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Metai XV

® Politiškos Žinios

KARAS BALKANUOSE

POPEŽIUS SERGA.

mananti klausyti viešpatys
čių.

Albanijos sosto klausimas 
liesus dar išrištas, nes ne- 
kurios viešpatystės norį a- 
nan pasodinti Švecijos ku
nigaikštį Wilhelmą.

Berlyno dienraščiai skel
bia, kad Europos viešpatys
tės skubinasi Balkanų vals
tybes sutaikinti su Turkija. 
Viešpatystės priimą bulga
rų reikalavimus ir paskiria 
rubežiu ten, kur bulgarai 
reikalauja. Taippat ir salų 
ant Egejaus jūrės pripažį
stama didesnė pusė Graiki
jai. Kas link karinio atly
ginimo talkininkams, tasai 
reikalas busiąs plačiai ap
tartas viešpatysčių konfe
rencijoje, kuri atsibusianti 
Paryžiuje pasibaigus karui. 
Bet viešpatystės griežtai 
ant savęs pasiima sutvar
kyti Albanijos rubežius. Ši
tasai karas norima greičiau 
pabaigti todėl, idant Euro
poje palaikius lygsvarą, nes 
laikymas armijų nuolat ka
ro stovyj labai brangiai at
sieina.

Tuo tarpu Černogorai 
ties Skutari liko visų ap
leisti. Viešpatystėms pa
reikalavus, Serbija savo ar
miją nuo Skutari atšaukė, 
palikdama ten vienus černo- 
gorus. Černogorijos kara
lius Nikola nors dar prieši
nasi viešpatystėms, bet ir 
jis bus priverstas tą tvirto
vę nuo apgulimo apleisti 
kaip to reikalauja viešpa
tystės. Kadangi Černogori- 
ja šiame kare nėra nieko 
laimėjus, tatai mažoji "vals
tybėlė, sakoma, bus prijung
ta prie Serbijos.

Pasklydus gandas, kad 
Bulgarija su Graikija susi
pykusius už Salonikus. Bul
garams norėtųsi tas miestas 
iš graikų atimti ir pasisa
vinti. Net kalbama, kad už 
tai gimsiąs naujas karas 
bulgarų su graikais.

Ant Čataldža linijos visas 
stovis senoviškas. Bulga
rai ir turkai nesijudina iš 
vietos. Regis laukia grei
tesnio karo užbaigimo.

Nuo salos Kastelloclirizo į 
Atėnus pranešta, kad ant 
tos salos iš Mažosios Azijos 
persikėlę turkų kareivių ke
li būriai ir pagimdė tarp 
krikščionių gyventojų sker
dynes. Smulkmenų apie tas 
skerdynes trūksta. Toji sa
la guli netoli salos Rodos ir 
užimta graikais. Graikija į 
salos pakraščius pasiunčius 
karo laivą.

Europos viešpatystės su
tinkančios su taikos išlygo
mis, kokias nesenai išnaujo 
buvo padiktavusi Bulgarija, 
juo labiau, kad talkininkai 
nusileidžianti prieš Albani
jos reikalus.

Gi Černogoriją ties Sku
tari esanti visų apleista. 
Serbai iš ten pasitraukę, bet 
černogorai senoviškai tvir
tumą bombarduojanti ir ne- ridentai neturįs reikalo, ka-

KARALIUS NIKOLA AP
LEIDŽIĄS SOSTĄ.

Iš Cetinje Londonan rašo, 
kad- Černogorijos karalius 
Nikola nusprendęs pasitrau
kti nuo užimamo sosto ir Čer
nogoriją prijungti prie Ser
bijos, jei miestas Skutari 
turėtų tekti Albanijai. 
“Skutari—kalbėjo karalius 
— senovėje buvo černogo
rijos sostinė ir todėl ateityj 
kaipo toki turi pasilikti. Jei 
Europos viešpatystės pa
vergs musų teises, tai aš at
sisakau vainiko ir su visa sa
vo šeimyna iškeliauju Biel- 
gradan, gi Černogoriją pri
jungiu prie Serbijos.”

Toliau rašo iš Cetinje, 
kad sujungimo Serbijos su 
Černogoriją akcija senai 
jau pienuojama, o dabar, kuo
met, Europa dar taip šiur
kščiai už Skutari pasista
tė,/tasai faktas busiąs ga
lutinai įvykintas. Iš to 
sujungimo butų didi nauda 
abiem valstybėm, juo la
biau, kad šiandie Serbijai 
nėra niekur prieinami jūrės 
pakraščiai, be ko šiais lai
kais negalima apsieiti. Tuo
met ir pati Černogoriją tu-, 
retų didesnę politikoje reik
šmę. Gi karalius Nikola su 
savo šeimyna apsigyventų 
Bielgrade, kur gautų žymią 
pensiją ir apturėtų teisę 
kandiduoti Serbijos sostam

Ar tos žinios teisingos, 
tik trumpoji ateitis tegalės 
paliudyti.

JAPONIŠKAS KLAUSI
MAS.

, Iš Washingtono rašo, kad 
japonų reikale prezidentas 
Wilson pažymėjęs, jogei jis 
nieko nemanąs veikti šiais 
laikais. Mat, California 
valstijoje japonams už
drausta pirkties arba nuo- 
muoti žeme. Japonams tok
sai California valstijos vy
resnybės pasielgimas, žino
ma, nepatinka, tatai jie 
kreipiasi į central? valdžią 
ir reikalauja išaiškinimo 
kas link japonų skriaudi
mo.

Toliau prezidentas Wilson 
apreiškęs, kad jis tą visą 
reikalą paliekąs Californi- 
jos legislature], kuri .neuž
ilgo priimsianti įstatymus, 
draudžiančius toj valstijoj 
japonams pirkti arba nuo- 
muoti farmas.

Gi legislature mokinti pre-
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Popežius Pius X ir žymesniejiketurį-kardiriįS"Šiais laikais popežius pavojingai 

•- d -

Šiais laikais, visai nei nema
nanti pripažinti ( kinų res
publikos už Įėisuią valdžią. 
Valdžia apie tai ! pranešus 
savo parlainęntui ir pažy
mėjus, kad-Chinuose valdžio
je busianti dar žymi atmai- 

, na, todėl ir reikią palaukti 
tos atmainos. Sakoma, jo- 

į gei dainai ir Japonija ne- 
itžsiganėdinusios,- kad Su
vienytos Valstijos yrapripa- 
žįnusios. - Chinų respu bl i k ą. 
Ch i nuošė esama daug viso
kių politinių partijų, kurios 
tarp savęs kbyoją^i' nežinia 
dar kaip ten Viski® gali vir
sti. f•j ■' X

Tai vis politika. Kiek yra 
žinoma ir slip ran tama, Chi
nai labai nort, kąįd viešpa
tystės juos jąripažintų, bet 
Anglija druiftsčiaf vandenį, 
nes tenai turį savo reikalus. 
Chinų valdžia uždraudė An
glijai i Chhms 
piumą. Anglijai 
iš to pelnas, tatai ir neapken
čia dabartinės valdžios, lan
kia prielankesnės. Viskas 
aišku kaip knt delno.

---- ■—-------
RUSIJOS SU AUSTRIJA 

SANTIKIAI.
Peterburgo Vieęerniaja 

Vremia lašo: “Tik paiki 
paukščiai slepia galvas pa
sitaikius pavojui, r /Tiktai 
naįgiai žmonės galį tvirtin
ti, kad nebus karo. Prie
šingai: karas bus. Austri
ja, pasinaudodama -proga, 
užpuls brolius slavins.”
yJtusijos ęaro vyriausybė į- 

sakius tilojaus lavmimųisi 
keturioms, savaitėmis '/su
šaukti atsarginius JŠ1910 ii- 
1912 metii. Atsarginiai šau
kiami visuose Rusijos karo

"n

dangi tai lokalis reikalas, 
kūriau maišyties nėra gali
ma.

Na, ir del vienos valstijos 
gali gimti aštrus nesutiki
mai Suvienytų Valstijų su 
Japonija.

PASIUNTINYS WILSON
ĮSKŲSTAS. ‘

Meksikonas Luis Manuel 
Rojas įskundė Washingto-; 
no valdžiai Suvienytų Vals
tijų pasiuntinį Meksike 
Wilsoną, kuris kaltinamas 
už prisidėjimą nužudyme 
prezidento Madero ir vice
prezidento Suarez.. Rojas 
tvirtina, kad Wilson viso
kiomis priemonėmis gelbė
jęs sukilusiai kariuomenei 
prieš Maderą, gi paskui Hu- 
ertai pataręs Maderą suim
ti, kas tuojaus esą buvo pa
daryta ir po kelių dienų ne
kaltai sušaudyta. Tai liu
dija aiškiai kadir tasai fak
tas, kad Huerta su Wilsonu 
esąs labai arti susibičiuolia- 
vęs ir maištų metu Huerta 
tankiai Wilsono namus lan
kęs.

Seniau apie tai laikraš
čiuose buvo minima, bet ma
žai kas norėjo tam tikėti. 
Gi dabar tame reikale prieš 
Wilsoną įnešta formalįs 
skundas valstybės sekreto* 
toriui Bryan. b -y -

Nėra abejonės, pasiunti
nys Wilson iš užimamos vie
tos bus atšauktas ir turės 
viešai pasiteisinti, nes tai 
sunkus apkaltinimas. \

ibenti o- 
šumažėjo

NEPRIPAŽĮSTA CHINŲ 
RESPUBLIKOS.

Iš Londono ^parėjo žinift, 
kad Anglijo; vyriausybė

apskričiuose, išėmus vieną 
Varšuvos apskritį.

Iš Paryžiaus gi Peterbur
gan pranešta, kad Austrija 
išnaujo mobilizuojanti visus 
nesenai paleistus atsargi
nius ir apie ten kokią de
mobilizaciją negali but nei 
kalbos.

Iš tų pranešimų paaiškė
ja, kad karo pavojus Austri- 

kęs. Su pavasariu gali 
pasikelti didžiausios 
dr< >s.

ten
au-

KOVA SU SUFRAGISTĖ- 
MIS.

Vienas atstovas socialis
tas ir karštas sufragizmo 
šalininkas Anglijos parla
mentai! įnešęs interpeliaci
ją, ar sufragiščių vadovė po
ni Pankhurst, kuri uždary
ta trims metams kalėjimai!, 
kalėjime maitinama prie
varta. Vidurinių reikalų 
ministeris atsakė, kad poni 
Pankhurst badaujanti ir jai 
leidžiama tas daryti, kiek 
tik ji norinti, kitos gi 5 su- 
fragistės prievarta maitina
mos ir tas joms nieko ne
kenkia; gi kelios sufragis- 
tės visai nebadaujančios.

Teisėjas Montague, kuris 
pasmerkė ponią Pankhurst 
kalėjiman, gavęs kelis gra
sinančius laiškus; jis nori
ma nužudyti. Iš to atžvil
gio teisėją, ant kiekvieno 
žingsnio saugoja detektivai, 
nes su sufragistėmis nėra 
juokų.

Kratos. Maskvoj padary
ta daug kratų. Areštuota 15 
darbininkų, keliatas studen
tų ir daug mokslus einan
čios jaunuomenės.

Pereitą sykį buvom pa
minėję, kad buvo pavojin
gai susirgęs popežius Pilis 
X. Po kelių dienų tečiau 
pasveikęs ir išnaujo pradė
jęs vaikščioti, priėmęs au- 
diencijon net kelis arcivys- 
kupus. Pagaliau pereitoj 
nedėlioj išnaujo karštis pa
sididino, jėgos išsisėmė, pra
dėjo kosėti ir sunkiai dū
suoti. Popežiaus gyvasčiai 
pavojus jau tik del vienos 
jo senatvės grasia. Dakta
ras Marchiafava kasdien po
pežių egzaminuoja, gi jo a- 
sistentas, dr. Amici, nuola
tos sėdi prie sergančio šv. 
Tėvo. Sergančio kambarin 
įleiddžiama tik sekretorius 
Merry del Vai ir seserįs. 
Daktarai tečiau turį viltį, 
jogei popežius trumpu laiku 
pasveiksiąs. Visas katali
kiškas svietas meldžiasi už 
šv. Tėvo sveikatą.

Popežius esąs labai nera
mus. Jam ramiai pagulėti 
neleidžia bjaurus kosulys.

Ant karaliaus pasikėsinimas.
Nedėlioj, balandžio 13 d., tų minia apstojo jo minus, 

karalius Alfonsas vos nekri
to anarchisto pasikėsinimo 
auka. Tris kulipkos buvo į 
jį paleistos jam jojant po 
pietų, Madride.

Piktadaris vadinasi Rafa
el Sanchez Allegro. Gimęs 
Barcelonoj.

Karalius išvengė mirtį 
ačiū savo drąsai, mitrumui 
ir gabumui jojime. Grįžo su 
savo palydovais gatve, vadi
nama Calle de Alcala, ru- 
man nuo rekrutų prisiegos 
apeigų. Netikėtai nuo šali
gatvio šoko žmogus, nutvė
rė arkliui už kamanų ir iš
tiesė ranką su revolveriu 
į karalių. Akymirkoj kara
lius suprato kame dalykas 
ir smeigė aštrius pentinus 
arkliui į "šonu s. Arklys sto
jo piestu. Kulipka pateko į 
arklio sprandą. Kol užpuo
likas suspėjo paleisti antrą 
šūvį, kitas žmogus niiįvėrėjį 
iš užpakalio ir abu virto že
mėn, baisiausiai grumda
miesi. Piktadaris dar palei
do porą šūvių, bet abu nulė
kė oran. Pribėgusi policija 
apmalšino piktadarį ir nu
gabeno policijos nuovadom

Karalius, sveikinamas 
pradžiugusios minios, ra
miai nujojo. Į dešimt minu-

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Rymas, bal. 16 d. — Vati
kane neoficialiai paskelbta 
ir pripažinta, kad popežiaus 
gyvastis užlaikoma tik dak
tarų pastangomis ir priemo
nėmis.

Dr. Amici pasakęs: “Abe
joju. begu Jo Šv. sulauks 
ketvergo ryto.”

Šv. Tėvo temperatūra pa
kilusi net virš 102 laipsnių. 

Taippat negalįs nei pasėdė
ti. Daktarai uždraudė kal
bėti, kad tuo budu pacientui 
palengvinus ir šiek-tiek su
laikius kosulį. Bet pope
žius to uždraudimo neklaus 
sąs, nes apie šį-tą kalbąs.

Kuomet balandžio 13 d. 
popežių egzaminavo dr. 
Marchiafjava, naminis gy
dytojas, Jo Šventenybė atsi
liepęs į gydytoją tais žo
džiais:

“Mielas daktare! Visos 
jūsų pastangos ir visi jūsų 
sumanumo pritaikymai nie
ko gero neatneš, kadangi 78 
metų amžis turi savo teises 
ir jaučiu, kad man artinasi 
paskutinės gyvasties valan
dos.”

Tečiau daktarai priešin
gai tvirtina. Sako popežius 
pasveiksiąs ir dar ilgai gy
vensiąs.

Paskiau pranešta, kad po
pežius jau esąs ramesnis ir 
sveikata išnaujo grįštanti. 
Pavojus tečiau neišnykęs.

Karalius su karaliene, išė
jęs ant balkono, keliatą mi- 
nutų lingavo galva sveiki
nančiai jį miniai.

