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Teutonai užpuola 
j rusus visu frontu
Nori sulaikyti amu

nicijos gabenimą
Potvinis padare daug biedias.

Bombos ant aeroplano.

LONDONAS, liepos 17. 
— Didžius žygius teutonai 
pradėjo daryti prieš rusus. 
Teutonai yra suplenavę mi
lijoninę rusų armiją ties 
Varšava it i maišą uždary
ti. Von Mackensen veikia 
iš pietų, von Hindenburg 
veikia iš šiaurės Lenkijoj. 
Juodu varosi vienas antrą 
pasitikti. Juodu rankas pa
siduos kur nors tarp Varšu
vos ir Lietuviškos Brastos, 
ty. Į rytus nuo Varšavos. 
Tuomet rusų milžiniška ir 
geriausia armija, susidedan
ti iš daugiau, kaip milijono 
kareivių, bus apsupta iš vi
sų pusių. Dabar vokiečiai 
veikia prieš rusus visu fron
tu, išskiriant vietas i vaka
rus nuo Varšavos, nes ten 
rusų pozicijos yra tokios, 
kad ir teutonams neįkanda-1 
mos. Gi šiaip teutonai vei
kia nuo pat Baltikos pakra
ščių iki Rumunijos parube 
žiu. Iš Bukovinos austrai 
veržiasi Į Besarabiją.

Smarkiausi, vienok, vei
kimai šiaurinėj ir pietinėj 
Lenkijoj. Šiaurėj, kur von 
Hindenburg turi arti aštuo- 
nių korpusų, iš Thorno dar 
ateina keturi korpusai su
stiprinti jėgas.

Pagal vokiečių praneši
mų, šiaurinėj Lenkijoj vo
kiečiai, paėmę Przasnysz, 
pasivarė dar tolyn ,arčiau 
Varšavos.

Žemaitijoj teutonai varo
si pirmyn. Perėjo per 
Ventą į šiaurę nuo Papilės. 
Rusai atkakliai čia grūmėsi, 
bet nesulaikė teutonų.

Kariniai ekspertai sako, 
jog kaizeris nukreipė du 
trečdaliu savo jėgų prieš 
rusus. Gal ne tuščia pas
kala paleista Berlyne, kad 
von Hindenburg sumanė to
kį žygį, kuriuo bus rusams 
užduota toks smūgis, kad 
jie neatsipeikės, kol šis ka
ras tęsis.

Akiveizdoje tokių teuto
nų žygių Petrogradas ne
nusiminęs. Rusų kariniai 
ekspertai sako, kad teuto
nai atsidaužys kumštis, be

bandydami Varšavą apsup
ti.

Washington, D. C., liepos 
17. — Dabar pasirodo, kad 
Amerikos vokiečiai sudarė 
milžinišką suokalbį arba su
sidarė fanatikų, kurie grą- 
sinimo laiškais nori sulai
kyti gabenimą amunicijos Į 
Europą. Jei yra suokalbis, 
tai jo pirmutinis žingsnis 
buvo padarymas ekspliozi- 
jos kapitolioj ’ ir padegimas 
Suv. Valstijų karinio laivo 
Wyoming.

Vienam . Washingtono 
laikraščiui rašoma, kad vo
kiečiai sudarę suokalbi, kad 
dėti bombas ant amunicijos 
laivų. Tame laiške sakoma, 
jog suokalbininkai po dvie
jų savaičių ims veikti vi
suose didžiuose Amerikos 
uostuose. Pradžia jau pa
daryta. pirmas tai buvo 
Holt (Muenter). Suokal
bininkai davę prisiegą tuoj 
nusižudyti po suareštavimo. 
Holt taip ir padarė. Mor
gan turįs Imti nužudytas. 
Antru nužudymui esąs pa
skirtas Spring-Rice. Pas
kui įvardina garlaivius, ku
rie paskirti susprogdinimui.

Cleveland, Ohio, lięp. 17.
— Del gausaus lietaus išsi
liejo upės vidurinėj Ohio 
valstijos dalyje. Prigėrė ke
turi žmonės, o nuostolių pri
daryta $2,000,000. Kaiku- 
rie miestai taip baisiai nu
kentėjo, kaip ir 1913 m. 
Šimtai akrų žemės užlieta 
vandeniu.

Lima labiausia nukentė
jo. Čia atsirado 1,500 žmo
nių be pastogės. Paupiais 
daug sukrauto i kugius šie
no nušlavė vanduo. Daug 
vasarojo išteriota.

Kentono apylinkėse cibu-.’ 
lių laukai niekop nuėjo. Bu-į 
tų buvę 2,000,000 bušelių ci
bulių.

1 — Londonas, liep. 17. — 
Bulgarijos premieras užtik
rino Turkiją, jog Bulgarija judošiais, šalies išdavikais, 
bent iki rudens bus neutra- nes išdrįso straikuoti tokia- Spėjama, jog pakliuvo nuo- 
lė.

O/Y AIRSHIP

Ant Franci jos orlaivio kra ujama bombos prieš pat lėkimą vokiečiu pusėn.

ATSIDAVIMAS ORGANI
ZACIJAI.

Hammond. Ind., liepos 
17. — John Patterson, vie
nas-Barbers’ Union virši
ninkų, buvo išvažiavęs į 
San Francisco parodos pa
matyti. Bet štai unija daro 
savo regulerį susirinkimą. 
Susirinkimo salėn šmakšt ir 
Patterson. ii;,

“Mes manėme, jog Tam
sta Kalifornijoj,” pasakė 
pirm.

“Aš ten buvau vieną die- 
“pas- 
šį su- 
buvau 
namo-

ną,” tarė Patterson, 
kui atsiminiau apie 
sirinkimą, apie kurį 
pamiršęs ir paskubau 
lei.”

Jau 20 metų kaip gyvuo
ja ta unija ir Patterson nei 
vieno susirinkimo neaplei
do.

Tai mat, koks atsidavi
mas organizacijai.

STRAIKAS TEBESITĘ
SIA.

Londonas, liepos 17<
Milžiniškasis anglekastų 
straikas tebesitęsia. Nieko 
Jigšiol nepaaiškėjo apie su- 
s įtaikintą. Anglijoj tie strei
kininkai vadinama tiesiog 

me kritiškame laike. ,žiuron už šnipinėjimą.
I ?

EDISON DĖDĖS ŠAMO 
TARNYSTOJ.

Washington, D. C., liepos 
17. — Suv. Valstijų laivy
no sekretorius Daniels su
mobilizavo šios šalies geni- 
ju s-i šra dė j u s. P irmu t inėj 
vietoj yra Edison. Iš jų 
Daniels sudarė komisiją. 
Kai kongresas bus sušauk
tas, tai Daniels paprašys, 
kad kongresas tą komisiją 
legalizuotų ir duotų jai lė
šas darymui visokiausių 
bandymų. Daniels tikisi, 
jog kongresas tą padarys.

— New York, liep. 16. — 
Lackawanna Steel kompa
nija gavo iš Rusijos užsa
kymų 60 tonų plieninių bė
gių. Bėgiai turi būti gata
vi rugsėjo m. ir bus varto
jami Siberijos geležinkeliui.

— Londonas, liepos 17.— 
Valdžia paliepė trims vy
rams — E. Blythe, Wm. 
Malows ir H. Pim — išsi
nešti iš Airijos. Nes jie vie
šai agitavo prieš karą ir 
stojimą armijom

— Berlynas, liep. 17. — 
George S. Speets, ameriko
nas, suareštuota Berlyne.

NEPASITIKI TURKAIS.

Milanas, liepos 17. — Iš 
patvirtintų šaltinių sužino
ta, kad Turkijai ima truk
ti amunicijos. Vokiečių o- 
ficieriai bloguose santikiuo- 
se su turkų oficieriais. Tur
kai ima skersakiuoti ant vo
kiečių. Dabar jau vokiečiai 
'ima turkams netikėti. Vo
kietijos ambasados archivas 
išgabentas iš Turkijos.

Turkijoj ima stigti mais
to. O amunicijos vokiečiai 
atsisako duoti, nes ji gali 
priešams pakliūti.

Vękietijos ambasados na
rys grafas von Lutzow bu
vęs turkų užmuštas, o ne 
autrfnobiliu važiuojant, 
kaip buvo skelbiama.

