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PREZIDENTO RINKI

MAI.
Spalių 26 d. Meksike pre

zidento rinkimai atsibuvę 
kuoramiausiai, kadangi 7 o
prieš rinkimus nebūta jokių 
agitacijų, taippat mažas gy
ventojų skaitlius balsus ati
davęs. Kai kuriose vietose 
nei vienas žmogus nėra bal
savęs. Abelnai imant, 
rinkimai išėjo fiasco.

Katalikų partija visai 
silaikius nuo balsavimo, 
koma, liepiant savo vado-į 
vams.

Tikrai pasakius, diktato
rius Huerta neturėjo sau nei 
kokių priešininkų, kadangi 
visi kandidatai išanksto re-i 
zignavo, matydami tuose 
“rinkimuose”, iškalno su-,Į 
galvotuose, nepasisekimą.

savo 
keliu pasekmingai triusiasi 
ir andai savo laikiną valdžią 
dapildę įsteigdami teisda- 
rystės ministeriją. Jie savo 
valdžią pasekmingai organi
zuoja ir jiems tas sekasi, 
turint savo rankose dideles 
šešias šiaurines provincijas, 

j Huertistąi mieste Mont- 
Irey suėmę nužudyto prezi- 

Todel Huerta ir toliau pa-|dento Madero du broliu, E- 
lieka Meksiko diktatoriumi. | varistą ir Danielių. Jiedu 
Po tų “rinkimų” jis viešai įkaitinamu už susinėsimą su 
apreiškęs, kad manąs padi- revoliucionistais. Regis, liū
dinti Meksiko kareivi ją lig ortai norisi juodu 
150.000 žmonių. Gen. Diaz 
prisiuntęs jam savo rezigna
ciją iš generolo brigadie- 
riąus armijoje, nes prama
tąs, kad Huerta ir toliau 
manąs Meksike sauvaliauti.

Ką dabar pradės Suv. 
Valstijos ir Europos valsty
bės, tuo tarpu nėra žinoma.

Meksiko sostinei! apturė
ta žinia, kad ir Francija į 
Meksiko pakraščius siun
čianti vieną skraiduolį, kas 
aiškiai liudija, kad Europos 
valstybės vis labiau ima ru- 
pinties savais reikalais Mek
sike. Anglija su Vokietija 
nusprendžiusios diplomati
nę akciją Meksike pravesti 
be Suvienytų Valstijų pa- 
gelbos, kadangi Su v. Vals
tijos Meksiko reikaluose 
mažai ką veikia, tarytum, 
laukdamos kokio nors ten 
ypatingo atsitikimo, kuris 
turėtų pagerinti šalies stovį 
be pašalinio įsimaišymo. Vo
kietija Meksiko pakraščiuo
se jau turi du savo karo lai
vu ir pasirengus išsodinti 
ant sausžemio savo jūrei
vius, jei prisieitų ginti 
savus reikalus.

Andai į Vera Cruz iš 
ropos parkeliavęs gen.
lix Diaz, kandidatas į Mek
siko prezidentus ir revoliu
cijos surengėjas prieš Ma
derą. Uoste jį pasveikino 
būrelis jo šalininkų. Visu- 
pirmu nuo laivo jis nusida
vęs į savo namus pas šeimy
ną ir ten laikraščių repor
teriams apreiškęs, kad jis
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Paskiausiai nuimtas vaizdas Panamos kauM& plaukiant anuoju išilgai Suv. Valsti
jų garlai vėlini.

binti.
Washingtonan 

žinia, kad Anglija 
valdžią Meksiko pripažinus 
legale ir laukianti preziden-

Iš seno laukiamas Portu- 
ilijoje rojalistų sukilimas ¥

neatsisakąs nuo kandidatū
ros į prezidentus. Sakoma, 
jogei Huerto atstovas mėgi
nęs Diazą sulaikyti nuo išli
pimo uoste Vera Cruz, bet 
šis to nepaisęs ir išlipęs jį 
sergstint vieno Vokietijos 
karo laivo jūreiviams. Iš to 
atsitikimo paniški, kad Hu
erta labai nemalonus iš Di
azo parkeliavimo ir 
mėgįs jį kokiuo nors 
prašalinti.

Gi revoliucionistai

ROOSEVELT SVEIKINA
MAS.

Plačiai žinomas pulkinin
kas Roosevelt, buvęs Suv. 
Valstijų prezidentas, iške
liavęs aplankyti Pietų Ame
rikos respublikas. Pirmiau
siai apsistojęs Brazilijos 

... i • m | sostinėje Rio de Janeiro,to rinkimu pasekmių. Tuo rn " nv., , . 5.. v. v Ten valdžia ji priėmus tie-budu Anglija užbėgo uz a- L- . . . . .h & 'Sing karališkai, su visokiais
kių Suv. Valstijoms, tary- pagerhimais. Sutikę jį U()S_ 
tum, pasityčiodama iš prez. te Brazilijos ministerial ir 
Wilsono neveiklumo. generolai ir nugabenę į Gua- 

------ i nabara rūmus, kuriuose val- 
ROJALISTAI PORTUGA-1 džia parengus jam pagvve- 

LIJOJE.----------- įnimą. Paskui Roosevelt ap
lankęs Brazilijos preziden
tą, pas kurį ilgoką laiką vie
šėjęs. Iš ten Roosevelt ke
liausiąs į kitas respublikas.

reikia šiandie skaityti jau 
įkūnytu faktu. Spalių 22 
dienos telegramos pranešė, 
kad keliose šalyj vietose 
rojalistai kuone viešai ima 
ginkluoties. Tam tikslui 
renkami žmonės, pinigai ir 
amunicija, paskui perkami 
ginklai. Nors šiomis dieno
mis ‘ republikoninė valdžia 
nuduotai laikosi, bet, sako
ma, jos gyvavimas esąs 
trumpas. Vienur ir kitur 
suokalbininkai areštuojami, 
bet tas monarchijos šalinin
kų nei kiek nepergązdina; 
į areštuotų vietas atsiranda 
nauji rojalistams pataikū
nai. Vienu žodžiu, norima 
panaikinti respubliką ir su
grąžinti suvargusiam Manu- 
eliui sostą. Be to, sakoma, 
tame reikale daug prigelbs- 
tįs rojalistams ir Vokietijos 
kaizeris, kuriam norisi sa
vo giminaitę, ištekėjusią už 
Manueliaus, padaryti tikrą
ją Portugalijos karaliene.
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SERBIJA NUSILEIDO.
Tarp Austrijos ir Serbi

jos išnaujo buvo gimę dide
li nesutikimai, kadangi pas
taroji ne tik palaikė savo 
ginkluotą armiją Albanijos 
pasieniais, bet pagaliau ė- 
mus užiradinėti ir nekurias 
Albanijos vietoves. Kaip ži
noma, albanai buvo užpuo
lę ant serbų ir graikų tvir
tovių, tečiau po kelių die
nų jie buvo išblaškyti ir 
serbai tada įžengę į Albani
jos teritorijas, Albanijai 
gvarantuotas, ir užėmę ke
lias sau patinkamas vietas'. 
Paskui pasklydo gandas, 
kad serbai tai daranti susi
tarę su Graikija, kad Alba
niją padalinus į šmotus. Tai 
pajuto Austrija ir pasiuntė 
Serbijai notą, idant pasta
roji kuo veikiausiai prašalin
tų savo armiją nuo Albani
jos teritorijų. Bet Serbija į 

tą notą neatkreipė domos, 
todėl pastaromis dienomis 
Austrija pasiuntė jai ulti
matumą, būtinai reikalau
dama tai padaryti, nes prie
šingai Austrija paskelbsian
ti karą Serbijai. Sakoma, 
kad tą Austrijos ultimatu
mą buvus parėmus Vokieti
ja. Serbija matydama, kad 
tas nėra juokai, nusprendė 
pagaliau atšaukti savo ka
riuomenę nuo Albanijos te
ritorijų ir tomis dienomis 
ištikrųjų taip padarius. Va
dinasi, Serbija galingesnei 
už save valstybei nusileido, 
bet visgi ji albanus ko ge
ro pamokė, būtent, kad ne- 
reik beprotiškai užpuldinėti 
svetimas tvirtumas.

AUSTRIJOS VALDŽIA 
PRIEŠ IŠEIVIJĄ.

Kadangi iš nekuriu Austri
jos provincijų pastaraisiais 
metais buvo pradėję labai 
emigruoti į užsienius jauni 
vyrai, daugiausiai tinkamie
ji kareiviavimui, valdžia 
suskubo išleisti prieš tą ne
geistiną išeivybę aštrius į- 
statymus. Tečiau ir įstaty
mai išeivybės nesulaikė ir 
po paskutiniai mobilizacijai 
didžiuma rezervistų išsinė
šino į užsienius. Pagaliau 
valdžia susekė, kad tą išei
vybę platinančios laivokor- 
čių pardavinėjimo agentū
ros, todėl tomis dienomis 
pradėta naikinti visų kom
panijų agentūros. Agentai 
areštuojami, o jų biurai už- 
.darbini. Be to susekta, kad 
nekurios agentūros turėju
sios už savo užduotį palikti 
Austriją be rezervistų, kal-

Raįzkauskas V. R
307 W. 30th’ st.

binant juos keliauti i užsie
nius, tankiausiai į Ameriką. 
Tai susekus, Austrijos val
džia nusprendė savo šalyj 
panaikinti visas laivu kom
panijų agentūras ir tasai 
nusprendimas jau pradėta 
vykinti. Netrukus Galicijo
je neliksią nei vienos tokios 
agentūros, nes iš ten į už
sienius keliavę daugiausiai 
lenkai.

Gerai, kad Austrija laiku 
susiprato, nes po kelių me
tų butų neturėjus kariuome
nės, kuomet jaunuomenė bu
tų išsidanginus į svetimas 
šalis.

JAPONIJA IR PANAMOS 
KANALAS.

Mieste Tokyo iš valdiškų 
šaltinių sužinota, kad Ja
ponija iš Panamos kanalo 
laukianti didelio savo pirk- 
lybos išsivystymo. Visos ja
ponų pirklybinės kompani
jos, šiais laikais siuntinėjan- 
čios laivus į Europą per Su- 
ezo kanalą, tuos laivus pa
suksiančios Panamos kanalo 
linkon. Todėl, sakoma, kom
panijos tveriančios naujas 
laivams linijas į New Yorką 'vyriausybė pulkininką at- Į 
ir Europą, taippat į Pietų įstačius iš užimamos vietos. 
Ameriką ir Vakarų Indiją, i nes buk perlengvai jis ka- 
į kur japonai maną ekspor- reivius nubaudęs, 
tuoti savo prekes ir vaisius, i 
Be to Panamos kanalas bu-į 
siąs naudingas ir japonų iš- 
eivystei, nes Japonija savo i 
išeivius mananti nukreipti 
daugiausiai į Argentiną ir 
Braziliją. Iš tų visų atžvil
gių Japonija ir laukia grei-j 
tesnio Panamos kanalo pa-i 
baigimo ir atidarymo.

JUDĖJIMAI ANT FILI
PINŲ.

Suvienytų Valstijų val
džia buvo paskelbus, kad 
salų Filipinų gyventojai į 
amerikiečius atsinešanti la
bai simpatiškai ir esą jiems 
daug dėkingi už tų salų kul
tūrinimą. Tuo tarpu nūn pa
sirodo kaip tik viskas prie
šingai, valdžia norėjo tuo 
pasiskelbimu pasigirti, kad 
ji esanti didi geradarė. Vie
tos gyventojai po senovei 
į amerikiečius atsinešanti 
kaipo į paprastus užpuoli
kus ir todėl tankiai ten pa
sitaiko negeistini amerikie
čiams prieš juos sukilimai. 
Štai nesenai vietovėj Tali- 
pao filipiniečiai sukilo ir nu
galabijo kelis amerikiečius 
kareivius, pasiųstus malšin
ti sukilusių. Žinoma, suki
lusieji bus numalšinti, bet 
tas liudija, kokia filipinie
čiai meile dega link savo ne
prašytų globėjų.

MAIŠTAI ŠVEICARIJOS 
ARMIJOJE.

Ties Geneva andai pasi- VIRŠIAUSIAS TEISMAS 
baigus Šveicarijos armijos j KALĖJIME 
manebrams, 91-masis šauliui .. .. . ....„ ’ / Is Suomijos i angliškuspulkas silkeles maistus, at- b •> ... .. • *.. , , , . laikrascius štai kas prane-sisakvdamas nuo paklusnu-1.
mo. To priežastimi, sakoma, ... ..... ..., ... , ’! Prie liauni beteisiu, kokiubuvęs neteisingas su tuo . .. .... ., ..‘.? P . __  idasi leidžianti Rusijos ear-pulku vvresniuju apsiėji- .... .... ’ . ....1 1 . (palaikio valdžia, priside jusmas. Kareiviai, nieko nesi-, . . , . _ .. .. ... . . v 'nauja beteise. Spaliu 1S d.klausę, sau vieni numarsa-i . .. . v71 *, . .. anksti rvte Viborge (Suo-vę i Davos, kur juos pavijęs i ... ' ■............ ‘ ;...... ... 1 . imia) policija įsiveržusi ipulkininkas ir aštriai suba- • ,. .1 ... .... privatinius namus ir arės-ręs paskui visas pulkas lai-^vus diU. )jnt lov„S(, 1(i. 
kvta su ginklais dar 10 va- . ■■ ‘ ... ,, • . •., • . v . ką Suomijos augsciaiisio t<*is-landu ilgiau uz tą nepaklus-; ' ■ ■ 1 ■ „ •‘ „r ¥. ; .. mo nariu, ir tuojaus visusmimą. Tečiau po keliu dienu .. . ‘ .I . . 1 .. . . : / išgabenus į Peterburgą ka

lėjimai!.
.Jų areštavimo priežasti

mi buvo tas, kad jie neno
rėję pripažinti teisėtais nau-

FRANCUOS SU HISPA- 
NIJA SUTARTIS.

Nesenai Hispanijos sosti
nėj Madride viešėjo Franci- 
jos prezidentas Poincare ir 
tenai Franci jos vardu pada
ręs sutartį su Hispanija. 
Sutarties turinys tuo tarpu 
nežinomas. Sakoma, sutar
tis padaryta Morokko rei-
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kitos kitų prisibijodamos 
rišasi taikos ryšiais ir todėl 
dar tegalima sulaukti, kad 
jos visos susiriš vienai) ry
šiu, o tuomet nebus kam 
prieš ką kariauti.

MOTERIMS LYGIOS 
. ..Z TEISĖS.

Atidarant Holandijos par
lamentą karalienė Wilhel
mina savo sosto kalboj tarp 
kitko pasakius, kad ji pa
naudosianti visas pastangas 
konstitucijos teisiu praplė
timui. Paskui išreiškusi, kad 
Holandijos konstitucija bu
sianti liberališkiausia visa
me sviete, kadangi šaliai ji 
užtikrinanti visuotiną laisvę 
ir suteikianti lygias teises 
moterims įstatymų ir poli
tikos žvilgsniu. Dabar Ho- 
landijos moteris lankia tos 
laimingos dienos, kuomet 
ten turi Įvykti tokia ypatin-

tymu, kokius užgyrus car- 
palaikio durna, nenorėję bū
tent tokiuo pasielgimu nu
sižengti Suomijos konstitu
cijai. Todėl biurokratai ne-, 
paklusnius teisėjus nuspren
dė uždaryti kalėjiman ir a- 
nų vieton teisėjais paskirti

(Tąsa ant 2-ro pusi.).
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g Žinios iš Lietuvos.

IŠKASENOS.
-Bekasinėjant kanalizaci- 

/jos reikalais miestą Zavali- 
nės ir Rūdninkų gatvių 
kryžkelyje užtiko senųjų 
Rūdninkų vartų bokšto pa
matus. Minėtieji vartai bu
vo pastatyti XVI amžiaus 
pradžioje; XVII amžiuje 
tie vartai buvę paversti mo
telių kalėjimu. Kaip nurodo 
senieji dokumentai, Vil
niaus miestas buvęs tais lai
kais apvestas muro siena, 
kurioje buvę penki tokie 
vartai-bokštai.

mai-

STRUNAIČIAI.
(Vilu. gub.).

Strunaičiii parapija 
syta. Kun. klebonas Šabana-
vičius nors sakosi esąs lie
tuvis, bet, kaip matyti, savo 
simpatijomis pašlijęs dau
giau į lenkus. Ypač tai pa
sirodė vasarą per oktavas, 
kuomet lietuvius giesminin
kus ragino giedoti lenkiš
kai. Ir šiaip išeina kartais 
tarp klebono ir lietuvių 
giesmininkų nesusipratimų: 
kai-kuriuos net esąs baręs 
del giedojimų lietuviškai.