Viena moteris buvo nu
žiūrėta, turinti sąryšį su 
Allegro, liko suareštuota.

Karalius Alfonsas XIII 
yra jauniausias visų Euro
pos valdovu, bet pasikėsini
mų ant jo gyvasties buvo 
daugiau, negu ant kitu Eu
ropos vainikuotų galvų.

Gimė ligūstas ir dakta
rai sakė nesulauksiąs vyriš
kumo. X7irto kitaip.

Nuo pat užžengimo ant 
sosto, jis buvo tikras sky
das, kuriu buvo taikytos 
kulipkos ir bombos. Jo ves
tuvių procesija buvo pavir
tusi į laidotuves. Tai buvo 
gegužio 31 d., 1906 m. Jo 
karieta buvo baisios bom
bos ekspliodavimu sulaužy
ta, bet pats išliko. Gegužio 
31 d.. 1905 m. į jį buvo mes
ta bomba Paryžiuj, jam grį- 
štant su prezidentu Loubet 
iš teatro. Keliatas palydo
vų liko sužeista, bet karie
ta, kurioj važiavo du valdo
vu. nebuvo pa liesta. Sausio' 
5 d., 1911 m. dvi kulipkos 
buvo į jį leistos. Nei viena 
nepataikė.

Popežius sunkiai kosti. 
Gripas, apėmęs gerklę, pa
gimdė jos uždegimą ir pla
tinasi į plaučius.

Kun. Parolin, šv. Tėvo se
serėnas. reikalavo, kad tuo- 
jaus butų pakviestas pope- 
žiaus nuodemklausis ir su
teiktu sergančiam paskuti
nius Sakramentus. Bet dak
tarai sako, kad popežius ne
galįs nieko ryti ir todėl ne- 
galįs priimti šv. komunijos. •
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| Žinios iš Lietuvos, f

KAUNAS.
Žemaičių seminarija.

Šią metą kovo 7 diena 
buvo Žemaičių seminarijai 
nepaprasta savo iškilmėmis. 
Mat tą dieną pripuolė mu
są seminarijos kasmet šven
čiamoji kataliką mokyklą 
užtarytojo šv. Tomo Akvi
niečio šventė. Kitais metais ji 
niekuo ypatingu neatsižy
mėdavo, bet šiemet buvo 
nutarta jį švęst kiek iškil
miniu. Be to, su ta iškilme 
tapo sujungtas 1600 metą 
nuo krikščionybės laimėji
mo sukaktuvių paminėji
mas. Iškilmė prasidėjo šv. 
mišiomis seminarijos baž
nyčioje, kurias laikė J. M. 

. seminarijos rektorius. Po 
mišią visi susirinko didžio
je tos pačios seminarijos sa
lėje, kame buvo perskaityta 
du puikiai parašytu auklė
tinių, J. Meškausko ir P. 
Malakausko, referatu “šv. 
Tomo Akviniečio gyveni
mas” ir “Krikščionijos lai
mėjimas”. Toliau ėjo dekla
macijos ir giedojimai ketu
riose kalbose: lietuvią, loty
ną, latvių, ir lenkų, Iškilmė 
baigėsi himnu “Tu es Pe
trus” (Tu esi Petras). Gie
dojo nemažas seminarijos 
choras. Giedojimas ir dekla
macijos, galima sakyti, pa
sisekė kuopuikiausiai, į iš
kilmę teikėsi atsilankyti Jo 
Mylista Žemaičių vyskupas, 
seminarijos personalas (mo
kytojai) ir kiti Kauno ku
nigai.

Girdėjome, kad musą už
tarytojo diena busianti pa
našiomis iškilmėmis kasmet 
pagerbiama.

Visi auklėtiniai labai už 
tai dėkingi seminarijos vy
resnybei, ypač gi gerb. ka
nauninkui kun. Juoz. Skvi- 
reckiui, kurs tų iškilmių 
surengime nemaža pasidar
bavo.

Dėkingas auklėtinis.

doti'numirėlią,; kol vielionies 
giminės neparodys paliudiji
mo iš klebono. Tos kapinės, 
kurios nebus šitokiuo budu 
aprūpintos, privalo būti 
tuojau uždarytos ir panai
kintos. Tą įsakymą klebo
nai turį paskelbti trimis ar
timiausiais šventadieniais; 
paskutinė diena kapinėms 
sutvarkyti paskirta spalių 
15 diena š. m; jei ligi to lai
ko kurios nors kapinės bus 
dar netvarkoj, tos turės bū
ti panaikintos.

NUSIŠOVĖ KALĖJIMO rusai ^‘sąjungininkai
viršininkas;

Kovo 6 d. 8*4 vai. rytą 
“Metropolio” viešbutyje 
nusišovė Kauno gubernijos 
kalėjimo viršininko padėjė
jas Krasniakovas. Nusižu
dėlis turėjo apie 25 metus; 
kalėjime gavo vietą tik per
nai; ligtol Krasniakovas bu
vo mokytojas. Delko. jis 
nusižudė —» nežinia.

įs- 
kundę Peterburgan Vil
niaus kari) apygardos virši
ninką įęenerolą Renenkamp- 
fą. ĮsSundę jį, kam per Ro
manovą jubiliejaus iškil
mes, po pamaldų soborę, 
nepasVteikihęs kariuomenės 
iškilmėmis ir nepasakęs į 
ją prakalbos, o tik liepęs 
visai kariuomenei eiti Lu
kiškių pleciun darytą paro
dos.

IŠEIVYBĖ.
“Lietuvos Žinios” paduo

da iš vokiečiu laikraščio 
“Lib. Ztg.” apie emigraci
ją. Pasak to laikraščio, da
bar Liepojun atvykstą dau
gybė emigrantų; jie visi ke
liaują Kanadon. Agentai 
juos intikiną, kad Kanado
je galima dabar esą uždirb
ti kasdien po 4 rub.. Agen
tai, kuriems už kiekvieną 
atvykusįjį emigrantą moką 
po 5 rabi., darbuojasi, kad 
sutraukus čion iš visą vals
tybės kampą kuodaugiausia 
emigrantą. Dabar jų atvy
kstą kas mėnuo nuo 50 ligi 
500 žmonių. Laivai keliau
jantieji Amerikon negalį 
paimti visu norinčių j ų va
žiuoti ir daugelis tur pasi
likti Liepojuje, kad susilau
kus kito laivo. Taip daly
kams esant, nesą ko ir kal
bėti, kad visi spėtą nuvykti 
Kanadon į laiką, o juk ten 
ne amžinai busią darbo. To
dėl dalis emigrantą' turinti 
arba grįžti iš Liepojaus at
gal namo arba važiuoti’ne 
pei’ jurą, bet gelžkeliu. Čion 
vėl esąs keblumas, nes Ru
sijos Rytą Azijos garlaivi- 
ja nenorinti grąžinti jau už
mokėki už kelią pinigą. Bet 
nežiūrint tą visą keblumą, 
žmonės nesiliaują plaukę 
Liepojun, nes nesiliaują 
agentai jų prikalbinėję.

VARŠAVOS ARKIVYS
KUPIJA.

“Rieč” praneša, kad Var
šuvos arkivyskupu busiąs 
paskirtas Peterburgo aka
demijos rektorius kun. Ka- 
kovskis.

Varšavos laikraščiai rašo, 
su Varšavos arkivyskupo 
paskyrimu esama nemažą 
keblumu dėl to, > jog ligšipl 
buvusi tokia tradicija, kad 
Varšavos arkivyskupai te
galėję būti skiriami tik ku
nigai aristokratą kilmės;’

mo-

RODUNIA.
Lydos apskr.

Seniau čia lietuviai 
kydavo savo vaikus lietu
viškų poterių ir lietuviškai 
skaityti. Šiemet gi atsira
do čia tokių gailestingų da
vatkėlių, kurios ėmė moky
ti lietuvią vaikus lenkiškai. 
— labiausiai tėn, kur dar 
žmonės tamsesni, nesusipra
tę. Kokia nauda bus iš tą 
lenkiškų, poterių — Dievas 
žino. Poteriu kad ir išmo
kys lenkiškai, išpažintin gi 
vis dėlto jie eis lietuviškai, 
nes tos davatkėlės lenką 
kalbos negiišmokys, * kaip 
reikiant.

Lietuvis.

ir

VIEKŠNIAI. '
Vientutris jaunikis K. jau 

keli metai žadėjo vesti ne
toli gyvenančią mergaitę. 
Trims metams praslinkus, 
mergaitė, matydama, kad 
jos jaunikis tiktai ją masi
na, o imti nei manyt nema- 

pasižadėjo išeiti už ki- 
Atvažiavo į Viekšnius 

savo nauju sužieduoti- 
Apie tai sužinojo ir

no, 
to.
su 
niu.
jos pirmasis mylimas. Su
telkęs savo kompaniją, už
puolė ant ją, o tą naują su
žieduotinį gerai apmušė. 
Šis nuo vestuvių atsisakė, o 
mušeikospatraukti teisman.

sumą lenkiškai, o antras po 
sumos lietuviškai. Po su
mos ir pamokslo lietuviai 
iki 3-čios valandos galės, jei 
norės, eiti “stacijas” ar 
šiaip ką giedotu Kaip pa
tiks toji tvarka žmonėms 
— lietuviams ir lenkams — 
parodys ateitis. Man gi ro
dos, kad šis‘J. M. vyskupo 
parėdymas nėra peiktinas, 
nes, ištikrąjų bažnyčia ir y- 
ra visą kataliką globėja, o 
ne kokios tautinės kovos į- 
staiga. Tegu tik Vilniaus 
vysk, lenkai duoda tokias 
teises tenykščiams lietu
viams, kiek mes lenkams, 
nežiūrint į ją mažumą, ta
da tarp lenką ir lietuvią 
bus meilė ir vienybė. Butą 
gerai, kad tos koplyčios 
vargonininkas pasirodytą 
bešalis žmogus, kad mokytą 
savo chorą ne vien lenkiš
kai, bet ir lietuviškai, nes 
kitaip lietuviai gali pasi
justi užgauti.

Ž. D.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Šiau-
svars-

PARAPIJŲ KAPINĖS.
Vilniaus vyskupijos val

dytojas kun. K. Michalke
vičius, kaip praneša “Dw. 
Djec.”, įsakęs Vilniaus ka
taliką konsistorijai praneš
ti visiems klebonams, kad 
sutvarkytų visas savo para
pijų kapines. Kapinės bū
tinai privalo būti aptvertos, 
arba apjuostos giliu perka
su ir žemės pylimu; raktai

parapijos kapinių turi permainos: šiltas, 
būti pas kleboną, nuo so
džiaus kapinių pas išrinktąjį 
globėjąįkurisnegalileistilai-

ŠILAI.
Ukm. ap.

Pas mus jau prasidėjo 
pavasaris, nors labai šlapias. 
8 kovo buvo graži diena, 
kiek su vėju; apie pietus 
10 laip. šilimos Ro. 5 vai. 
po pietų iš vakaru kilo de
besys su gau nemažu lietu, 
su beperstojo griausmu ir 
žaibavimu, lygiai kaip va
sarą. Kovo 9 d.

UŽPUOLIMAS.
10-Jam varste nuo Kauno, 

pakeliui į Baptus, gyveno 
ūkininkas Šimkus. Kovo 5 
d. vakare Šimkaus namus 
užpuolė du jaunu vyruku, 
kurie peiliais sunkiai sužei
dė Šimkų ir jo žmoną, vy
resnįjį gi sūnų užmušę ant 
vietos. Šimkai — žmonės 
neturtingi, ir dėlto užpuo
limo priežastis sunku išaiš
kinti.

SKUODAS. 
Telšių ap.

Vasario 27 dieną, 
liuose teismo rūmai
tė buvusio Skuodo valsčiaus 
staršinos <Sparnausko ir bu
vusio Skuodo valsčiaus ra
štininku Jablonskio bylas; 
abudu kaltinamu, kad “po
nais” bebildamu lupusiu iš 
žmonių kyšius; Jablonskį 
jau pcriiai teismo rūmai 
Šiauliuose nuteisė 4 mėne
siams areštantą ratu taip- 
pat už kyšių ėmimą; dabar 
gi teismas puteisė jį dve
jiems niekams ir keturiems 
mėnesiams areštantą ratą; 
tai jau antrą „.sykį; toliau 
dar laukia trečios bylos — 
taip-pat už kyšius! Sparnau- 
ską gi nuteisė 8 mėnesiams 
areštantą ratą; tai bent 
“pavyzdingai’ ’ ponai! Be to, 
dar abudum liko visos tei
sės atimtos.

Damazas Treigys.

Tikimės ankstyvo 
rio.

oras be 
gražus, 
pavasa-

UŽDARĖ SIENĄ.
“S.-Z. T.” praneša, kad 

per Aisėną muitinę Prusą 
vyriausybė nebepraleidžian- 
ti daugiau iš Rusijos veži
mų nei su prekėmis, nei tuš
čių. Be to griežtai uždraus
ta įvežti visokių rūšių mė
sos, paukščių, kiaušinių, 
sviesto ir k. d.

ĮSKUNDĖ.
“B. Vied.” praneša 

Vilniaus, kad čionykščiai
iš

-vi

Prezidentas savo pranešimą.

PANEVĖŽYS.
Šio mėnesio 4 d. buvo pa

šventimas koplyčios, pasta
tytos prie statomosios nau
jos bažnyčios, ir pirmosios 
joje pamaldos. Susirinko 
daugybė žmonių. Kun. J. 
Stakauskas ir kun. Maci- 
jauskis, paskirtas prie sta
tomosios bažnyčios, atliko 
pašventimo apeigas. Gie
dant “Visų šventų” litani
ją lietuviškai, pašventino 
varpus ir koplyčią. Po tai 
buvo du ore pasakytu pa
mokslu — lenkų ir lietuvių 
kalba.'

Po pamokslų atidarė ko
plyčios duris ir, giedodami 
lietuviškai “Dieve gėry
bėj”, žmoilfs suėjo (kurie 
galėjo) į koplyčią. Koply
čioje kun. Macijauskis pa
sakė gan ilgą lenkų kalba 
pamokslą ir liepė giedoti 
lietuviškai “Pulkim ant ke
lių”. Per sumą giedojo len
kų choras, kurį mokino tos 
koplyčios vargonininkas.

Po sumos pagiedojus lie
tuviškai* į suplikacijas, kun. 
M. pasąkė lietuvių kalba 
pamokslą, išąiškindamas pa
maldų tvarką, kurios toje 
koplyčioje busią prisilaiko- 
mosi. Tvarka busianti to
kia; šventadieniais nuo ryto 
rožančius ir kiti giedojimai 
iki 3 valandos po pietą lie
tuviškai; nuo 3-čios gi va
landos ligi vakaro visi gie
dojimai lenkiškai. Mišparai 

kas 
prieš

VE NCL AVIŠKI AI.
Pan. apskr.

Vasario 24 d. pas ukin. 
G-. N. buvo paprastos gū
žinės. Prisirinko jaunimo, 
vaiką; buvo kelios moterė
lės ir seniai, kurie grojo kor
tomis kitam kambaryj. Jau
nimas pašoko aguonėlę, su
ktinį ir klumpakojį. Kiti 
šiaip jau darė visokius 
“šposus”. Tik šit ineina du 
urėdininku ir keturi sargy
biniai, užstoja duris. Kai- 
kurie iš jaunimo, persigan
dę^ norėjo bėgti, bet juos 
sulaikė, grąsindami, šausią 
tuos, kurie bėgs. Vienas u- 
rėdninkas pradėjo kolioti 
ten esančius “metežn in
kais” ir kit., bet paskui ap- 
simalšė. Surašę visus nuo 
mažiausio vaiko lig seniau
sio ir padarę pas kiekvieną 
kratą, užkando dešrą ir ge- 
rokaLišgėrė alaus. Pagrasė 
kai-kuriems, jog jiems bus 
kalėjimas, o jaunimui pave
liję žaisti nors ir lig dienai, 
kurie tik negaili batų, išva
žiavo namo.

