis,
693 — 56th A v. West Allis, Wis.

Reikalinga Mergaitė į dentisto o- 
fisą. Turi mokėti lenkiškai ir lie
tuviškai.

3249 So. Morgan St.

Paieškau Vinco Krikščiukaičio, pa
eina iš Suvalkų g. Kalvarijos p. Liu
dvinavo miestelio. Girdėjau gyvenęs 
New Yorke.

Vincas ščuka,
661 W. Saratoga St., Baltimore, Md.

(43)
------------ ---------- '■ -------------- __------- -

Paieškojimas. Atvažiavo Valerka 
Sibicka pas Aną Sibicką. Bet, at
važiavusi ant adreso, jos nerado. To
dėl Valerka Sibicka tegu kreipiasi į 
Tananevicz Savings Bank ir gaus a- 
dresą Onos Sibickos.

ANT PARDAVIMO.

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

(42-3-4)

Parsiduoda bučernč ir grosernč ge
riausioj vietoj visos apielinkčs ant 
Bridgeporto. Jei kas nori gerą biz
nį, pirkti atsišaukit, nes aš noriu 
striukam laike parduoti.

834 W. 33rd. St.

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

Jonas Miškinis,
930 W. 35th PI.

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

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

Parsiduoda labai pigiai nauji ra
kandai (forničiai). Savininkas išva
žiuoja j Lietuvą todėl parsiduoda. 
Kreipkitės kuoveikiausiai. Gausit pus
dykiai.

J. Kumpikevičia,
833 W. 33rd St. Antros lubos

Parsiduoda saliunas tarp dirbtuvių 
Bowling Alley ir Ball Pool. Biznis 
gerai išdirbtas Apsukriam vyrui su
teiks daug pelno. Dienos apyvarta 
$25-30.

Albert Glod
2601 W. 21st Place ir Rockwell St.

(43)

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

Kas nori pirkti tai atsjšaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

Parsiduoda saliunas, labai pigiai. 
Aut gatvekario linijos. Netoli dirb
tuvių. Di dėlė salė dr-sčių susirinki
mams. Turiu du bizniu, todėl vie
ną nariu parduoti.

1500 Wenthworth Ave.
Chicago Heights, Hl.

.(41-2-3). ?

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

(40-46)

Parsiduoda saliunas; labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyventoj. Parsiduo
da del senatvės.
1600 So. Union St., kertė 16 st.

(41-2-3)

Užprašome į jubilierinių daiktų 
krautuvę. Turime deimantinių, sida
brinių ir auksinių daiktų. Laikrodžių 
ir laikrodėlių. Daiktai gvarantuoti. 
Pigiau gausit, negu kitur. Ateikit.

Pupausky Bros. Jewelers.
3114 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Nuo administracijos.
Leonas Daulius, prisiųsdamas pre

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

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administracija.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

$34 
Tarpdėnis.

Tobuliausias išrengimas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnitj 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.

Uranium Steamship 
Company

Reguliarišką Pasažierine Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Phono Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN 
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

***^****«****************
* X
* Telephone Yards 687 *

I DR. G. M. GLASER, |
* 3149 S. Morgan St., Chicago, Ill. *
* *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu M 
J seniausias gydytojas ant Bridge- į
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stenetsiuosi užganė- * 
£ dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas liuose vaikų, *
J moterų ir vyrų. Taipgi darau į 
įį visokias operacijas. įį
****»**********^ *********

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS" atsieina metams S2. puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei metų »;.5O 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

Aš asablšKai 
jus gydau

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

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

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

gira gydymą.
Visos ligos Vyry.

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 sliausmo.

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

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

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

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

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

na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų 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. A 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, poliurijas ar gal 
vyriškumas Jūsų naikiuasi? Ar 
turite plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esat greitai uždustan- 
tys, o gal mažum kenčiat nuo 
prapuolusio vyriškumo? Ar 
lytiški organai Jūsų yra maži, 
silpni ir nykstanti? Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš prirengiu vyrus prie 
ženatvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gydymo ir vartosi! ji teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.

X Spindulių Egzaminacija.
Mano nauji X—Spinduliai dėl 

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

DAKTARAS D. f
456 SOUTH S'

456 South Stale SI., yra nriv 
viršum Gvarantuotos Aptiekus 
priešais Congress Street (Gals 
durių. • Atsilankyk dienomi nu 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbu 
darbo, nereikalaujat namo eit: 
dėliomis ir šventadieniais nuo

Originališkas be skausmo
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.^

Geriausi Medikališki Ofisai.