Be to, kaip mažai kun. 
klebonas rūpinas lietuviais, 
parodo dar ir šis atsitiki
mas :

Kai-kurie Strūnaičiu pa
rapijos lietuviai sumanė į- 
steigti švietimo dr-jos “Ry
to” skyrių. Tuo reikalu bu
vo nuėję pasikalbėti su kle
bonu BĮ. Pavlavičius ir VI. 
Matkevičius. Juodu prašė, 
kad klebonas padėtų jiems 
tą draugiją Strunaičiuosė 
įsteigti. Klebonas pasisakė 
turįs tos draugijos praneši
mus ir reikalingus poperius, 
pasirupįsiąs sušaukti mies
telėnus ir sudaryti pagei- 

^daujamą draugiją. Bet pra
slinkus dviem savaitėm tuo
du žmogų vėl nuėjo klebono 
kalbintų del “Ryto”. Tuo
met klebonas pasakė, kad 
visus “Ryto” poperius su
deginęs, nes manęs, kad 
čia niekas į tą draugiją ne
prašysiąs: Bet Pavlavičius, 
išėmęs iš kišeniaus pope
rius, sako: aš turiu — ne- 
sudeginau.

Klebonas poperius pasiė
mė, bet draugijos vis dėlto 
nesudarė.

žydų užplūdimas Su
valkų GUBERNIJON.
Lenkų laikraščiui “Na- 

, rod” rašo iš Seinų, kad pas
tarais laikais atvykę čia iš 
Rusijos keli žydai pirkti 
dvarų. Nupirktuose dva
ruose žydai iškarto trigubai 
pakėlę algas visiems dvaro 
tarnams ir darbininkams; 
tokiuo budu, kaip patįs pri
sipažįsta, žydai norį pri
versti savo kaimynus dvari
ninkus parduoti ir savo 
dvarus. Žydai perką dva
rus, matomai, ketindami 
čia nuolatai apsigyventi.

ŽEMĖS PIRKIMO REI
KALAI.

“S.-Z. T.” rašo: Lietuvių 
žemės pirkimo bendrovė 
“Artojas”, įregistruota pas 
vieną, Rygos notarą, kaip 
girdėjome, žadanti pirkti 
išpardavimui dar vieną di
delį grafų Plioterių dvarą 
^vėkšnių valsčiuje, Rasei-

ių ap-

LATVIŲ BLAIVININ
KAI.

Miulgrabene, netoli Ry
gos, šiomis dienomis buvo 
pašvęstas blaivybės dr-jos 
‘ ‘ Seemalblahsma” liaudies 
namas. Namą dr-jai pasta
tė latvių veikėjas blaivybės 
srityje A. Dambrauskas. 
Jam tas namas atsiėjo dau
giau, kaip 250.000 rub. Na
mo pašventimas buvo tai 
tikra blaivininkų latvių 
šventė. Čia, tarp kito ko, 
maž daug buvo išaiškinta ir 
latvių blaivybes judėjimo 
istorija. Tasai prieš svaiga
lų vartojimą veikimas pas 
juos prasidėjęs apie 1840 
m. Tuo pačiu laiku prasidė
jusi kova su svaigalais Vo
kietijoje ir Anglijoje in- 
kvėpė ir pastorių Trejų, 
pirmąjį latvių laikraščio 
“Latvių tautos Draugo” 
leidėją ir redaktorių, kurs 
indėj o savo laikraštin 
straipsnį apie užsienio blai
vininkų judėjimą. Greit 
prie jo' prisidėjo ir dau
giau pastorių, kurie norėjo 
platinti blaivybę. Propa
ganda sekėsi gerai ir jau 
1856 m., atsiradus daugeliui 
reikalaujančiu, buvo pa
duotas vyriausybės prašy
mas patvirtinti blaivybės 
dr-jos įstatus. Bet vyriausy
bė prašymą atmetė. Jai pa
sirodė blaivybes dr-ja ne
reikalinga ir nepageidauja
ma. Ačių p. Freiberg-Brio- 
kalniekui, kova su svaiga
lais, praslinkus keliems me
tams, vėl sustiprėjo. Jis 
daug rašė į laikraščius, iš
vertė daug prieš svaigalus 
kningų. 1891 m. darbininkas 
Albertas Munkenas su 
draugais sudarė pirmą lat
vių blaivininkų dr-ją “Au

l’liolos by Press Association. - ; y . - •
Suvienytų Valstijų kareivi j os stovyklos ties Meksiko siena. Dėdė Šamas rūpestin

gai tėmijasi į visus Meksiko vidurinius reikalus ir Huerto sauvaliavimus.

seklis”—“Aušra”. 1909 m. 
latvių dalyje Lyvų žemėje 
buvo 14 blaivybės dr-jų -.su 
1048 nariais. Latvių prieš 
svaigalus veikimas atsižy
mi tuo, kad čia daugiausia 
dirba ir valstiečiai darbi
ninkai. Inteligentų sulygi
namai maža.

KUN. MIKALAJŪNO BY
LA.

Šiomis dienomis senatas 
svarstė Vilniaus vyskupi
jos kun. Mikalajūno kasa- 
cijos skundą ant Kievo teis
mo rūmų nutarimo. Tuo nu
tarimu kun. Mikalajūnas, 
kaip savo laiku buvome 
pranešę, už draudimą kata
likų vaikams lankyti cerk
vines mokyklas buvo nu
teistas 4 mėnesiams kalėji
mo. Senatas kun. Mikalajū
no skundą atmetė.

ŠAULIAI.
Čia atidarė lietuvių mote- 

rių naują draugiją vardu 
“Darbas”. Dr-jos tikslas 
ieškoti tinkamojo darbo rei
kalaujančioms moterims 
mergaitėms.

ir

MARIJAMPOLĖ.
Rugsėjo 17 d. policija su

gavo Zakrzevskį, kuris 1911 
metais užmušęs Lodziaus 
policijos viršininką, nežinia 
kur buvo dingęs.

Rugsėjo pradžioje polici
ja gavo žinią, kad Zakrzev- 
skis gyvenąs Marijampolė
je. Pagalinus jį susekė 
Ricliterio cirke, kuris čia 
nesenai atvažiavęs. Pasiro
dė, kad Zakrzevskis, užmu
šęs Lodziuje viršininką, iš
siprašė iš vienos merginos, 
kurią žadėjo vesti, 200 rub
lių ir nusipirko Lodžiuje už 
tuos pinigus’ Jakovlev’o 
pasportą.

Zakrzevskis butų pabė
gęs iš Marijampolės, nes 
jau buvo atsiėmęs iš polici
jos savo pasportą ir keti-

KATALIKAS '

nęs ant rytojaus išvažiuoti, 
bet nepasisekė.

VILNIAUS UNIVERSI
TETO REIKALAIS.

Svarstydama švietimo 
ministerijos biudžetą 1913- 
tiems metams, valstybes du
rna buvo išreiškusi kai-ku- 
riuos pageidavimus, ką, jos 
nuomone, ministerija turė
tų padaryti. Dabar švieti
mo ministeris Kaso, induo- 
damas durnai ministerijos 
sąmatą 1914-tiems metams, 
sutaisė ir tam tikrą paaiški
nimą del pernykščių durnos 
pageidavimų.

Tarp kitko, valstybės du
rna buvo išreiškusi pagei
davimą, kad butų įsteigtas 
Vilniuje universitetas. Del 
to klausimo ministeris šiaip 
atsako:

Vilniaus universiteto 
klausimas, Sako ministeris, 
buvęs pakeltas dar steigiant 
Saratovo universitetą, te- 
čiau, kadangi Vasaros-'Va- 
karų kraštas (Lietuva ir 
Gudija) jau turįs keliatą 
augštųjų mokyklų, buvę nu
tarta, jog pirmenybę steig
ti universitetą turį Rusijos 
piet-ryčių miestai. Tasai 
reikalų stovis ligšiol nė- 
kiek neatsimainęs. Vadina
si, kol kas Vilnius negali 
tikėties susilauksiąs univer
siteto.

SENOJO LAIKRAŠČIO 
BYLA.

Vilniaus apygardos teis
mo išvažiuojamoji sesija 
teisė šiomis- dienomis Dys
noje ėjusio kit-kart Vilniu
je rusų laikraščio’ “Bielo- 
ruskaja Žizn” redaktoriaus 
Solonevičiatis bylą. Solone- 
vičius butfo kaltinamas, 
kam vienkme savo laikraš
čio numeryj padėjęs straip
snį, užgaunantį Dysnos ap
skričio ispriuninką. Solone- 
vičius nutoltas dviem mė
nesiam kalėjimo. Solonevi- 

čius, kaip žinome, dabar ve
da nusikėlusįjį Minskan 
laikraštį “Siev.-Zap. Žizn”.

DORPATAS.
Ignacas Nevronis užbai

gė cum maxima Įaudė medi
cinos fakultetą.

Apsigyvenęs Lietuvoje.

Jurininkams akademija. 
Chinijos valdžia Šanghajuj 
įkuria jūrininkystės akade
miją, kuriai ieško instruk
torių Anglijoj ir Japonijoj.

POLITIKOS ŽINIOS.

(Pabaiga nuo 1-ino pusi.).

surusėjusius nevidonus, ku
rie pasirengę už menkniekį 
savo tautą parduoti carpa- 
laikiui.

Toksai caro tarnų nedoras 
pasielgimas, žinoma, visoj 
Suomijoj pagimdė dideliau- 
sį įnirtimą. Laikraštija tokį 
negirdėtą sviete pasielgimą 
vadina provokacija.

Suimti teisėjai turėsią ka
lėjime išbūti nemažiau po 
pusantrų metų, nes biuro
kratai maną, kad po tokiai 
lekcijai jiems atsinorėsią 
“durnos” nutarimus pajuok
ti.

HUERTA, KAIPO VY
RIAUSIAS VADAS.

Meksiko laikinas prezi
dentas, kaip Meksiko sosti
nėje tvirtinama, atsisakąs 
ateinančiais rinkimais nuo 
prezidentystės, bet su taja 
išlyga, kad pasiliksiąs vy
riausiuoju Meksiko armijos 
vadu. Huertai, matomai, ne 
tiek rupi šalies numalšini
mas, kiek jos armijos pa- 
rengimas pries^z^damą ame- 
rikiečių užpuolimą. Tame 
apsi ginime jis trokštąs va
dovauti asmeniškai. Tuo 
tarpu amerikiečiai visur vis 
labiau neapkenčiami.

DIDELIS STRAIKAS 
MASKVOJE.

Andai Maskvoje sustrai- 
kavo darbininkai daugumoj 
didesnių ir mažesnių fabri
kų. Beveik visose spaustu
vėse darbininkai paskelbė 
vienos dienos straiką, pro
testuodami prieš darbininkų 
laikraščių uždarymą, prieš 
profesijos sąjungų varžy
mą ir, pagaliau, norėdami 
išreikšti užuojautą straikuo- 
jantiems tramvajų tarnau
tojams. Sustraikuota taip- 
pat ir gubernijos spaustuvė
je.

Buvo mėginta sutaisyti 
manifestacijos, bet policija 
darbininkus išvaikė.

Tramvajų darbininkų 
straikas jau kelinta savaitė 
tęsiasi. Bėginėja koks 50 
vagonėlių. Juos valdo moki
niai kandidatai tarnybon. j neįskųsk draugą, 
Bet miesto valdyba nu- mas jiems pakenkti, 
sprendžius visai sustabdyti jei mokytojas tavęs klausia 
tramvajus/ kadangi moki- apie jų elgimosi, sakyk tei- 
niai kandidatai bijo straiki- sybę. Nesityčiok nei iš ne
mukų pagiežos. mokančią, nei iš tą, kuriems

Iversko sodne buvus di- sunku mokyties, nei iš luo- 
dclė demonstracija, kurioj išą, nei iš neturtingą. Gai- 
dalivavę daugiau 1.000 dar-i lėk paskutiniąją ir rūpinkis 
bininką. Paskui darbiniu- jiems kuomi nors padėti, 
ką minios buvo susirinku- Nieku budu neištark kciks- 
sįos ties Puškino paminklu, i iną žodžio ir savo draugą 
Policija, vedama antstolio, i nemušk, ir nekados 'neimk 
užkirto manifestantams ke- tai, kas jiems priklauso, 
lią. Vienas iš minios pribė-1 Gerbk mokyklos namą, ne- 
go prie antstolio ir sudavė į tepk, negadink nei sienų, 
jam į ausį. Policija minią nei įrankią, nei kitokią 
Išsklaidė ii daugelį suėmė. | daiktą. Išeidamas iš mo-

Išnaujo ima judėti darbi-1 kyklos nerėkauk, pakeliui 
įlinkai Rusijoje. neziopsok ir nekankink gy-
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GUDRUS VINCUKAS.
Graži ’pavasario diena. 

Saulė kepina, paukšteliai 
linksmai gieda lakiodami 
augštai padangėmis. Iš mo
kyklos išbėgo būrelis vaikų 
ir kartu su savo mokytoju 
išėjo po laukus ir pievas 
pasivaikštinėti ir pasigėrė
ti pavasario gamta.

Bevaikštinėdami priėjo 
jie upelį, kuris tykiai bėgo 
per pievas ir laukus. Tenai 
jie apsistojo. Mokytojas at
sisėdo ant akmens, kuris 
stovėjo ant upelio kranto 
netoli nuo tilto, o vaikai 
pradėjo lakstyti, žaisti.

Nubodus žaisti ir bėgioti, 
visi susirinko pas mokyto
ją. Mokytojas, pasikėlęs 
nuo akmens, tarė:

— Na, vaikai, kuris nu- 
nešite va šitą akmenį pas 
tiltą, tas gausite dailią 
kningutę.

Tuojau visi prišoko prie 
akmens, norėdami, jį nuneš
ti, 
gauti kningutę. Bet — toli 
gražu — akmenį vos galėjo 
pakelti per sprindį nuo že
mės. Visi atsisakė akmenį 
nešti. Ant galo, atėjo Vin
cukas, pakėlojo akmenį ir 
tarė:

— Aš jį nunešiu pas pa
tį tiltą.

Vaikai pradėjo juoktis 
iš Vincuko, bet jis neat
kreipdamas akies į vaikus, 
akmenį įrito į vandenį ir 
vandeniu be didelio vargo 
nunešė pas patį tiltą.

Mokytojas Vincukui da
vė. dovanų gražią kniugelę 
ir už jo sumanumą nupirko 
jam sąsiuvą.

A. Dzūkelis.

kiekvienas norėjo

ATSIŠAUKIMAS Į MO
KINIUS.

Kai-kuriose Šveicarijos 
mokyklose pakabintas štai 
koks į mokinius atsišauki
mas:

“Vaikeli mano, lankyk 
rūpestingai mokyklą; ne
gaišk eidamas ir nesivelink. 
Neateik juoda burna arba 
juodomis rankomis ir nesu
sišukavęs, nes mokyklą rei
kia gerbti. Ineidamas nu
lenk galvą savo mokytojui 
ir mokiniams. Eik tiesiai į 
savo vietą ir rengkis prie 
pamokų (lekcijų). Neuž
miršk, kad Dievas visa ma
to, ką tu veiki, visa girdi, 
ką tu kalbi ir visa žino, ką 
tu manai. Vaikeli mano, 
mylėk ir gerbk savo moky
toją; jis paveda savo gyve
nimą tam tikslui, kad tave 
išauklėjus. Atlik iškarto ir 
neprieštaraudamas kiekvie
ną jo paliepimą. Nekados 

norėda- 
bet 

mokančią, nei iš tą, kuriems

...... r"' 111 1..... ....... i™ 
vulių. Neik į svetimus so-Į 
dus, daržus ir kiemus; rie- 
rašinėk ant sienų ir tvorų: 
reikia svetima nuosavybė 
gerbti. Buk mandagus, vi
sus gerbk ir neužmiršk žo
džių Šventojo Rašto: — At
sistok prieš žiląjį plauką ir 
gerbk senelio asmenį. — 
Dirbk neatidėliodamas tai, 
kas tau reikia mokyklai pa
gaminti: priedermė — svar
biausias dalykas”.

Svirno Žvyne.