Dabar musą žmoneliai la
bai nusigandę ir nežino ką 
daryti. Kiti net žada ad
vokatą samdyti.

Tame sodžiuje labai įsi
kerojęs blogas improtis — 
groti kortomis iš pinigą. Čia 
yra tokiu žmonių, kurie pri
ima į savo namus grojikus. 
Kortomis groja žmonės ap
sivedę, groja jaunieji, groja 
ir vaikai. Pristigus pinigą, 
senieji prižada atiduoti, kai 
sugrįš iš turgaus, jaunies- 
nieji užstato portmanictus 
ir papierosines, o mažesnie
ji neša visokius mažus daik
telius. Tų pačią grįčių mo
tinos duoda savo vaikams 
pinigus groti. Dažniausiai 
susirenka groti šeštadienių 
vakarais (mat ant rytojaus 
per dieną išsimiega). Išau
šus rytui, žmonos ir močios 
eina ieškot i "savo “grojiku”. 
Jie, pamatę, slapstosi, kur 
kas sumanydamas: kama
roje, paloviuose ir ant kro
snies durnuose, nes tada jau 
kurinasi krosnis, o grįčios 
be kaminų.

Venclaviškią jaunimas 
skirstosi į dvi dali. Vieni 
skaito laikraščius ir knygas, 
šviečiasi, rengia doresnių s 
pasilinksmininmus, antri gi 
geria degtinę, pasigėrę dau
žo langus ir daro patamsių 
gūžinės, neskiriant ii’ dau
gelio mergaičią.

RŪTA.
Rūta yra gėlė, kuri puo

šia Lietuvos mergaičią dar
želius. Žaliuoja jinai visą 
vasarą ir rudenį iki neuž
stoja šaltoji žiemužė.

Lietuvos kaimuose visur 
galima matyti puikią dar- 
želią, kur tarpe kitą gėlių 
pirmą vietą užima rūtelė,

Pavasario vidudieniais 
lietuvaitės susibėga viena 
pas kitą pasikalbėti, pasi
teirauti: kada sėti rūtos, ka
da patogesnis laikas ir ka
da jos geriau dygsta ir gra
žiau žaliuoja. Pasėjusios vėl 
gi viena pas kitą atsilanko, 
teiraudamosi, ar jau sudy
go, ar sužialiavo.

Išdygus rūtelėms, vėl rū
pinasi, kad joms kas nepa
kenktą, kad ją kas neišga
dintą — neišlaužytų. Kas 
mielą vakarėlį palaisto jas 
šaltu vandenėliu. Malonu 
toms rūtelėms, kad ją ka
ralienė, jaunoji mergelė, 
rūpinasi jomis. Sužėlusios 
— sužaliavusios rūtelės at
sigerina savo auklėtojoms 
suteikdamos joms malonu
mą, suraminimą liūdnume, 
paguodą varguose.

Atėjus šienapjučiui, musų 
lietuvaitės eidamos pievos- 
na šieno grėbti, pasiima 
drauge rūtą šakelių. Pievo
se gi šakeles paslepia kur- 
nors paunksni ėję, prideng
damos kuo nors, kad vasa
ros saulė ją nesu vytintą, 
kad butą kuo pasipuošti grį
žtant namo. Eidamos gi 
namo uždainuoja pagar- 
bindamos rūtelę,, pagirda- 
nios žaliąjį šienelį.

Vasaros metu, mergelės, 
grįžusios rugius rišusios, 
nuvargusios, prisidarbavu- 

Jsios lauke, bėga kuogreičiau- 
siai darželį aplankyti. Čia 
jos palieka visą savo nuo
vargį, čia jos susiramina.

Atėjus rudeniui, Lietuvos 
mergaitės vėl pasirūpina, 
kad ir žiemos metu joms 
nestigtą mylimą gelių. Pri
pjauna jų viršūnių, suriša į 
pluoštelius ir laiko rūšy
se, kad reikalui atsitikus 
galėtą pasiimti.

Rūta tai viena gražiausią 
ir meiliausių lietuvaičių gė
lių; ja puošiasi lietuvaitės 
eidamos nedėldieirio rytais 
į bažnyčią, ją apdainuoja 
puikiomis dainelėmis. Iš rū
tą pina vainiką išvažiuo
jant jaunai, dorai mergelei 
šliuban. Rūtelė yra dorybės 
ženklas.

Antanas Rudis.

BAISUS LIŪTAS.

Afrikos miškuose, netoli 
nuo žmonių, apsigyveno baD 
sus liūtas. Del baisaus žvė-» 
ries j drebėjo visa apygarda, 
nes jis nieko nebijojo. Bū
davo, ateidavo liūtas į na
mus ir imdavo, kas tik jam 
patikdavo, ar gyvulys, ar 
žmogus. Daug visokių gud
rią medžiotoją žuvo liūto 
naguose.

Arabas Muslimas gudrus 
tos šalies medžiotojas pasi
ryžo išgelbėti nelaimingąją 
šalį nuo baisaus žvėries. 
Padirbo jis tam tikras ža
bangas, kad liūtą gyvą pa
gavus, ir pritaisė netoli jo 
urvo, o pats įlipo į augštą 
medį ir žiurėjo, kas bus. 
Tikką suskubo jis įlipti į 
medį, kaip staiga liūtas iš
lindo iš savo urvo ir, paty
ręs žmogų, pradėjo baisiai 
rėkti, bet parėkęs ir paieš
kojęs, nerado ir pamatęs 
žabangas, nuėjo stačiai į 
jasias. Žabangose liūtas 
taip įsiraizgė, kad niekaip 
negalėjo išsipainioti iš ją. 
Muslimas, matydamas, kad 
jau jam liūtas negali nieko 
padaryti, išlipo iš medžio 
ir pripuolęs dar labiau jį 
apraizgė ir nuėjo namo.

Ant rytojaus Muslimas a- 
tėjęs atnešė liutui ėsti, bet 
liūtas jo nei iš tolo nenorė
jo prisileisti ir neikiek nie
ko neėdė. Tada ką buvo 
Muslimas atnešęs jam šsti, 
paliko pas jį ir nuėjo namo, 
o atėjęs po kelių dieną rado 
viską suėsta ir dabar kai 
atnešė, tai net iš ranką ė- 
mė. Dar kiek laiko palai
kius Muslimui liūtą miške, 
taip priprato jis, kad nė 
valandėlės negalėjo pragy
venti be Muslimo. Tada 
Muslimas parsivedė liūtą 
namo ir ilgai laikė jį pas 
save.

Tokiu budu išgelbėjo Mu
slimas apygardą nuo bai
saus žvėries ir pats iš to tu
rėjo didelę naudą.

Maculevičius.

Nėra kada.
— Žiūrėk, kaip pro tavo 

stogą pralįja. Kodėl ne
užlopai stogo?

— Kaip-gi jį taip smar
kiai lįjant lopįsi? Matai 
koks lietus!

— Tai tu giedroje užlo- 
pink.

— O kam tada reikia?
Svirno Žvyne.

Kur yra miesto viršininkas?

bus 5 vai.

Blaivininką 
nėra, išskyrus 
M. S. ir O. K.

ir jaunimo 
dvi mergaiti

vienas . S—as. j Kur yra bernas?

■1 m

2
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TĮ [AMERIKOS ŽINIOs]Į]j
Konduktorių ir motormanųĮ 

straikas.
Buffalo, N. Y. Straika- 

ro International Railway j 
kompanijos konduktoriai ir 
motormanai. Mieste ir prie
miesčiuose gatvekariai buvo 
visai apsistoję. 3.000 karei
viu ketvirtos brigados stovėjo 
ant sargybos. Nekurie strai
kininkai užsinešę rąstgalių 
ant International tilto, po 
kurio praeidinėdavo gatve
kariai. Rąstgalius rengėsi 
mesti i praeinančius gatve- 
karius. Vienas didelis rąst- 
galis, mestas į gatvekarį, 
nepataikė. Straikininkai 
taisėsi mest daugiau. Tuo 
tarpu pribuvo kareiviai ir 
straikininkams buvo liepta 
sustot. Straikininkai pradė
jo uliuoti ant kareivių. Pa
liepimas buvo atkartotas ir 
kareiviai pridėjo prie pečių 
šautuvus. Šauksmas ir kle- 
gėsis ant kareivių atsikar
tojo ir antras rąstgalis pup- 
telėjo i žemę. “Šauk”, pasi
girdo paliepimas. Moteris ir 
vaikas sukniubo. Moteris 
pavojingai sužeista.

Miesto majoras pradėjo 
abi pusi taikinti kuogrei- 
čiausiai, . nes miestelėnai 
daug nukenčia del gatveka- 
rių nėjimo. Kompanija su
tiko nusileisti ir straikas 
pasibaigė.

Valparaiso studentų riau
šės.

Valparaiso, Ind. Šiemet 
metinis Valparaiso studen
tų smarkavimas pasibaigė 
suareštavimu 8 vadovų. Bus 
paleisti po užstatymo $700 
už kiekvieną. Riaušės prasi
dėjo parodavimu gatvėmis 
šešių šimtų studentų. Priė
ję prie Memorial Opera 
House, norėjo isibriauti ant 
perstatymo nemokėję. Čia 
penki vadovai liko nuvesti 
į netoliese stovintį kalėjimą. 
Kiti bandė juos išliuosuoti. 
Bet buvo šerifo ir kitų tar
nautojų atmušti. Prie to dar 
tris liko suareštuoti. Užpuo
likai, vienok, išdaužė kalėji
mo langus ir vieną išpiški- 
no Memorial Opera House 
langą. Susirėmime penki li
ko sužeisti ir du pašaliniu 
žmogų parblokštu.

Gimė vienas, penki mirė.
Minneapolis, Minn. Neko

kį moteris G. Ransom pa
gimdė sūnų. Jos senukė-mo- 
tina susirūpino, kad duktė 
nepajėgs auginti sūnų ir iš 
rūpesčio mirė. Chas. Ran
som, buvęs laidotuvėse ir 
pamatęs kūdikį, nusprendė 
priimti jį į išsunius. Kūdi
kio Inotina nerimavo persi
skyrusi su sunum ir nusižu
dė. Chas. Ransom pačios 
motina p. Wright, buvo prie
šinga, kad jos duktė augin
tų išsunį ir, beprašydama 
savo vyro, kad jis taip-gi 
pasipriešintų, išgėrė nuodų 
ir mirė. Senis Wright iš gai
lesčio mirė. Chas. Ransom, 
urnai netekęs uošvio ir uoš
vės, mirė iš gailesčio. Jo 
žmona su išsuniu guli ligo
ninėj ir yra silpname padė
jime.

Nepaprastas sumanymas.
Philadelphia, Pa. Harri

son Bros, and Co. firma, 
samdanti 700 darbininkų, 
prižadėjo mokėti kiekvie
nam 15c. už kiekvieną nusi- 
maudymą. Maudymasis bus 
tik vieną kartą dienoje. 
Firma tikisi tuomi pakelti 
darbininkų sveikatą. Jei vi

si 700 darbininkų maudysis 
kasdien, tai firmai kainuos 
$32.760 metuose,- priskai- 
tant iškašČius muilui ir ab- 
rusams. Firmos daktaras 
Francis D. Patterson sako, 
kad. tai pigi busianti “ ap- 
drauda”.

Grafytė nusižudė.
San Francisco, Cal. Gra

fytė Olga, atvažiavusi iš 
Peterburgo prie savo numy
lėtinio Isaac Upham, nusi
žudė viešbuty j, paleidusi ku- 
lipką galvon. Pagal ištyri
mą, ji taip padarė po kivir- 
čių su savo numylėtiniu.

Kovon prieš baltąją vergi
ja.

New York. Califford Roe, 
kovotojas prieš baltąją ver
giją, 2,000 moterių susirin
kimui pasakojo apie balto
sios vergijos išsiplėtojimą 
tame mieste. Po prakalbos 
viena moteris paaukavo dei
mantinį žiedą ir prašė par
duot ir pinigus apversti ko
vai prieš piktą. Kita mote
ris prižadėjo aukaut $5.000 
kasmet. Dar keliatas žadė
jo tuoj suteikti po $1.000.

Viesulą su sniegu.
Sioux City, Iowa. Smar

ki viesulą su sniegu nutrau
kė telefono ir telegrafo vie
las, gatvekariai buvo apsi
stoję, traukiniai vėlavosi. 
Tūkstančiai darbininkų tu
rėjo eiti į ir iš darbo pėsti. 
Nuostolių apie $50.000. Po 
sniego sunkumu lūžo me
džių šakos Prisnigo 15 co
lių giliai.

Traukinis nusprudo nuo re
lių.

Cheynne Weis, Colo. A- 
pie tris mylias atstu nuo 
šio miesto traukinis užbėgo 
ant apipustyto geležinkelio 
ir nusprudo nuo relių. Už
muštas inžinierius, sunkiai 
sužeistas pečknrys ir pačto 
tarnautojas. Taip-gi kelia
tas keleivių liko sužeista.

Keturi žuvo.
Pensacola, Fla. Sprogo 

virdulis, kuriame buvo 2. 
000 galionų amonijos. Ke
turi žuvo. Nuo bjauraus 
dvokimo keliatas gaisrinin
kų apalpo.

Daugiausiai žuvo laiVų.
New York. Pirmas šių 

metų bertainis buvo labai 
pragaištingas ant jūrių. 
Nuostoliai ant juriii siekia 
$7.000.000. Daugiau, negu 
bile kokį kitą bertainmetį 
praeityj'.

Pardavėjų straikas.
East Liverpool, O. Šio mie

stelio sustraikavo krautu
vėse pardavėjai, reikalau
dami algos pakėlimo. Suė
jus pirkėjams krautuvėsna, 
savininkai liepė patiems pa
siimti ko nori ir mokėti pi
nigus. Vertelgos sako, kad 
jie mažai tennkentėjo del 
pirkėjų neteisingumo. Daro
mos pastangos susitaikyti 
su straikininkais.

Pasibaigė straikas.
Hazleton, Pa. Straikavo 

1.200 šilko audėjų. Susitai
kė. Savaitėje dirbs 55 valan
das vietoj 58. Mokestis pa
kelta nuo 10% iki 30%, 
žiūrint į darbo rųšį.

Paskyrė $20.000 kelionei.
The National Geografic 

dr-ja nubalsavo paskirti

Ar ieškai pirkti narni ar lotą?
: N|es jų turime!

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicagoj. Delko tąip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namij ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “ proper- 
tes” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelbą pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

Mes nieko nuo pirkėjo neslepiam, bet apžiūrėję perkamą 
namą, aiškiai, kaip ant delno, matom ar namas yra vertas tų pi
nigų, ar ne.

Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą klausimą 
galima išrišt sekančiais budais.