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

Susipažinkim.

Ateikit į mano ofisus dėl susi
pažinimo. Aš noriu parodyt 
ką teisingas specialistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite but svei
ku ir stipru, teip jog galėsite ap
rūpint šeimyną savo, ateikit dėl 
persitikrinimo ką aš galiu pa
daryt.

Lietuviškas Specialistas.

Aš gydau daugiau Lietuvių li
gonių, negu koks kitas dak
taras, dėl to jog mano 
Lietuviškai kalbantis San
draugas, Specialistas pėrsta- 
to aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit į mano ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ma
ne, galit but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjimo krau
jo. Mano gydymas veikia 
teip greitai, jog nerrikalaująį, 
trotyti 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
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Nealidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, vie
toj priežasties pinigų. Sveika
ta Jūsų yra brangesne negu pi
nigai. Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate be darbo, galite mo
kėt už gydymą po kiek galėda
mas ant išmokėjimo.

Mano gvarancija^

Mano geriausia gvarancija 
yra, jog nereikalauji mokėti 
anei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvaranciją gydymo 1c- 
gališką kožnoj Chicagos Bankoj. 
Aš esmių vienintelis spccialis’ 
tas Amerikoj, galintis suteikt to
kį tikrą užtvirtinimą ligoniams 
savo, kas link atsakančio gydy
mo.

Ateik arba Rašyk.

Aš noriu pasimatyt ir pasi
kalbėt su Jumi, bet jeigu nėra 
galimu pačiam atsilankyti, at
rašyk laišką išaiškindamas vi
sus savo symptomus ir pasakant 
iš kokios ligos nori but išgydy
tu. Aprašyk man visą istoriją 
padėjimo savo, o aš tąsyk nura
šysiu laišką su patarimu.

Nekentėk nei vienos Dienos.

Iškirpk šį adresą iš šio laik
raščio ir atsinešk ji į mano ofi
sus. Įsitėmvk ateidamas gatvę 
SOUTH STATE ST., nr. 456. nes 
aš esmių vienintelis specialistas 
galintys suteikti ligoniams savo 
tokį prieinamą terminą.

>. RICHARDSON
FATE STREET
?AGO o

atiškas inėjim.is i mano ofisus 
The Guarantee Drugstore yni 

ės). Įsitčmyk numerį 4,56 ant 
o 9 ryto iki 4 po piet ir nuo 6:3(k 
te dienos laike ateikit tiesiai mdl 
dėl permainymo drabužių. NH

10 ryto iki 12 liktai. W
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VIETINES ŽINIOS ii

3249-53 So. Morgan Street,

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

miršta

Siusiant pinigus adresuokite:

20-metinis apvaikščiojimas.
Praeitoj nedėlioj šv. Jur

gio parapijos mokyklos sa
lėj, ant Bridgeporto, atlai-

tylėjiinu lei- 
tikybiniam 

Aš, išgirdęs 
atsiliepiant

KA1NA POPEROS APDARAIS $1.°°
„ AUDEKLO „ $1.25

Lj-a.

ir S. 
sudegė 
šieno. 

Nuostolių $20.000. Apart to
suspirgo du bomai, kurie 
gulėjo ant šieno.

suarus
io
jo-

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

Teatrų peržvalga.
‘ ‘ G y vi < ‘j i n abašn i n ka i ”.
Subatoj, spalių 11 d., šv. 

/Vincento A. Paulio dr-ja 
buvo surengusi vakarą nau
joj Strumilos salėj, Rose- 
lande, III.