PALEIDO THAW.
New York, liepos 17. — 

Harry Thaw, kurs užmušė 
Stanford White ir kurs ka
lėjo devynis metus, dabar 
jau paleistas.

— Bridgeport, Conn., lie
pos 17. — Vienu balsu 16,- 
000 mašinistų nubalsavo 
straikuoti, jei jų reikala
vimai nebus išpildyti. Jie 
dirba Remington Arms ir 
Remington U. M. C. kompa
nijoms. '

pa- 
ant

su. kompanija gat- 
kompanijos ir dar- 
pavyzdžiu. Ir jei 
susitaikinti, bus 

tam tikslui nuskirtas taikos
teismas su teisėju miesto ko norėjo ir ko tikėjosi iš 
majoru. to teismo.

Pripažinta di
desnės algos.

Kuomet tarptautinės gat
vekarių darbininkų unijos 
prezidentas Wm. D. Mahon 
buvo pakviestas majoro 
Thompsono Chicagon pirm 
straiko ant gatvekarių, tai 
b( kalbant apie arbitraciją 
jis pasakė: “Jau vieną kar
tą Chicago  j su mumis pa
daryta humbugas prisiden
giant arbitracija, dabar tė
čiai! pamokinti patyrimais, 
neprisileisime ir kompnija 
neįstengs muilinti akių pub
likai.”

Jis pasakė tiesą. Gatve
karių darbininkai ši karta 
apturėjo tai iš arbitrų, ko 
norėjo ir kompanija su nu
sprendimu sutiko.

Arbitracija darbininkams 
pripažino tris centus vir
šaus už darbo valandą pir
mais metais, o keturis cen
tus — antraisiais. Be to 
ashitraciįla nusprendė, jo- 
(>(‘i darbininkai maxinmtn 
mokestį turi gauti į keturis 
metus, bet ne į penkis, kai 
kad ligšiol buvo.

Kitiems darbininkams, 
dirbantiems kompanijoj, 
taippat pripažinta didesnės 
algos.

SutHnnpinta darbinin
kams valandos naktimis, 
taippat ir sekmadieniais.

Siilyg arbitracijos nus
prendimo, kiekvienas kon
duktorius ar motormanas, 
priimtas darban ant gatve
karių pirm birželio 1916 m., 
gaus mokėti:

Per pirmuosius tris mėne
sius už darbo valandą 26c.

Per sekančius 3 mėn. 28 
centus už valandą.

Sekantį pusmetį valando
je 29c, dar sekantį 30c. 
dar sekantį 31c.

Trečiais metais 32c.
Ketvirtais 33c..
Penktais 35c.
Metų bėgiu nuo birž. 

d. 1916 m. ligi birž. 1
1917 metų augščiau minėtų 
algų lentelė bus pakeista 
vienu centu viršaus, kas pa
galiau ir padarys maximum 

. 36c. valandoje.
Tasai nusprendimas 

lyti tik darbininkus 
gatvekarių. Viršutinių 
ležfnkeilių konduktoriai ir 
motormanai stengiasi susi
taikinti 
vekarių 
bildukų 
negalės

ir

1 
d.

Pranašauja 
gerus laikus.

San Francisco, Cal., lie
pos 16. — Suv. Valstijų 
kongreso pirmininkas, 
Chain]) Clark, kuris viešįs 
čia parodoj, pasakęs kalbą 
pirklybiniai — pramoninio 
kliubo nariams ir pažymė
jęs, jogei dabartiniai blo
gieji laikai baigiasi, grei
tai prisiartysiąs gerbūvis.

Clarko nuomone, bėgyj 
60 dienų visoj šalyj gimsiąs 
nepaprastas pramonėje ir 
pirklyboje judėjimas ir be 
darbo busiąs tik tas, kurs 
iš principo nenorįs dirbti.

Karas Europoje laikinai 
sutrukdė Suv. Valstijų rei
kalus, bet dabar tasai karas 
šiai šaliai teikiąs naudą, 
nes Europai visako bus rei
kalinga.

Užderėjimai -pra matomi 
kuopuikiausi, javų išteklius 
bus didesnis negu kada nors 
seniau.! Ir tas taigi nema
žai prisidės prie gerbūvio.

SAVO ALGĄ PAVEDĖ 
DARBININKAMS.

Akron, O., liepos' 17. — 
P. W. Litchfield, Goodyear 
Tirt' and Rubber kompani
jos dirbtuvių vedėjas, pa- 
,dovanojo savo 15 metų algą 
— $100,000 — tos dirbtuvės 
darbininkams. 15 metų dir
bo tai kompanijai ir sukak
tuvių dieną buvo iškeltas 
jam banketas.

SUAREŠTAVO MILIJO 
NIBRIŲ.

Milwaukee, Wis., liepos 
17. — Robert A. Uihlein, 
milijonierius bra varniu
kas, buvo suareštuotas už 
plakimą arklio. Jau pir
miau milijonierių brolis Er
win buvo už tai suareštuo
tas. Tuomet Robert laikė 
arklį, o Erwin botagu šini- 
kiavo.

— San Francisco, liepos 
16. — Commercial kliu.be 
Champ Clark pasakė: “Aš 
pranašauju, kad už 60 die
nų kiekvienas, kas tik norės 
dirbti, galės gauti darbą 
šioje šalyje ir už gerą algą”.

Gatvekarių kompanijai 
dabar savo darbininkams i 
motus 'prisieis $1,250,000 
daugiau išmokėti. Prie to 
prisidės ir miestas iš ski
riamų jam iš kompanijos 
uždarbio nuošimčių.

! Darbininkai tatai gavo.
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Iš Dienos

Kuomet žmogui pašneki 
apie reikalingumą apsidrau
sti savo gyvastį ant dides
nių sumų, ant $1,000, tai iš
girsti daug atsikalbėjimų. 
Šneka, kad perdaug išmoka
ma, kad pigiau, patogiau 
pašelpinėse dr-jose prigulė- 
'ti. negu susivienijimuose 

•p sti. Bet kur kas 
avių rasime dau- 

. ■ ,y, \ ; n čių, ne gti apsi- 
~ ' ■■ :si’i ant augštesniu’ 

’ O apsidrausti ant 
guOii ir įsirašyti į pašelpos 

skyrių bile kuriame susivie
nijime yra pigiau, negu rū
kyti. Viską, vidutiniškai i- 
mant, aprokuojlune šitaip: 
Vyras 30 metų amžiaus 
prarūko po 10c. dienoje, per 
įlietus $35. Apsidraudžiant 
SLRKA. ant $1,000 ir įsi
rašant į pašelpos skyrių ant 
$14 savaitėje, jo mokestis 
yra tokios: apdraudos $1.37 
mėnesyje, per metus išmo
kės $16.44; mėnesinės ino- 
kesties pašelpos skyriuje 
$1 mėnesyje, per metus $12. 
Išviso per metus sumokės 
tik $28.44. Pridedant orga
ną ir kitus išk
mai imant, iše $30. 
prarūko $35.

Amerika Europos 
akiveizdoj.

Suv. Š. Amerikos Valsti
jos šiandie stovi ant histo- 
rinio persilaužimo, ant ku
rio jas užvedė būtinumo jė
ga, dabartinis karas Euro
poje.

Nuo laikų savo laimingo
sios kcjvos už laisvę, Suv. 
Valstijos džiaugėsi viso pa
saulio tikrąja simpatija, 
kad jos įstengė Anglijos 
jungą nusikratyti ir palikti 
savistoviomis.

Kuomet jaunoji Amerika 
panorėjo laisvės ir del tos 
laisvės pakilo kovon, visos 
kultūringosios tautos tą jos 
veikimą mielai pasveikino 
ir, kiek galint, teikė jai sa
vo pagalbą. Tautų ideoj 
tais laikais Amerika stovė
jo ant augščiausio laipsnio, 
o gali būti, kad ji buvo lai
koma už busimąją galybę, 
tautų laisvės ir teisių apgi- 
nėją.