1) Apžiurėjus namą, apskaityt kiek jis galėtų kaštuot nau
jas pastatyt. 2) Kiek jis randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
ir vietoj jis yra.

v Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jų gerumą, didumą, randą ir teip toliaus. Tada suprasi ar 
perkamas namas yra vertas pnigų. Bet palyginimui reikia turė
ti daug namų, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes ta geriausiai gali
me atlikt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namų ir lotų 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtų 
“properčių” perleidom per savo rankas.

Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę įr mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

Mes neužsiimam spekuliacijom ir nepardavinųjam lotų po 
kokias ten giriais ir tam panašias vietas, bet tik tokiose vietose, 
kur tūkstančiai lietuvių apsigyvenę ir apsipirkę.

Jeigu nori pirkti namą ar lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk į musų banką, o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim 
visuose reikaluose.

Perkantiems per musų banką, namą ar lotą, mes paskolina
me pinigus ant lengviausių išlygų.

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitų ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimes padėti nupirkti.

J. M. Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., Chicago,

J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manažeris
III.

$20.000 kelionei prie šiauri
nio žemgalio. Tą kelionę 
atliks kapitonas Roald A- 
mundsen ir iškeliaus birže-’ 
lyj, 1914 m.

Dvasios neteisingai nulėmė.
Denver, Col. Milijonieris 

Alonzo Thomson, kurs tikė
jo, kad jam dvasios apreiš- 
kusios 95 metų amžių, mirė, 
būdamas 81 metų amžiaus. 
Metai atgal jo ano svieto 
patarėjai pranešė, kad jo 
pati ir sūnūs suokalbiauja 
prieš jį. Tada jis persisky
rė su savo žmona. Nors jau 
buvo tris kartus vedęs, bet 
rengėsi bandyti apsivesti 
ketvirtu sykiu.

Profesorius nusinuodino.
Wichota, Kan. .Viešbutyj 

buvo rastas lavonas nežino
mo žmogaus. Vėliau išsiaiš
kino, kad tai buvo Edgar 
Gould, prof. Pennsylvani- 
jos universiteto. Ištyręs la
voną, daktaras pasakė, kad 
jis nusinuodinęs.

Orlaivininkas žuvo.
San Diego, Cal. Leitenan

tai Ren Chandler ir Lewis 
Brereton, pakilo orlaivyj 
augštyn, bet kaž-kas pasi
gadino ir akyveizdoj dau
gybės žmonių krito į užla
ją, kur vanduo yra 100 pė- 
dti gilus. Chandler žuvo, o 
Brereton truputį sužeistas.

Senovės liekanos.
Ogden, Utah. Šio miesto 

netoliese rastas labai indo- 
mus urvas. Ant jo sienų į- 
vairųs piešiniai. Manoma, 
tai darbas senovės gyvento
jų. Dalyko ištyrimui atva
žiuos keliatas Utah univer
siteto profesorių.

Svarstys potvinio klausimą.
St. Louis, Mo. National 

Drainage Congress šaukia
mas į trijų die/ių metinį po

sėdį. Posėdžiuose daugiau
sia bus kalbama, kaip apsi
saugoti nuo jjrd^&ištingų 
potviniu. t

& i e

Pagimdė penketą..
Ithaca, N. Y. Nekokį 

Chas. Smith pagimdė pen
ketą kūdikių. Visi sveiki ir 
stiprus. Daktaras sako, kad 
visi gyvuos. Esąs tai trečias 
toks atsitikimas šioj šalyj.

Aštriai nubausta. Varšu
vos apskričio teisme pasi
baigus 37 žmonių byla. Tar
pe kaltinamų buvę 4 kuni
gai. Visi jie buvo kaltina
mi už užpuolimą ir sumuši
mą marijavitų Blonoje. Tei
smas išnešė nusprendimą: 2 
kunigu pasiųsti vieneriems 
metams į areštantų rotas, 
atėmus jiems teises ir kuni
go garbę.- 3 žmonės taippat 
pasmerkta vieneriems me
tams į areštantų rotas, 12— 
ka trumpam laikui į kalėji
mus, 17 kaltinamųjų ištei
sinta. Be to visi pasmerk
tieji turį marijavitams at
lyginti 1.547 rub. Iš to pa- 
aiški, kad Rusijos teismai 
ir valdžia marijavitus pa
laiko savo globoje.

Išradėjas mirė. Hambur
ge 73 metij amžiuje pasimi
rė giroskopo išradėjas Ot- 
ton Schlick. Giroskopas y- 
ra prietaisa palaikymui lyg
svaros visokiuose nusviri
muose. c 1

Susiartinimas.1 > Pasibai
gus Balkanuos^ karui, sa
koma, Vokietija siisiartį- 
sianti su Anglija ir bendrai 
nutarsianti daugiau nesi- 
ginkluoti. Be to užsakyta 
daug įvairių vizitų.

Suokalbis. Chinuose su
sekta suokalbis, kurio tikslų 
butą nužudyti Chimj respu-

SERGANTI VYRAI 
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksniu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 
čių gyslų, sunkaus traukančio že
miu skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niekiančios ar kruvi
nos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo, 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu 
turyte kokia nors liga, silpnumą 
apie kuri nesuprantat ateikit pas 
mus. Mes išegzaminavosime Jus 
apicjškindami vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu budu arba gydy
mu, kurie yra geriausi ir musu 
prekės būnamos žemiausios. Mes 
nepraktykavojame. Mes suteikia
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 
del to kad mes norime jog kož- 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuom musu 
gydymu.

den tą Li-Yuen-Heng. Suo
kalbininkai suimta ir sušau
dyta. Tarp jų (butą ir ge
nerolo Či-Yu-Ling.

Pamaldos. Pereitą utar- 
ninką visose Londono baž
nyčiose atlaikyta gedulingos 
pamaldos sukakus viene- 
riems metams nuo “Titani- 
co” nugrimzdimo.

Mažai gimimų. Sulyg val
diškos statistikos pernai 
Paryžiuje ant 30 šeimynų 
gimęs tik vienas kūdikis. 
Prancūzų tauta regimai 
nyksta.

blikos provizorinį vice-prezi- mo -sutinime.

ADVERTISEMENT.

Buvo žinoma musų prabo
čiams.

Musų prabočiams buvo 
gerai žinoma, kad nepilnas 
vidurių ištuštinimas būda
vo priežastim daugelio ne- 
gėrybni kūne, o neretai taip
gi ir prote. Jie rinkdavo žo
les ir šaknis ir naudodavo 
jas pilvo sukietėjimo praša- 
linimui. Nekurios žolės su
teikdavo laukiamą paleng- 
vinimaą, bet jos taip-gi nu
silpnindavo kūną ir vertė 
žmones vartoti daugiau ir 
daugiau. Mokslas tai patai
sė, sujungdams sustiprinan
čias ir pasilpninančias. Ge
riausias pavyzdis tokio mo
ksliško sujungimo yra gerai 
žinomas Triner’s Elixir of 
Bitter Wine, kuris talpina 
savyj ekstraktus iš daugė
to žolių, sutirpintų raudona
me vyne. Urnai veikia be 
traukimo arba kitų nesma- 
gybių sukietėjime, diegly j, 
mėšlungyj, išpūtime, apetito 
netekus, nerviškume ir ap- 
silpime. Aptėkose Jos. Tri- 
her, 1333-39 So Ashland av., 
Chicago, Ill. Turėk pas sa
ve Triner’sLiniment butelį 
ir naudok nelaimei atsiti
kus, išnarinime, reumatiz-

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučet norinčiais dirbti, esate nu
ilsę, turyt skaudamą nugarą, gal
vos skausmą, pilvo, kojų arba a- 
belna skausmą; čia yra Jus iš
gydymas.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

mas, inkstai, pūsle arba prostatiš- 
kos ligos, nubegimas šlapume, ar
ba nubegimas puliu gautu nuo 
moterių, kaipo ir visos kitos pa
slaptines ligos yra greitai išgydo
mos šiuom musu rpecijališku bu
du.

Kraujo užnuodyjimas, Syfilis.
Ronos, votis, skaudanti burna, 

gerkle, skausmas kauluose, spuo
gai, puekai, skuros nesveikumai, 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, ruma- 
tizmas arba kitos kokios nors li
gos randamos Justi kraujuje gali 
but pasekmingai gydomos musu 
originališku budu.

Išbandymas Kraujo.
Ateikit po nr. 14 So. Clark Str., 

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite cista krauja ir galėsite but 
tėvais sveiku ir cistų vaiku. Mes 
turime pasekmingčuse gydymą nuo 
užnuodyjirao kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, Prof. 
Ehrlicho Salvarsan, $114, arba ki
tas kokias giduolias kol nematy
sit mušu kraujo išbandynima.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moterišką 
ryšiu? Ar sapnuojate ir laike sap
no turite nubegimus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ii’ tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu
degimais sekios, poliucijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustan- 
tis, arba gal kenčet nuo patrotito vy
riškumo? Ar Jusu lytiški orga
nai yra maži, silpni ir nikštanti? 
Musu gydymas išgydo visas šias li
gas. Mes padarome vyrustinkamus 
ženatvei kaipo ir galinčeis būti 
tėvais sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt į 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

pas mus, apturėsite musu vylti ir 
uvožone kaipo ir teisinga gydy
mą, nepapuldams jokiem kaštam 
kas link pasikalbėjimui ir pasiro- 
davimui. Mes suteikiam pilnai 
ištyroma egzaminacija. Mes išeg- 
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame specijališ- 
kai padidynančius stiklus (mikros
kopus) del išegzaminavojimo Jtisu 
skuros ir lytiškus organus. Mes 
vartojame X—Spindulius idant 
suprastume Jusu vydurinias li
gas.

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit tikra gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršiu, ir lasyk 
žinoma yra reikalingas stipresnis 
ir brangesnis gydymas del atga
vimo norinčio pagerinimo. Neap
simokėtu Jumi praktykavot su 
a, kuri yra daugiaus negu kas ki
tas šiam sviete-Gera Sveikata, ir 
pamislindams apie musu ilgus 
metus apgarsinimo Chicage, gy
dant pasekmingai tūkstančius pa
dėjimu panašiu Jusu ligai, ar ne- 
sijaueet jog 14 So. Clark St., yra 
atsakanti vieta Jumi atsilankyt?

Geriausi Medikališki Ofisai.
Mes turime didelius, puikiai iš

taisytus ofisus su visokiais instru
mentais, elektriškais aparatais, 
saintifiškais inrankiais ir gabiais 
specijalistais, pagelbėdami surasti 
Jusu tikra liga. Mes suprasime

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
mui ir tasik žinosite jog mes ga
lim gydyt Jus geriau negu koki 
kiti daktarai, del to jog mes a- 
peiškinam Jusu liga ir pasakome 
kaip galite but išgydytais ir ka- 
•a išgydyti idant liktumėt išgydy
tais.

Vydurines slaptingos Ligos.
Musu nauji X—Spinduliai del 

matymo vyru ligas be skausmo y- 
ra vartojami patyrimui kiek vie
no žmogaus, kurie turi Triperi, 
Puliavima, Užsiveržima, Pūsles ir 
Inkstu ligas. Mes matom ir tasik 
žinom tikra liga, kuri yra prie
žasčių Jusu vargam. Mes išegza- 
minavojame teip atsargei jog nė
ra jokios abejones kas link gydy
mui vyduriniu ligų.
Originališkas be skausmo Budas.

Musu gydymas yra kitoks ne
gu Jus esate kada bandę arba 
girdėję ir tai be skausmo. Mes 
turime savo originališkus budus 
ir Jus negalite gauti speeijališka 
musu gydymą nuo kitu daktaru, 
nes mes turime ilgiausę ir 
pasekmingiausę praktyka gydy
me vyru, negu kokis kitas dakta
ras Amerikoj.

Pasirodavymas dykai.
Ateikit po nr. 14 So. Clark St., 

del šio X—Spinduliu egzaminavi
mo, dykai pasirodavymo ir leng
vai suprantančio išeiškinimo apie 
Jusu liga.

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nors kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstoto 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasi.' pamoki
nimus, nes yra Lietuviškai dru- 
kuoti. Jeigu atsilankisite in mu
su ofisus, viskas apie Jusu liga 
kaipo ir musu gydymą bus aiškei 
papasakota idant suprastumėt a- 
pie savo liga ir vartojima musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas mus, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa*- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietoi 
priežasčio pinigą Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galedams.

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su

sipažinimo. Ales norime parodyti 
ka teisingas specijalistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite apsi
vesti, būti stiprus ir sveikas teip 
jog galėtumėt aprūpinti šeimina 
savo ateikit del savo persitikrina
mo pamatyti kas galima bus pa
daryt.

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija yra 

jog nereikalaujate mokėti nej 
vieno dolerio kol nebusite užga
nėdintais. Ales galime duoti išra- 
šita gvarancija gydymo, legališ- 
ka kožnoj Chieagos bankoj. Ales 
esame vienintieliai specijalistai 
Amerikoj galinti suteikt ligo
niams loki tikra užtvirtinimą kas 
link atsakančiu! gydymui.

Ateikit arba rašykit.
Ales norime pasimatyt ir pakal

bėt su Jumi. bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti pačein, atrašykite 
laiška išeiškindami visus savo 
symplomus, pasakant iš kokios 
ligos norėtumėt išsigydyt. Apra
šykite mums visa istorija padėji
mo savo o mes tašyk nurašysime 
laiška Jumi su nurodymais ir jei
gu norėtumėt, mes prisiystume 
giduolias in namus. Nekentek nej 
vienos dienos ilgiau. Ales norime 
idant iškirptumet ši apgarsinimu 
ir atsineštumet su savim in musu 
ofisus. Isitemykii gerai nr. 14 So. 
Clark Str., nes mes esame vienin
tieliai specialistai galinti suteikt 

Stoki teisinga, prieinamą proga
ligoniu. Ateikit arba rašykit.

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška inejima į musų ofisus, viršum 
Liuoso Inejimo Aluzejaus. Isitėmyk gerai numera ant duriu. Kas 
dieną nuo 9 ryte iki 4 po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedaliomis ir 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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| MOTERIŲ SKYRIUS.!

MOTERIŲ SUGRUBĖJL 
MAS.

Latinai moterį vadino 
mulier. Tai žodis išpeikiąs 
švelnumą, mandagumą. An- 

•' glų žodis mild, švelnus, tu
ri tą pačią šaknį. Nors se
novės romėnai buvo grubus, 
karingi, bet moteries geras 
ypatybes brangindavo. Žy
mus Romos rašytojas Taci
tus sako, kad moteris turi 
aliquid sanctum, kaž-ko 
švento. Nekurie kalbų tyri
nėtojai (filologai) tvirtina, 
kad gimties buvimas kal
bose kilo iš vyrų besisten- 
gimo kalbėti su moterim 
maloniau, mandagiau. Tai
gi būdvardžių, įvardžių ir 
veiksmavardžių moteriškos 
gimties galūnės yra malo- 
ninimo atmainos. Ir taip 
vietoj .gražus sakoma mo
teriai graži iš noro manda
giau apie ją pasakyti. Ar 
šis daleidimas yra teisingas, 
ar jis yra tik spėjimas, tai 
pasirodys ateityj, bet neuž- 
ginčytina, kad jau senovės 
tautos ir net laukinės gentįs 
patėmija ir brangina mote
ries geras puses.