Programas susidėjo iš lo
ir dainų. PirmiausiaŠimo 

lošta buvo komedija “Gy
vieji nabašninkai”. Lošė L. 
S. M. R. Mano žvilgsniu lo
šimas buvo silpnas. Simonas 
Žindulis savo gestikuliaci
ja labiau panešėjo į atletą, 
besilavinantį gimnastikos 
salėj, o ne ant scenos lošė
ją aristokratiškoj j-olėj. 
Advokato rolėj lošėjas gan 
silpnai lošė. Virėjos role 
buvo atlikta gan gerai; tik 
rolei mergaitė buvo perjau- 
na. Tame, žinoma, j-ežisie- 
rius kaltas. Po lošimo buvo 
dainos. Sudainuota puikiai. 
Atitaisė nenusisekusiąją 
pirmąją programų dalį. Pir
miausia buvo solo. Dainavo 
p-lė O. Klimavičiūtė — vie
na geriausiųjii tarp Chica- 
gos lietuvių dainininkė. Jos 
balsas yra geimai išdirbtas 
ir malonus. Po solo sekė du
etas iš pp. Pociaus ir Alek
sandravičiaus. Po to dar bu
vo duetas iš p-lės Klimavi
čiūtės ir p. Aleksandravi
čiaus. Buvo gerai, tik Alek
sandravičius netikusioj po
zoj buvo.

“ O rl ea no i n ergelė ’ ’.
Nedėlioj, spalio 12d., L. 

S. M. R. p-niai Dundulienei 
režisieriaujant, taippat Ro- 
selande, III., statyta scenoj 
didelis veikalas “Orleano 
mei'gelė”. Ratelninkai gy- 
rėsi, kad prisirengsią gerai 
prie* to veikalo lošimo. Bet 
mano išmanymu veikalas 
nenusisekė. Nekurie akto- 
j-iai labai silpnai roles tebu- 

išsimokinę. Aktoriai, 
klausydami suflioriaus da
rė dideles pauzas, keliose 
vietose sumaišė, pagavo ak
toriai svetimas roles. Kuo
met ėjo tarp vardų smarki, 
guvi kalba, aktoriai to ne
parodė ir visai netikėtai nu
tilo, o Joanna tuo tarpu su
rinka: “Sustokit kalbėję”. 
Tai komiškas įspūdis buvo. 
Tarp aktorių buvo gerai 
prasilavinusių, nekurie atli
ko pagirtinai, tik per silp
nesniuosius abelnas įspūdis 
buvo menkas. Paminėsiu, 
kad svarbiausiąją rolę, atli
ko p-ni Dundulienė. Kaip 
žinoma, Joanna buvo mitri, 
liauna, 18-19 metų mergai
tė. Taigi tokia dikta mote
riškė, kaip p-ni Dundulie
nė, netinka tokiai rolei.

Scenos Mylėtojas.

Protestai prieš rituale 
žmogžudystę.

Praeitą nedėlią Chicagoj 
buvo keliose vietose dideli 
masm i tingai, kur buvo iš
reikšti pasibjaurėjimai ir 
išneštos rezoliucijos prieš 
tą nelaimingą Beiliso 
apkaltinimą ir abelnai prieš 
neteisingą žydams prikai
šiojimą “rituale žmog
žudyste”. Į masmitin- 
gus i-inkosi žmonės visokių 
tautų, visokių parvų, viso
kių pažvalgų, visokių tiky- 

į bu. Taip kalbėtojų buvo ka- 
i talikų kunigas O’Callag- 
^han. Jis pasakė: “Yra geras 
įA|aiktas šiandie protestuoti 
' .Mrieš tą piktą Rusijoj, bet 

ir prisipažinti prie kaltės, 
kad mes savo 
džiame augti 
nesikeirtimui.
vaiką bjauriai
apie žydą, visuomet perspė
ju, neš neretas atsitikimas, 
kad ant musų West Side 
nelaidytų akmenaičius į ra
miai praeinantį žydą. Di
džiausia katalikų bažnyčios 
garbė yra ta, kad ji turi są
ryšį su žydų praeitimi, kad 
krikščionis visuomet šiokioj 
rėti yra ta, kad jis šiokioj 
ar tokioj prasmėj gali pa
sakyti esąs Izraeliaus Na
muose. Didžiausias veika
las, kokį galime atlikti, yra 
tai panaikinti žydų neken- 
timą, žmonėse, kurie vadina 
save krikščionimis”.

Tarp žymių kalbėtojų bu
vo teisėjas Brown Kee D. 
Mathias, Jane Addams, Chi- 
cagos imiversiteto prof, G. 
Foster, negrų kunigas A. J. 
Cary, rabinas E. Hirsch. 
Gubernatorius Illinois val
stijos ir senatorius Lewis 
atsiuntė savo protestus te
legramomis.

Suareštavo lošikus iš pini
gu.