LAIMĖ.
trisdešimties žemiųUž 

gyveno turtingas ir galin
gas karalius. Didžiausias jo • 
turtas buvo — vienų-viena 
duktė, kurią ii’ mylėjo la
biau už visa-ką. Ant tos ša
lies Dievas užleido ligą, ma
ru vadinamą, nuo kurios 
niekas negalėjo apsirgęs iš
likti gyvas ir tuojau mirda
vo. Pagaliau taja liga ap
sirgo ir mylimoji karaliaus 
duktė. Karalius skubiai iš
siuntinėjo pasiuntinius į 
visus savo karalystės kraš
tus kviesti žinovus, priža
dėdamas tam, kuris išgydys 
jo dukterį, didžius turtus.

Vienas paprastas senelis 
atvyko pas karalių ir pasa
kė jam: “Jaigu nori, kad 
tavo duktė pasveiktų, tai 
suieškok savo karalystėj to
kį žmogų, kuris butų visu- 
kuo patenkintas ir laimin
gas; nuvilkęs nuo jo marš
kinius, apvilk jais ligonę— 
ir ji pasveiks”.

Ir pasiuntė karalius pa-, 
siuntinius į visus savo kara
lystės kraštus. Jie išvarinė-- 
jo ir išieškojo visus bustus, 
pradedant nuo didžiūnų rū
mų ir baigiant pavargėlių 
busteliais, bet galingojo ka
raliaus karalystėje nerado 
uė vieno laimingo pavaldi
nio. Kuris ir butų paten
kintas savo likimu — tai 
turto maža; kuris ir turtin
gas, bet norėtųsi būti dar 
turtingesnių; kurio šeimy
na gera, tai kaimynai ne
kokį, — žodžiu sakant, ne
buvo tokio, kuris ko nors 
netrokštų.

Karalius didžiai liūdėjo, 
ir jau buvo beatsisveikinąs 
su savo mylimąją dukteria, 
kaip štai pasigirdo balsai: 
“Radome, radome!” Nuo to 
karaliaus rūmai, tarsi, at
gijo; prisirinko daug žmo
nių, visi kalbėjo ir džiaugė
si, jogei karalaitė liks svei
ka, ir kiekvienas i&rėjo re
gėti laimingąjį. Kas jis? 
kur jis? Duokite jį čion, pa
kol laikas; ir kur jį rado
te?...

Pagaliau pasirodė ir lai
mingasis. Jisai buvo apsi
taisęs paprastai, — atėjo 
pėsčias. Pamatę jį, žmonės 
didžiai nustebo.

— Aš tave apauksuosių— 
tarė karalius — ir parkų 
vienus tiktai tavo marški
nius; prašyk ko nori. '/'•

—Juk aš neturiu marški
nių — atsakė laimingasis.

— Kaip tai neturį? marš
kinių neturi?! Nusivilk nuo 
savęs paskutinius, aš tave 
už tai apipilsiu auksu;

— Ištikrųjų neturiu 
marškinių..turėjau kM- 
dos, bet susiiiesiojo, ir aš 
juos numečiau...

Karaliaus duktė turėjo 
mirti.

>>
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Degtinės potvinis.
Frankfort, Ky. Dideliu 

bravarų savininkas E. H. 
Taylor sako, kad šioj šalyj 
yra perdaug pridirbta deg
tinės. Todėl ateinančiais 
metais reikėsią bravarams 
sustabdyti savo darbą. Per 
pastaruosius tris metus 
(1911, 1912 ir 1913) daugiau 
buvo išdirbta degtinės, ne
gu sunaudota. Taigi šioj ša
lyj yra degtinės viršproduk- 
cija. Ateinančiais metais iš
tiksianti degtinės panika. 
Sustosią visi bravorai dir
bę. Visose Suvienytose Val
stijose esą nesvietiška dau
gybė degtinės. Vien tik bra
varų krautuvėse esą 274.- 
648.260 galiomi. Ateinan
čiais metais busianti tokia 
pat panika, kaip ir 1881—2, 
1886—7 ir 1893 m. Minėtais 
metais visi bravarai buvo 
sustoję dirbę. Degtine, kuri 
dabar yra Amerikoj, gali
ma but užnnodinti vande
nį visu upių ir jose žūtų vi
sos žuvis ir daug gyvulių 
kristi] atsigėrę to užnuody
to vandens. Taigi kiek žmo
nių žus, kol išlaks tą degti
ne.

Chicagos bravarninkai ne
tiki, kad bus panika. Jie 
sako, kad pavojus grasia 
tik prastosios degtinės iš- 
dirbėjams. Vienas Chicagos 
b ra varniukas nurodo, kad 
1907—8—9—10 metais bu
vęs blogas užderėjimas ir 
per tuos metus nebuvę daug 
degtines pridirbta. Todėl 
nesą senos degtinės krautu
vėse. Tad aišku, kad žmo
nės j’ą sunaudoję ir ateinan
čiais'metais nebusią bravū
rai priversti sustoti. Be to 
šiemetai del menko kornų 
užderėjimo nebusią didelio 
degtinės išdirbimo.

Nepaprasta nelaimė kasyk
loj.

Dawson, N. M. Veik kas 
savaitė ištinka kur nors ant 
žemės baisi nelaimė, kur žu
vusių žmonių skaičius sie
kia kelių šimtų asmenų. Su 
“Volturno” žuvo 134 žmo
nės, ištikus baisiai eksplio- 
zijai kasykloj Anglijoj žu
vo virš 400 žmonių. Štai 
spalių 22 d. valstijoj New 
Mexico ties miestu Dawson 
ištinka baisiausia ekspliozi- 
ja ir palaidoja apie 270 kal
nakasių. Šimtai moterių su 
vaikais apstojo kasyklą ir 
šaukia, verkia, alpsta. Gy
vasties. gelbėtojai tuoj ėmė
si darbo. Tik jų darbas bai
siai apsunkinamas nuodin
gi] gazų dvokimu. Kasykloj 
buvo 284 darbininkai. Gy
vasties gelbėtojams pasise
kė dar iš pradžios iškasti 
23 pusgyvius žmones. Po to 
atranda tik lavonus. Lavo
nai baisiai apdegę. Sunku 
juosius pažinti. Ant vieno 
lavono buvo visi drabužiai 
nudegę. Nuo bjaurių gazų 
du gyvasties gelbėtojai už
troško. Atkasinėjimai eina 
dieną ir naktį, nei ant va
landėlės neapsistojant. Iš 
Kansas ir Wyoming valsti
jų atgabenta specialiu trau
kiniu gabiausieji gyvasties 
gelbėtojai. Iš Douglas, Ariz. 
atvažiavo kasyklų užveizė
to j as su buriu daktarų ir 
veda pats visą atkasinėji- 
mo darbą. Bet daktarai iš- 
anksto pasakė, kad nėra vii- 

ties ką nors gyvą rasti. Vi
sos intaisos, kuriomis buvo 
pumpuojama žemyn oras, 
liko pagadintos. Iš visų ap
linkinių vietų, net už 50 
mylių atstu, subėgo šimtai 
vyrų ir siūlosi, ar negalėtų 
kuomi nors prigelbėti. Tarp 
žuvusiųjų yra McSchane, 
19 metų vaikinas. Kol gy
vas jo tėvas buvo vyriau
sias kasyklų kompanijos 
stockholderis. Kompanija, 
kuri valdo kasyklas, vadi
nasi Stag Canyon Fuel 
kompanija. Sako, kasyklos 
buvusios rūpestingoj prie
žiūroj ir visus nustebino to
kia nelaimė. Žuvo kasykloj 
ir pats kasyklų superinten
dentas McDermont.

Į nelaimės vietą pribuvo 
Dr. S. P. Morris, atstovas 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos. 
Tuoj užsiėmė šeimynų rei
kalais, kurios neteko savo 
palaikytojų.

Svaidė akmenis į straiklau- 
žius.

Calumet, Mich. Vario ka
sėjų straikas tebsitęsia ir 
nematyti jam galo. Kompa
nija nemano taikinties. Y- 
pač nenori pripažinti uni
jos. Nuo pat straiko pra
džios kompanija kaip tik 
galėjo bandė sulaužyti 
straiką ir visokiais budais 
stengėsi jam pakenkti. Pas
taruoju laiku jie ėmė ga
benti straiklaužius. Chica
go-Northwestern gel. atga
benta. 3vagonai straiklaužių. 
Ties Hancock pasitiko keli 
šimtai straikininkų ir ėmė 
žerti akmenis į traukinį. 
68 langai buvo išmušti. 
Straiklaužiai buvo sulindę 
po sėdynėmis ir nei vienam 
neteko. Kuomet traukinys 
buvo netoli Calumet, tai pa
sisuko ir nuvažiavo prie ka
syklų. 300 straikininkų lau
kė prie stoties, manydami, 
kad čia jie bus išlipdinti.

Pragaištis žiemai praside
dant.

New York. Po spalių 20 
d. įvairiose Suvienytų Val
stijų dalyse labai atvėso. 
Kitur pasitaikė smarkus vė
jai ir krito snieglašai. Ypač 
nukentėjo Maryland valsti
ja. Čia buvo užtvinusios u- 
pės. Nekuriuose miesteliuo
se buvę gatvėse net penkių 
pėdų gilus vanduo. Mieste 
Easton sunaikytas tiltas 
$20.000 vertės. Naujojoj 
Anglijoj irgi siautė smar
kus vėjas su lietum ir snie
gu. Tarp kelių miestų tele
grafų stulpai liko išvartyti. 
Ant Atlantiko siautė di
džios audros. Bevieliniu te
legrafu pranešta, kad nedi
delis garlaivis “Berlin” žu
vęs. Išviso per tą nemalonų 
orą žuvę du žmogų ir apie 
50 sužeista. Medžiaginiai 
nuostoliai esą dideli.

Pertaisytas namas.

Philadelphia, Pa. Kongre
so namas, kur kongresas 
laikydavo sesijas nuo 1790 
iki 1800 m., liko perdirbtas 
ir pire didelių iškilmių liko 
atlaikytos inkurtuvės. Buvo 
prezidentas, vice-preziden- 
tas, atstovai, senatoriai, sve
timų salių ambasadoriai, 
trylikos pirmutinių valsti

jų gubernatoriai ir didelė 
daugybė vietos gyventojų. 
Ant pirmųjų lubų laikyda
vo posėdžius kongresas, ant 
antrųjų senatas. Inkurtu- 
vių iškilmės dabar atsiliko 
salėj ant antrųjų lubų. Pre
zidentas sėdėjo toj kėdėj, 
kurioj sėdėjo anuomet John 
Hancock, kuomet atstovai 
pasirašinėjo po Neprigul- 
mybės dekleracija. Han
cock yra tos garsios dekle- 
racijos autorius. /
Susirėmimai su straikinin- 

kais.
Ludlow, Colo. Tarp kal

nakasių ir kasyklų sargų 
praeitą nedėlią buvo ištikęs 
labai smarkus susirėmimas. 
Straikininkai yra stipriai

«| VIETINES ŽINIOS.
Puošnios iškilmes ant Town 

of Lake.
P'raeitą nedėlią atsiliko 

kampinio akmens pašventi
nimas naujai statomai šv. 
Kryžiaus bažnyčiai. Tai at
siliko su nepaprastomis iš
kilmėmis ir prie nepapras
tai didžios žmonių minios.

Apie antrą valandą po 
pietų ėmė rinkties žmonės 
ir dr-jų nariai. Apie 2:30 
vai. dr-jos jau buvo pilnoj, 
kuogeriausioj tvarkoj ir 
skaitlingiems benams už
grojus, prasidėjo didis 
maršavimas per majestotiš
kai išrėdytą, išpuoštą arką 
ties naujos bažnyčios pa
matų. Prie arkos stovėjo 
klebonas, kun. A. Skripko 
ir kun. Briška su karbonko- l 
mis, į kurias pylėsi aukos 
statomai bažnyčiai. Dr-jų 
nariai, perėję per arką, sto
jo gatvėj į dvi eili. Pasibai
gus maršavimui automobi- 
liuj pribuvo Chicagos arci- 
vyskupas Quigley. Važiavo 
tarp dviejų eilių, kurios bu
vo sudarytos iš dr-jų narių. 
Tuomet buvo atliktos pap
rastos tokiuose atsitikimuo
se apeigos. Arcivyskupui 
asistavo kun. dek. Krauču- 
nas ir kun. Ežerskis. Po pa
šventinimo akmens, kun. 
Serafinas pasakė labai gra
žų ir sujudinantį pamoks
lą. Po jo prakalbo arcivys- 
kupas Quigley. Po to arei- 
vyskupas atlaikė senojoj 
bažnyčioj mišparus ir tuomi 
apeigos užsibaigė. P

Prie tų iškilmių buvo 
ruoštasi labai rūpestingai. 
Veik visi apylinkės namai 
buvo gražiai išpuošti Ame
rikos ir lietuvių vėluvomis. 
Keliatas arkų buvo puoš
niai išrėdytų. Žmonių buvo 
minių minios — gatvės pri
grūstos, daug ant tvorų ka
bojo ir nuo stogų spoksojo. 
Buvo visi Chicagos lietuvių 
kunigai ir 18 svetimtaučių 
kunigų. Didį įspūdį darė 
tokios iškilmės.

Grožėjomės didžiomis iš
kilmėmis ir šventomis apei
gomis. Bet ypač neužmirš
kime, kad iškilmės buvo ir 
bažnyčią statomės savo dva
siniam ir doriniam pakili
mui. Tegu tai vis mus pa
kelia dorybėn, skaistybėn, 
blaivybėm Jei-gi mus širdįs 
bus taip kietos, kaip anas 
pašventintas akmuo, tai ge
ro iš to mums jokio nebus. 
Todėl žinokime, kam tas 
viskas daroma.

Parapijoms.

■ —: •■—" '— 
apsiginklavę. Jų yra apie 
700. Šaudymais! tęsėsi apie 
12 valandų. Vienas kasyk
lų sargas lil>0 nušautas.. 
Šaucįymaisi atsiliko įvairio
se viętose.

Gausi auka.
New York. Milijardierius 

Rockefeller aukavo šiomis 
dienomis $1.950.000 įvai
rioms mokslo įstaigoms. 
Johns Hopkins universite
tui Baltimorėj teko $1.500.- 
000, Bernard kolegijai New- 
Yorke teko $200.000, Wel
lesley kolegijai Wellesley’j, 
Mass, teko $200.000 ir Ri
pon kolegijai Riponę, Wis. 
teko $50.000.

Teatras ant West Side.
Spalių 12 d. Meldažio sa

lėj buvo loštos dvi komedi
jos — “Guminiai batai” ir 
“Nuo ausies lig ausies”. 
Pirmas veikalas puikiai nu
sisekė. Šaimiai atliko Pauli
nos rolėj p-lė S. Kaupaitė. 
Galima buvo gėrėtis ir p- 
lės B. Žilvičiutės lošimu, ku
ri buvo Mortytės rolėj. P-lė 
Bumbliutė Onytės rolėj pa
girtinai atliko. Puikiainuda- 
vė p. P. Ulis valkatos rolėj. 
Mano žvilgsniu pirmas vei
kalas visai gerai nusisekė. 
Bet antrasis veikalas, tai 
jau silpniau nusisekė. Ar
tistai stovėjo netinkamose 
vietose, nekurie šnekėjo 
persilpnai. Tik Mažeika 
Bimbos rolėj gerėliau už ki
tus lošė. 7.!,

Po vaidinimui sekė “Ste
puko vodevilius”. Gardžiai 
nuo širdies kvatojo žmonės 
iš to juokdario. Po to pui
kiai sudainavo -parapijinis 
choras po vadovyste vargo
nininko S. Sakodolskio. Su
dainavo keliatą lietuviškų 
tautinių dainų. Užbaigoj 
dainavo tautinį himiią. A- 
belnai imant, vakaras ge
rai užsibaigė. Iš susirinku
siųjų atsirado tokių neman
dagių, kad lošimo laiku rū
kė. Tai nepakenčiamas, 
bjaurus paprotys rūkyti sa
lėj, ypač perstatymų metu.

Patėmytina taipgi, kad 
nebuvo pasirūpinta langus 
atidaryti. Žmonių buvo pu
sėtinai ir gan trošku pasi
darė salėj. Priegtam neku
riu prakaitas atsiduoda, ki
tų kvėpalai nemaloniai kve
pia, dar kitų kojos, taip kad 
prie uždarytų langų svai
gulis apima ir vos ledaka 
nesidarė.

Mendelio gizelis.

Perstatymas ant Town of 
Lake.