Nekuriu yra tvirtinama 
kad šioj gadynėj moterįs 
grubėja ir jų moteriški pri
valumai gaištą. Net jų gra
žybė. nykstanti. Jei taip y- 
ra, tai to priežastis yra jų 
perdidelis su vyrais ben
dravimas. Nuo pat kūdi
kystės berniukai ir mergai
tės yra artimame sudiduri- 
me. Krūvoj lanko moky
klas, krūvoj eina į pąsilink- 
sminįmo .vietas .ir taip abi 
lyti - pasidaro ! viena kitai 
neindomiomis. Priegtam 
mergaitės bendraudamos 
nuolatai su vaikinais pra
deda jiems pamėgdžioti, nu
stoja savo ypatybių ir su
vytę j a. O mergaitės ben
draudamos su žemos doros 
vaikinais visai sugenda ir 
net lytinės doros netenka.

Kitokiose aplinkybėse au
go moterįs senovėje. Jauni
kaičiai svajojo apie karus, 
o vyrai dažnai buvo užim
ti juomi. Tai-gi abi lyti au
go ir iš dalies gyveno sky
rium. Moterįs'vystė ir au- 
klėjo savyj geriausias savo 

•' lyties ypatybes. Mažai jos 
tebuvo susidūrime su vy
rais. Todėl jų būdas ir ne
buvo darkomas. Šį išve
džiojimą patvirtina gražios, 
lipšnios kazokų moterįs, ne
kuriu Kaukazo kalnų gy- 

^^ventojų ir vieno apskričio 
Meksiko moterįs. Senes
niuose laikuose kazokai dau- 
giausiai kariaudavo. Šiais 
laikais jie daug laiko pra
leidžia armijoj.Kaukazo 
gentįs taipgi .yra karingi 
žmonės Ir daugiausia ran
dasi ne namie. Todėl jų 
moteris, augdamos skyrium 
nuo vyrų, iifgijo savo lyties 
privalumus ir visame pa
saulyj pragarsėjo savo gra
žybe. Meksikos apskrity j, 
kuriame išsitobulino gra
žiausios Amerikos moterįs, 
liko išžudyta dauguma vy
rų. Daug metų atgal šis ap
skritys buvo sukilęs prieš 
valdžią. Atsiųsta čia ka
riuomenė ir išnaikino di
džiumą vyrų. Šio apskričio 
naujoji moterių karta vir
šija savo gražybe visas A- 
merikos moteris. Tai vis 
ačių aplinkybei, kad ta kar
ta buvo moterių auklėjama 
jr neturėjo bendrauti su vy
rais.

Bet merginos perdaug

bendraudamos su vakinais 
ne vien sugrubę ja. Tas vė
liau atsiliepia gyvenime. 
Tokia mergina ištekėjusi 
nenustinga namie. Nesti ge
ra šeimininkė. Ją vis trau
kia jaunimo sueigos, oši
mas. Sunku jai prisirišti 
prie namų, prie vyro. To
kia nesutvirtėjusi pora ga
lutinai šUįra ir neretai ant 
visados. Tai čia ir yra per
siskyrimą šaltinis. Ameri- 
konės yra ypatingai suge
dusios ir todėl pas ameri
konus tokie netvirti mote
rystės ryšiai ir pasibaisėti
nai daug esti persiskyrimų.

O suteikimas moterims 
balsavimo teisės ir jų mai- 
šimosi politikiniame gyveni
me galės sugadinti jų pri
gimtį dar labiau.

ŠALIS, KUR MOTERIS 
BALSUOJA.

Reikia daleisti, kad vė
liau ar anksčiau kultūringo
se valstijose moterįs įgys 
balsavimo teisę. Ant kiek 
tai atsilieps į žmonių gero
vę, tai dar nežinia. Kiekvie
nam valia abejoti, (lygiai 
kiekvienam valia daleisti, 
kad moterių balsavimas pa
darys visus turtingais ir lai
mingais. Kol kas mes ga
lime prisižiūrėti į tos teisės 
vaisius šalyse, kuriose mo
terįs jau naudojasi ta tei
se. Geriausia tam dalykui 
šalis yrą Suomija.

Suomijoj jau senai mote
rįs balsuoja ir esti išrenka
mos parlamentam Skaitlinės 
parodo, kad toj šalyj mo- 
terių-balsuotojų yra 3% 
daugiau, negu vyrų. Tai-gi 
jos susitarusios galėtų pil
nai visą šalies valdžią paim
ti į savo rankas. Jų seime 
vienok tėra, 17, ty. mažiau, 
negu dešimta dalis visų at
stovų. Vienas autorius 
šiaip atsiliepia apie Suomi
jos moteris-atstoves: “Di
desnė jų dalis yra vidutinio 
amžiaus, rimtos, net ženkly- 
vai išdidžios, bet be jokios 
tuščios puikybės. Rėdosi 
visai paprastai ir pilnai at
sidavusios savo pareigoms.”

Ingįjant balsavimo teisę, 
moterįs Suomijoj nesudėgi- 
no nei vieno namelio, neiš- 
piškino nei vieno, lango, o 
apie bombas, tai. nei kalbos 
negalį būti., Tai-gi šis fak
tas turi but kitų šalių su- 
fragistėms gera pamoka.

Ar tai ačių moterių in
tekmei ar ne, bet Suomija 
yra imanytinąi gerai valdo
ma. Ji butų dar geriau Val
doma, jei nestovėtų jai. ant 
kelio Peterburgo meškinas. 
Pavyzdin, Suomijos parla
mentas nubalsavo .privers
tiną švietimą. Peterburge 
ant to sumanymo liko už-, 
dėtas veto. Bet nors visuo
tino, priverstino švietimo 
sumanymas nestojo įstaty
mu, vis-gi Suomijoj yra ma
žiau nemokančių skaityti- 
rašyti, negu bile kokioj ki
toj šalyj.

Pradinės mokyklos Suo
mijoj yra pavyzdingai ir 
pagirtinai išrengtos ir pri
taikintos kaip proto lavini
mui, taip ir kūno mankšti- 
nimui. Tose mokyklose ly
giai priverstinos pamokos 
rankų darbo ir gimnastikos 
iš vienos pusės ir teoretiš
kas mokslas iš kitos. Mo
kinių dora ir-gi yra saugo
jama. Aštriai tčmijama, 
kad priaugantieji y nenusi-

dangintų į vietas arba va
karus, kur jiems gręstų pa
piktinimas. Mokiniai turi 
gaut leidimą savo perdėtinių 
eiti į pasilinksminimo vie
tas. Gabesniems ir norin
tiems užbaigti augštus mok
slus yra suteikama visokipa- 
šelpa. Neturtėlių vaikams 
yra veltui duodamas valgis, 
drabužiai ir kningos. Taip 
tai rūpinamasi Suomijoj a- 
pie žmonių švietimą. Todėl 
suomaliečiams nei kiek nea
pėjo ir neapeina įstatymas, 
uždarantis kelią šion šalin 
nemokantiems skaity ti-ra- 
šyti.

Suomijos parlamente 
daug perėjo įstatymų, mote- 
rių-atstovių sumanytų. Bet 
butų nesąmonė visą šalies 
gerovę ir didžią švietime 
pažangą prirokuoti moterių 
intekmei. Juk keliūtą vals
tijų turime šioj šalyj, kur 
moterįs balsuoja. • Bet ap
čiuopiamos naudos iš 46‘nė-’ 
matyt. Tose valstijose nei 
paleistuvystė, nei girtuo
klystė nesumažėjo, nei vai
kų darbas liko panaikytas. 
Dar-gi paaiškėjo^ kad md-‘ 
terįs greičiau parduoda sa
vo balsus, negu vyrai. Išro
do tada, kad šalyj, kur pb- 
litikinis gyvenimas yra sū: 
gedęs ir valdžia pilna vi
sokių klastų, tokioj šalyj 
suteikimas moterims balsa
vimo teisės butų šaliai pa
vojingas

su-

nu-

Sumaišė.
Motina, paduodama- 

neliui dvi kapeiki, tarė:
— Štai už šį pinigą

pirksi druskos. Supranti?
Suprantu! — atsakė 

berniukas.
— O už ši dvi kapeiki 

paimk degtuku. Tik neuž
miršk! • ■-’■■■! <>’ ■

— Neužmiršiu.
Berniukas skubiai išbėgo 

bet už keliu valandėlių nu
lindęs grįsta.

— Mamaite, aš užmiršau, 
už kuri dvi kapeiki pirkti 
druskos, už kuri degtukų!!
- Motina nusišypsojo ir pa

aiškino šuneliui kad vis 
tiek, už kuri pirks.

Svirno Žvyne.

Gerai pataikė.
—Tai ką, kurnate, ar kiek 

gal gerėliau jūsiškiui? Jis 
taip smarkiai andai sirgo!

— Na gi jau treęiVdięma, 
kaip palaidojome.. . .-77

— Ar šaukėte-jamkdakta- 
rą? . . ;

-— O. kam. tą daktaią ? Jis 
ir be daktaro. geiiaį-patail<e- 
numirti..

ji išmokomas, meta 
jai po 6.0^0^1erių.

siuvė-

si?
— Kąi i padarysi, nieko. 

Dabar su ta j a siuvėja ap
sivesim • i o i.

Ir ji “taip1' 'pataikytų.
Šeimirilfikt? naujai priim

tai tarnaite?1 iškalbįriėja už 
negerai išvirtus pietus

— Bijok tu Dievo, Ka- 
triuk, kaip tu išvirei, kad 
tiesiog į burną negalima pa
imti ! Kas čia per išvirimas! 
Taip ir aš išvirti pataiky
čiau!. ..

Kad galvos nupramuštų
Sodauninkas užtikęs obe

ly j vagį klausia:
— O ko tu čia įsilipai?

Kad po obelim nebega
liu būti, dbuoliai krinta, 
bijau, kad man galvos ne
pramuštų.

Už indavimą. Meksiko 
sostinėje prasidėjus byla už 
šalies indavimą (pasikėsini
mą) priešai Liudviką Ro
jas, kuris savame laike kvie
tęs buvusį prezidentą Taftą 
įsimaišyti į Meksiko reika-. 
lūs. ■ :

Badas ir skurdas. Iš Cer- 
nogorijos rašo, kad toj val
stybėlėj' su pavasariu gilu
sias. gyventojams skurdas 
ir badas, nes laukai neap
dirbti ir nieko nesėta. Ne 
geriau einasi ir kitose Bal
kanų valstybėse. Karas at-- 
vilko tas^fVisas nelaimes. -•

zukųi, tarė: — prisižiūrėję 
gi į jas, vaikeli: ši varpa, 
palinkusi prie žemės, pilna 
geriausių grudų, o ši antro
ji, kuri tiesiai laikėsi, visai 
tuščia. Kaip gi dabar jas 
apkainosi? Kuri iš jų geres
nė?

Vaikas, žinoma, tuoj nu
rodė pirmutinę pilną grudų 
varpą. Tada tėvas tarė:

Taip, mylimasis sūneli, 
taip buna ir tarp žmonių; 
išmintingi visuomet žemes
ni statosi, o neišmintingi, 
lyg šios tuščios varpos, ke
lia savo galvas į viršų.

Abušis.

Sergančioms moterims.
Senute; * •

Aš' esmių moteris, žinau kiek moteris 
turi iškentgli. Jaigu kenti nuo baltųjų 
®antdrapanių, nupuoli

mo arba attnųkimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariš-kuš ? perio- 

1 dus, z reumatizmą ar 
kitokias ligas .paban
dyk mano Naminį .gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati, namie, ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

vo skaušmtfff ir indėk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.-

Mrs A. S. Hon, 
South Bend, Ind. Box L. I.

nes padirbti isz 
gerausio tabako

CIGARU

Tel. YARDS 4154
KLAUSK

CHOPIN

Jos. Bartkowiak, Iszdirbsjas.
4934 So. Paulina St., ,CHICI80, ILL.

AR NORI

Kuomet New Perfection 
ineis per duris, karštis ir 
nevalumas išlėks per langą.

Ką reikštą jums išvalymas nešva
rumo iš jus kuknios šią vasarą—būti 
liuosais nuo karščio anglių pečiaus, 
ir nuo pelenų ir dulkių.

Hew a virsmą!
©ii

Su New Perfection viršum. Now Perfection pečius 
yra geriausia virimo ir kepimo prietaisa k >kia yra 
ant marketo. Taipgi gera del skalbimo ir prosinimo.

Szitas Pečius su
čežina laika 

DARBA. ALIE
JŲ ir JUS, 
Padarytas su 1, 2

ir 3 degtuvais, su ilgu 
paliruotu turkiziniu mė
lynu kamynu. Visas pui
kiai padarytas. 2 ir 3 deg- 
tuvių pečiui parduodami 
su arba be kabinetinio 
viršaus, kurs yra ap
rūpintas lentyna, ra
ginių etc.

Visi pardavėjai tu
ri New Perfection pe
čiu. Virėjos kninga su 
pečiu duodama. Virė
jos kninga duodama 
prisiuntusiems 5c mar- 
_____________________

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana valst. korporacija).

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI Ilt I’IJANUl 

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS

KOKIOS PROFESIJOS 
ŽMONIŲ YRA DAU- .

OIAUSIA.
Kuomet lenkai dar savi

stoviai tebgyveno, prie pa- 
lociaus radosi juokdarys. 
Šisai vieną kąrtą susiginči
jo su didikais apie tai, ko
kios pro tęsi jos > žmonių yra 
daugiausia. Juokdarys tvir
tino, kad esą/ daugiausia 
daktarų. Priėję prie- laižy- 
bų. Kad tai ištirti, apsirišo 
burną ir išėjo gatvėsna, ly
dimas keliatos asmenų. 
Kam tik juokdarys nepasi- 
guodė apie savo skaudžia
mąjį dantį, tas rodi j o jam 
šiokį tokį vaistą.

Juokdarys, išlošė laižy- 
bas. .■

Gizelio juokai.
— Tai ypatingas dalykas^ 

— sakė šiaučiąuš' gizelis. 
Kaip gizelis serga, . tai visa 
sako, kad jis girtasy b kaip 
pa ts šįąučius girtas,, tai-visi

Sena, moteris^ pamačiu
si vaiką, verkiantį,- pradėjo 
maldyti ir klausinėti: .

— Neverk, vaikeli, ko ver
ki? 7...

— Buuu! buuu! mano tėtė 
nupuolė trepais žemyn ir...

— Na, ar jis labai susikū
lė? : .7*

. — Ne! : .7: 7 ~
— Tai visai nėra ko verk

ti., Juoktis reikia.
— Aš taip ir dariau. .. bet 

tėtė pamatė ir.,, nuplakė. 
Todėl dabar turiu verkti, 
kad pirmiau juokiausi.

. Praktiškas vyras.
— Tik pagalvokite! Suži

nojau, kad mano numylėto-'

INDIONŲ BARBARYS
TĖS.

Meksike gyvenanti indio- 
nai Yaqui giminės provinci
joje Sonora sukilę priešai 
dabartinę valdžią. Jie paė
mę nelaisvėn 18 vyrų, mo
terių ir vaikų ir visus bai
siausiu budu nužudę. Begin
klėms aukoms išlupę akis, 
mUpjaustę liežuvius ir ausis 
ir nulupę nuo pėdų odą. E- 
«ant tokiems sopuliams, in- 
3io;iai dar savo aukoms lie
pę vaikšęioti po spygliuotus 
kaktusų lapus. Ir kuomet 
šaukęs sugriudavę, indionai 
4ųojaus anas primušdavę 
laidomis. Be to dar sako- 
nfa, kad nekurie tų indionų 
valgę žmogieną...