Bet nuo to laiko praėjo 
metašimtis ir daug kas tuo 
metu atsimainė, kaip seno
joj Europoj, taip Amerikoj. 
Kuomet Europoje laisvės 
judėjimas, iššauktas didžiu
le franeuzų revoliucija, žė
ravo pajungtų tautų širdy
se, laisva Amerika
gerbūviu, kaskartas darėsi 
galingesnė. Trąši 
žemė pilna mineralų ugdino 
turčius-milijonierius, tuos, 
žmones, kurie į keliolika 
metų iš paprastų darbinin
kų pastojo tikrais finansi
niais galiūnais. Prie to vi
so gi visai mažai rūpintasi 
apie įvedimą įšaliu visuo
meninės lygsvaros,- ty, ma
žai buvo atbojama, kad šioj’ 
šalyj, kur yra daug turtų, 
tarpti] mokslas ir inteligen- 
tija. ; ■

Dėlei tų čionai trumpu 
laiku įsivyravo šaltas,des
potuos ir nerūpestingas ka
pitalizmas ir pamynė po ko
jų visokias laisvės ideas, už 
kurias kovojo Wasliingto-

augo

dirva,

venimo reikalų — leidžia 
sunkiai uždirbtus pinigus 
kenksmingiems dalykams, o 
pražiūri gyviausią savo gy- 

rcikalą.veninio

Roosevelto anūkas.

jgį TEDDY ^OOSEVELT UI QN THE BLAČD Ji,
čia parodoma jaunojo Roosevelto sūnūs, kurs kasdien žaidžia pajūryje su Carne
gie’o sunarni Southampton© mieste, N. Y. Apsiverkusis yra Roosevelto sūnūs.

Tas pats vaikutis parodom a augščiau skyrium.

is, apla-
O jis

į si
aut

Žmogus, apsidraudęs 
vo gyvastį ant $1,000 ir 
rašęs į pašelpos skyrių 
$14 savaitėje, jausis kaip
už kokio muro, jausis atsi
radęs saugiausioj tvirtovėj. 
Pavojų musų gyvybei yra 
visur, ne vien kasyklose, 
diijrbtukT’se, skerdyklose. 
Pasitaiko visokių nelaimių 
ir pikninkan važiuojant. 
Esant apsidraudus ir pri
gulint į pašelpos skyrių, ži
nome, jog nelaimei ištikus, 
nebusime varge, nebusime 
apsunkinimu giminėms, 
mirus, neliks žmonos 
vaikeliais skurde. O 
!i leĮišgal i apsisaugo >ti 
skurdo ir vargo? Jei 
randasi pinigų
bjaurei piktžolei — tabokai, 
tai jau būtinai turi pakak
ti pinigų apsidraudimui. 
Tiesiog įstabu, kad nekurie 
žmonės yra tokie trumpa
regiai, jog nepermato gy

o 
su 

kas 
nuo 
jau

kenksmingai

Kaip 
žmonių 
daug yra priežasčių — ne
rangumas, apsileidimas, di
desnis palinkimas prie blo
go, negu prie gero ir 1.1. 
Na, tai jei įpuola į ligą, į 
vargą, jei našlė su buriu 
vaikų lieka be cento, kas 
tam kaltas. Ugi tas, kurs 
vietoj apsidrausti savo gy
vastį ant $1,000 ir įsirašy
ti į pašelpos skyrių susivie
nijimuose, prarūkė tuos pi
nigus. Ar tai ne šelmystė to
lus pasielgimas. Butų gerai, 
jei įstatymų butų reikalauja
ma, kad kiekvienas butų ap
sidraudęs bent ant $1,000. 
Butų gerai, kad butų įstaty
mas, reikalaujantis apsi
drausti nors prieš apsive
jant, kad be apsidraudimo 
ant $1,000 neimtų duodama 
laisnių apsivedimiri, arba, 
kad bažnyčioj šliubų nebū
tų duodama be apsidraudi
mo ant $1,000. Apsidraus- 
ti ant tokios sumos nebus 
sunkia našta. Daug dides
nė našta ir slogutis yra rū
kymas. O ką jau besakyti 
apie svaigalus.

gi išaiškinti tokį 
elgimąsi. Žinoma,

n’as ir kiti šios šalies did
vyriai patriotai. Užuot lai
svės ideų ėmė vystyties pa
sibaisėtina internacionale 
aukso geidulio liga. Atsi
rado auksiniai plutokratai, 
atsirado paiki, be jokios in
teligentijos milijonieriai. 
Nuo to laiko visa šalis pra
dėjo moralįąj ir ekonomi
niai? slysti žemyn: ■~

Įvairiais budais stengtasi 
tą piktą naikinti; sulyg an
glų valdišku aksiomatų su
daryta priešingosios parti
jos ir ąnt to pramanyto pa
stovo pastatyta visas'poli
tikuos bustas, panašus snie
go rūmams ant ledo. Nes j 
šiandie aiškiai matome, kad 
dviejų politikinių partijų, 
demokratų ir republikonų, 
pašėlęs lenktyniavimas ne 
tik kad šaliai naudos neat
neša, bet ątpenč, padaro di
delius nuostolius ir gyven
tojus tempia vargau. Pri
siartinus rinkimams, pilie
čiai nežino katros partijos 
reikia laikyties. Tarp tų 
partijų žymesnio skirtumo 
nežino nei patįs šios šalies 
politikai. -s.

Tuo tarpu Europa grei
tai vystėsi ir neužilgo ėmė 
prilygti Amerikai. Europos 
pramonė ėjo vis galingyn ir 
pagaliau pradėjo stumti ša
lin iš Europos amerikoni- 
nę pramonę. Europa už
pakalyj savęs turėjo seną 
kultūrą ir civilizaciją, tu
rėjo skaitlingą karuomenę, 
ko Amerikai pritruko. Ta
tai, taip dalykams virtus, 
Amerika atsirado tiesiog 
beginklė. Amerikai paga
liau prisiėjo ištempti visas 
savo jėgas, kad palaikius 
savo prekės ant pasaulinių 
turgaviečių. Bet nieko iš 
to neišėjo. Pagaliau Ame; 
rikai prisiėjo savo prekes 
Europai atidavinėti beveik 
pusdykiai. Tie nuostoliai 
buvo grąžinami aplopant 
savo šalyje gyventojus, ma
žinant darbininkams algas 
ir už prekes imant pasibai
sėtinas kainas. Tas atsiekti

buvo galima tuo lengviau, 
kad šion šalin nuolat pul
kais plaukė iš Europos a- 
teiviai, tarp kurių buvo len
gva susirasti pigių darbi
ninkų.

Lygia dalimi santikiai at
sėjo ir kitose pirklybos ša-J 
koše. Kapitalistai speku
liantai, negailėdami, daug 
pelno prisiplėšti pramonės 
lauke, tvėrėsi už valgomų 
produktų ir ėmė jų kainas 
kelti. Mat, valgomų pro
duktų kainų valdžia nekon
troliuoja, tatai jie lupa, 
kaip tik jiems patinka.

Tais ir kitokiais nelega- 
liais keliais todėl atsirado 
ir įsigyveno trustai, kurie 
pagaliau ėmė net pačią ša
lies valdžią valdyti. Daug 
kartų buvo mėginta trus- 
tams užmauti apynasris, 
juos sutvarkyti. Bet iš tų 
mėginimų nieko neišėjo. 
Jie pasirodė tvirtesni už 
pačią valdžią. Ir apsiautė 
visą šalį nuo krašto ligi 
krašto. Tai vis pasekmės 
Suv. Valstijų valdžios ne
apsižiūrėjimo, perdidelės 
laisvės, lengvamanybės.

Ir tokiam tai padėjime 
Ameriką užtiko dabartinis 
baisus karas Europoje.

Dabar Amerika nenoro
mis- turi būti neutralė, nes 
plutokratija. pasidalinusi į 
partijas ir neleidžia V'-'saį 
veikti ir mąstyti Washing- 
tono valdžiai-. Viena pin
ti >kratų dalis stovi teutonų 
pusėje, kita gi — talkinin
kų. Tuo tarpu kaip teuto
nai, taip ir talkininkai A- 
mciikos pirklybą visokiais 
budais trukdo ir tuomi ken
kia šalies vystymuisi.

Dabar prie Suv. Valstijų 
todėl ir galima pritaikinti

patarlę: Tylėk ir Dievą my
lėk. Nes priešingai su svei
ku kailiu neišeisi.

Tai prie ko priveda per- 
didelė vienatį] laisvė ir au
kso geismo liga.