Praeitą nedėlią, spalių 26 
d., Lietuviškas Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva” statė 
scenoje veikalą “Gyvenimas 
šv. Cecilijos”. Lošimas atsi
liko Columbia salėj. Šis vei
kalas yra gražus ir įspūdin
gas. Labai tinka scenai. Lo
šėjai buvo išsilavinę labai 
gerai ir savo roles puikiai 
atliko. Ypatingai atsižymėjo 
p-lė L. Petrauskiutė šv. Ce
cilijos rolėj. Gražiai skambi
no ant kanklių, nuostabiai 
gražiai keliatą kartų užgie
dojo, o už scenos pritarė šv. 
Cecilijos choras. Taigi va
karas buvo nepaprastai dai

lus. Pertraukose sulošta dia
logas. Abu dialogo persta
tytoji! gerai lošė ir prijuo
kino žmones. Po perstaty
mų šv. Cecilijos choras gra
žiai sudainavo keliatą gra
žių danielių. Žmonės labai 
džiaugėsi kaip iš lošimų, 
taip ir iš dainų. Geros klo
ties Kliubui jo naudingame 
veikime.

Ten buvęs.

Englewood’o lietuvių reika
lai.

Ši Chicago miesto dalis y- 
ra nusikišusi į pietus ir 
randasi jau veik laukuose. 
Kur kas čia smagiau ir svei
kiau gyventi, negu vidur- 
miestyj. Čia nėra nei tiek 
dvokimo, nei durnų, nei su
teršto oro. Pernai čia buvo 
susitveręs L. J. A. Kliubas. 
Jo narių rupesniu buvo mo- 
kinties anglų kalbos ir šiaip 
lavinties. Buvo surengta ir 
vakarinė mokykla. Mokyto- 
jas buvo anglas. Nedaug ką 
tepasinaudojome. Šiemetai 
rimčiau ėmėmės už darbo. 
Ypač rūpinomės gerą mo
kyklą įsisteigti. Spalių mėn. 
pradžioj buvome surengę 
prakalbas tame reikale. 
Prakalbos nusisekė gerai. 
Buvo daug jaunimo susirin
kę pasiklausyti. Bet vis yra 
kėblumas su mokytojom. 
Čia norime turėti lietuvį, 
gerai žinantį anglų kalbą. 
O mus miesto dalyj tokių 
nesiranda. Iš kitų miesto 
dalių toloka atvažiuoti. Ta
me tai vargas.

Čia yra apsigyvenęs ne
mažas jaunimo būrelis. To
dėl nereikėtų leisti laiko 
prie kazyrių arba kitų peik
tinų dalykų. Čia galima tik
rai smagiai gyvenimą susi
tvarkyti. Galima puikiai ap
sieiti be saliunų ir tam pa
našių vietų, nes oras pui
kus, apylinkės gražios, gali
ma smagiai pavaikštinėjus 
uoliai kibti už darbo ir la
vinties, skaitant raštus, arba 
mokinanties angliškos kal
bos. Primenu, kad Kliubas 
laiko subatvakariais savo 
susirinkimus Baukaus salė
je ir čia galima sužinoti, 
kas veikiama darbštesnių 
vyrų.

Englewoodietis.

Teatro peržvalga.
“Gedimino sapnas”.

Subatoj, spalių 18 d., L. 
D. K. Gedimino dr-ja suren
gė teatrą ir balių Strumilos 
salėj Roselande, III. Buvo 
lošta “Gedimino sapnas”, 
historinė drama. Vaidino 
L. S. M. R. p. M. Dundulie
nei režisieruojant. Mano 
žvilgsniu nelabai tinkamas 
lošimui veikalėlis. Bet tiek 
to. Neliesime paties veikalė
lio. Statant šį veikalėlį rei
kia ypatingos scenerijos. O 
čia to labai stigo. Lietuvos 
bakūžėlė turėjo būti pra
džios 14-to amžiaus, o buvo 
pastatyta paprasto ameriko
niško viešbučio kambarys. 
Gedimino salė turėjo but 
meškų ar vilkų kailiais sai
dokais, vilyčiomis papuoš
ta, čia gi buvo chiniškai-a- 
merikonų kambarys. Truko 
jiems ir aukuro ir liaudies, 
panašios į anų laikų liaudį. 
Žinoma, tai veikalas sun
kus ir tinkamai pastatyti 
reikėtų daug išlaidų. Bet jei 
pusėtinai negalima atlikti, 
tai velyk mažesnį veikalą 
statyti. Tvirtesnių spėkų

reikalauja tokie veikalai. 
Scenos Mylėtojas.

Klaidos pataisymas.
Pereitame “Kataliko” 

numeryj aprašyme apie at
sibuvusį Simano Daukanto 
dr-jos metinį apvaikščioji- 
mą pasakyta, kad iš dr-jos 
žiedą gavęs tarp kitų narių 
ir P. Juozaitis, kad tuo tar
pu turi būti Petras Jonaitis. 
Taigi šiuomi klaida ir patai
soma.

Atidarė ofisą.
Lietuvis advokatas Anta

nas A. šlakis, apie kurį pra
eitame “Kataliko” nume
ryj minėjome, kad pasek
mingai išlaikė valstijinius 
kvotimus Springfielde, III., 
atidarė šiomis dienomis du 
ofisu. Vieną vidurmiestyj 
ties Randolph ir Clark sts., 
room 510, Ashland Block. 
Antras ofisas yra ant 
Bridgeport©, 3255 So. Hals- 
ted st. Pastarasis ofisas at
daras vakarais nuo 7 iki 9 
v., išskiriant nedėldienius. 
Veda bylas civiles ir krimi- 
nales visokiuose teismuose.

T. M. D. 22 kp. reikale.
Minėtos kuopos susirinki

mas atlaikyta spalių 24 d. 
“Aušros” salėj. Susirinki
mas buvo šauktas jau kelin
tą kartą ir vis negalėjo but 
įvykintas del atsilankvmo 
mažo narių skaičiaus ir ne- 
pribuvimo net nekuriu ad
ministracijos narių. Minė
tai! susirinkimai! pribuvo 
apie 15 narių ir, nors nepil
na buvo administracija, vis
gi nutarta laikyti susirinki
mą. Kuopos pirm. p. But
kus truputį paaiškino apie 
kuopos stovį ir reikalus. Su- 
lyg jo žodžių kuopa silpnai 
stovinti del administracijos 
apsileidimo. Jis patarė iš
rinkti naujus viršininkus. 
Pačiam atsisakius pirminin
kauti, išrinktas liko Visba- 
ras. Vieton senojo raštinin
ko, kurs šin susirinkimai! 
neteikės atsilankyti, liko iš
rinktas B. Jakaitis. Po to 
plačiai kalbėta apie kuopos 
reikalus, kaip ją padarius 
veiklesne ir kaip čia pasi
darbavus apšvietus atžvil
giu. Nutarta laikyti susirin
kimus kas trečias nedėldie- 
nis kiekvieno mėnesio ir su
sirinkimuose laikyti paskai
tas. Nutarta surengti šeimy
ninį vakarėlį “Aušros” sa
lėj su programėlių lapkri
čio 29 d. Ateinančiame susi
rinkime, kurs bus lapkri
čio 16 d. 3 vai. po pietų p. 
Kl. Jurgelionis papasakos 
apie S. Daukanto biografi
ją ir jo veikalus. Taigi tai 
indomi bus tema ir kiekvie
nam žinotinas dalykas. To
dėl tegu kiekvienas narys 
papasakoja savo draugams 
ir pažįstamiems apie tai ir 
prirašydina juos prie kuo
pos. Minėtame susirinkime 
dar buvo kalbėta apie spau- 
dinimą kningii Europoj. Pri
pažinta, kad tai neparanku. 
Labai užsitraukia ir nariai 
ima nerimauti ir lieka ne
užganėdinti, negaudami lai
ku kningų. Po susirinkimo 
prisirašė prie kuopos Kl. 
Jurgelionis ir d-ras K. 
Draugelis. Labai linkėtina, 
kad nariai pamestų savo 
tirpulį ir vangumą ir imtų 
veikliau darbuoties.

B. Jakaitis, rast.

IŠ LAIDOTUVIŲ.
A. a. kun. A. Kaupą lai

dojant šį ketvirtadienį, lai
dotuvėse dalyvavo repre
zentantai iš “Kataliko” ir 
“Lietuvos” redakciją. “Ka
taliko” redakcijos ir admi
nistracijos vardu am kapo 
padėtas gyvu gėlių vaini
kas, kaipo ženklas buvusiam 
nenuilstančiam darbininkui 
lietuviu išeivių švietime ir 
tautos gaivinime.

Delei aukų rinkimo lietuvių 
Tautos Namams Vilniuje.
Šiuo liudijama, kad “Ka

taliko” vedėjas, p. S. P. 
Tananevičia, pilnas Lietu
vių Mokslo Draugijos na
rys, musų įgaliotas rinkti 
aukas lietuvių Tautos Na
mams statyti.

Dr. J. Basanavičius,
L. Mokslo Dr-jos pirm. 

Martynas Yčas, 
Liet, atstovas valstybės 

durnoje.

SHAKESPEARE’O 
“MACBETH’AS” GREIT 

BUS ATSPAUDINTAS.

Kadir šiek-tiek nusitęsė 
mano išverstosios Shakes
peare’© tragedijos “Mac
beth’o” atspaudiiiimas, bet
gi dar prieš Naujus Metus 
“Macbeth’as” apleis spau
dą ir bus išsiuntinėjamas 
prenumeratoriams. Malonu 
man, kad “Macbeth’o”, vie
no pasaulio gražiausiųjų 
scenos veikalą lietuviš
kas vertimas išvys pa
saulį, nors ir gan bran
giai man tas malonumas at
sieina, nes turėsiu iš savo 
apytuštės kišenės prikišti 
apie šimtą doleriu: mat, at- 
spaudinimas išneša su vir
šum $150, o prenumeratos 
iki šiol tesuplaukė apie $50. 
Visgi viliuos, kad dar atsi
ras žmonių, kurie panorės 
užsiprenumeruoti ‘1M ae-
beth’ą”.

Prenumeratą (50c. nfr 
minga) galima siusti iki 
gruodžio 10 dienai, 1913 m. 
Užsiprenumeravusių iki tai 
dienai žmonių bei draugiją 
vardai bus indėta prenume
ratorių surašau, kurs bus 
išspaudintas kili ilgoje.

Kl. Jurgelionis,
(Kalėdų Kaukė),

3327 Lowe- avė., 
Chicago, UI.

Epideminės ligos.
Prof. Mathieu, direktorius 

Etnologinės stoties Beaune, 
Italijoj, viename laikraštyj 
rašydamas temoj “Vynas ir 
epidemijos”, sako, kad vy
nas esąs didis antiseptikas 
ir kad siaučiant cholerai, 
drugiui pasirodė esąs tokiu© 
antiseptiku. Tie, kurie gėrė 
vyną, išvengė choleros, ku
rio tik tyrą vandenį tegėrė, 
žuvo nuo tos ligos. Mes jau 
daug kartų sakėme skaity
tojams, kad skilvio ir vidu
rių negales labai gerai gydo 
Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine, kurs yra iš 
tyro vyno, yra pasitikėtinas 
vaistas. Žolės, kurios yra 
tame vyne, turi taipgi dide
lę medikalę vertę. Jis išva
lys kūną natūraliu budu, bė 
jokio skaudėjimo ir sunku
mo ir sustiprys virškinimo 
organus. Aptiekose Jos. Tri- 
ner, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Turint 
reumatinius ir neuralgiji- 
nius skaudėjimus nerasi ge
riausio vaisto už Triner’s 
Linimentę. — Adv.
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MOTERIŲ SKYRIUS, t
ELZIUTĖ. minties, šokinėti kaip stir 

Ligoninės koplyčios bokš
te laikrodis išmušė pusiau
naktį. .. Skardus varpo bal
sas skambėjo nieliodijinai 
po tuščius bustų karidoi’ius
— Užgavo kurčią, tylą kam'1 
bario, kuriame išdidžiai šei
mininkavo skausmas, gailės* 
tis, išsiilgimas ir mirtis.

Nenutilo dar paskutinių 
varpo skambesio atbalsis^ 
dar buvo atjaučiamas pa- 
lengvas virpėjimas nakties 
atmosferoje, kad tuo tarpu 
ligoninės kambaryj pasigir* 
do sunkus atsiduksėjimas
— balsas sopulingos dūšios, 
kuri kenčia ir baimėje rai
žėsi.

■— Didis Dieve! kaip tai 
ilga šioji naktis...

Po tų žodžių vėl- tyla vi* 
sus kambarius apnyko. Tik
tai nelygus dūsavimai pači* 
enčių (ligonių moterių), gu* 
liūčių ant geležinių lovų, 
skleidėsi į visas kambario 
puses, kuris buvo apšvies
tas silpna lemputės šviesa,

Ir taip vilkosi nakties va* 
landos ilgai, sunkiai, mono* 
toniai, tarytum, laiko begi* 
nią butų sulaikius kokia tai 
suniurusioji dvasia.

Bet ne del tų vargšių, ku
rios pridengtos užklodalais 
miegojo atgaivinančiuoju 
miegu, geresniu už visokius 
vaistus — bet del Elziutės, 
kuri sėdėjo ant patalo, išsi
ilgus laukdama prašvintan- 
čios aušros.

Retkarčiais Elziutė pri
glaudė galvelę prie pagalvio, 
kad miegu nubaidžius tą 
baimę, kuri nuo jos nepasi
traukė nė ant valandžiukės... 
Bet kiek sykių suverdavo 
nuilsusias blakstienas ir im
davo migdyties — imdavo 
tuojau dundėti jos galvoje, 
priešai ją atsiverdavo kokia 
tai baisi prapultis ir ausyse 
suskambėdavo aiškus gydy
tojo žodžiai, pasakyti į ligo- 
nių prižiūrėtoją vakarinės 
vizitos metu, ir kuriuos ji 
gydytojui nežinant išgirdo: 
“Dar koki dvi savaiti. Čia 
jau nėra pagelbos”.

Ir taip po kiekvienam 
galvos priglaudimui prie 
pagalvio pašokdavo išnaujo 
ant paklodalo, nes jai rodė
si, kad iš tos prapulties gi
lumos baisus mirties šešėlis 
tiesia link jos ilgas, kaulė
tas rankas.

Toji mintis apie mirtį, a- 
pie tamsų grabą šaldė mer
gaitės širdį, perimdavo bai
me ir jos dūšią ir visą ją 
supurtydavo kokiais tai le
diniais šiurpuliais.

O tatai tie šonuose skau
dėjimai, tasai kosulys, tasai 
krauju spjaudymas turėjo 
pasmaukti jos jaunas die
nas, jaunutį gyvenimą, į- 
stumti į šaltus kapus, kur 
nepučia nei vėjalis, kur ne
sublizga nei saulės spindu
lėlis. ..

Jos mintįs išsisklaidė į 
praeitį. Suvirpėjo. Sąžinė ją 
ėmė teisti, baisiai teisti. ..

— ... Pirm vienėrių me
tą buvai sveika, laiminga ir 
linksma lietuviškame so
džiuje —» kalbėjo jai vidų* 
rinis balsas — tupėjai vis
ką, kas tik buvo tau reika
linga pragyvenimui, galė
jai dainuoti, juofetiės,

na. — Bet kodėl gi išbėgai 
iš sodžiaus miestan su ko- 
kiuo tai užklydėliu burlio* 
ku?...

... Palikai gimtinę pasto
gę, apleidai seną motiną, 
nors matei, kad buvai jos 
tikruoju išdidumu — Viena
tiniu jai senatvėje džiaugs
mu.. .

... Nūn butuin galėjus 
būti gerbtina visame sodžiu
je šeimininke!... Atsimeni, 
kaip Antanėlis Varna, kuris 
nedėldienių pavakariais taip 
dailiai dūdelėmis grojo alks
nių krūmuose, tenpat už jus 
kluono, atsimeni, kaip jis 
tave mylėjo, kaip visur pas
kui tave šėlo?...

... Kiekviena kita mer
gaitė butų didžiavusi tokiuo 
meilužiu, bet tu jį panieki
nai!... Tau geresni buvo 
burlioko glamonėjimai, no- 
rints nuo tos jūsų meilės 
tavo senos motinos plaukas 
dar labiau pražilo!

... Ir su juom pasileidai 
svietai!!...

... Tau iškeliavus senutė 
motina daug verkė, daug 
raudojo, kad net jai paga
liau ašarų pritruko... Nak
timis miegoti negalėdavo... 
Vos tik spėdavo atsigulti 
lovon, buvo priversta išnau
jo kelties ir iš senos malda- 
kuingės melsties, prašant 
Dievo, idant tave angelas 
sargas išnaujo sugrąžintų 
namo, po gimtiniu stogu.