Praeitą nedėlią detektivai 
įsibriovė į keturias vietas 
ir suareštavo 50 lošikų iš 
pinigų. Didesnė jų dalis po 
uždėjimo bondsų paleista.

Detektivas IT. Fagarty 
iuėjo po No. 2707 W. North 
avė., ir prisijungė prie loši
kų. Po valandėlės iuėjo jo 
draugai ir čia 16 buvo su
areštuota. Būrys detektivų 
iuėjo po No. 5415 S. Ash
land avė., rado 20 lošikų ir 
suareštavo. Septyni lošikai 
buvo suareštuoti po No. 
1146 W. 12 g. Po No. 2121 
Archer avė. buvo
tuota devyni chinai; jie 
šė “fan fan”, tai chiuų 
Šimas iš pinigų.

Keturiasdešimts daininin
kių žuvo liepsnose.

Praeitą nedėlią ištiko 
<)\ 

iš ryto, 
dar miegojo, 

gaisrą pamatė 
Jis puolės, iš- 
ir ant grindi;

nedėlią 
gaisras po No. 423 Sigel 
Buvo tai anksti 
kuomet visi 
Pirmiausia 
policiantas. 
laužė duris 
rado pusiau užtroškusį žmo
gų. Jį tuojau išnešė laukan. 
Ant antrųjų lubų miegojo 
Scholessman su žmona. Po- 
licianto šauksmai prikėlė 
juodu ir per durnus išlėkė 
laukan. Bet dar buvo likę 
40 sparnuotų dainininkių. 
Buvo tai kanarkos. Atlėkė 
gaisrininkai, bet visi jų be- 
sistengimai nuėjo ant nie
kų. Visos nabagės žuvo ug
nyj.

Nuo administracijos.
Šiuo pranešama, kad 

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admi i listra to
riui S. P. Tananevičiui iš
važiavus į Laikraštininkų 
Suvažiavimą, daugybės laiš
kų per tą laiką liko neatsa
kyta. Negavusieji dar atsa
kymų, tegu nerugoja ir pa
kenčia, o dabartės skubina
ma kuoveikiausiai viską at
likti — atsakyti ant laiški} 
ir užsakymus išpildyti. 

kė savo 20-metinį apvaikš- 
čiojimą ir balių Simano 
Daukanto draugija. Vakaro 
programas prasidėjo tuoj 
pirm 6 vai. vakare, atida
rius apvaikščiojimą minė
tos dr-jos prezidentui J. A- 
leksandravičiai. Paskui bu
vo dalinami Simano Dau
kanto dr-jos ženklai-žiedai 
tiems dr-jos nariams, kurie 
joje išbuvę daugiau 12-kos 
metų ir ligose nėra ėmę jo
kios pašelpos. Pirmiau to
kiems nariams buvo sutei
kiami aukso medaliai su 
tam tikru dr-jos parašu, gi 
pastaraisiais laikais meda
liai pakeista auksiniais žie
dais. Apvaikščiojimo metu 
taigi žiedus gavo sekanti 
nariai: A. Olševskis, P. Juo
zaitis, A. Bijanskas, J. Pa- 
lilionis, J. Bankus, J. Bace- 
vičia, J. Zymončius ir M. 
J. Damijonaitis. Iš jų ne
kurie kalbėjo, papasakoda
mi Simano Daukanto gyve
nimą, Simano Daukanto 
draugijos įkūrimą, jos da
bartinį pagirtą stovį ir ra
gino lietuvius prigulėti prie 
tos draugijos, kurion susi
spietę parinktieji lietuviai, 
nes sulyg konstitucijos mi
nėtoji draugijon nepriimami 
analfabetai, gi išimtis yra 
tik tiems, kurie į metus lai
ko apsiima pramokti lietu
viškai skaityti. Draugija 
turi no mažą savo kningynė- 
lį, kuriuoini naudojasi visi 
nariai.

Pasibaigus prakalboms, 
“Birutės” choras sudaina
vo kelias daineles, kurių 
tarpan įpynė kasžin kam ii* 
lietuviii himną. Himnas tu
rėjo but giedamas apvaikš
čiojimą atidarius, bet kad 
choras paskirtam laikui su
sivėlavęs. Choro vedėju bu
vo p. A. Pocius. Orkestrą 
“Lietuva” vadovavo p. Sar- 
palius, žinomas plačiai lie
tuvis muzikas. Be to mer
gaitė Zofija Juozaičiutč pa- 
deklemavo “Tykus, tykus

Pagaliau “Dramos Drau
gijos” artistai vaidino tri
jų veiksnių juokus “Gyvie
ji nabašninkai”. Teatras at
lošta labai gerai; visus nu
stebino “Dramos Dr.” ar
tistų augštas išsilavinimas.