Tuo tarpu Europa pasta- 
čiokaus, pasipeš, pasibaigs 
karas ir vėl atkiuš, gi Ame
rikai atkimšti neleis galin
gieji trustai, kurie neo
ficialiai šią šalį valdo.

Kad Suv. Valstijas išves
ti iš to aršaus padėjimo y- 
ra reikalinga turėti genialis 
šalies valdininkas. Tokio 
šiais laikais kaip tik ir 
trūksta.

Bet gal kuomet nors jis 
atsiras.

Žalia Mėta.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Musų Merginoms.
Noriu pakalbėti mergi

noms apie vieną dalyką. 
Apie tai, kur joms patogu 
butų uždarbiauti.

Musų merginoms patarti
na butų susiieškoti tarnai
tės vietas pas svetimtau- 
čĮijiįs. Patartina eiti tar
nauti didžturčių šeimynos- 
na. Greitai butų galima 
pramokti kalbos, gražių ap- 
sėjimų. Juk tiesa, kad bu
tų gera turėti sau vieną 
švarų kambarį. O tarnau
jant pas didžturčius, tą ga- 
JfiĮma turėti. Dabar dau
giausia musų merginos gy
vena pas šeimininkes, kur 
nešvaru, nemandagus su 
merginomis apsiėjimas ir 
gyvena nešvariose miesto 
dalyse. O dirba kur nors 
skerdyklose, 'atlieka papras
čiausius darbus ir nieko ne
pasimokina, nei jokios nau
dos neturi, neišmoksta nei 
amato, ir ištekėjus tą, ,ką 
dirbo ir išmoko nesunaudos 
namie. O ir užmokestis y- 
ra labai prasta.

Kitaip yra tarnaujant 
pas didžturčius. Gyveni 
dailioj miesto dalyj, kur o- 
ras tyras, gyveni sveikuose 
namuose. O taipgi daug 

I daugiau pinigų susitaupini.

Gera yra del kišeniaus ir 
del sveikatos. Gerai išsi
miega, gardžiai ir sveikai 
pavalgai. Daug pramoksti 
dalyku. Prasilavini, iš
moksti gražaus apsiėjimo, 
mandagumo kalboj. Pra
moksti darbštumo. Gal pa
sakysi, kam aš turiu būti 
darbšti del kitu. Tas netie
sa. Darbštumas bus del sa
vęs, o ne del kito. Jei šei
mininkė priverčia kas die
ną lovą pakloti, tai atrodo 
prievarta, bet kuomet pri
pranti, tai supranti, kad tą 
reikia visados atlikti.

Pas didžturčius pramok
sti, kokias kada drapanas 
užsidėti, kada ir kokius in
dus prie valgio vartoti. Pra
moksti visokiu valgiu ga
minimo, pramoksti naminės 
ruošos, žodžiu, pramoksti 
viso, ka tik gera šeiminiu- 
kė turi žinoti.

Tarnauti nėra, kaip ne
kuriu sakoma, būti vergu. 
Tai netiesa. Jei prisižiū
rėsime i žmones, tai galėsi
me atrasti, jog visi žmonės 
yra vergais. Bet tai jau 
pertoli nuvažiuotumėm sa
vo išvedžioj imuosi“. Nebi
jokime kitiems patarnauti, 
kad būtumėm mes patar
nauti.

Be abejonės, yra nepato
gumu ir pas didžturčius 
tarnaujant. Nesi liuosa 
šventadieniais. Neliuosi 
vakarai. Turi po pusdieni 
liuesą savaitėje. Niekur 
šiam pasaulyj nėra, kad vis
kas o viskas butu gerai. Bet 
lietuvėms labai butu patar
tina eiti tarnauti didžtur
čių šeimynose.

Apie tai rašau iš savo pa
tyrimo. Lietuvaitė.

Įvairios žinios
Rusijos caras patvirtino 

ir liepė paskelbti ministe- 
riu tarvbos nutarimą — ne
duoti ‘tolinus pašelpos tą 
kareiviu šeimynoms, kurie 
bus patįs pasidavę prieši
ninkui nepavartojus , jam 
ginklo, arba kurie bus pabė
gę iš armijos. Kad vietos 
vyriausybė apie tokius ka
reivius žinotų, viršiausias 
rusų karuomenės vadas įsa
kė, kad karo viršininkai, ga
vę žinių apie tokius karei
vius, tuojau pavardes pra
neštų jų gubernijų guber
natoriams.

. Vokietijoje laikraščiai 
vėl ragina gyventojus duo
ti valstybei auksą ir sidab
rą. Vokiečių karo ministe
rs išleido atsišaukimą, kad 
stotų veikiančiosios karei
vi jos* eilėsna visi opolčencai 
vyresni 45 metų.

Eina žinios, kad esą kas
kart daugiau augšto pasto
vio žmonių linksta ton pu
sėn, idant Rusijos sostinė 
butų perkelta iš Petrogrado 
kitan miestan. To priežas
timi esąs nesveikas Petro
grado klimatas. Vieni no
ri, kad sostinė butų perkel
ta Kievan, o kiti — kokion 
Krymo vieton, kur busią la
bai patogu pasidarius liuo- 
sam Dardanclių keliui.

Čekai išleido manifestą, 
kuriami“ Austrijos ciesorių 
Praną Juozą skaito čekų 
tautos priešininku, nevertu 
nešioti Čekijos karaliaus 
titulo. Tame manifeste jie

“DIDĖLE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas <c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas. ♦ "
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

reikalauja čekų tautai ne- 
prigulmybės, išreiškia norą 
atsiskirti nuo Austro-Ven
grijos ir reikalauja, kad bu
tų sutverta atskira čekų 
valstybė.

Petrograde ir jo apylin
kėse uždrausta kalbėtieš te
lefonais nerusiškai. Tai 
daroma, kad sutramdžius 
vokiečių šnipų darbą.

Valstijos Georgia legisla- 
tura priėmusi istatymains 
projektą, kuriuomi uždrau
džiama baltiesiems iiiokyto- 
jams mokinti nigerius vai
kus, gi nigeriams mokyto
jams — baltuosius vaikus. 
Tasai uždraudimas palyti 
kaip viešąsias, taip ir pri
vatinės mokyklas.
~-- ----—7--—-— “Tt 

N Telephone Yards 6685 H
B S|B Lietuviška Drapanų Krautuvė B 
s • . 1 . yUžlaikau didžiausiame pasiriil-' t 
f kime vyriškų apredalų. nkrybejlių. B 
■ čeverv'.ų, ,'ni heterų, vyrų ir ■ 
g vaikų; laipi,- Vynėkų siūty Ir ovėr- • g 
g kotų. !t. cm-r-y

> JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 
? 3252 54 5. Morgan St.
S CHICAGO, ILL. "' 1

Idt. s. a. šlakiene;
■ SPECIALISTE
H MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. ■
_ Tel. Drover 6326 CHICAGO^ ILL.. P

Tel. Randolph C24G I

i A. A. Slakis s
i ADVOKATAS |

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, 111. 
Kes. 3255 So. Ilalsted St.

Tel. Drover 5326
m

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ RUSU 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuo.janio, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigu. Nauji . vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už Įiusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $35 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kat-llin Vikare .1 iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
karo.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1666 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — iv. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave..
Kampas 46 gatvėn.

Nuo 3 vai. vakare kasdiena

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok - 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klcsosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
rašylf Platesnių žinių.
American School of Langnafiea

1741 W. 47th Street. Chicago.- 'ft
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

KAIP ŽMOGUS PATS 
SAU PASTOJA PRIEŠU.

Daugelio nepalaimų žmo
nės patįs yra kalti, dauge
li ligų žmonės patįs užsi
traukia ant savęs. - Taip 
tai žmonės patįs sau pasto
ja priešais.