... Tau tuo tarpu buvo 
lengva naudoties lengvu gy
venimu!... Ale viskas grei
tai praėjo!... Ir puikus sva
jojimai ir burlioko bučkiai... 
Pažinai, kad jis yra apgavi
kas, tikras mergaičių bude
lis!.. .

... Išpradžių nuduotai ta
ve mylavo, bet praėjus ke
lioms dieiioms pavadino ta
ve pasibjaurėjusia ir tave 
nusikratė... Sakei jam, kad 
jį myli, bet jis apie tavo 
meilę nei klausyti nenorė
jo... Kelis sykius į tave pik
tai žvilgterėjęs nusisuko ir 
pranyko tau iš akių ant vi
sados. .. (Atsimeni ?...

... Paskui visą savaitę 
klaidžiojai po miestą... Ga
lėjai sugrįžti namo, bet bi
jojai sodžiaus mergelių pa
juokimo, būdama pati ap
siausta nedoros puikybės...

... Ir taip palikai papras
ta fabriko mergelė!...

...Iš savo lochos kaltės pra
radai sveikatą fabrikų smar
vėje, ne mažiau palaidunys- 
tėje naktimis. Dabar tau 
prisieis numirti toli nuo sa
vųjų, svetimtikių ligoninė
je, be kunigo...

Sąžinės balsas nutilo. Nu
blankusią Elziutės kaktą 
apliejo šaltas prakaitas.

Apsiautė ją kokis tai di
delis pasiilgiiųas tėviškės, 
pafapijds bažnytėles, apso
dintos senomis liepomis. 
Dar sykį tik troško pasižiū
rėti į gimtinį savo kampelį, 
į tuos žaliuojančius laukus, 
išgirsti šlam^i miško, ku
ris čįapat šalę jos gimtinio 
sodžiaus plačiai skleidėsi.

*» Greitai mirsiu, Dievo 
valia! švapėjo nubąlu* 
šiom lupom. — Aš nei pir
mutinė, nei paskutinė. Bet 
noiiuts apsikabįsiu ir atsi
prašysiu matušę. .eisiu dar

r \ .■ " ■ \• \ s.... .
nors sykį savo bažnytėlėj! 
ir visgi nemirsiu toj burlio- 
kinėj ligoninėj-, kur man^s 
niekas nemyli ir nesurami
na.

Ir . tasai pasiilgimas nu
mylėtos žemės, kur buvo pa
laidoti jos giminės ir pratę* 
viai, kur gyveno motina se
nutė, sulaužė visgi ligos rep
les ir nusprendė savo suma
nymą įvykdinti.

Antrą dieną aplink piet* 
mėtį oras buvo šaltas, aštrus 
vėjas blaškė miesto gatvių 
dulkes, kad tuo tarpu ser
ganti Elziutė palengva slin
ko link geležinkelio stoties.

Apleido ligoninę, nepaisy
dama gydytojo prieštaravi
mų. 
*••••• • •••••*«*.*>.***■*•

Puikus gegužinis rytme
tis sužibo ant dangaus. Nuo 
šviesaus pažaro, išsiliejusio 
plačiai ant rytų firmamen- 
to, krito rožiniai spinduliai 
tiesiog ant lietuviško so
džiaus.

Netolies iš bažnytėlės 
bokšto pasigirdo Varpo ryt
metinis balsas. Bet varpo 
balsas buvo koks tai peri
mantis, tarsi skelbiantis ap
linkiniams gyventojams ko
kį tai baisų atsitikimą...

Link pakelėje vienos kal
velės, ant kurios buvo pa
statytas augštas medinis 
kryžius tarp suaugusių dai
liai medelių, priėjo Elziutė.

Iš ten jai jau buvo maty- 
ties gimtinis sodžius, aplie
tas aušros šviesa. Sustojo.

Nublankęs jos veidas pa
raudo iš džiaugsmo, juodos 
akytės sublizgo.

Pasileido toliau, jau pa
matė gimtinį namelį su 
skaitlingomis kriaušėmis 
aplinkui... Bet kas čia da
bar?... Staiga jai akįs ap
temo, galvoje ėmė dundėti, 
sulinko po ja kojos... No
rėtų eiti toliau, bet negali 
iš vietos pasijudinti...

— Dieve, argi čia turiu 
mirti? Gelbėk...

Staiga nutilo ir parvirto 
po medžiu ant žalios včja- 
lės. Iš burnos išsiveržė 
kraujas ir pasiliejo ant ža
lios žolės.

Netrukus .nutilo varpas. 
Saulė užkopo augštai žyd- 
rainėse padangėse, gi Elziu
tės dūšia nulėke prieš Augš- 
čiausiojo sostą...

Taip tai žuvo lengvatikė 
mergaite, nepatyrus net nei 
svieto malonumų.

K. B.

Skolina pinigus. Kiek ži
noma, Austrijos gyventojai 
po paskutinių mobilizacijų 
taip nuvargo, kad didžiuma 
pagaliau turi jau badmi- 
riauti. Bet valdžia į tai ne
atkreipia domos. Užkrauna 
ant gyventojų naujus mo
kesnis ii* ginkluojasi. Trūks
tant gi pinigų išde, valdžia 
skoliną kur kitur. Štai ir 
pastaruoju laiku pranešta, 
kad Austrijos valdžia užsie- 
nyj skolinanti 30 milijonų. 
Žiiiojna, tie pinigai, bus pa
naudoti kareivi jos reika
lams, bet ne vargstantiems 
ir išbadėjusioms gyvento
jams? :

Antituberkulinis kongre
sas. Berlyne laikomas antį- 
tųberkulihis kongresas. Su
važiuota daug atstovų. Kon
gresą atidarant dalyvavus' 
ir kaizerieųė su savo freili* 
iromis. •„ ... ..:.

T T. |-į» .y,
Kaulai parodom San Do

mingo respublikos valdžia 
sutiko į San Francisco ren
giamom Fanamos parodoil 
pasiųsti KriŠtofo Kolumbo 
palaikus-kaulus, kurie už
laikomi Santo Domingo 
miesto katedroj. Na, paro
dai bus didesnis biznis, kuo
met ten bus nugabenta A- 
merikos atradėjo palaikai;

Susekta suokalbis. Kubos 
sostinėje Havanoj susekta 
suokalbis prieš respublikos 
prezidentą Menoeal. Valdžia 
suokalbininkus gaudo ir jų 
keli jaU suitma.

UukliSn" iii rrsilil ......... i n ■

Išnaujo apie paskolą. Chi- 
nijos valdžia išnaujo sten
giasi gauti 100 milijonų pas
kolą pas penkias valstybes, 
kurios seniau buvo žadėju
sios skolinti, bet pažadėji
mų neišpildė. Regis, Chini* 
jai dabar bus galima leng
viau gauti reikalaujamų pi
nigų.

Sumišimai Portugalijoje. 
Lizbonoj maištus sukėlęs 5 
artilerijos pulkas. Kareiviai 
užmušę vieną savo oficierių, 
prisišlieję prie rojalistų. Ka
lėjimai prikimšti bajorų, 
prielankių karalienei, Ma- 
nuelio žmonai. Visoj Portu
galijoj padėjimas esąs bai
sus.

žemės reforma. Anglijos 
valdžia pagaliau ėmusi gal
voti apie žemės valdymo re
formą. Norima bežemius ap
dovanoti žeme, ir juos pa* 
daryti nėprigulmingais nuo 
žemvaldžių, kurtų jie buvo 
išnaudojami. Tokiems žmo
nėms valdžia apart žemės 
pastatysiinti dar reikalau
jamus namus ir leisianti 
lengvomis išlygomis išsimo
kėti. Be to valdžia sumanius 
žemės darbininkams nuskir
ti minnnalę mokestį. Beže
miams butų tikrasis palai
minimas.

Negaus paskolos. Kubos 
valdžia buvo sumanius už
sieny j paskolinti 18 milijo
nų dolerių, kokių trūksta 
sąmatai. Parlamentas tą 
dalyką plačiai apsvarstė. 
Bet kuomet prisiėjo balsuo
ti, pasirodė, kad parlamen
tas kuone pustuštis. Taip 
viskas ir paliko senoviškai. 
Dėlei to prezidentas Meno* 
cal išleido gyventojams pra
nešimą, nusiskųzdamas, kad 
parlamento atstovai nepil
dą savo priedermių.

Manifestas. Meksiko re- 
voliucionistų vyriausias va
das, gen. Carranza, andai 
paskelbęs savo manifestą 
kuriuomi apreiškia, jogei 
jis nepertrauksiąs dabarti
nės kovos tolį kol neišvy
stą s iš Meksiko Huerto, ar
ba jo neUUtVersiąs į savo 
į-ankas, kadangi Huerta yra 
piktadaris ir išdavėjas, o 
kaipo toksai begalįs suteik
ti šaliai ramybes. Toliau 
šąko, nesiliausiąs dar ir tuo
met, kovojęs, jei į preziden
tus busiąs išrinktas Huerto 
pataikūnas, ty. jo piršiamas 
Šąliiiinkas. Tokios žinios 
Dėdei Šamui nėra smagios.

>lglĮr Į ■ • J, j'.,, / ;

Kraujo praliejimo atmini
mas* Jobais dienomis Vokie
tijos mieste Leipcige iškil
mingai atidengtas kolosali s 
paminklas atminimui kruvi
nų susirėmimu tautu su Nu* 
polebųo armija. 1813 metais.

..t .J"i"1,.-. r T.

Iškįhnybėje ėmė dalyvumą 
perstatytojai Austrijos, Vo
kietijos, Rusijos it Sveei- 
jop.

Pašauta vyskupas. New 
Fouiidlande, mieste St. 
John, vyskupui Marsh vie
noj bažnyčioj laikant mi
šias vienas piktadaris iš re
volverio kelis sykius į vys
kupą šovęs ir sunkiai su
žeidęs. Piktadaris suimtas.

Vargas “mažinasi”. Ang
lijos valdiškoji statistika 
liudija, kad pastaraisiais 
metais tarp žmonių vargas 
“žymiai imąs mažinties”. 
1909 metais iš tūkstančio 
gyventojų reikėta pašelpa 
suteikti 27 žmonėms, gi 
šiais metais tik 22 žmonėm. 
Mažas tai vargdieniams 
džiaugsmas iš tos valdiškos 
statistikos, nes darbininkas

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

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaite yra mechaniš
kai padorus diržas, bet geriausia 
nauda Jus apturėšit nuo musy ga 
bumo su atsakančiu pritaikinimu Jū
sų ypatingai formai kylos. Kož- 
na kyla yra lengvai palaikoma ir 
dėl to kiekvienas musų pirkėjas 
(kostumeris) yra teip pilnai užga
nėdintas.

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

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

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

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

Gvarantuotos Aptiekos yra atda
ros visada, vakarais ir Nedėliomis. 
Musų gabus Lietuviškai kalban
tis diržo ptitaikintojas yra krautu
vei nuo 9 ryto iki 8 vakare. At
eikit dėl savo persitikrinimo pama
tyt kaip šis Atsakančiai Laikomas 
Diržas tinka. Pamykit jog nerei
kalaujate mokėt už šį diržą kol ne
busite užganėdintais.

Kožnaa vyras yra 
užprašomas d ė i 
persitikrinimo šio 
Atsakančiai Laiko
mo Diržo, dėl to jog 
prekė yra teip že
ntą jog galima nu- 
mest seną diržą, o j 
nusipirkt s«u getą, j

Nepaklyskite arba neužmirškite 
yields, iiėstiies turiftie dvi krautu
vės: vieną ant 456 South State Street, 
o kitą aut 11 South 'Cl&rk Street. At- 
šįląnkykit j bile katrą iŠ tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
parduodamas tiktai Gvarkntuotose 
Abtiėkdse. Kitos IjrUutųvės arba 
diržų j&rdkrikai neturi tam atsakan
čiai; Laikomų ‘ Diržų;

Jęigu branginai sveikatą ir sma- 
gumą,šavo, ateikit tHojuus į 

Guarantee Drugstores
456 ’•*' i4 r

S.Stąte St. *rk» S-Cląrk Št.
... CHICAGO 

Advį.

žmogus jau supranta, kad 
tokias statistikas valdžia 
visuomet klastuoja, persta- 
to gražesnė j šviesoj.

Ar atpigsianti mėsa? Su
vienytų Valstijų kongresui 
užgyrus naują muitų tarifą, 
tuojaus į Su v. Valstijas im
ta gabenti galvijai iš Kana
dos. Sakoma todėl, kad mė
sa atpigsianti, jei trustai 
nesusižinosią su galvijų au
gintojais užsieniuose.

STANLEY’S BUFFETAS IR PU1I RESTAURACIJA 
STANISLOVAS K. GL0MSKI8,- SAVININKAS

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

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

Išgydau j 5 ilienas
■■HBBBHaBEnUSaEaKKaHHHBBMBaaHi be jokių peržuliį Ir skausmų

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strlkturos, 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 tįsiems, kurie praleido dideles sumas teini- 

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parody ti žmomms 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju Vienintžlj būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano Į6 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučią ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokėk už nei§gydymą--Neišgydo nemokėk)

* Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega. 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dljimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met. 
RODĄ DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą 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 saas-a CHICAGO 
.Valandos. 8 ryto iki 8vak. Nedeliom, 8 ryto iki 4 popiet.’

WoiHiman & Sleinūach
ARCHITEKTAI

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

CHICAGO,

DU-KART NEDEUNIS LAIV^aŠTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčia.
------ —------ -  PRENUMERATA KAŠTUOJA! ----- ------ —

AMERIKOJ f metams $2.50
"*^***xxvw pusei matų $1.25KTIPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-J1LI nurv J Į joj irVkotijoj 15 §. Prūsuose lįm.

Rašyk tuojaus, o gausi vieUą numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
Š20-522 W. South III,, • Mahanoy City, Po.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

tUilaikau krautuvę vyrišką fcpredalų, skrybėlių, četarykų ir 
batų, del tooterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago* Ill.
Telophosb Yards S6B5

Balkanų atbalsiai. Carne- 
negie sandoros organizaci
jos komisija jau pabaigus 
Balkanuose savo tyrinėji
mus reikale barbarysčių, ko
kios buvo pildomos karo 
metu. Komisija susekė, kad 
visų valstybių kareiviai be
širdiškai apsieidavę su savo 
priešais ir ramiais gyvento
jais. Bet aršiausiai pasielg
davę graikai. Komisijos ra
portas busiąs paskelbtas 
laikraščiuose.

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

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS
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Halsted Furniture Co.
HALSTED ST., tarp 19 Ir 20 gatvių

Didesnis Išpardavimas Rakandu 
Divonų ir pečių. Ateik ir pats apžiūrėk, pamatyk 

musų kainas ir gauk dovanas.

CLASSIC UNIVERSAL
Šis didis virimui pečius pa- 
nikeliuotas, 20-čiai metų 
gvarantuotas. Kitose krau
tuvėse $25.00, pas mus 

$17.95.

Šis automatinis lopšis su 
tvirtomis sprendžinomis, 
veikia kaip laikrodis, pada
rytas iš ąžuolinės medžia
gos. Tiktai

$6.49.
Šis didelis pečius apsišildy-

kietoms ir minkštoms 
lims. Kitur $8.00, pas

$4.95.

ang
inus

didelis 
triuba arba 
duoja daug

Šis

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR
PAGERINTAS TIPEWRITER

. Tiktai $8.00 su prisiuntimu.

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

—....... .......... ■■■■................ -

HiimoraS^SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO |

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusia^, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai Vienas 
sau liūdi. Ui nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

Sninga turi daugiau pusąntro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 
audeklo • apdaruose 75c.

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

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

fonografas su 
be jos. Rekor- 
lietuvių dahiŲ.

$9.95.