Pasibaigus lošimui prasi
dėjo balius. Publikos tan 
vakaran prisirinko tiek 
daug, kaip dar nekados. 
Manoma, kad Simano Dau
kanto draugija turės iš to 
vakaro nemažai pelno.

“Birutės” dr-jos šeimyniš
kas vakaras.

Subatoj, spalių 18 d., 
“Aušros salėj atsiliko “Bi
rutės” dr-jos šeimyniškas 
vakaras. Dalyvavo “Biru
tės” dr-jos nariai ir nema
žas būrelis pašalinių asme
nų. Daug buvo gražaus, 
linksmo jaunimo. Buvo šo
kiai, žaismės, dainos, už
kandis. Viskas atsiliko la
bai gražiai. Jaunimas links
minosi nuo širdies. Vakarė
lis užsitraukė iki vėlyvai 
nakčiai.

Baisi žmogžudystė.
Spalio .16 d. ^hermai! ko

tely j papildyta baisi žmog
žudystė. Wm. Ellis suvarė 
keturias kulipkas savo pa
čios kunan ir perpjovė jos 
gerklę. Paskui paleido ku- 
lipką sau į krutinę, perpjo
vė gerklę ir atvėrė kraujo 
gyslą kairioj rankoj. Kuo- 

met duris buvo išlaužtos ir 
įsibriaufa Į kambarį, dakta
ras, apžiūrėjęs vyrą, atra
do, kad jo žaizdos nėra mir
tinos; pati gi bitvo jau ne
gyva. Pirmiau nedorėlis gy
nėsi ir teisinosi, kad abu 
su pačia nutarę nusižudyti. 
Bet kulipkos suvarytos mo
tore i nugaron; paskui rasta 
jo rašytų laiškų nekuriems 
asmenims ir po to paaiškė
jo, kad jis yra pačios užmu
šėjas. Bjaurus to vyro bu
vęs gyvenimas. Beturįs ly
tines ligas. Vakarykščiai jis 
buvęs su pačia ant perstaty
mo veikalo “Damaged 
Goods”, kur išparodoma 
baisenybės, kuomet vyras 
veda, turėdamas lytines li
gas. Minėtas vyras, pama
tęs veikalą, įpuolęs nusimi
nimai! ir papildęs tą pikta
darystę. ‘ ‘ Saldžiąsias li
gas” ingijęs veždamas ne
dorą gyvenimą po to, kai 
turėjo dvi dukterį. Jis turi 
odos dirbtuvę mieste Cin
cinnati. Nebando teisinties.

Kampinio akmens pašventi
nimas.

Sulaukus nedėlioj, spalių 
26 d., ant Town of Lake lie
tuviai turės nepaprastą iš- 
kilmybę. Bus pašventinimas 
kampinio akmens po stato
ma nauja lietuviška šv. 
Kryžiaus bažnyčia. Kaip 
girdėties, ton iškilmybėn 
rengiasi ne tik tos miesto 
dalies lietuviai, bet ir nuo 
Bridgeporto, nuo West. Side 
ir kitų dalių. Bus puikus 
lietuvių draugijų parudavi
mas. Velytina tai iškihny- 

mo.
Žemiau dedame tų iškil- 

niybių prograiną, pagal ku
rio bus kiekvienam aiškiai 
suprantama apie iškilmybės 
didumą.

Programas
Dienoje ap vaikščiojimo, 

šventinimo kampinio ak
mens po statomąja nauja 
bažnyčia parapijos šv. Kry
žiaus nedėlioję, 26 d. spalių, 
1913 m.

Pradžia maršavimo 2 vai. 
po pietų. Visos draugystės 
sustos į tvarką del maršavi
mo ant Wood gat., tarpe 45- 
tos ir 47-tos gatvių. Gvardi
jos kareiviai sustos į pirmą 
diviziją veždami į 47-tą gat., 
o kitos draugystės bus pa
dalytos į dvi divizijas, pagal 
žemiau sustatytą programą:

Maršavimas.
1) . Joseph J. Elias, pirm- 

sėdis parapijos — Genera- 
lis Maršalka.