Buvo jau nekartą minėta, 
kad tūli mikrobai skleidžia 
ligas, kad jie tarp mus mir
tį skleidžia. Todėl jie yra 
musų baisus priešai ir šne
kame, kad jie atsirado, i- 
dant mums kenkti. Bet 
paskutinis yra klaidingas 
manymas. Kur kas dides
nė mikrobų dalis mums jo
kios blėdies nedaro ir ne
gali padaryti. O tie, kurie 
mums kenkia, tai mes juos 
patįs užsitraukiame. Imki
me nors vieną rūšį mikro
bų, kurie mirtį skleidžia 
tarp musų. Imkime džio
vą. Džiova yra limuama li
ga ir ją pagimdo tam tik
ri mikrobai. Nuo džiovos 
ftuinstančiai vyrų, moterių 
ir vaikų kasmet išmiršta. 
Yra tai viena skaudžiausių 
rykščiij žmonijos. O žmo
nija galėti} nuo jos atsikra
tyti per kelis metus, jei tik 
pasiryžtų. Taip galėtų ją 
prašalinti, kaip kad maleri- 
ja buvo prašalinta Kuboj 
ii’ Panamos kanalo juostoj. 
Žinome, kad visokia liga 
skleidžiasi tik tam tikrose 
aplinkybėse. Jei pataisysi 
aplinkybes ir išnaikinsi li
gas. Jei tik natūraliai gy- 
ventumėm, tai džiovos tarp 
mus taip nebūtų, kaip kad 
tjos nėra tarp liūtų ir tigrą, 
ir laukinių gyventoju. Mes, 
vienok, negyvename natū
raliai. Gamtos įstatymai 
reikalauja, kad alsuotumė
me tyru oru; bet mes lau
žome tą įstatymą, einame 
prieš jį, o kuomet esame 
už jo laužymą baudžiami, 
tai šaukiame, kad gamta1 y- 
ra žiauri už užleidimą ant 
musų džiovos mikrobų, ku
rie mus skerdžia,‘kaip mei
tėlius.

O mokslo vyrų ištyrimai 
rodo, kad didžiumos ligų 
yra priežastimi mikrobai, 
tie mažutyčiai gyvūnėliai, 
kuriuos sunku ir per padi
dinamą stiklą žiūrėti. Ma
tant, kiek žmonių dienoje 
tie gyvūnėliai išpjauna, tai 
neįstabu, kad žmonės jų 

labai bijo. Bet retas paste
bi tą, kad žmonės vis mirš
ta nuo kokios nors ligos, 
nuo kokių nots mikrobų, o 
gyvuliai tuo tarpu nuo jų 
negaišta, arba tik retuose 
atsitikimuose. Apskritai i- 
mant, turime pasakyti, kad 
gyvulių mikrobai neužkabi- 
na, o atakuoja tik mus. 
Vienok, kuomet mes pasta
tome gyvulius ar augmenis 
į nenatūrali stovį, kaip kad 
su savimi per kvailumą pa
darome, tai apsarginame 
augmenis ir gyvulius, ty. ir 
juos ima atakuoti mikrobai, 
nes jų organizmas nepajė
gia atsilaikyti. Taigi gy
vuliai kenčia del tos pats 
priežasties, kaip ir žmogus.

Ilgainiui žmonės, be abe
jonės, išmoks tą lekciją, jog 
jie negali, apsieiti, negali 
sveikais būti be tyro oro ir 
saulės šviesos; išmoks žmo
nės, kad nereikia susigru-

dus gyventi, išmoks, kad jei 
pildysime gamtos įstaty
mus, tai ligos nelies mus, 
mikrobai nekenks mums. 
Jei beždžionę, uždarę nar
ve, laikysime tvankiame fi
re, tai ji apsirgs džiova, gi 
jei laikysime tyrame ore, 
tai ji bus sveika. Mes patįs 
save galime apsisaugoti nuo 
tos ligos, naudodamiesi ty
ru oku.

Dabar pakalbėsime apie 
kitą mikrobų rūšį. Mielės 
yra mikrobų rųšis. Gal tas 
keistai išrodo, bet taip yra. 
Kuomet mielių nulodama 
duonmaišin, tešla kįla; tas 
darosi mielių mikrobams 
veikiant. Mielės verčia 
■cukrų į alkoholį ir anglia- 
rugštį. Todėl mielės varto
jama alkoholio darymui. 
Alkoholis yra naudingas 
daiktas. Apščiai vartoja
mas pramonėj. Alkoholis 
gerai dega iir vartojamas 
kurui. Ir, kaip kuras, pi
giai atsieina, pigiau, negu 
gazolinas. Kaikurie sako, 
kad alkoholis užims vietą 
gazolino ir bus vartojamas 
automobilių varymui ir va
rymui kitokių mašinų. Tai
gi matome, kad mielių mi
krobai gali Imti sunaudoti 
geriems dalykams — dary
mui alkoholio, kurs naudin
gas pramonėj. Bet ne visi 
žmonės turi pakaktinai sen- 
so. Daugelis žmonių geria 
alkoholį. O alkoholis yra 
nuodai visokiai gyvybei, vi
sokiems augmenims. Todėl 
ir išeina, kad mielių mikro
bai vietoj būti musų geriau
siu prieteliu, pastoja pik
čiausiu priešininku, gal 
bjauresniu priešininku, ne
gu džiovos mikrobai Per 
kvailybę arba nežinystę už
sitraukiame džiovą, bet dar 
per didesnę paikystę nuo
dijame save alkoholiu.

Alkoholis jokio gero ne
daro musų organizmui. Dar
gi laikui bėgant susargina 
visą organizmą, ypač sme
genis.' juk ne be reikalo 
daugelis alkoholikų paten
ka beprotnamiu. O jau 
buvo aiškinta, kaip alkoho
lis susilpnina organizmą, 
kad jis negali atsiginti nuo 
kenksmingų mikrobų.

Alkoholis ir džiova ran
ka rankon eina. Tai talki
ninkai. Karčemose, kur 
Kinkuojama svaigalai, ran
dama daugybės džiovos mi
krobų. Tose nešvariose, 
tvankiose vietose privįsta 
mikrobų, ir jie kimba į at
silankyto  jus, nusilpnintus 
alkoholiu ir prikliu oru.

Apie mikrobus ir jų veik
mę susekė garsus francuzų 
mokslo vyras Pasteur. O 
apie džiovos mikrobus su
sekė garsus vokiečių mok
slo vyras Koch. Džiova 
tūkstančius žmonių išveda 
iš šio svieto kasmet. Ata
kuoja žmones visur, kur tik 
jie susigrūdę. Dabar, kuo
met žmonės žino apie tą li
gą, apie džiovos mikrobus, 
kada žmonės žino, kame li
gos mikrobai veisiasi, kada 
ima žinoti, kaip nuo jų iš
sisaugoti, tai reikia tiketies, 
kad neužilgo džiovininkų 
skaičius labai žymiai su
mažės. Dabar jau mirimų 
skaičius nuo tos ligos ma
žėja. Štai Chicagoje už

savaitę, nuo gegužio 29 d. 
ikj birželio 6 d., šiemet, mi
rė 80 žmonių, o pernai per 
tą pat periodą mirė 85 žmo
nės. O kuomet žmonės e- 
nergirigai stos prieš džiovos 
talkininką-alkoholį, tai tuo
met kova dar pasekminges- 
iiė bus.

Kaip ištyrimai rodo, tai 
džiovos mikrobai negali 
veisties kitur, kaip tik or
ganizmuose. Būdami ne or
ganizmuose jie ilgainiui žū
sta, o jei pasitaiko saulės 
šviesa, tai jie urnai užmu
šami. Todėl supratimui a- 
pie džiovą sklystant tarp 
žmonių, gali ateiti laikas, 
kuomet džiova visai išnyks. 
Žmonės ją išnaikys taip, 
kaip kad išnaikino vilkus, 
kurie gyveno miškuose ir 
daug blėdies žmonoms da
rydavo. Bot džiovos mikro
bai ir alkoholis daug kar
tų daugiau blėdies daro, ne
gu vilkai yra padarę. Kaip 
žmonės prieš vilkus karia
vo, taip dabar privalo pasi
ryžti kariauti prieš džiovą 
ir svaigalus.

Aukos Tautos 
Fondui.

WATERBURY. CONN.
Vietos Tautos Fondo ko

mitetas liepos 4 d. turėjo 
susirinkimą ir išdavė at
skaitą nuo rengto “teatro- 
baliaus,” atsibuvusio gegu
žės 31 d. š. m. Ineigų bu
vo $185.70, gi išlaidų $55.31. 
Gryno pelno liko $130.39.

Toliau:
“Aido” dr-ja sukolekta- 

vo svetainėje savo pareng
to vakaro metu $10.71.

Šv. Agotos dr-ja aukojo 
$11.30.