Stanislovas Sionksnls
UŽLAIKAU vežimą, su kuriuom galiu patarnauti lietuviams per

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

826 W. 34 St. Tel. Drov. 1924

Labai naudinga kningą
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeiko Duktė
ARBA LIETUVA XIV META ŠIMTYJ. ’

fllstoriškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila*

Poslapių 46&

KAiNA POPEROS APDARAIS $1.00 , 
M AUDEKLO „ $1,25

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

Perkupčfams duodame gerą nuošimtį.

i, Siunčiant pinigus adresuokite:
T,

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

Ar. mokate Angžižkikalbą?^
SS;"T", " 1 |

<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angllškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietiitiškai-Angliškas sn Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kain Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu, Yra tai,praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius., U Ji
sai yra parankiausias lietuviaręs, nes pirmoje: vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trecioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviskai-Angliškas su Fonetlškulštariinu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. C Pagalios tal
pinąs) trumpos pasakaites ir Lessons in Eeadioįg, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. ® O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs l šitą šalį privalo nors šiek-tiek susięažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolegniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas dėlei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

* Ka|na popieros apdaruose ........................$1.25
Gražiais augimo apdarais ■ ■ • ................... $1.50
' *>" "ll’ ' ..... , i............. Y'’"1"""l =
Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo

ney Ordetį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

„ Jonas Nl.'Tananevičia,
3249*53 S* Morgan St., Chicago, HL

DR. PETRAITIS, Dantistas
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.

Mokina Anglų Kalbos.
3149 S. Halsted St.

Lietuviškos
( Lenkiškps

Buskos
Arithmetikos (rokundų)
Knyvedystcs (bookkeeping)
Stenografijos (greitrašystes)

‘ ‘ Aušros ” Dieninė Mokykla ’ ’

Ateikit.

Užprašome į jubilierinių 
daiktų krautuvę. Turime 
deimantinių, sidabrinių ir 
auksinių daiktų. Lai
krodžių ir laikrodėlių. 
Daiktai gvarantuoti. Pi
giau gausit, negu, kitur.

PUPAUSKY BROS., JEWELERS.
3114 S. Halsted St. Chicago, Ill.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėj a 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 tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

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

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

ČIA YRA KAS NAUJO IR GERO DĖL VYRU
Nenešiokit senos mados diržą.

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

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

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 
tuojaus ateit j musų Aptieką 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 
įsitčmyk gatvės numerį, 456 South 
Slate St., arba 14 South Clark St.

Sėklasaičių ištįsimai (Varicocele), 
Vandeninė Pūslė (Hydrocelė), Ky
la, Sutinimai arba išaugimai, yra 
urnai palengvinti nešiodamas šį Juos
menį (support). Nėra periškados 
kokį gydymą vartojai arba su ko
kiu daktaru gydolies, šis Juosmcnys 
(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. Krautuves 
atdaros yra visą dieną, vakarais ir 
Nedaliomis. Kožnas silpnas vy
ras gali šį Juosmenį (support) ne
šiot dėl išbandymo. Išbandyk jį 
pats sau. Nešiok keletą dienų ir 
jeigu nebusi pilnai užganėdintas, at
nešk atgal, o mes sugrąžiusiai Jums 
pinigus. 

r
Mes žinom kaip geras šis Juosme- 

nis (support) yra ir užlad 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 Slate St., ir 
14 South Clark St. Neužmirški
te numerį kaipo ir gatvę. Įeidamas 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekorių, 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą 
Juosmenį vai tot ir nešiot idant gali
ma but atgauti kuonogreičiausiai 
palengvinimą.

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

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

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

CHICAGO

I EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINEJ1MAI.

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

North German Lloyd’o 
PIGIOS KAINOS.

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

# ************************ 4

ORAS. N. SMITH I
'iC Pritaiso
Žj Szilumą, Gazą, Vandenį i 
J ir stogo blekes. #
¥ 5107 S. Michigan uve., Tel. Oakland 3457 į
* Hes-2103 S.Stato st., Tel. Caluuiet 1684 *
-9- ■*:
***** *********************

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinejimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu.

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

Į ROTTERDAM 9 diouose be per
mainos. 11 diouose be permaiuos į 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and CO., General
Pass. Agont.

27 Broadway, New York.
A. B. JOHNSON & CO.,

165 West Kinzie St., Chicago, HL
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, N. Y.

5
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KATALIKAS10

Nauda Lietuviška

Vilias numeris siunčiamas yra pamatyti veltui

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

©

AOCAL

*A&

5uv. Valstijose yra daugiau Bell 
Long Distance Toll stočių

negu pacto stočių
Tie skambinimo centrai yra nuolatai atdari varto
jimui per 365 dienas per metus.

Didis jų skaičius atdaras ir naktimis. Per tuos 
centrus septyni milijonai telefonu galima pasiekti. 
Per kiekvieną telefoną galima kelintą asmenų pa
siekti tiesiog, o su pagelba pasiuntinio kiekvieną 
galima gauti žodiškam pasikalbėjimui.
Pažangieji biznieriai parodo tu faktą tikrumą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

10 Cigarettes

I6ARETTES
‘ CORK TIP

b Cents

Kodėl nerūkai geriausius

np

Negali susilyginti su kitu.
ŠAUNIAI GERAS”

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
Paremkite, brangus tautiečiai, mųsu jaunos, tik-ką atgyjančios moks

leivijos, organu i Skaitydami tą laikraštį, susipažinsite arčiau su 
musų moksleivijos idealais, su jos troškimais.

KAINAMETAMS TIK $1.00

Kreiptis reikia “Moksleivio" Administracijon tokiu adresu:

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

Neduok 
apsigauti pa- 

mėgždžiojimu. šis 
yra tikrai tikras. 

Gali pažinti pagal in
karą.

M@BHM8SEHSKBBERnESB39GBKBS9EKSn^89EKEBEBSS^BSSKBl^^ZK
IŠSISIŲSDINK 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 pradžią grynos literatūros griovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailu poezijos ir prozos rinkini galima gauti tiktai už 81.00 pas:

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

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

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

Gerbiamų Kunigų Domai!
KATALIKO” kningyne galima gauti šaunų ve'kalą

Parašė Kun. Kazimieras.

Paltarokas, Teologijos Magistras.
KAINA S3.50

“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, 
šventiis Sakramentus ir maldų. Gerbus autorius savo 
šaunaus veikalo prakalboj sako. “Visose trijose knln- 
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, klek aš kad turėjau — ma
no darbas nenueis perniek.”

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

pamokslus.
Nors šis veikalas skyriamas 

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

$
® 3249-53 Morgan St.

I®

pirmiausia kunigams, 
Bažnyčios mokslas be

J. M. Tananevičia

Nuo administracijos.
Leonas Daulius, prisiųsdamas pre

numerata, neprisiuntė savo adreso. 
Negalime siuntinėti laikraščio. Tegu 
tuoj prisiunčia savo adresą.

“Kataliko” administracija.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.
710 W. 18th St., Chicago, Ill.

Aš atidariau naujj lletuviškj 
Aptiek}. Aš užlaikau Severos gy- 
duokles, Ir fartaušlę Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tBvynSs. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptlekorln
>462 S. Halsted st. arti » g.

Telefonas Drover 2773

< >

*
*
*
*
*
*
*
* 
•%
*#***«*****^«X<************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

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

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

* * * * * * * * * *

Proga už

išsigydyt

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

cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu irmaz 4 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz Užgy
džiau vienos sanvaitos kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziaus: bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

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

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidėliot ma , ntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir h Ii vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Įszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti, negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyktuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakt t- 
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
nanedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioras uuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

Nusipirk Mechanišką Pastumdėli.
ŽIEMĮ U žiemas perleidinėdavo ūkininkas miškuose prisirinkimui 

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

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

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

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

bo už menkiausius iškaščius. Ji yra prasta ir jokio keblumo neturi. 
Jos padarymas yra geras ir lengvai galima pradėti darbą ir užbaigti 
ir yra labai ekonomiška iš atžvilgio i kuro sunaudojimą. Jos padary
mui yra. naudojama geriausia medega, ir jei bus reikalinga, tai ji iš
vystys 10 arba net 30 proc. virš aprokuotos spėkos. I II C atsakomybė 
tęsiasi ilgus metus, kol ji tarnauja.

1 U U mašinos daromos įvairiausių rųšlų vertikalės ir horizonta
lės, kilnojamos ir nekilnojamos ir įvairios kitokios. Yra prietaisos pom
pa vimui, pjovimui ir laistymui. ^Didumo būva uuo 1 iki 50 arklių spė
kos. Galima varyti gazu, gazolinu, nafta, kerosimi alkoholiu. Yra ma
šinų arimui, akėjimui sėjimui, pjovimui, kūlimui, kroviniui ir tt. Bųva 
6 ir 12, 30 ir 60 arklių spėkos.

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

SPECIALISTAS 
Iš

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip

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

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

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

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

giausių f lektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekviena dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki S po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 ISth St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervl-ų Storo). Phone Canal 326

yjgmgg^gs^mgsESMggas

Ant išmokeščio po 5c kasdien

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

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

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčl.s (r paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi )1j, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Ra >yk adresu:

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

Telephon Yards 2730
Pirmos klasos karčema.

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

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

$

CHICAGO, ILL. $

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi Tįsoki medžio padailinimai.

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

u-
Š0K-

rffOPm W. TAROS 4114 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti Įsi 
gerausio tabake

Jos. Bartkowlak, Iszdirbajas.
4934 S*. Pauliu St, CHICASO, ILL

m
J. W. Zacharewicz 

NOTARAS
Ištiri. abstraktus perkanflana 

namus ir padirba visus kitokius 
legaliskus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaua,

Kreipkite. prie tantleczlo kuris yia 
atsekantis o visados gausit teisinąs pa- 
tarnavime. PrleszafSsv. Jurgio basa. 
91! W. 33rd St Tel Yard 5423

Jums prisiusime dailų 14 k. aukso spastas 
(14 k. gold filled), laikrodį su retežėliu (len 
ciugeliu) su geriausiais viduriais Elgin arb 
Waltham, gvarantuotą ant 20 metų.

Del paaiškinimų indėk k/ąsos ženklelį ii 
rašyk.

American Watch Co.
343 E. 9th St. New York. N. Y

BWEEJ^sscssffismss^fflsaaESiHMHmiBBiHi

Šalin nusiminimas! 
Gramofonas ant išmokeščio 

po 10c. kasdien.
Jei apsiimate mokėti po 

10c. kasdien, tai išsiųsime 
jums ant išmokeščio labai 
dailų gramofoną sykiu su 
16 rekordu (32 šmoteliais) 
visokių dainų, šokių, valsu, 
polkų maršų ir tt. kuriuos 
patįs išsirinksite. Ge? urnas 
gramofonu GVARANTUOJA- 
MAS raštu. IŠSIUSIME 
NAUJUS SPECIALIUS RE
KORDUS LIETUVIŠKUS 
LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir 
MAŽ-RUSIŠKUS. Rašykite 
tuoj reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų indėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui. 
LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 E. 14th St. New York.

V

Seinai, Suvalkų gub
“ŠALTINIO” knygyne galima gauti gerų pigių katalikiškų knygų, 

kokių tik yra lietuvių kalboje. • .
“ŠALTINIO” knygyne gaunama maldų, dvasiško turinio knygų, e- 

lementorių, apysakų, dainų, mokslo knygų ir visokių rankvedžių.
“ŠALTINIO” Knygyne sukrautos visos knygos Seinų spaustuvėj 

spauzdinamos, daug kitų spausduvių ir Amerikoj, ,leidžiamų, taip 
kad dabar “ŠALTINIO” Knygynas vienas didžiausių knygynų 
Lietuvoje.

“ŠALTINIO” Knygynas surengia Draugijoms skaityklas — biblijo- 
tekąs 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 tiaip platintojams knygų nuleidžiama 
dideli nuošimčiai

6



administracijaTietteatr^l 
draugystė po priegloba ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrijauskas, pirm., 

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

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

34Į6 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.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph J. Jusčius Pagelbiuin. 

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. Aušufa, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

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

Vincas Petkeviče, Pagelbininkas
4403 S. Honore St.

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

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

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

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

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

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

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

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA 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, Išdininkas, 

841 W. 33rd St.,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulis, Viee-pirm.
4525 So. Paulina St.

J. Polekas, rast.
1802 W. 46th St.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo 
Narių ant pirmo morgieaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visti 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. Tananevieze, 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)

ANTRAS BALIUS IR TEATRAS!
Parengtas Draugystės šventos O- 

nos Panų Ir Moterių. Bus lošta dvi 
komediji: “Medicinos Daktaras“ ir 
“Nieko Be Priežasteis“ Po teatrui 
puikus Balius ir Lekiojauti Krasa. 
Nedelioj, 9 d. Lapkr. (Nov.), 1913 m. 
švento Jurgio Svet., 32nd PI. ir Au
burn Ave. Teatras prasidės 7 vai. vak. 
Sveitainė bus atdara 5 v. vak. In- 
žanga 35c ir aukščiau.

Nuoširdžiai užkviečiame visus be 
skirtumo kaip ženotus, taip pavie
nius — kavalierius ir paneles atsi
lankyti musų vienų puikiausių balių. 
Muzika yra užkviesta kuogeriausi ku
ri grajis visus šokius be skirtumo. 
Taipos-gi lekiojanti krasa ir kitokios 
zabovos. Pasitikėdami Tamstos atsi
lankysiant, pasiliekam 8u pagarba

Komitetas.
(44-45)

DEŠIMTAS METINIS KEPURINIS 
BALIUS!

KATALIKAS ~
visokius lietuviškus šokius. Jaunimas 
linksmai pažais. Kviečia Komitetas.

Pasarga nariams.
Visi minėtos dr-stės nariai privalo 

atsilankyti šin balium. Nariams į- 
žanga dykai. Nebuvusieji užsimokės 
už tikietų 50c. be išsiteisinimo.

B. Butkus, Prez.
A. Mosteika, rašt.

(44-45)

AUKOS.

Nuo Daytono, O. Lietuvių surink
tos aukos Tautos Nautos Namams.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘ ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St. 

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

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

BARRE, PA. 
J. Laukus, Prezidentas.

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

57 Oak Lane.
8. Pieekis, Prot. Sekr., 

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

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

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

Now 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 Raštinink.
1717 So Canal St.

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

3. 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, Iždo, glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

Parengtas Draugystės šv. Mykolo 
Arkaniuolo II Nedelioj, 9 Lapkričio 
(Nov.), 1913 m. Atlas Svetainėje 
1436-40 Emma Str., arti kampo Mil
waukee Ave. ir Noble Str. Pradžia 
2 vai. vak. po pietų. Inžanga 25c. po 
rai.

Užkviečiam visus Lietuvius, Lietu
vaites, senus, jaunus ir mažus, atsi
lankyti ant musų Kepurinio Baliaus. 
Kurios panelės ar moterėlės atsineš 
navatniausias kepures gaus dovanas 
geros vertės, tiktai, meldžiamosios 
nepamirškit ir nepatingėkit pasida
ryti po nevatniausių kepurę, dovana 
vis gausit. O da kas: puiki muzika 
griež puikiausius ir smagiausius lie
tuviškus šokius ir visi smagiai ir ge
rai pasišoksime, tik nepamirškite pa
siimti kepures: Kvičiam atsilankyti 
konoskaitliiigiausiai, o mes pasisteng
sim visus svečius priimti konogeriau- 
siai. Kviečia visus Komitetas.

(44-45)

PIRMAS VAKARAS.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
ipgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
teatsako“.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto“ Paskolijimo ir Buda- 
ojimo Dr-stč (Spulka) No. 1.
Nauja 49 Serija prasidėjo ketver- 

;e, rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
itsibuna kas Ketvergas 8-t.ą vai. va- 
;are Juozą Ridiko svetainėje 3251 
.Jlinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletu 
ikcijų. Akcijos užsibaigia už 6% 
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 suččdijimo pinigų.

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

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

Skolinamo pinigus aut lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo mergišiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskoliuijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

39 Serija prasidėjo utaruiuke, rug
pjūčio 5 — 1913. Susirinkimai at- 
sibuua kas Utaruinkas 8tų vai. va
kare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kole
tų akcijų j mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožuas akcija užsibaigia už 6 Vi me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Lietuvių Mot. Apšvietos Draugijos 
Subatoje 8 Lapkričio (Nov.), 1913 
m. M. Meldažio Svet. 2244 W. 23rd 
PI. Pradžia 8 vai. vak., Inžanga 25c 
ir augščiau.

Gerbiamieji malonėkit atsilankyt i 
musų parengtąjį vakarą, manom, kad 
busit pilnai užganėdinti iš žemiau 
nurodyto programo.