Jonas Viskontas, pa- 
gelbininkas — Generalis 
Maršalka.

Stanislovas Anučauskis, 
pagelbininkas — Generalis 
Maršalka.

Pirma divizija.
2) . Lietuviškas Benas: 

“Lietuva”.
3) . Gvardija Didžio Kuni

gaikščio Vytauto No. 1.
4) . Leib-Gvardija Didžio 

Liet. Kunigaikščio Vytauto 
No. 1.

5) . Leib-Gvardija Didžio 
Kunigaikščio Algirdo No. 1.

6) . Gvardija Karaliaus 
Mindaugio No. 1.

7) . Gvardija Apveizdos 
Dievo No. 1.

8) . Lietuviškas Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva”.

Antra divizija.
9) . Lietuviškas Benas nuo 

Town of Lakė/

10) . Draugystė s v. Vin
cento Ferrereušo.

11) . Draugystė šv. Stanis
lovo V. ir K.

12) . Draugystė šv. Kry
žiaus.
• 13). Draugystė šv. Anta
no iš Padvos.

14) . Draugystė šv. Juoza
po L. S.

15) . Draugystė šv. Petro 
ir Povilo.

16) . Draugystė šv. Kazi
miero Karalaičio.

Trečia divizija.
17) . Lietuviškas Benas 

nuo 18-tos gatvės.
18) . Draugystė šv. Petro 

ir Povilo.
19) . Draugystė Apveizdos 

Dievo No. 1.
20) . Draugystė šv. Jono 

Evangelisto.
Visi maršalkos, kareiviai, 

gvardijos ir nariai draugys
čių esate prašomi sustoti 
į savo vietas laiku, maršuo- 
ti tykiai ir daboti eiles.

Su pagarba visiems
Al. Skrypko, klebonas,
J. J. Elias, pirm, parap.,
J. Viskont, pirm, pagelb.,
S. Anučauskis, pirm. pag.

Tananevicz Savings

CHICAGO, ILL.
Išlaikė kvotimus.

Praeitą savaitę, panedė- 
lyj, utarninke ir seredoj 
Springfield, Ill. buvo valsti- 
jiniai kvotimai tiems, kurie 
praeitą pavasarį užbaigė tei
sių mokslus. Tarp kitų bu
vo chicagietis lietuvis, An
tanas A. Šlakis. Mus tau
tietis pasekmingai išlaikė 
kvotimus ir stojo pilnu ad
vokatu.

— Sulyg apskelbimų Chi- 
cagos universiteto prof. 
Chas. R. Hendersono Chi- 
cagoj išleidžiama $10.000.- 
000 labdaringiems tikslams 
kasmet.

— Sveikatos departamen
tas sako, kad Chicagoj del 
nevėdinimo kambarių gyve
namuose namuose 
virš 10.000 asmenų.

— Ties 55 gat. 
Central Park avė. 
dvi daržini, pilnos

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų 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 anf; amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PAESAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Surūgęs valgis.
Yra labai nemalonus 

daiktas išsiveržimas valgio 
atgal, atsiriaugėjimas. Tai 
parodo, kad skilvyj yra 
daug surūgusio valgio ir ji 
reikia kuogreičiausiai pra
šalinti, kad užbėgti už akiu 
visokiam trukdėsiui. To
kiuose atsitikimuose geriau
sias vaistas yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, gerai žinoma gyduo
lė nuo skilvio ir vidurių li
gą. Visokiose tokiose nega
lėse labai svarbu yra išva
ryti iš viduriu netikusią 
medžiagą, nenusilpninant 
vidurių. Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine visuo
met pilnai išvalys kūną ir 
sustiprįs ji. Jis yra geras 
apetito netekus, silpnumui, 
nerviškumui užėjus, krau
jui sugedus, veidui persi
mainius, daugeliose mote
rių ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, chemiškas išdirbė
tas, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Triner’s 
Liniment urnai prašalina 
skaudėsius raumenyse ir są
nariuose. Jus aptiekininkas 
gaus jo del jūsų,

Labai naudinga kninga
M. Bematowlcz.

Pajauta, Lizdeikų Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ. 

filstorEKas romanas
Snlietnvino Jonas Montvila.

Poslapių 468.

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

Perkupčlams duodame gerą nuošimtį

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