Kazys Valuckas dienos 
uždarbį $2,00.

J. V. Kovas $1.00.
J. B. Šaliunas 60c.
Kningučių “Tėvynės A- 

šaros” parduota už $24.70.
Viso labo todėl surinkta 

$189.70. Pirmiaus išsiųsta 
iš Waterbury $724.32, tai 
viso iš čionai Tautos Fon
dui išsiųsta $914.02.

J. B. Šaliunas.

ENGLEWOOD, ILL.
Aukos, surinktos nuken

tėjusioms del karo Lietuvo
je per prakalbas, atsibuvu
sias liepos 3 d., š. m., W. 
E. Burns svetainėje, 6252 
So. State gat. Prakalbose 
dalyvavo p. St. Šimkus.

Sekanti asmenis aukojo: 
Jonas Karvelis $5.00.
Po $2.00: Ona Mileraitė, 

Juoz. Steponaitis, Pranciš
kus Sūrokas.

Po $1.00: Kaz. Dargis, V. 
Klovas, S. Kukanauskis, J. 
Balabanas, D. Alsis, A. 
Daknis, D. Šurkus.

Po 50c:. P. Grigulis, L. 
Srebolanas.

Smulkesnių aukų surink
ta $5.31.

Viso surinkta $24.31.
Aukos pasiųstos Tautos 

Fondui.
Gal gerbiamųjų aukoto

jų pavardės nėra gerai už
rašytos, tatai malonėkite at
siliepti, gi mes tai mielu 
noru pataisysime.

Kaz. Dargis,
6062 Lafayette avė.

— Londonas, liep. 16. — 
Sir Edward Grey, kurių a- 
kįs buvo apsilpusios, dabar 
atsilsėjęs ėmė vėl dirbti.

Chicagos bednos šeimynos
gaus Ledo dykai

vEL šią vasarą
bėdinos Chicagos 

k šeimynos gaus nuo
Consumers kompanijos ledo dykai.

Laike baisiai karštų dienų, bėdi-
ui ir ligūsti vaikeliai ypač pasinaudos
iš šito dykai dalinamo ledo.

Per gražų sandarrbavimą įvairių
labdaringų dr-jų — dykai dalinamo

ledo paliudijimai bus išdalinami. Bile
kokis iižsipilnejusi asmuo gali gauti 
vieną iš tų paliudijimų atsilankant
prie bile kokios labdaringos dr-jos
žemiau išvarrdintos. Kuomet tinka-
mai pasirašytas ir įteiktas į bile kokį 
Consumers kompanijos sandelių ofisą, 
kurie žemiau išvardinti, tas paliudiji-

mas, duoda privilegijas to paliudijimo
nešėjui gauti 15 svarų ledo, kurs yra 
gvaranluotas, jog yra čystas. Tas le-
das taip bus dalinamas, kaip reika
laujamas per ištisus metus.

Consumers Company

PRESIDENT

n- 65101
FREE K» CERTIFIC ATE

CONSUMERS COMPANY 
CHICAGO

Mr.

residing at

and believe b.

The bearer of this certifi
cate. on surrendering the 
same at any of our depots 
shown on the back hereof, 
on any working day in the 
year 1915. will be given 
fifteen pounds of ice. No 
wagon deliveries made on 
this order by the company.

Copy of Certificate Entitling Bearer to 15 Pounds of Ice

Gentlem

.entit

am periffh illy acqi|aj

hare in y it

Signed

Address

Office or church.

r Free

with the bearer

isfribution.

Viršuje parodomas paliudimas gaunama pas 
bile koki daktarą, kunigą, pasterių, rabiną, 
nuo Salvation Armija arba Voluhteers of 
America, nuo bile kokio per derinio Juvenile 
Court arba Visiting Nurse Association, nuo 
moterių organizacijos arba labdaringos or
ganizacijos, arba administracijoj šito laikraš
čio “Kataliko”.

Consumers Co. sandeliai, kur 
dykai ledas duodama su paliud.

Vieta ir telefono numeris.
9328 Anthony ave., Chicago 99.
61st and Blackstone ave., Hyde

Park-
1303 Wrightwood ave., Lincoln 1417. 6105 Universary ave.. Hyde Park 
Division and Hooker st., Superior 1540 

NORTHWEST SIDE
1733 N. Kildare ave., Belmont 7657 
3801 Milwaukee ave., Humboldt 357 

' SOUTH SIDE
34th str. and So. Racine ave., 

Yards 890.
400 Root str., Yards -6831.
35th and Normal ave., Yards 217.
47th and Normal ave., Yards 632. 
640 W. 65th str.. Wenthworth 583. 
3973 Vincennes ave., Oakland 3848. 
6114 S. La Sal'e st., Wentworth 526.

Vieta ir telefono numeris.
1502 Indiana ave.. Calumet 1014. 

NORTH SIDE
5245 Broadway, Edgewater 191.

82nd str., and Railroad ye., S,
cago

131.
564.

770.
7656 S. Chicago ave., Hyde. Park 487 

WEST SIDE.
2512 W. Fulton st., West 1223.
Crawford ave. and Kinzie st., Kedzie 

' 2225' 
N. Curtis st., Monroe 978 

SOUTHWEST SIDE.
st., and Western ave., Canal 500. 
and Sngnmon sts.. Canal 1737. 
S. Ashland ave., Canal 195.
S. Western ave., Yards 494.

2608

18th 
18th 
1506 
3808

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. SiĖion paduodame surašą tokią kningy, kurias vargiai kitur gausite.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovą. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapių, 
kaina 5c., SLA. nariams 3c.

2. — KĄ DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenkų kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusi., kaina 10e., SLA. nariams 8c.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA. nariams 15c.

4. — VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., kaina 20c., SLA. nariams 15e.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15e., SLA. nariams 10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ, o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčią. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10e., SLA. na
riams. 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu
slapių, kaina 5c., SLA. nariams 4c.

8. — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimą Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5e., SLA. nariams 
3c. /

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poema. Parašė 
Adomas Mickevieia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andžiulai- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn. 
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema. 
Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na
riams 8c>

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40e., 
SLA. nariams 20c.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmų, 
septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valinčius. 
So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikelių. Lietuvių kalbon išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pas, 1900 m. 69 pusi., kai
na 20e., SLA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Parašė kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8e.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi., kaina 75c., 
SLA. nariams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c. •

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Parašė Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. New York, N. Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos soeioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pasakojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusi., kaina 10c., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Mažas paminklas nuo SLA. Parašė Jr. Jonas. 
1898 m. Pusi., 20c kaina 20c., SLA. nariams 10c.

25. — “APŠ VIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo čienia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dėldieniniai nasikalbėjimai mainerio su lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. Išleista kaš
tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapių, čienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 puslapių, su 
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu iš 102 pasa
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50.

28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai nusipirkit dviejų veiksmų 
komediją ir dažinosit. Ši kningelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c.

A. B. STRIMAITIS, 307 W. 30th Street, NEW YORK, N. Y,
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Sužeistas 
lietuvis.

Traukinis skriste skrenda 
per žalius laukus, per miš
kus. Vis artyn ir artyn... 
Beliko kelios stotis — ir 
Lietuva. Bėgu i vieną, i 
kitą stotį, klausaus, dar nie
kur negirdėti* lietuviškai 
kalbant, o, rodos, jau reikė
tų... Prasideda Vilniaus a- 
pygardos, bet dar lenkiškai. 
Argi ir Kauno gubernijoje 
bus tas pat? Liūdna? Liūd
na. Bet ne, negali būti: 
skaičiau laikraščiuose, kad 
Lietuva atgijusi.

Kaip senai bebuvau Lie
tuvoje! Tur būti, viskas 
persimainė... Metai slenka 
ir viskas mainosi. Gal ne- 
bepažįsiu gimtojo kaimelio: 
gal iškirto miškus, išardė 
dirvonus — ir liko pliki, 
nuogi laukai.

Mylėjau aš Lietuvos ą- 
žuolynus iš pat mažens. Aš 
juose augau, bėgiojau, ga
niau; užaugęs gėrėjaus jais 
ir rasdavau paguodos po j u 
tamsiomis galingomis šako
mis; ir sopėjo širdį, žiū
rint, kaip juos naikino, ii 
kas metai darėsi vis dides
ni tuščių dirvonų plotai... 
Man ašaros veržėsi matant, 
kaip žmonės nebrangina ir 
nemyli tų puikių giraičių 
kurias taip gerbė ir mylėję 
musų protėviai.