PROGRAMAS.
1. Muzika brolių Sarpalių., 2. Pra

kalba A. Petraičio., 3. Piano. “Invi
tation to Dance”. Weber Impromptu. 
Išpildys P-lė T. Maslauskaitė., 4. 
Chicagos L. S. vyrų choras dainuos. 
Akompanuos K. Katilius., 5. Piano. 
Meditation — by Morriym. Išpildys 
P-lė S. Staniuliutė., 6. Dialogos “Gam
ta ir Vargdiene“. Išpildys P-lės N. 
N. ir X. X., 7. Daina “Vai putė pu
te“. Šimkaus. P-ni M. B. Janušaus
kiene. Akompanuos P. Janušauskas., 
Išpildys ant smuiko F. Žemaituke., 
Piano akompanuos P-lė J. Gružinskiu- 
tė., 9. Deklamacija P-lė M. žėmaičiu- 
te., 10. Daina “Temsta Dienele“ St. 
Mouiuško. Dainuos p-ni Sarpalienė., 
Akompanuos I’. Sarpalius., 11. Sixo- 
phaus Duetas. Išpildys 1’. M. Zyg- 
montas ir Dobilas., Akompanuos P. 
Sarpalius., 12. L. S. S. 81-mos kp. mi
šrus choras dainuos. Akompanuos K. 
Katilius., 13 Stepuko Vodevilius V. 
Bursokas., 14. Aria iš operos “La 
Traviata“ G. S. Verdi . Dainuos P-ni 
M. B. Janušauskiene. Akompanuos 
P. Janušauskas., 15 Extra .................

I’o Programai šokiai, žaismes ir 
skrajojanti krasa. Dvi paneli, dau
giausia gavusios atviručių, laimės do
vanas. Muzika griež brolių Sarpalių.

Sekantis Liet. Mot. “Apšvietos“ 
dr-jos vakaras bus toje pačioje sve
tainėje, nedėlioję, 7 d. gruodžio. Sce
noje statoma “Orleano Mergelė“. La
bai puikus veikalas.

Susirinkimai šios dr-jos būva pir
mą nedčldicuj kiekvieno mėnesio Fel
lowship svet., 831 33rd 1’1. Moteris ar 
mergaites gali ateit prisirašyt. Laiš
ku kreipkitės i nut. rašt. Z. Kalvai- 
čiutę — Puniškienę, 3120 Emerald 
Ave. “APŠVIETOS KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS.
Dr-stės Saldžiausios širdies V. Jė

zaus iškilmingus balius atsibus nede
lioj lapkričio 9 d. š. m. Freiheit Tur
ner Salėj. 3417-21 So. Halstcd St. 
Balius prasidės 5 v. v. Inžanga 25e. 
porai.

širdingai kviečiame visus be skir
tumo atsilankyti šin iškilmingan ba
linu, kur bus įvairių gėrimų ir kve
piančių cigarų. Atsilankiusieji nesi
gailės atėję. Linksmai laikų prulei- 
ste. Bus gera muzika, kuri grajis

Parsiduoda saliuuas; labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyveutoj. Parsiduo
da del senatvės.
1600 So. Union St-, kerte 16 et.

PAIEŠKOJIMAI.

REIKALINGAS zeceris 
gerai mokantis job’sus sta
tyti. Atsišaukit tuojaus i 
“Kataliko” redakciją.

Reikalingas pardavėjas su patyri
mu, kurs gali šnekėti lietuviškai ar
ba lenkiškai. Pardavinėti reikės če- 
verykus ir vyrų drapanas. Rekomen
dacijos reikalingos. Geram žmogui, 
vieta gera.

The White Store
3410-12 So. Halsted St., Chicago, Ill.

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

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

(41-2-3-4-5)

Paieškau draugo Kasparo Sirgedos 
ir Petro Tarulio. Paeina iš Kauno 
gub. Utenos p. Katlerių sod. Metai 
kaip Amerikoj.

Antanas Vaituška,
688 Avenida Alberti 

Buenos Aires
Republic Argentina.

Paieškau brolio Julijono Berunčio 
Kauno gub., Telšių p. šlapėuų P.. 
3218 Illinois Ct. Chicago, 111.

Paieškau švogerio Mykolo Balilio- 
nio du metu atgal gyveno Bostone, 
Mass. Pats ar kiti rašykit.

Jokūbas Rissel,
468 So. River St., Aurora, 111.

Paieškojimas. Atvažiavo Valerka 
Sibicka pas Ana Sibickų. Bet, at
važiavusi ant adreso, jos nerado. To- 
del Valerka Sibicka tegu kreipiasi j 
Tananevicz Savings Bank ir gaus a- 
dresų Onos Sibickos.

ANT PARDAVIMO.

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne if'M'gfWrnw’~galims •nu
pirkti už pigių prekęš labai geroj ap- 
gyventoj vietoj per lietuvių Grand 
Works, Ill.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

Parsiduoda pigiai saliunas. Biznis 
gerai išdirbtas. Parsiduoda del ligos. 
1616 S. Halstcd St., Chicago, 111

(42-3-4)

Parsiduoda du lotu ties Morgan ii 
35 St. Parsiduoda’ pigiai.

Jonas Miškinis,
930 W. 35th PI.

Parsiduoda barzdaskutykla (barbei 
shop), labai pigiai, dvi kėdės, stovi 
geroj vietoj, darbo nuolatai, arti lie
tuvių bažnyčios ir bankos, tarp lie
tuvių ir lenkų. Turiu užėmęs kitų 
bizni, todėl parduodu.

1700 N. Ashland Avė. 
ties Wabansia Ave.

(44)

Parsiduoda groeeruū su visais ra
kandais (foruičiais). Galima pirkti 
su rakandais ir be jų. Biznis yra ge
rai išdirbtas. Norima umu laiku iš
važiuoti į Lietuvų, todėl parsiduoda 
l’igiai.
3258 S. Morgan St., Chicago 111.

ANT PARDAVIMO ARBA 
IŠRANDAVOJIMO.

Duonos kepykla (Bakery Shop po 
4617-19 S. Paulina St. Town of La
ke) įsteigta pagal paskutinių miesto 
reikalavimų. Du dideli pečiai, didelis 
štoravas pagyvenimas 7 kambarių. 
Greta didelis kiemas su daržinę—bar- 
ne 7 arkliams ir pastoge del šešių 
vežimų. Kaina perkančiam arba ran- 
dojančiam labai prieinama. Atsišauk
ti tuojaus pas

A. J. Beržynski,

Parsiduoda^ — Groserue ir Iničiar- 
nū 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 arktis, pakiuktuvai, vežimas— 
visa kas nauja ir gerai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis: draugų nesu
tikimas. Kreipkitės adresų:
627 W. IStli st., katnp. String st., 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, 111.

(40-46)

P. Dombrauskas ..................... $5.00
Jonas Povilaitis ......................... 2.00
J. Skaczauskas ....................... 1.00
P. Plungie ............................... 1.00
J. Vinickas ............................. 1.00
Tamoszius Skackuskas ............ 10.50
F. Butkus ..................................... - .50
J. Nevierauskas ...............................50
J. Zudrickas ............................ .50
Ad. Grabauskas ................................ 26
J. Motuzą ................................ 1.00
P. Petkeviče ............................ .50
A. Stasaviče ..................................... 25
S. Ciepolionienė ................................ 25
K. Zutaitis ..................  25
A. Sakalauskas ................................. 50
J. Kavaliauskas ................................. 50
Jonas Oblienius ................................. 50
M. Noreikienė .................................. 25
A. Milčiunas ............................ .20
J. Gailiunas ............................ 1.00
T. Rimkus ................................ 1.00
A. Gedraitis ................................ 1.00
W. Keidoszius ......................... 1.00
A. Anziolaitis ...........  .25
S. Gudziakas ............................ .25
J. Mikalauskas ................................. 50
W. Povilaitis ............................ 2.00
J. Karalius .........................................50
Magdalena Strelkiutū ............. .25
Ant. Mockevicziute ................. 1.00
J. Maleskevičie ....................... .25
F. Savickas .............................. .50
J. Samolis ................................ 1.00
A. Gudictis ............................ .50
J. Naudžius ........................................ 50
M. Sanavaitis ............................ 1.00
M. Waliusis ............................ .50
J. Razanauskas ................................. 50
J. Bačenas ................................ 1.00
F. Lekaviče ............................ .50
S. Razauskas ............................ .50
Mart in Meier ................................. 50

$42.25
K. Jukna vičia, ......................... 1.00
J. Niemius ..............   .25

Viso labo ....................... $43.50
61 Kuop. T. M. D....................... 10.50
Daytono Lietuvių chores .... 7.40

$61.40

Uranium Steamship
- * Company
Reguliariška 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 ®. Co.,

140 N. Dearborn St.. Chicago, 111.
M. REICH and Co.,

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

si visur Suvienytose Valeli jose.

Phone Randolph 1120
MAURICE J. GOLAN
Lietuviškas advokatas

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

Hours: 7—8 P. M.

************************** 
* *
* Telephone Yards 687 *

f DR. G. M. GLASER, |
* 3149 S. Morgan St., Chicago, III. *
* *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *

seniausias gydytojas ant Bridge- *
* porto, -raktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
£ dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
& ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas Ii Jose vaikų, * 
į moterų ir vyrų. Taipgi darau £
* visokias operacijas. *
********* ******^-M *********

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalas.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pass! m, Si 
Užsieniuose metams S3, pusei melą si.GO 

Rašydami laiškus adresuokite 

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

As asahišKai 
jus gydau

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

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

rite pasiliuosuoti nuo pasididinančių 
gyslų, sunkaus traukiančio skausmo 
vyriškume, Hydroceles, Kylos, Hemo- 
rrhoidų, Raudonosios gyslos (nic- 
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.

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 skausmo.

Nerviški Vvrai.
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 nubėgimas gautas nuo 
moterų kaipo ir visos kitos pas
laptingos ligos buna greitai pa- 
liuosuotos mano spcciališkais 
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 kraujyje 
gali but pasekmingai gydomos, 
mano originališkais budais.

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, 606 Prof. Ehrlicho 
Salvarsan, 914 arba kitas ko
kias nors gyduoles, kol nematy
si mano naują išbandymą krau
jo. Ateik po nr. 456 South 
State St., dėl pažiūrėjimo ant 
savo kraujo. Gali but taip gy
dytu, jog turėsi čystą kraują ir 
galėsi but tėvu sveikų ir čystų 
vaikų. > Aš turiu pasekmingą 
gydymą nuo užnuodijinio krau
jo, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
456 South Stale St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslaptą nuo jau- 

nyslbs 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 naikinasi? Ar 
turite, plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esat greitai užduslan- 
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 
ženalvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gyylynio 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 pric- 
žasčia Jūsų vargam. Aš išeg- 
zaminavoju teip atsargiai, jog 
nėra jokios abejonės kas link 
gydymui vidurinių ligų.

gčra gydymą.
Originališkas be skausmo 

Budas.

Mano gydymas yra kitoks ne
gu pals 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- 
zaininaviinui 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.

Susipažinkini.

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, del lo jog mano 
Lietuviškai kalbantis San
draugas, Specialistas persta
tų 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 nercikalaujal 
trolyti laiką nuo darbo, w Vis-,- 
kas yra slapioj 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. Neatidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, vie
toj priežasties pinigų. Sveika
ta Jūsų yra brangesnė negu pi
nigai. Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate be darbo, galite mo
kėt už gydymą po kiek galėda
mas ant išmokėjimo.

Mano gvarancija.

Mano geriausia gvarancija 
yra, jog nereikalauji mokėti 
anci vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvaranciją gydymo 1c- 
gališką kožnoj Chicagos Bankcj. 
Aš esmių vienintelis specialia' 
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 jj į mano ofi
sus. Įsitėmvk ateidamas gatve 
SOUTH STATE ST., nr. 456. nes 
aš esmių vieniu telis specialistas 
galintys suteikti 'ligoniams savo 
tokį prieinamą terminą.

DAKTARAS D. D. RICHARDSON
456 SOUTH STATE STREET

CHICAGO <
456 South State SI., yra privatiškas inėjimas i mano ofisus, 

viršum Gvarantuotos Aptiekus. The Guarantee Drugstore yra j 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėrnyk numerį 456 auti 
durių. • Atsilankyk dienomi nuo 9 ry'o iki 4 po piet irnuo 6:311 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike a Įeikit tiesiai nij 
darbo, uereikalaujat namo eiti dėl permainymo drabužių. NO 
dėliomis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai. -

__ j!/
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S. L. A. CHICAGOS AP-|
SKRIČIO SUVAŽIAVI

MAS.

Iki seimui norima prirašyti 
1000 nauju nariu.

Pakilaus butą ūpo Susi
vienijimo Lietuviu Ameri
koje Chicagos apskričio 
kuopą suvažiavime, atsie
kusiame spaliu 26 d. Chica- 
goje, “Aušros” salėje. Su
važiavusieji kuopą delega
tai pasirodė visi užsidegę 
noru dirbti Susivienijimo 
L. A. labui. Prirašyti prie 
Susivienijimo Lietuviu A- 
merikoje tūkstanti naują 
nariu iki ateinančiam sei
mui — tai buvo visą, kaip 
vieno, karščiausias troš’ 
mas. Šitas nauju narią skai
čius turės būti gautas tik 
Chicagos apskrity j, kurs ap
ima Illinois, Wisconsin ir 
Indiana valstijas. Šiose val
stijose yra apie 60 S. L. A. 
kuopą, taigi kiekvienai kuo
pai išpuola gauti po 17 nau
ją narią, vidutiniškai imant. 
Iki seimui pasilieka septyni 
mėnesiai, tad kiekviena kuo
pa kas mėnuo vidutiniškai 
turės prirašinėti po du ar 
tris naujus narius. Jaigu 
kuriu mažesniųjų miesteliu 
kuopos negalės po tiek pri
rašinėti, tai tą spragą imasi 
pilnai užkišti Chicagos kuo
pos.

S. L. A. Chicagos apskri
čio suvažiavimas prasidėjo 
apie 10:20 v. iš ryto. Suva
žiavimo pirmininku buvo iš
rinktas Dr. A. Zymontas, 
raštininku — F. Kibortas 
ir jo padėjėju A. Mosgirdas. 
Suvažiavimas prasidėjo ap
skričio generalio organiza
toriaus Kl. Jnrgelionio ilgo
ka prakalba, kurioj jis su
teikė gražią patarimą ir gy
vai ragino delegatus, kad 
visu atsidavimu stvertųsi 
darbo, kad visomis spėko
mis pasistengtą Įkūnyti nu- 

-'ta-rimą prirašyti prie S. 
L. A. šiame apskrityje tūks
tanti naują narią iki atei
nančiam S. L. A. seimui.

Suvažiavime apkalbėta 
daug Įvairią klausimą sulyg 
agitacijos vedimo, sulyg 
kultūrinio darbo, kurį atlie
ka ir gali dar daugiau atlik
ti S. L. A. kuopos. Buvo 
taipgi aptarta keliatas gali
mą Įnešimą i busiantį S. L. 
A. seimą. lodomus yra su
manymas surengti pamatuo
tą reikalavimą autonomijos 
Lietuvai, surinkti po juo 
tūkstančius Amerikos lietu
viu parašu ir pasiąsti i Ru
sijos durną.

Suvažiavime dalyvavo 34 
delegatai :

Nuo 36 kuopos: Dr. A. 
Zymontas, Kl. Jurgelionis, 
V. Paplauskas, Rudauskas, 
Mickevičius; nuo 77 kuopos 
iš Rockfordo, Ilk: P. P. Pet- 
rėnas, nuo 89 kuopos K. 
Kazanauskas, nuo 93 kuo
pos Riauka, nuo 74 kp. Tri
ponis, Žemaitis, Kvietkaus- 
kas, nuo 124 kp. A. Bierzin- 
skis, F. Kibortas, St. Beina- 
ravičius, Čepauskas, nuo 94 
kp. A. M. Šarka, Gurskis, 
Geištaras, Gohibickas, Stan- 
kauskas, nuo 242 kuopos 
Žilinskas, nuo 251 kp. A. 
Mosgirdas, Jotkus ir dar ke
li, nuo 139 kp. Kalnietis, 
Bacevičius, Bernotas, nuo 
129 kp. Zlauskas, iš naujos 
Melrose Parko kuopos Juo
kas Davidis. Kaipo svečiai 
M patariamuoju balsu su- 
Mžiaviman atsilankė P.

Butkus, M. Damijonaitis, 
Dr. A. Graičunas ir keliatas 
kitą. Įnešimus laiškais su
važiavimai! atsiuntė 82 kuo
pa, 131 kuopa, 60 kuopa iš 
Grand Rapids, Mich., 175 
kp. iš Belort, Wis., 102 kuo
pa, 121 kuopa, 4 kuopa iš 
Sioux City, Iowa, 133 kp. iš 
Valparaiso, Ind., 78 kp. ir 
Cantono kuopa.