- J Visame ’ Meksike kova 
prieš Hųęrtą tik verda ir 
nežinia kuo tas viskas pa
sibaigs. !

TUŠČIOS VARPOS.
;Vieną kartą tėvąs su sū

num Juozuku išėjo į laukus 
apžiūrėti ‘ rugių ir nuspręs
ti, kada bus laikas juos Įur
šti. — Sakyk/'tėveli, — pa
klausė Juozukas, — delko 
kaikurios rugių varpos pa
linkusios prie žemės, o kai
kurios tiesiog laikosi? Tur
būt, šios tiesesnės, tai ir ge
resnės, o šios prie žemės pa
linkusios niekam vertos?

Tėvas nuskynė dvi var
pas ir, parodęs jas abi Juo-

auti DYKAI dvi geras sztu- 
Lw\v8 Katalioga visokiu geru 

m3*iszku sztuku ir kitokiu 
Zvisokiu dalyku, kuria tu la- 
... j bai nori, o nežinai kur ju gaut? 

' J Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
J na ir ais'.ku adres», o asz tuo- 

X jaus ta Katalioga irtas sztukas 
f tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLiKAS,
® (MAG1KAS)

3250 Union Ave., CHiCAGO, ILL.

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijoB ir -Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damą eina 8 dienas, j Libavą 11 dieng 
$33.00 III kliasa $35.00

$45.00 II kliasa $50.00
$60.00 I kliaaa $70.00

Kursk — April I9th
Czar — May 3rd

Del smulkesnnių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway, New York. N. Y.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Hl.

F. Dalkus
Oruciiausias Lieluvys Histiny- 

kas Amerikoj. >
Užlaikau puikia karezema 
ant kampo So. Halsted ir 
Cahalport Ave. po nr. 2015 
Jeigu busi Chicagoj, nepa 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymusu ku-<^' 
riais galiu užganedint kozna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R AVISI
Juozapą Ridiką
3253 Illinois Cf. korte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kveponti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
dėl mitingų, vesėlijų ir w.

TELEPHONE YARDS 2710

4012 
St&te Street! 
Tel.Oakland 1441

J. H. OLSON
AKU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prietaisų -vedimas 
ir pataisymas.

1. ŠIŲ NAKCIATY (dzūkiška) .................................................... 30c.
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ......................................... 60c.

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ............................     60c.
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ...................................................... 20c.
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ .........   20c.
5. VAI Aš PAKIRSČIAŪ ............................................................. 20c.
6. Už ŠILINGĖLI ..........................................     30c.
7. DOVANOJO (dzūkiška) ................   15c.
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ....................................  15c.
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA....... . ............................................15c.
10. SAULELĖ RAUDONA ............................................................ 25c.
11. LIHGO (latviška) ....................   15c.
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

DR. RICHTER S
Pain Expelier

Dr, Richter's galingas externa 
HLkcs gyduoles privalėtu 

rastis k'ekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

ill Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
■ mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 
‘i Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
j mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
j ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 

skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su peččtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už buteli.

F. Al). Richter & Co.
American House

7^-EO Washington St. New York

Naudian' taria
Gyvenimo Gabalėliai. Paraše K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2. 

Saulute teka, 8. Pavasario stulmklai, <1. Vasaros rytas. 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis, 7. Jomarkas, S. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. I-aukas. Chicago. 111. 1908 ul I’sl. 50.......................... 15c.

“Gyvenimo gabalėliai “susideda iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių. 
Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Jis užstoja už skriaudžiamuesius “mažutėlius’’ (“Piemenėlis". “Antanukas’ ) 
jam gaila ir vargšo elgetas ("Senelis“) ir darbininko artojaus kurio visas 1- 
dėalas “tai didelis duonos kepalas“ ("Vasaros rytas“). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeiti (“Skaitymas“) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarijon bet tam tikro pasaukimo (“Vienturtis”).

(“Draugija")
Kiekvienam lietuviui velytina perskaityti “Gyvenimo gabalėliai”. Skaity

tojas atras daug genijališkų minčių apie vargdienų padėjimų.
Piningus siųskite krasos ženkleliais.

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 So. Morgan SL, Chicago, HL -
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St. Bede College, 
Peru, Hl.

* Jau buvo minėta laikraš
čiuose, kad čia gyvuoja S.
R. K. M. A. 3 kuopa. Jos 
tikslas yra lavintiesi lietu
viu rašyboj ir literatūroj. 
Tame dalyke mums uoliai 
prigelbsti Pr. Šivickis, da
bartinis parapijinės mokyk
los mokytojas iš Spring Val
ley, 111. Pribvua kas suka
ta. Už tai jam tariame a- 
čiu.

Kovo 21 d. pripuolė šv. 
Benedikto diena. Bet ap- 
vaikščio j imas tea tsibuvo
balandžio 1d. Nes studentai 
buvo išvažinėje vakari jų. 
Novenos užsibaigė balan
džio 1 d. Tą dieną atsibuvo 
iškilmingos pamaldos ir pa
sakytas tam tikras pamoks
las. Pamokslą sakė kun. iš 
La Salle, Ill. Balandžio 2 d. 
abatas atėjo pietų metu val
gykloj dėkojo mokiniams 
už $20.00 dovanoms ir atsi
sveikino, linkėdamas pasise
kimo visokiuose darbuose. 
Jis išvažiavo į Monta Cas- 
sino, Italija. Nes viso pa
saulio šv. Benedikto zokano 
abatai tau miestan yra pa
kviesti dalyvauti pašventi
me šv. Benedikto bažnyčios, 
kuri buvo statoma per 15 
metu ir atsižymi nuostabiu 
gražumu. Iš Monta Cassino 
musų abatas važiuos Ry
man. Tegul jam Dievas pa
deda toj kelionėj.

J. P.

Boston, Mass.
t'RubsiUvių straikas).

Šiuo "tarpu kova virte- 
▼erda. Kol nebuvo straik- 
laužiu, buvo ramu ir tyku. 
Dabar Talbot Co. parsiga
beno skebu ir bando strai- 
kui pakenkti. Nors žinome, 
kad tas jiems nepavyks, bet 

mekurie streikininkai pra
dėjo nerimauti. Skebus po
licija atveda ir išveda. Lig- 
šiol policija tesu aidėdavo iš 
pėstininkų, bet dabar ir rai
tu atsirado. Paskutiniu lai
ku areštai pasidarė pap
rastu dalyku. Kartais sua
reštuoja žmones, nieko su 
streiku neturinčius. Talbot 
Co. dirbtuvėj streiklaužiai 
dirba, valgo ir miega. Ir 
visi viename kambaryj, vy
rai ir moteris.

Spaudos komitetas: 
St. Grubliauskas.
J. Bekampis
A. Latvinskas.

Prierašas. Nekurios fir
mos sumanė • parsigabent 
skebu iš New Yorko. Talbot 
Co. parsigabeno septynis 
streiklaužius - “kriaučius”. 
Bet pasirodė, kad tai tikrai 
kriaučių butą. Nieko nemo
kėjo dirbt. Be cento išvary
ti iš dirbtuvės atėjo į uniją, 
bet jų nepriėmė. Tik davė 
pergulėt ir pavalgyti ir lie
pė eit iš kur atėjo. Tai gera 
pamoka streiklaužiams. Mi
nėti septyni skebai buvo žy
deliai. Turės pėsti keliaut 
New Yorkan.

Spaudos komitetas.

New Britain, Conn.
Kovo- 23-1 d. “Tautiška

me Name” atsibuvo du pui
kiu vakaru. Buvo lietuviai 
kinematografistai, pp. A. 
Račiūnas ir J. Danielius iš 
New Yorko. Juodu buvo pa
kviesti 34 kp. S. L. A. Pir
miau buvo rodomi historiš- 
ki Lietuvos paveikslai. Pro
tarpiais buvo dainuota ir 
rodomi tam tikri paveiks- 
’ai. Dainavo p. K. Krauču-

nas iš Brooklyn, N. Y. At
sižymėjo iliustruotomis de- 
klemacijomis p-lė Sakalau- 
skiutė ir p-ni Salaveičikie- 
nė. Buvo rodomi paveikslai 
iš Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino g. ir Mažosios Lie
tuvos. Taip-gi buvo parody
ta nelaimingos atminties 
Rimšos “Kova”. Krutan
čiuose paveiksluose buvo pa
rodyti “Klumpakojis”, 
“Suktinis”, “Noriu miego”, 
“Aguonėlė” ir k. Žmonių bu
vo labai daug. Buvo ir įsi
gėrusių, bet ramiai užsilai-. 
kė.

Prie progos atitaisau 
klaidą, kuri įsibriovė kores
pondencijoj, tilpusioj No. 
12. Ten pasakyta, kad Dia- 
mionio prigulėjo prie šv. 
Andriejaus ukėsų Kliubo 
ir šv. Andriejaus pašelpi- 
nės dr-jos. Turi būti: Ukė
sų Neprigulmingo Kliubo ir 
šv. Andriejaus pašelpinės 
dr-jos.

P. P. P.

nijų tūkstančiais pasipylė. 
O jei nelaimė mus butų pa
tikusi, tai dievai žino, iš kur 
butume pašelpos sulaukę.

Iš musų lietuvių buvo ir 
tokių, ką nieko nejautė ir 
nežinojo kas dedasi ir tik 
ant rytojaus pamatė griuvė
sius didžiojo miesto.

Paraginus kun. Janai- 
čiui, lietuviai aukų sudėjo 
$37.80.

F. Ž.

Baltimore, Md.
(Rubsiuvių straikas).

Nekuriose rubsiuvių dirb
tuvėse ir warehousese darbai 
labai gerai eina, kitose silp
niau. Dabar sezonas maino
si, vasarinis praėjo, o žiemi
nis dar neprasidėjo, todėl ir 
darbas nekuriose vietose 
silpnėja.

Straikas buvo čia gan 
smarkus. Buvo susirėmimai 
ir su policija. Bet, apskritai 
imant, darbininkai visur 
laimėjo. Senabor Co., Shlos 
Bros. Co. ir kitos mažesnės 
firmose įvedė 9 valandų dar
bo dieną. Mokestis pasiliko 
ta pati. Po to laimėjimo pra
sidėjo judėjimas ir kitose 
firmose. Iš pradžios kontrak- 
toraii buvo kurti darbinin
kų prašymams. Todėl rub- 
siuviai pradėjo organizuo
tis ir išėjo streikai). Į tris 
dienas darbdaviai išpildė 
reikalavimus. Mokestis liko 
pakelta 20%. Dar buvo ir 
kitose firmose streikai ir 
visur darbininkai laimėjo.

Oras pas mus gražus, šil
tas, žolė- žaliuoja, medžiai 
sprogs*-’

T. B.

Moline, III.
Nors šiame miestelyj ne

mažai lietuvių, bet laikraš
čiuose nematyt koresponden
cijų iš čia. Yra apie 40 šei
mynų ir apie 150 pavienių 
asmenų. Apšvieta ir sutiki
mas žemai stovi. Saliūnų 
nors daug, bet gerai jiems 
sekasi. Žmonės uždirba pu
sėtinai, nuo $2.00 iki $3.50 
dienoj. Dirba daugiausiai 
dirbtuvėse žemdirbystės į- 
rankių. Yra “Aušros Vartų
S. P. M.” dr-ja. Ji silpnai 
gyvuoja, narių nedaug tetu
ri. Nekurie lietuviai prisulfe-5 
da prie lenkų dr-jų. Pusėti
nai gyvuoja 179 socialistų 
kuopa. Jie rengia prakal
bas ir šokius. Šokiai neina 
guviai, nes merginų stokuo- 
ja. Ne vienas vaikinas norė
tų apsivesti, bet nėra mergi
nų.

Nesenai lenkai kvietė lie
tuvius susirinkimai! apkal
bėti, kaip čia sutverus para
piją. Bet nors lenkų mažiau 
tebuvo, vis-gi jie panorėjo, 
kad bažnyčia but statoma 
jų vardu. Lietuviai nesuti
ko ir tas taip užsibaigė. Ko
vo 31 d. atsilankė čia iš 
Spring Valley, Ill. kun. A. 
Deksnis. Jis aprūpino lie
tuvius dvasiškais reikalais. 
Už tai turime padėkoti ai
rių kunigui.

D. nevedęs.

So. Omaha, Neb.
Apie baisią vėtrą, kuri 

aplankė Omalios gyvento
jus, jau visi žino iš laikraš
čių. Čia paminėsiu, kaip lie
tuviai perleido tą viesulą. 
Lietuviai yra apsigyvenę 
pietinėj miesto daly j. Čia 
yra ir jų bažnytėlė. Koyo 
24 d. , ty. Velykų rytą, po 
pamaldų bažnyčioj linksmai 
grįžome į savo grindeles. 
Diena buvo graži ir, sueida
mi būreliais, linksmai leido
me laiką. Bet štai apie (i 
vai. vakare dangus apsi
niaukė ir sutemo, kaip nak
čiai užėjus. Papūtė smarkus 
vėjas. Nekurie namai sudre
bėjo. Ir su pragarišku smar
kumu pradėjo ūžti, griauti 
murus, rauti su šaknimis 
medžius. Laimė lietuvių, 
kad smarkioji vėjo sriovė 
nepalietė musų kampelio. 
Nes butų ta vieta buvusi su 
žeme sulyginta. Smarkioji 
sriovė ūžė tik 4 blokai nuo 
musų. I šgriovė turtigų jų 
namus. Tad ir aukos kompa-

ATSIŠ AUKIM AS 
į geraširdžius lietuvius.

Broliai ir sesers Lietuvos! 
Jau nuo gegužio mėn., 1912 
metų guliu ligoninėj, džio
vos pakirstas. Manę žmone
lė su keturiais mažučiais 
skęsta vargų-varguose. Iš
tieskite, broliai ir sesers, 
pašelpos ranką. Sušelpkite, 
kaip galėdami. Kiekvienas 
centas bus širdingai priim
tas. Sušelpkit!

Kad tikrai sergu, liudija 
vietinis klebonas.

Pasitikėdamas, kad šis 
mano maldavimas ras są- 
jausmą lietuvių širdyse, lie
kuosi, iš kalno ačiuodamas 
aukotojams,

Pr. Adomaitis,
.707 — G st.

Grand Rapids, Mich.

Easton, Pa.
Kovo 27-28 d. čia atsilan

kė kun. P. Gudaitis iš Ta
maqua, Pa. išklausyti vely
kinės. Išpažintį atliko apie 
200 asmenų. Pasakė taip-gi 
gražų pamokslą. Sakė apie 
žmogaus gyvenimą. Darbai 
čia eina pusėtinai. Tik šilko 
dirbtuvė pradėjo silpniau 
eiti. Lietuvių čia nemažai 
yra. Tarp jų randasi tokių, 
ka tolinasi nuo bažnvčios ir 
tikėjimo. Yra ir socialistų, 
kovojančių ne prieš kapita
listus ir už būvio pagerini
mą, bet prieš tikėjimą ir 
bažnyčią.

M. P. Songailo.

Cambridge, Mass.
Oras pas mus gražus. 

Darbai silpnai eina. Kovo 
30 d. šv. Juozapo dr-j'a ap
vaikščiojo savo globėjo šven
te, Musų klebonas nenorė
jo laikyti dr-jai mišių. Ir 
tik J. M. kardinolui priver
tus, turėjo nusileisti ir at
laikyti dr-jai mišias.