Senai, sau vienas atsiša 
lines, svajodavau apie Lie
tuvą, apie praleistas jau 
nas dienas, ir geidžiau su
žinoti apie senai -užmirštu? 
draugus, apie laukus, miš 
k u s, dirvonus.
' Burtų šalis ■— tie dirvo
nai. Regis, tada paskutini 
kartą man teko ten būti 
Atmenu ėjova mudu su Mal 
vina keleliu, o iš abiejų pu
sių plačiame dirvone žydė
jo linai; tarp linų riogsojo 
juodi, apdaužyti, giliai su
leidę į žemę savo negyvas 
šaknis ąžuolų kelmai.

Riogsojo jie it, rodos, no
rėdami atkeršyti už toki 
pasielgimą su ąžuolynu, o 
aplink žibėjo molinomis a- 
kutėmis linų laukas. To
liau ošė giraitė.

Mudu ėjova su ja!... Ji 
buvo jauna, graži, panaši į 
tuos linų melsvus žiedelius, 
apsisagsčiusius ryto sidab
rine rasa. Mylėjova vienas 
antrą, kaip tik gali mylėti 
jauna širdis. Aš buvau pa
siryžęs atiduoti jai visą sa
vo gyvenimą, visą savo liki
mą.

Atmenu, ėjova tylėdama. 
Staiga ji pakėlė melsvas a- 
kutes ir prašė manęs pa
tarti, kas daryti? Aš bu
vau neturtingas ir turėjau 
žiūrėti, kad kąsnį duonos 
užsidirbus; ji buvo dvari
ninko duktė. Tėvai žadėjo 
prakeikti ją, jaigu neatsisa
kytų nuo manęs. Aš pri
žadėjau jai... prižadėjau 
viską padaryti ir viską pa
aukoti. Ji man dėkojo ir 
žadėjo mylėti...

Bet... likimas kitaip pano
rėjo. Nekartą aš, mėty da
rnusis po pasaulį, svajojau 
apie Malviną. Ilgai man 
stovėjo akyse jos malonus 
paveikslas...

Niekad neužmiršiu Lietu-) 
vos dirvonų!... ,

II.
Štai jau Vilnius. Paliko 

įr jis. Traukinis neša vis 
toliau, vis arčiau prie mano 
tėvynės. Jau pasirodė lie
tuvių sodžiai, viensėdžiai, 
miškeliai. Širdis ėmė tan
kiau klastėti, mane apėmė 
džiaugsmas — tuoj pamaty
siu gerai pažįstamą Gaisu- 
pio mišką, kuriame ne kar
tą ganiau nakties laiku; ge
rai žinomus laukus ir sena, 4. 7 
apirusią stotį.

Žiūriu pro langą į margan- 
tį- mišką... Taip ir norisi 
greičiau šokti, numesti ba
tus ir visą miesčionišką var
žą ir bėgioti po pievas, gu
lėt ant žydinčios, žalios žo
lelės, skinti gėles, klausy
tes paukščių čiulbesio, bi
čių dūzgesio...

Myliu aš pievas, mišką, 
ten randu paguodos, už
mirštu visas nelaimes, visus 
širdies skausmus, užmirštu 
visa — ir tada man darosi 
linksma, lengva, tada rodo
si, esu laimingas...

Traukinis ima stoti.. Tai 
mano stotis, tai Laba. Ji 
nepersimainė, vis tokia pat. 
Tik keli medžiai, kuriuos aš 
palikau kažkada mažus, už
augo, išsiplėtojo.
Reta kas iš musų Labos 

važiuoja. Vienok, trauki
niui sustojus, ir čia gyveni
mas sujunda: vaikščioja ke
liautojai, bėgioja kondukto
riai, šniokščia traukinis, bet 
neilgam. Suskambino kar
tą — ir vėl traukinis judi
nusi, keliautojai bėga, sku
ba. Traukinis šniokšdamas 
pasislėpė miške. Vėl viskas 
nutilo. Tik apušė neramiai 
judina savo drebančius la
pus, it kažko stebėdamos.' 
Senutė, dar kartą apsidai
riusi, kiūtina sau namo, nie
ko nesulaukusi. Rytoj vėl 
tas pat. Ir taip kasdien. 
Atūžia iš kažkur traukinis, 
išlipa keliautojai — ir vėl 
traukinis skuba ir keliauto
jai skuba, bėga, it ko veja
mi. Kiek jų čia yra priva
žiavę ir dar privažiuos — ir 
vis skuba, bėga, kaip ban
gos, vėtros vejamos.

Palikęs paniurusią, tam- 
įsią stotį, einu namon pės
čias, einu į savo sodžių, kaip 
eidavau kitą kartą, sugrį
žęs iš Kauno po mokslo. 
Tik nelaimei, aš dabar jau 
nebe toks, kaip tada, ne 
toks... Mane ilgai kankino 
gyvenimas.. Mėtė įnirtusius 
jo bangos ir užmušė, užnuo
dijo visus gerus jausmus, 
norus. Bet, pajutęs iš ma
žens man prigimtą gamtą, it 
atgimiau: pa jutau kažkokį 
kitą gyvenimą, daug pra
kilnesnį. Ir leidaus bėgti į 
plačius žalius laukus ir miš
kus...

Buvo puikus rytmetis. 
Rytuose ką-tik pradėjo 
švisti, it didžiausias gaisras, 
aušra. . Alane sutiko malo
nus pietų vėjelis, kurs ne
šė su savimi lauko gėlių 
kvapą. Ir aš, it senas ka
linys, gėriau tą malonų orą, 
skyniau rasotas lauko gė
les, rausvus dobilų žiedelius 
ir glaudžiau prie krutinės, 
prie veido... Nuskintos gė
lės glamonėjo mane, glau
dėsi, apvilgę sidabrine rasa 
mano skruostus, ir aš vai
kiškai šypsodamas ir, neti
kėdamas' pats savo akims, 
ilgai žiurėjau į lanka, į ra
miai sriuvenantį upelį, į dai
liai išsikerojusius prie upe-

*

KATALIKAS

lio krantų žalius karklus, 
kuriuose pradėm čiulbėjo 
lakštingala.

Štai pirmi saulės spindu
liai, it auksas, apibėrė tą 
puikią gamtą, ir aš, žiūrė
damas į lauką, į krumus, į 
gėles, kurios apsisagstė ry
to rasos lašais tarsi ginta
rais, atmenant kaž-ką senai 
praėjusį, kaip sapną, atmi
niau jaunystės dienas, jau
nystės, kuri jau nebegrįš. 
Tada aš dažnai, sutikdamas 
ašaros spindulius, braidžio
jau po tą rasotą žydinčią 
lanką.

Aš pažinau savo gimti
nės laukus. Taip. Dabar 
aš gerti atsimenu. Alan ži- 
nomas čia kiekvienas kal
nelis, kiekvienas medelis; 
aš čia mažas bėgiojau, ga
niau, užaugau... Ir suspau
dė man širdį, akyse pasiro
dė ašaros... Kiek laiko! 
Kiek laiko praėjo... O ką aš 
turiu? Skaudu! Blaškiaus, 
kaip žuvis po ledu, pralei
dau tiek brangių jaunų die
nų; beieškodamas laimės, 
džiūvau, kentėjau po mie
stus, nematydamas saulės, o 
ką aš turiu? Vien tik sunai
kinau savo pajėgas, iiusilp- 
nėjau, o laimė dar nesužibė
jo. O kiek pasaulyje tokių

(Seka ant 5 p.).

JUS GAIETE IŠAUG1T1

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau-

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

,, ... Ąr kenkia, kas iš
Prieš gydymą..-aukščiau’pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prisemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS, 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—1-Biip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.-—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina grašius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su' Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že- 

<eštoie savaite miau atspaustą kuponą bestoje sataite. jr siusk(y8 ži;mden.
UNION LABORATORY, Box 644, Union,

UNION LABORATORY,
Box 644, Union, N. Y.