ATSKAITA AUKŲ, SU
RINKTŲ PAŠELPAI LIE
TUVIŲ 54-me ir 58-ame 

SKYRIUOSE.
(Iš generališko rubsiuviu 
straiko Didžiajame New 
Yorke pradžioje 1913 metu).

Gerbiamieji aukotojai: — 
Pirm, negu prieisime prie 
atskaitos, turime jums pa
aiškinti, delei ko ji taip il
gai nebuvo pagarsinta. Pa
čią atskaitą reikia nušvies
ti taip, kad ji kiekvienam 
butu suprantama.

Dalykas štai kame: laike 
didžiojo rubsiuviu straiko, 
kuomet likome gana išvar
ginti, o straiko galo toli gra
žu nesimatė, tai nutarėme 
atsišaukti i lietuvišką visuo
menę, prašydami pašelpos. 
Tam tikslui buvo atspaudin- 
ta blankos ir išsiuntinėta po 
plačią šalį nekuriama ypa- 
toms ir draugijoms, kad pa
rankiau butu rinkti aukas; 
ant blanką gi buvo pažy
mėta,” kad kiekviena blan
ką, su aukomis ai- be auką, 
butu grąžinama atgal. Vie
nok, atsitiko kitai]).

Pasibaigus straikui reikia 
daryti atskaitą bei auką pa
garsinimą; daug blanką nė
ra. Prisiėjo rašinėti laiškus 
ir ieškoti blanką. Nekuria 
paaiškino, jogei jie nepatė- 
mijo pasargos, kad reikia 
blankas sugrąžinti; bet kiti 
nė žodžio nepasakė, kur jie 
jas padėjo — tai jie patįs 
tik apie tai ir žino.. . Dar 
kiti, vietoj žmonišką pasi
aiškinimą, pribraižo visokiu 
nesąmonių...
.. Blankos, kurios negrįžo ir 
kokius gavome atsakymus:

“Kovos” redakcijai buvo
me pasiuntę 10 blanką: No. 
9, 12 13, 14, 15 16, 17,‘ir 19 
— nei vienos nesugrąžino; 
gavome atsakymą, kad au
ką nerinkę, o blankas nume
tę gurban.

Blanką No. 23 “Laisvės” 
redakcija davė Bostono 
straikieriams pažiūrėjimui, 
o su 24 bl. P. B. Geležinis 
rinko aukas; blanką per ap
sirikimą sudegino, o aukas 
prisiuntė Brooklyno strai
kieriams (aukas gavome — 
p. kom.).

Blankas No. 25, 26 ir 29 
buvome pasiuntę “Kelei
vio” redakcijai; gavome at
sakymą, kad jie tas blankas 
išdalino kai-kuriems ištiki
miems draugams parinkti 
auką, tos tris blankos irgi 
negrįžo.

Blankas No. 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 38, 39 buvome pa
siuntę “Lietuvos” redakci
jai, gavome atsakymą, kad 
jie tas blankas taipgi išdali
nę draugams ir draugijoms, 
bet nė viena iš minėtą blan
ką negrįžo.

Blankas No. 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69 ir 70 buvo
me pasiuntę “Darbininku 
Vilties” redakcijai; iš ten 
negavome jokio atsakymo ir 
nežinome, ką jie su jomis 
nuveikė.

Blankas No. 71 ir 134 pa

ėmė Antanas Perevičia 
(preseris 58-tojo skyriaus), 
— nesugrąžino.

Blankas No. 171, 172, 174 
buvome pasiuntę Žiugždai 
ir KaČergiui i Newarka, N. 
J.; visos tris negrįžo.

Blankas No. 183 ir 184 
buvome pasiuntę M. Tolubai 
į Fxteer Bor., Pa.; gavome 
žinią, kad jis jas prapuldęs.

Blankas No. 185 ii* 186 bu
vome pasiuntę J. Vasiliaus
kui į Baltimore, Md.; gavo
me žinią, kad jis tas blan
kas perdavęs vietinei rub
siuviu unijai, bot nežinom, 
ką jie nuveikę su jomis — 
negrįžo.

Blankas No. 188 ir 189 bu
vome pasiuntę J. Riktorai- 
čiui į Waterbury, Conn.; ga
vome štai kokį atsakymą: 
“ Blankas priėmęs perdaviau 
draugystėms ant susirinki
mu; draugystės apsvarstę 
auką neskvrė, sekretoriai 
blankas sudegino”.

Blankas No. 194 ir 195 
buvome pasiuntę J. Jaroše
vičiui į Walpole, Mass.; at
sakymo negavome ir nežino
me, ką jis si! jomis nuveikė.

Blanką No. 211 buvome 
pasiuntę Sinkevičiui į Ash
ley, Pa.; gavome atsakymą, 
kad jis perdavė ją į Sugar 
Notch, Pa. ii* minėjo, kad 
aukas rinko ir prisiuntė 
mums, bet mes nei blankos, 
nei auką negavome.
. Blankas No. 219, 220, 221, 
222 buvome pasiuntę J. Šal
čiumi! į Baltimore, Md.; at
sakymo negavome ir nežino
me, ką jis su jomis nuveikė.

Blanką No. 243 buvome 
pasiuntę “Lietuvos Simą 
draugystei” į Waterbury, 
Conn.; gavome atsakymą, 
kad minėta draugystė au
koms rinkti įgaliojo M. 
Dambrauską, kuris surinko 
auką $2.95, bet kad Brook
lyno straikas buvo pasibai
gęs, tai aukas ir blanką nu
siuntę Bostono straikie
riams per “Keleivį”.

Blanką No. 248 buvome 
pasiuntę šv. Stanislovo dr- 
stei; bl. No. 247 — šv. Jono 
dr-stei ir bl. No. 245 — šv. 
Juozapo dr-stei į Waterbu
ry, Conn. — negavome jo
kio atsakymo ii’ nežinome, 
ką su jomis nuveikė.

Blanką No. 254 paėmė 
Bernadas Pauliukonis; pa
reikalavus sugrąžinti, paaiš
kino, kad auką nerinkęs, o 
blanką sudraskęs.

Blanką No. 268 pasiuntė
me A. Kendrickui į Maha- 
noy City, Pa. — atsakymo 
negavome.

Blanką No. 244 buvome 
pasiuntę šv. Kazimiero dr- 
stei į Waterbury, Conn., ga
vome labai indomą atsaky
mą, kurį ir talpiname taip, 
kaip laiške buvo parašyta:

“St. Casimir’s Society 
Secret.,

Geo Milauskas
Waterbury, Conn. July 8. 

’13.
Gerbiamas Tamsta A. Le- 

lis: —
Paieškai 1 blankos nuog 

Šv. Kazimiero Draugystės, 
blankos No. 244. Taigi, duo
du jums atsakymą vardan 
visos draugystės, kad Tams
tą blanka pasiliko visai į 
gurbą įmesta ir sudeginta 
delei tos priežasties, kad 
draugystės vienas sąnarys, 
kuris buvo pas Jumis, ma
tė, kam tos aukos buvo ren
kamos; kada kriaučiai gau
na aukauti} pinigą, tai be-

______ KATALIKAS
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gerdami ir suminga saline 
pas barą. Taip pranešė 
draugystei parvažiavęs jos 
sąnarys, ir draugystė atme
tė auką klausimą į šalį, o 
Jūsų blanką į gurbą.

Taigi, Tamsta gąsdini, 
kad tie, kurie nesugrąžino 
blanką, bus viešai garsina
mi per laikraščius. Meldžia
mas gali sau garsiu t kur no
ri, vienok mes Tamstai iš 
gurbo blankos nesujieškosi- 
me.

Protokolą Sekretorius,
Jurgis Miliauskas.”

Auką įplauka:
Suaukota per blankas $1,- 

183.27.
Suaukota be blanką $2,- 

773.95.
Aukos Brooklyno ir New 

Yorko dr-sčią $420.00.
Nuošimtis nuo darbinin

ką algą, kurie susitaikė su 
darbdaviais ir dirbo laike 
straiko $2,125,72.

Per generališką valdybą 
paskirta pašelpos $3,100.00.

Visokią auką įplaukė lai
ke straiką abelnai $9,602.94.

Tuomet straikieriu rado
si 1,673 asmenis. Tokiu bū
du kiekvienam asmeniui pri
puola auką $5.74.

Išlaidos:
Pašelpos straikieriams 

nuo 17 d. sausio 1913 m, iki 
22 kovo išmokėta $12,002.00.

Užlaikymas virtuvės $70.- 
94.
Advokatui užmokėta $505.- 

00.
Atmokėta straikieriams, 

sėdėjusiems kalėjime $236.- 
29.

Bylos apeliacija D. Paš
kevičiaus $200.00.

Išpirkimas drg. Luckaus 
iš kalėjimo $>00.00.

Įvairios bylos — popera, 
krasa, kelionės, pikietos ir 
tt. $1,245.91.

Šelpimas ną^laičią $38.00.
Spauda $9.20.
Liudininkams už išliki

mą dienos iš darbo laike už
baigimo bylu po straiko 
$18.20.

Abelnai išlaidos siekia 
$14,826.48.

Iš išdo unijos 54 ii1 58 iš
mokėta $5,223.54.

Mes, 54 ir 58 skyrių rub- 
siuviai širdingai dėkojame 
visuomenei už aukas.

Išdavėme tokią atskaitą, 
kokią mes turime — tegul 
visuomenė sprendžia. Jaigu 
kas norėtą! ką nors daugiau 
žinoti, galima atsišaukti, o 
bus paaiškinta.

Šelpimo komitetas:
Pirm. J. W. Buchinsky,
Rast. A. Lelis,
Išd. P. Mačys,
Kom. atskaitos prižiūrė

jimui:
W. Wichert,
J. Chižius,
Steponas Karvelis.

EKONOMINIS SIBERI- 
JOS IŠSIVYSTYMAS.

Žemdirbystė Siberijoje 
nepaprastai smarkiai kįla, 
gerinasi ir vystosi. Kiekvie
ni metai tuo atžvilgiu atne
ša didelį pažangumą, taip 
kad toji šalis, apie kurią 
nesenai buvo kalbama kai
po apie “didelės ateities ša
lį”, įžengia jau konkretiniai 
į eiles salią, kurios papras
tai laikomos pasaulio svir
nais. Siberijos javą produk
cija ant visą pasaulyj tur- 
gaviečią šiandie .sutinkama 

ir visur turi knogeriausią 
pasisekimą.

Du pamatiniu veiksniu 
ligšiol veikė prieš Siberijos 
žemdirbvstės išsi vvst vma: 
trumpas vasaros laikas ir 
ankstyvos šalnos, taippat 
darbininką stoka. Delei to 
javu valymas atsibūdavo 
labai sunkiose sąlygose ir 
pagaliau pritruko jau laiko 
rudens sėjimams. Ypatin
gai nepaprastai buvo apsun
kintas dobilu valymas, taip 
kad del pašaro stokos ne
buvo galima per žiemą iš
laikyti inventoriaus. Uki- 
ninkystės sąlygos persikei
tė tik tuomet Siberijoje, 
kuomet ten atsirado žem
dirbystės mašinos. Šitos ma
šinos ten įvedė formalę per
versme. Šiandie kuone vi
sas javu suvalymas ir že
mės apdirbinėjimas atlie
kamas išimtinai mašinomis, 
taigi žymiai greičiau, ir to
dėl tuo budu keliama žem
dirbystės kultūra ir turima 
pakaktinai pašarties galvi
jams. Galima drąsiai tvir
tinti, kad nei vienoj pasau
lio šalyj žemdirbystės ma
šinos neatlošė taip svarbios 
rolės, kai kad Siberijoje.

Siberija, sulyginus su ki
tais Rusijos valstybės ap- 
skričiais, šiandie yra di- 
džiausiuoju žemdirbystės 
mašiną konsumentu. Perei
tais metais Siberijon gele
žinkeliais nugabenta įvairią 
žemdirbystei mašinų ir i- 
rankiu vertės 25 milijonu 
dolerią. Jei sulygįsime že
mės plotus, apdirbamus Si
berijoje ii’ europinėje Rusi
joje, tai pasirodys, kad ant 
vienos dešimties Siberijoje 
išpuola tris sykius daugiau 
visokiu mašiną, negu euro
pinėj Rusijoj. Mašiną par
davimo ir pirkimo organi
zacija Siberijoje randasi 
valdžios globoje, kuri sten
giasi užbėgti (?) visokioms 
suktybėms. Siberijoje dides
ni!! sankrovą su žemdirbi- 
nėmis mašinomis randasi 
aplink 250. Kuone visos ma
šinos paeina iš Amerikos, 
nors pastaraisiais laikais 
aną jau daug pristato ir 
Vokietija.

Tasai Siberijoje žemdir
bystės išsivystymas labai 
daug ateityj užkenks euro
pinės Rusijos žemdirbystei, 
kur ypač senobini!! budu 
apdirbama žemė.

BRANGUMAS IR MER
GAIČIŲ AUKLĖJIMAS.

Stebėtiną apsireiškimą 
pažymi angliški laikraščiai 
pasiremiant informacijomis 
iš Tokyo. Šitai kuomet te
nai kas metai mokvklas lan
kančią bernaičią skaitlius 
nuolat didinasi, mergaičią 
skaitlius žymiai mažėja. 
Vieni kaltina už mergaičią 
sumažėjimą naujai užgirtą 
mokykloms mokslo progra
mą, kuriam prilygti negali 
menkai prasilavinusios mer
gaitės. Tečiau dalyką žino
vai už tą nemalonu del mer
gaičią apsireiškimą kaltina 
naujai gimusią reakcijos 
sriovę ir — brangumą. Pir
maisiais metais po karui su 
Chinija, o dar labiau po pas
kutiniam karui su Rusija, 
imta mėginti praplėsti mo
terims teisės, bet tasai “ly- 
čią sulyginimas” pagimdė 
baimę konservativą sferose, 
kurie panaudoja visokius 
jiems galimus budus, bile 

tik sulaikius emancipaciji- 
nį judėjimą. To judėjimo su
laikymui daugiausiai prisi
tarnavo valgomąją produk
tą pabrangimas. Imta dary
ti taupumus ant daiktu, ku
rie buvo laikomi nedaug rei
kalingais, būtent, sulaikyta 
mergaitės nuo apšvietimo, 
gi tokioj šalyj, kur seniau 
ir šiais laikais moterįs lai
komos beveik vergėmis, tok
sai taupumas plačiai rado 
sau atsakančią dirvą ii* vei
kiai prigijo. Konservativu 
tasai laimėjimas labai liūd
nai atsiliepė į Japonijos mo
teris. Dideli karai pagimdė 
dideles valstybei skolas, po 
kuriu sunkenybe šalis ste
na; Japonijos diplomatai ii1 
politikai mėgina savo vals
tybę sulyginti su didžiausio
mis pasaulio valstybėmis, 
kam reikalinga atsakantis 
finansinis stovis, didelės ar
mijos užlaikymas, augšti 
ančdėliai, kuriais apkrauta 
visokie kasdieniniam naudo
jimui reikalingi daiktai — 
tą viską krūvon suėmus 
gimdo brangumą, o paskui 
aną seka mergaičių apšvie
timo sumažėjimas.

Susirgęs. Romoj laikinai 
viešėdamas susirgęs Rusi
jos ministerią pirmininkas 
Kokovcev.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
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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 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. į
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa- 

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Fabrikanto byla. Berlyne 
prasidėjusi byla prieš Krup- 
po ginklu fabriko vieną direk
torių, kuris kaltinamas už 
papirkinėjimą karo minis
terijos valdininką, kad iš 
j ii išgavus visokius valdžios 
pienus ir ginklą užsakymus.

Prakalbės į oficierius. Se
kantį mėnesį Romon pribu
sianti Suv. Valstiją vieno 
karo laivo oficierią ir juri
ninką ekskursija. Norima 
juos prileisti audieneijon 
pas šv. Tėvą. Pastarasis 
manąs į svečius prakalbėti.

— Žmogus nekuomet nie
ko nepraranda būdamas 
mandagiu.

—Ne?—O jei tramvajuje 
savoi! vieton užleidžia mo
teriškę, ar tai tos vietos ne
praranda ?

Šaulys: — Visuomet man 
vienoda laimė! Nesenai tu
rėjau progą nukeliauti į A- 
rizoną, bet Teddy į ten nu
keliavo greičiau ir visus 
liūtus iššaudė!

Jim: — Sam, ar tu žinai, 
kas pirmutinis aplaikė ži
nią be žodžią?

Sam: — Ne.
Jim: — Juk Noe, kuomet 

pamatė karvelį su alyvos 
šakute.
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