Cambridgietis.

Dekalb, Ill.
“Kataliko” No. 13, Lie

tuvos Jaunikaitis užsipuola 
ant čionykščių lietuvių už 
laikraščių neskaitymą ir ant 
socialistų už ėjimą prieš 
Kristų. Aš pasakysiu, kad 
čia veik kiekvienoj grinte- 
lėj rasi šiokį ar tokį laikraš
tį. O jei išsirašo, tai tur 
but ir skaito. Socialistai pa
juokia tik tuos, kurie sulau
kę šventos dienos eįna grin- 
telė nuo grintelės ieškoda
mi alaus ir cigarų, o paskui 
galvas skaldo buteliais. Štai 
per Velykas nekurie valkio
josi po namus ir paskui 
daužė vienas kitam makau
les ir vos gyvi buvo nutara-
banyti į belangę. Ant ryto

S. L. R. K. P. D. A. REI-, 
KALVOSE.

Jau 7 mėnesiai praėjo 
kai atsibuvo Sus. Lietuvių 
Rymo—Katalikų Pašelpinių 
Dr-jų Amerikoj pirmutinis 
kongresas. Tame kongrese 
dalyvavo iš įvairių miestų 
bei miestelių virš 30 atsto
vų nuo įvairių pašelpinių 
dr-jų. Atstovai dirbo su 
didžiu pasišventimu ir ro
dėsi, kad iš to darbo bus ge
ri vaisiai. Visi vienu balsu 
pripažino,kad tokis Susivie
nijimas pašelpinių dr-jų y- 
ra reikalingas. Iš to matėsi 
didi nauda. Skirstydamie
si atstovai pasižadėjo tęsti 
pradėtąjį darbą ir kalbinti 
visas dr-jas rašyties į Su
vienijimą. Bet šiandie nie
ko negirdėti. Pamiršta kas 
buvo nuspręsta kongrese.

Tai-gi atstovai, ar užme- 
siine pradėtąjį darbą? Ar 
apmąstę pripažinote jis ne
reikalingas busiąs? O pačios 
dr-jos ką daro? Ar jau jos 
visos tiek gerai stovi, kad 
nereikėtų joms paspirties?

Šis Susivienijimas pašel
pinių dr-jų nori suteikti 
pašelpą tiems jų nariams, 
kuriems pagal dr-jų įstatus 
pašelpa yra atsakoma. Juk 
daug randasi tokių, kurie 
priklausė prie jūsų dr-jos, 
buvo jos geriausiu nariu, o 
šiandie jis serga ir nuo jūsų 
dr-jos nėra šelpiamas, nes 
pašelpa jo ligoj užsibaigė 
(kuri jam buvo parodyta į- 
statuose). Toksai nelaimin
gas tin i glausties prie drau
gų, giminių, pažįstamų arba 
per laikraščius atsišaukti. 
Ar mažai tokių narių ran
dasi, ką pasijunta tokiame 
padėjime?

Jei narys miršta palik
damas pačią su keliais kū
dikiais, tai našlė posmerti- 
nę išleidžia vyro palaidoji
mui, pati pasijunta neišbre- 
damoj bėdoj. Kreipiasi į 
dr-ją, prie kurios velionis 
prigulėjo. Jai ta dr-ja sti
pri, tai šioki toki yra viltis 
gauti keliatą dolerių. Jęi-gi 
pati dr-ja vos gyvuoja, tai 
nuo tokios dr-jos nieko ne
gaus buvusio nario pati su 
našlaičiais. Jai tuomet gra
sia skurdas, vargas, badas. 
Tikslas dr-jų Susivienijimo 
ii’ yra ištiesti tokiems as
menims pašelpos ranką. 
Kongreso nuomonė buvo, 
kad kiekvienas dr-jų narys 
mokėtų po 10c. į metus Su
sivienijimo išdan ir iš tų su
sidėtų graži suma pašelpi
mui našlių.

Tokiuo budu- iš pašelpi
nių dr-jų Susivienijimo 
nauda pirmiausia butų ta, 

jaus užsimokėjo po $19.20. kad dr-jų nariai, prigulinti
O velykinę jie buvo atlikę, prie Susivienijimo, butų ti- 

Tikras Katalikas, kri, kad jie, nelaimėj atsiti- 
rr-:q . kus, nekentęs vargo-bado, o

vienam tėvų mirus, likusie
ji šeimynos nariai butų Su
sivienijimo aprūpinti. An
tra — iš Susivienijimo nau
da yra persikeliantiems ki
tan miestan. Susivienijimas 
savo nariui išduoda paliudi
jimą ir su tuo paliudijimu 
nuvažiavęs į bile kokį mies
tą, galės kreipties į bile ko
kią prie Susivienijimo pri
gulinčią pašelpinę dr-ją, gi 
ta dr-ją jį aprupįs kaipo sa
vo pilną narį. Taigi iš Su
sivienijimo nauda butų ne
abejotina. Tad kodėl ne vi
sos pašelpinės dr-jos nori 
prigulėti prie S. L. R. K. P. 
D. A? Del mokėjimo 10c. į 
metus, turbūt, nei viena ne
atsisako.

Iš korespondencijos iš 
Wilkes-Barre, Pa. “Katali
ko” No. 10 sužinome, kad 
vietinei šv. Jurgio dr-jai už
kliuvo kun. Židanavvičiaus 
farma ir namai. Gal neku
rie ir mano, kad mums ne
reikia farmos ir namų, bet 
ligšiol nieko galutino apie 
farmą ir namus nenutarta. 
Susivienijimo pinigai pir
miausia eis našlių sušelpi- 
mui ir tik Susivienijimui 
sustiprėjus, praturtėjus 
prasidės kalba apie namus 
ir farmą.

Su kun. Židanavičiaus 
farma yra taip. Kongresui 
užsiminus apie farmą ir na
mus, minėtas kun. pasakė, 
kad jis turįs 374 akrus že
mės ir ant tos farmos su 
parapijos parėmimu staty
dinsiąs pavargėliams na
mus. Tą farmą ir norėjo jis 
pavesti Susivienijimui, jei 
jis užsiims namų statymu; 
be to Susivienijimas turėtų 
paimti farmą už -metų ar 
poros. Po to laikotarpio 
vargu pavešiąs, nes jos už
laikymas pinigai kainuoja.

Jei-gi netinka kam far
mos ir namų klausimas, tai 
palikim jį šalyj ir vykdy- 
kiih Susivienijimą.

Vienas atstovų.

Valijos kunigaikštis. 1914 
metais Kanadon atkeliau
siąs Anglijos sosto inpėdi- 
nis, Valijos kunigaikštis. 
Kanados vyriausybė jį ofi
cialiai pakviesianti.

Vaizdai iš konduktorių ir motormanų straiko Buffalo, New York.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI,

T. B. Baltimore, Md. — 
Tamsta prirašėte aibes ne
reikalingų smulkmenų. Ap
karpę, talpiname. Firmų 
vardus reikia rašyti taip, 
kaip jos angliškai yra rašo
mos.

Tikram Katalikui, De 
Kalb, III. — Šiurkštų Tam
stos raštelio toną suminkš
tinome.

Kenoshiečiui, .Kenosha, 
Wis. — Savo koresponden
cijoj aimanuoji, kad iš Ke
nosha tik ginčai tetelpa lai
kraščiuose, o pats nedailiai 
ginčijies su kitu korespon
dentu. Be to Tamsta savo 
vardo nepaduodi. Nedėsime.

Merginos ieškančiam, De
kalb, 111. — Apie atsitikimą 
per Velykas jūsų miestelyj 
telpa kitoj korespondenci
joj.

Gailiui, Harrisburg, Ill. 
— Apie tai jau buvo.

Antanui Pilveliui, New 
Britain, Conn. — Jei nori
te iš kompanijos daugiau 
išreikalauti, turite užvesti 
bylą prieš kompaniją. Be 
advokato bylą neužvesit. 
Taigi kreipkitės prie gero 
advokato. Gi mes iš savo pu
ses nieko negalime prigel
bėti.

Vaikas.
Vaikas atbėgęs pas poli- 

ciantą su didžia baime pro 
verksmus šaukia:

— Dėde, bėgkit greit! Ana 
toks žmogus, jau koki pusė 
valandos, kai muša mano tė
vą!

— Tai ko tu pirmiau ne
atbėgai man pasakyti? — 
klausė policiantas.

— Kad pirmiau tėvui vis 
ne blogai sekėsi, nes vis jis 
buvo ant viršaus to žmo
gaus; dabar tas žmogus išsi
rito ir užsigulė ant mano tė
vo, iš po kurio tėvas jukino 
budu negali išsiristi!...

Moterjs ir vaikai
paprastai kuone visi turi kie
tus vidurius, kas dažniausiai 
paeina nuo to, kad žarnos ne
atlieka kaip reikiant virškini
mo darbą.

Severos
Laxoton
(SEVERA’S LAXOTON)

puikiai pagelbsti tokiuose at
sitikimuose. Jis pažadina tul
žies veiklumą taiso vidurius 
gerina virškinimą,grąžiną gerą 
ūpą ir ramų miegą. Kuola- 
biaiisiai patariamas vaikams.

Kaina 25 centai.

Severos 
Vaikams Lašai 
(SEVERĄ S SOOTHING

DROPS)

prašalina skausmą ir nesma
gumą geliant vidurius, užėjus 
drebėjimui ir mėšlungiui iš
vaiko vėjus ir gazus iš žarnų 
ir skilvi >, užtikrina kūdikiui 
ramų miegą.

Kaina 25 centai.

Saugokis
ligas gimdančių mikrobų. Ge
riausias būdas jji apsisaugoti— 
tai laikanties švarumu netik 
iš lauko puses kūno, bet ir su
lig gerkles, dantų, gilių ir ap
skritai visos burnines duobes. 
Plovimui ir mazgojimui bur
nos vartok.

Severos 
Antisepsol
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

Jis pagelbsti labai nuo nosinių 
slogų o taipgi nuo visokių be-

■ į sisunkinimų ir apskritai kur 
tik antitepsolinis skiedalas 
yra reikalingas.

Kaina 25 centai.

Visose aptiekose. Reikalauk, 
kad tau duotų Seven s vaistus 
Neimk kitokių. Jei tavo apticki- 
ninkas negali jų gauti, rašyk pas 
mus. 

________________

W. F. Severą Co.
/CEDAR RA PI DŠ . IOWA.

Ligi paskutinei valandai.
Kunigas buvo pakviestas 

su paskutiniais patepimais 
pas šykštuolį ligonį. I»ate
pęs visus kimo pajautimus, 
klausia:

— Na, o kur dešinėji ran
ka?

— Dešinės rankos negaliu 
duoti, nes joje turiu rakte
lį nuo pinigų — atsakė šyk
štuolis.
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Lietuvoje kai kuriose vie
tose žmonės pradėję neri
mauti, laukdami šį pavasa
rį kasžin kokio karo. Pras
čiokėliai kalbasi, kad karas 
busiąs Lietuvoje, todėl vi
sus vyriškius valdžia paim
sianti karau, o visas mote
ris su vaikais išvesią į to
limus kraštus. Taigi iš tos 
priežasties daugumas atsi
ima iš taupomųjų kasų pi
nigus, tuštiną klėtis ir sva
joją apie Ameriką. lodomus 
tai apsireiškimas.

Kauno “Vienybėje” skai
tome :

“Naujai išrinktas Ameri
kos Suvienytų Valstijų pre
zidentas p. Wilson ir jo visi 
ministerial tvirtai nutarė 
išvaryti alkoholinius gėra
lus iš visų iškilmingų pietų, 
priėmimų. Prezidentas ap
reiškė, kad vienatiniu gėra
lu busiąs laikomas limona
das...” *

Iš kur “Vienybė” tokią 
keistą žinią apie “limona
dą” pasėmė, nežinia.

*

Marijampolėje — rašo 
“Viltis” — kovo 23 d. š. m. 
pasimiręs a. a. kun. d-ras 
Antanas Civinskas, vienas 
žymiausių lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjų. Jis bu
vo baigęs augštuosius mok
slus Peterburgo ir Rymo 
akademijose ir daktaro lai
psniu sugrįžęs Seinų vysku
pijom Kiek laiko redagavęs 
“Šaltinį”, bet del nesveika
tos pasitraukęs Marijampo
lėn ir ten miręs.

*

Peterburgo dienraštis 
“Dien” rašo, kad keliatas 
miestų, tarp jų Minskas ir 
Vilnius, gavę iš švietimo 
ministerijos atsakymą, jog 
jųjų prašymai galėsią būti 
dalimis įvykd’iiti. Minske, 
užuot prašomos politechni
kos, ministerija sutinkanti 
įsteigti universiteto medici
nos skyrių; gi Vilniuje, u- 
žuot universiteto, politech
niką. Bet tai vis dar gandai.

*
Valstijos New York vie

nas augščiausiojo teismo 
teisėjas nesenai išdavęs iš
tarmę, sulyg kurios mergai
tės, neturinčios 18 metų, ga
lį ištekėti del išmėginimo. 
Jei joms moterystė nepatik
sianti pirm pabaigsiant 18 
metus amžiaus, galį savo 
vyrui drąsiai pasakyti: 
“Ieškok manęs kur pipirai 
auga” ir pasiliuosuoti nuo 
moterystės ryšių. Laimin
gos toj valstijoj mergaitės!

♦
Anglijos sufragistės taip 

baisiai inirtusios ant angliš
kų geležinkelių už tai, kad 
teismas jų “generolę” pa- 

■ smerkė 3 metams kalėjiman, 
jogei grasia sunaikinti vi- 

i soj Anglijoj visas geležinke
lių... stotis. Ir kuo kalti už 
tai geležinkeliai? Taigi čia 

, ir patarlė kaip sykis tinka: 
, kalvis nusikalto, o šaltkal

vis pakarta.

Patemijimai.
Balandžio 8 d. preziden

tas Woodrow Wilson atnau
jino senobinį ir užmestą 
prezidentų paprotį. Jis as
meniškai nusidavė kongre- 
sau ir tenai pats perskaitė 
pirmutinį kongresui savo 
pranešimą. Pirm jo taip bu
vo padaręs prezidentas A- 
dams, o dar seniau George 
Washington. Kiti buvusieji 
prezidentai savo praneši
mus siuntinėdavo abiem bu
tam skyrium, kur skyrium 
jie klerkų būdavo ir per
skaitomi. Prezidentas Wil
son visomis pusėmis daro 
reformas. Numintų pirmta- 
kunais takų nepaiso. Rasi, 
taip ir geriau.

ak
Černogorijios karalius Ni

kola nesenai kepęs Austri
jai pasakyti, kad tvirtuma 
Skutari turi tekti černogo- 
rams ir be to pats miestas 
turįs likti Černogorijos sos
tine, nes ant kalnų šlaitų 
černogorai jau negali ilgiau 
išgyventi. Jiems reikalinga 
kitko, ne tik oškų ganymas. 
Reikalinga auginti javus 
panašiai kitoms tautoms. 
Černogorai — pridūręs ka
ralius — verčiau apsiima 
pražūti, negu paleisti iš sa
vo rankų Skutari, kur tiek 
daug kraujo pralieta. Aus
trija į tą atsakymą ginkluo
jasi.