Siučiu i dedamas 10 centu del nprne-> 
liejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) r

SU PILVO SKAUDĖJIMU - |
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- j 
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok ,

ISEVERA S BALSAM OF LIFE!
« [SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]
HįjĮ ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- 

mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
j|| kūmo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 1 

drugio ir sustingusių jaknų. Sehstantieji, seni ir ' 
gsy silpni žmonės ras jį labai geru.

V
Kl

Ui

« B
A

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariamo vartoti

SEVERAS .
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

Ui Visi aptiekininkai parduoda Severą ’s 
|g| (Severos gyduoles), žiūrėk, kad butų 
ąj savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. F. SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severn’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 buteli Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, Iowa

REAL ESTATE
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 pėdų platus ir 12 

pėdų ilgas, Harvey, Ill.

Parsiduoda puikus medinis namas Riverside pri 
miestyje, su šios mados intaisymais, su maudyklėm! 
elektros šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 pėdų ploč 
ir 212 ilgio. Jeigu kas iš lietuvių nori puikiai gyven 
miuėtoj rezidencijoj.

Parsiduoda puikus 4 šeimynomis medinis narna 
naujai pertaisytas. Raudos neša $34.00 per menes 
4323 — 5th avė. Šio namo kaina prieinama.

Parsiduoda 2 lubų medinis namas arti Leavitt g 
tvės. Labai geroj tvarkoj, arti prie streetkarių ir I; 
bai patogioj vietoj. Kaina $2,200.00

Parsiduoda 2 lubų medinis namas ant 38 gatve 
ir Emerald avė. Iš fronto storas. Bandos neša $44.( 
į mėnesį. Kaina tik $25,00.00.

Parsiduoda 3 lotai ant California avė., tarpe 4G-tc 
ir 47-tos gatvių.
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Buk Neprigalmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- 
prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, 

H kad ir bčdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Že- 
g mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. 
3Į 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės, 

šykite mums, indedant 2c. markę, o mes 
H formaciją dovanai
“ A. VISBARAS

3112 So. Halsted St., Chicago, III.
- Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas 
® BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51..

Kas turi
Kas norite žinoti plačiau, ra- 
Jums pirsiųsim kningą ir in-

■

Parsiduoda
Biznis išdirbąs 
savininkas turi

Su

Real Estate ofisas su visais įrankiai 
per 10 metų. Priežastis pardavimo-1 
kitą biznį.

visais reikalais kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 So. Mforgan St Chicago, Il& CO.

Telephone Yards 3159

‘‘Jaunoji Lietuva” yra artimiausiuose santykiuose su 
“L. žiniomis”, ‘‘L. Ūkininku”, ‘‘Mokykla” bei ‘‘Auš
rine” ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir ‘‘Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

‘‘Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau
sdinama rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap
sakymėlių ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama įvairus mokslo ir visuomenes gyvenimo klausimai. 
Boto, ‘‘Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenes gyvenimo.
III. Spaudos ir gyvenimo atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga. . ;
V. Jaunimo balsai.
Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntu- 

siems 25c. krasos ženkleliais (stampomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vieną numerį pasižiūrėti.............

Meldžiame užsisakyti tuojau:

Telefonas Canal ,3737

AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos liospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

“JAUNOJI LIETUVA

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. Ill.

Budweiser
Amerikos didžiausias 

naminis gėralas
IESIOG ateina į jus namus — 
švelnus, teisingas gėralas iš A- 
merikos miežinės selyklos iš Ce- 
Saazer apynių. Kiekvienas lašas

, Budweizerio žiba tikra atnaujinančia 
energija ir yra pripildyta galybe sau
lės dirvos. Budweiser yra įstabus na
minis gėralas. Kaip smagus yra gardu
mėlis ir viską perimantis kvapsnys 
apynių soduose — kvepėjimas ir puoš
numas miežių laukuose pjūties laiku. 
Budweiserio pardavimas viršija viso
kios kitokios alaus rūšies pardavimą 
milijonais butelių.

MILDA
TEATRAS |
3138-42So. Halsted St b

Turi geriausią, pasisekimą. Kas 1I 
nakt pilnas žmonių. i

Kodėl? ‘
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c. ‘ I

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir | 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že- | 
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. | 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po | 

po pietų. f
| Jei nori linksmai praleisti I g valandą liuoso laiko, tai ateik | 

i MSLDOS-TEATRAN t 
i sO. C. HEINE

DENTISTAS

OFISAS-Xampas 31 ir So. Hglsted gal. 
(Gyvenimas virš aplietos) CHiCAGO, ILL

NAUDINGAS PRANEŠIMAS.
Aš, čion žemiau pasirašusis, pranešu savo viengenčiams apie svarbų 

dalyką, už kurį tikiuos tikrai gausiu padėkavonę.
Mane kankino reumatizmas per dvejus metus, vartojau visokias gy

duoles, kas tik ką nepatarė, vaikščiojau pas visokius gydytojus, net pas 
geriausius, lot niekas negelbėjo, vienas daktaras liepė važiuoti į šiltus kraš
tus, kitas vėl liepė važiuoti ir imti kasžinkokias smirdančes maudykles, bet 
jau nebeįstengiau tų visų patarimų išpildyti, nes jau kišeniai del gydy
mosi buvo ištuštinti, turėjau labai gerą darbą ir tą iš priežasties ligos tu
rėjau apleisti. Man skausmai mėtydavos tai po krutinę, tai nugaroje, tai 
kojose arba rankose, o kaip kada jauzdavaus sveiku, buvau taip sumen
kėjęs, kad nekurie iš mano pažįstamų jau nebegalėjo pažinti ir klausinė
jo. kas su manim pasidarė? Bet ką tu žmogus gali pasakyti, sakau tą, ką 
man daktarai sakė. Vieną kartą sutikau savo seną pažįstamą, čeką, pa- 
pasakojauu jam, kas man kenkia ir ką daktarai sako, tai jis man pasakė, 
jog galiu tas pačias maudykles pasidaryti namie, niekur nevažiuodamas, 
vaitodamas O’GRADY’S medicated CREAM of SULPHUR, arba, kaip aš 
anas vadinu, smirdančias maudykles, taigi nepraleidžiau nė to patarimo ir 
pagal nurodymą išsimaudžiau kelis kartus viršminėtom gyduolėm ir pasi
jutau daug lengvesniu. Matydamas, jog tos gyduolės man gelbsti, nepra
leidžiau nei vienos dienos su jom ne išsimaudęs, o šiandien jau esu liuosas 
nuo tos baisios ligos.

Brangus viengenčiai! Gal nekurie iš jus žiūrėsite ant šito mano prane
šimo, kaip ant eudauno, nes taip yra sakoma, jog reumatizmas neišgydo
mas, ale aš išsigydžiau ir patariu varginantiems reumatizmo 
minėtas gyduoles, darant maudykles užtikrinu kiekvienam, jo; 
nuo visokių 
mą.

Reikalui 
atsakymo, o 
ir kaip jas

1528 So. 50th- Court, , Cicero, III.
P. S. Aplinkiniai lietuviai galiteatsilankyti ypatiškai, o aš suteiksiu 

kožnam rodą dykai.

neišgydo- 
vaitoti virš- 
busite liuosi 

skausmų, kokius tiktai turite, jaigu vartosite pagal nurody- 

atsitikus kreipkitės pas mane, prisiųzdami už 2c. markę del 
aš suteiksiu pilną informaciją, kur tas gyduoles galite gauti 
vartoti. Šu pagarba

JUOZAPAS S. SHBMIOT,

Visitors to St. Louis aro courteously invited 
to inspect our plant —- covers 142 aces

ANHEUSER-BUSCH • ST. LOUIS, U.S.A

ATSARGIAU
tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavime 
už jūsų pinigus. Musų koni 
panija yra viena iš tų, kur 
visuomet užganėdina žntone 
su PATARNAVIMU ir GRA 
MOFONAIS, kuriuos gvaran 
tuojame ant 15 metų.

Mes parduodame savo gra 
mofonus už cash arba ant iš 
mokesčio už

$1.00 į MENESI
galite girdėti puikiausius šo 
kius ir geriausius dainoriu; 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
, 14 ir 50 Dainų ir Muzik. Dyka

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

91 East 4th St. Dept. 92
HEW YORK, N. Y.mm phomgbw co.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. Į

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUS U ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8039 S. HALSTED ST. CHICAGO, III,
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