Baltimore, Md. pradeda 
išeidinėti naujas savaitinis 
laikraštėlis “Pirmyn”, ku
rio redaktorium pasirašo 
P. Grigaitis. Laikraštėlis 
“Tėvynės” dvdžio. Adresas 
sekantis: 748 W. Lexington 
st., Baltimore, Md. Iš pir
mojo numerio patiriama, 
kad jis žengs siauruoju so
cializmo keliu ir su “Kelei
viu” bei “Laisve” pus vie
non dudon. Iš tokių laikraš
čiu visuomenė jokios naudos 
neturi, tik išmoksta kelio
nių ir keiksmų.

*
Andai susirinko pirmon 

specialėn sesijon Suvieny
tu Valstijų 63 kongresas. 
Toji sesija turės negirdėtai 
svarbią reikšme, visupirmu 
vi ai šaliai. Perversti ka
dangi nori kojom augštyn 
dabartinius muitus. Visokie 
muitai, kurių šešėlyj išau
go milžiniški trustai, turės 
but panaikinti arba suma
žinti. Ar tasai muitų panai
kinimas sumažįs brangumą, 
pamatysime tik tuomet, 
kuomet naujasai muitų ta
rifas įeis veikmėm

♦

Bagočiaus byla su “Vien. 
Lietuvninkų” pasibaigus 
Bagočiaus pralaimėjimu. 
Teisėjas išdavęs nusprendi
mą, kad Bagočiaus užvesto
ji byla esanti nieku nepama
tuota ir todėl teisėjas išme
tė iš teismo. Tai kaip pui- 

~“'kiai Bagočius “pasipiniga
vo”. Jo manyta, kad jis e- 
sąs visagalis, jam leista ki
tus bjaurioti, o prieš jį ne
galima nieko rašyti. Iš šar
vo pusės sveikiname “Vie
nybę Lietuvninkų” su tuo 
bylos laimėjimu.

Iš savaites savaiten. i
Specialė kongreso sesija.
Balandžio 8 d., atidaryta 

specialis Suvienytų Valsti
jų kongresas. Kongresui 
pranešimą perskaitė pats 
prezidentas Wilson. Suėjo 
šimtas metų nuo to laiko, 
kuomet pirmu kartu pats 
prezidentas atvyko kongre
sai! ir pats savo pranešimą 
susirinkusiems senato
riams ir kongresmanams 
perskaitė. Nuo prezidento 
Adams laikų tasai paprotįs 
nebuvo praktikuojamas. Bū
davo prezidentas savo pra
nešimus pasiunčia į abu bu
tu ir tenai jie klerkų mo
notoniškai perskaitomi. 
Daugumas kongresmanų to 
skaitymo nei neklausydavo.

Prezidentui Wilsonui pri
buvus kongreso butan, bu
vo susirinkę 95 senatoriai 
ir 430 kongresmanų, kurie 
su didžiausia doma iš
klausė prezidento įžengia
mosios kalbos ir pranešimo. 
Prezidentas skatino tautos 
perstatytojus sutikmėje pa
sidarbuoti peržiurinėjant 
tarifą, kurios uždaviniu y- 
ra ekonominius šalies san- 
tikius pagerinti.

Prezidento kalba ir pra
nešimas padaręs ne mažą 
įspūdį į senatorius ir kou- 
gresmanus ir susirinkusią 
publiką. Prezidentas tarp 
kitko savo pranešime pasa-

“Visa šalis gerai žino a- 
pie tai, kad turi įvykti per
maina tarife. Tas turi įvyk
ti todėl, idant pakeisti ra
dikaliai ekonominius šalies 
santikius.

“Gi ekonominiai šalies 
santikiai nūdien nėra verti 
pagyrimo.

“Kuomet pastaraisiais 
laikais visos šalies pramo
nėje įvyko atmainos ir žy
mus pagerinimai, nieko ge
ro neatlikta iš tarifo at
žvilgio ir tasai taigi faktas 
pagimdė nepakeliamus ša
lyj ekonominius santikius.

“Priedermė tatai tautos 
perstatytojams pagalvoti a- 
pie tarifo reformą ir pa
lengvinti pragyVenimą pi
liečiams, kurie skundžiasi 
ant brangumo, kuriems pra
gyvenimui neištenka pa
prastų uždarbių.

Tarifo reformų tikslas 
pasiremia ant to, idant to
mis reformomis sumažinti 
pragyvenimo lėšas ir pradė
ti nors jau sykį kontroliuo
ti trustus.

Sulyg naujo tarifo ame- 
rikoniniai fabrikantai ne
galės sauvališkai kontro
liuoti kainas už valgius, 
drabužius ir kitus žmogui 
reikalingiausius daiktus. 
Konsumentai (prekių su- 
naudotojai) gausią geres
nius daiktus už pigesnę kai
ną.

Tai pirmutinis žingsnis 
link pataisymui ekonomi
nių santikių. Ligšiol ka- 

dangi vargingoji liaudis 
priversta vilkti visas šalies 
sunkenybes, o turtingi žmo
nės liaudies vaisiais pilnai 
naudojasi. i

Nuo įplaukų mokesniai 
turės pridengti viešpatystės 
išlaidas, užuot įplaukų už 
muitus, ligšiol uždedamus 
ant reikalingiausių liaudžiai 
prisiunčiamų iš užsienių 
prekių.

Naujai projektuojamas 
tarifas panaikina muitus 
nuo visokios rųšies mėsos. 
Tas reiškia, kad galvijai ir 
mėsa bus; partraukiama iš 
užsienių be jokio muito

Tas pat yra ir su kitais, 
reikalingais gyvenimui dai
ktais, kaip tai javai, vaisiai, 
daržovės, paukščiai, sviestas 
drabužiai, avalai ir tt.

Kuomet tie visi daiktai į 
Suvienytas Valstijas bus į- 
vežami be muitų, žinoma, ir 
vietiniai pramonininkai bus 
priversti savo prekes papi
ginti ir tas išeis gyvento
jams naudom

Tai svarbiausias 
reformų tikslas.

Daugumas šios šalies pra
monininkų labai skeptiškai 
žiuri į tas tarifo reformas 
ir pramato sau ir darbinin
kams pavojų. Pav. jei bus 
be muito įš kitur atgabena
mi miltai, šios šalies malū
nų savininkai neišlaikys 
konkurencijos ir savo veda
mus reikalus likviduos. 
Jiems patiems bus bloga, 
bot darbininkams bus dar 
prasčiau.

Tas pats gali būti ir su 
kitomis šios šalies pramo
nėmis.

Taip, daugumas tvirtina. 
Gyvi busime, pamatysime.

tarifo

Buvęs musų šalies didis 
prezidentas, Roosevelt, ne
senai išleido už vyro savo 
jauniausią dukterį Ethel. 
Išėjus už paprasto daktaro 
vardu Derby. Vestuvės bu
vusios labai ramios. Tik gi
minės ir artimiausi bičiuo- 
liai dalyvavę. Savu keliu 
tų svečių visgi daugiau 200 
butą. D-ras Derby su žmona 
iškeliavęs Europon.

.«
300 metų carų Romano

vų sukaktuvių iškilmėse da
lyvavę ir nekurie durnos at-

visi buvę sobore pamaldų 
metu, o paskui nuvažiavę 
į caro ritmus, tenai prieš 
stovintį carą nusilenkę, o 
carienės bučiavę rankas... 
Begėdiškesnio daikto rods 
nereikia

♦

Šiemet sausio mėnesiu į 
Suvienytas Valstijas atke
liavę 1.041 lietuvių, o tuo 
pačiu laiku iškeliavę 175. 
Gi sugrąžinta atgal 19 as
menų. Nuo liepos 1912 m. 
lig sausiui lietuvių atkelia- 

iškeliavo 1.807, paskolų Taimeriams ilgiau

sias rakas skiriama 3 — 5 
metai. Tokiuo trumpu lai
ku farmerys turi skubintieg 
ir laimingai vesti ūkį, kad 
išmokėjus užtrauktas sko
las. Bet pasitaikius neuž- 
derėjimams ir kitokiems 
pragaištingiems laikams, 
farmerys priverstas bankru- 
tyti ir pasilikti be nieko.

Be to hipotekinės pasko
los yra labai apribotos ir 
skolininkas labai tankiai y- 
ra priverstas mokėti dide
lius nuošimčius ir vilkti ne
reikalingas sunkenybes, -kas 
atsiliepia skaudžiai aut vi
sos šalies.

Europoje to nėra. Tenai 
žemdirbis visuomet lengvo
mis išlygomis aprūpinamas 
ir todėl jo padėjimas daug 
kitoniškesnis. Tenai žem
dirbystės stovis rupi val
džioms.

Suvienytose Valstijose 
pastaraisiais laikais pati/val- 
džia susikimšusius miestuo
se gyventojus pradėjo ska
tinti eiti į farmas ir apdir- 
binėti žemę. Bet kasgi 
tų skatinimų gali paklausy
ti, jei žemdirbystei kreditas 
nėra prieinamas. Daugumas 
norinčių ant farmų apsigy
venti atsirastų, bet stoka pi
nigų juos verčia pasilikti 
miestuose ir dirbti fabri
kuose.

Buvęs prezidentas Taft 
projektavo įkurti bankus 
išimtinai farmerių naudai, 
bet tas viskas pasibaigė tik 
gerais iš jo pusės norais, 
vadinasi, viskas paliko se
noviškai.

Rasi dabartinis preziden
tas Wilson užsiims uoliau 
tuo reikalu. O butų didis 
laikas tuo dalyku pasirū
pinti, nes daugumui norisi 
apsigyventi ant farmų, bet 
negali iš niekur gauti pra
džiai jokios pašelpos.

Farmeriai ir kreditas.
Jau ne sykį Amerikos 

laikraštijoj buvo apkalba
mas klausimas, kad Suvie
nytos Valstijos neturi insti
tucijų, kurios galėtų sutei
kti pigų kreditą taime
riams.

Iš to atžvilgio Suvienytos. 
Valstijos stovi toli užpaka
lyj visų kitų svieto dalių. 
Kredito stoka atsiliepia į 
dirvos našumą, kaipir į patį 
ūkininkavimą.

Europoje žemdirbis leng
vai gali gauti jam reikalin
gus pinigus, gi Suvienytose 
Valstijose farmeriui kredi
tas tikrasis apsunkinimas ir 
daug tas jam atsieina.

Juk farmerys yra verčia
mas dalyti visokius pageri
nimus žemdirbystės ribose: 
Jaigu tie pagerinnimai 
ukėje nebus atlieka
mi, žemdirbystes pažanga 
šioj šalyj nuolat bus lėta ir 
abejutinga.

Farmerys kaipir pirklys 
reikalauja pinigų pirmiau
siai uupįrkt žemei ir nuola
tiniam ».dirvos gerinimui, 
taippat laikinoms išlaidoms 
pjūties metu*.

Taigi farmeriui reikalinga 
dvejopas kreditas: ilgai be
sitęsiantis apmokėjimui už 
žemę ir įųkio, pagerinimui ir 
trumpai į besitęsiantis išlai
doms pjūties įmetu.

Abiejose tose aplinkybė
se farnperysn privalo turėti 
atsakantį kreditą.

Nupirkimui žemės žem- 
dirbinių masinių ir ūkio pa
gerinimui farmerys turi gau
ti ilgai besitęsiančias hipo- 
tikines paskolas ir mokėti 
anas mažais metiniais rū
kais.

Padegėjų trustas.
Suvienytos Valstijos — 

trustų šalis. Čionai gyvuo
ja ir bujoja trustai mėsos, 
sviesto, pieno, anglies, ma
šinų ir tp. Tai kodėl gi ne
galėtų gyvuoti ir “padegė
jų” trustas? Toksai trustas 
nesenai susekta New Yorke, 
Chicagoj ir kituose dides
niuose miestuose. Gauja ne
dorėlių buvo užsiėmę namų 
deginimais, kad iš to aptu
rėjus apdraudas, bet kas y- 
patingiausio toj historijoj, 
kad padegėjų trusto nariais 
buvo apdraudos kompanijų 
valdininkai ir jie tuo “užsiė
mimu” daugiausiai rūpino
si.

Areštuota žymiausi to 
trusto dalininkai ir, regis, 
teismai aštriai juos nubaus.

Vienas areštuotų, kaipo 
liudininkas, distrikto pro
kuratoriui išpažino, kad jam 
nekursai apdraudos kompa
nijos valdininkas esąs kal
tas žymią sumą pinigų už 
namų padegimus ir žadėjęs 
tuos pingus sugrąžinti, kaip 
greit iš kompanijos gausiąs 
apdraudos atlyginimą.

Be to jis pasisakė, kokiuo 
budu namus padegdavęs. 
Būtent, nusisamdydavęs na
mus, prikraudavęs į anuos 
senų rakandų, paskui atei
davęs iš kompanijos taksa- 
torius ir apdrauzdavęs tuos 
visus senus daiktus ke
liais šimtais dolerių. 
Po gaisrui apdraudos kom
panijos valdininkas vi
suomet pasiūlydavęs išmo
kėti pusę apdraustos kainos, 
kitą pusę pasilakdavęs sau.

Panašių atsitikimų susek
ta daug ir padegėjai pri
sipažinę, kad jie deginę lie
piant apdraudos kompanijų 

’ su kuriais 
pelnu.

—.I1BĮ 
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Padegimas by kokių na- savęs ir išnąujo praturtė- 
mų yra lygus žmogžudys- ti. - 
tei. žmogžudis savo auką 
nužudo kirviu, peiliu arba 
revolveriu, gi padegėjas — 
dūmais ir liepsnomis. Iš jų 
priežasties daug žmonių su
degta, daug sužeista. Tode 
jie turėtų but kuoaštriau- 
siai baudžiami ir tokiems 
neturėtų but susimylėji- 
mo.

Senatoriai bus renkami vi
suotinu balsavimu.

Suvienytų Valstijų kon
stitucijoje pataisymas, kad 
ateityj federaliai senatoriai 
butų renkami visuotinu pi
liečių balsavimų, panašiai 
kai kad gubernatoriai, jau 
įvyko. Trįs ketvirtos dalys 
valstijų, ty. 36, tą kongreso 
projektą priėmė ir ateityj 
kinkant senatorius nebuls 
jokių suktybių, nes nuo to 
legislatures jau liko paliuo- 
suotos.

Illinois valstija yra pas
kiausieji, kuri nesenai iš
rinko federalius senatorius 
dar senobiniu budu. Visus 
196 federalius senatorius, 
kokie dabar randasi kon
grese, yra išrinkusios vals
tijų legislatures, išėmus 
valstiją Maryland, kurios 
gubernatorius pats pasky
ręs lig laikui senatorių po 
mirusiam senatoriui Ray
ner. Šis gubernatoriaus 
paskirtas senatorius pasi
liks kongrese tol, kol iš
naujo nesusirinks Mary
land legislatura ir nepriims 
to naujo kas link senato
rių rinkimų įstatymo.

Visa Maryland valstija 
naujam senatorių rinkimų 
įstatymui yra priešinga, te- 
čiau turės didžiumai valsti
jų pasiduoti, juo labiau, 
kuomet kongresas oficialiai 
paskelbs tą konstitucijoje 
įvykusią svarbią permainą.

Prezidentas Wilson tuomi 
esąs labai užganėdintas. Jis 
gavęs apie tai žinią pasa
kęs :

Labai džiaugiuos, kad 
tasai svarbus nusprendimas 
priimta valstijomis,, už ką 
liaudis turėjo ilgus metus 
daug kovoti.”
- Panašiai išsireiškęs ir 
valstybės sekretorius Bryan.

Tasai klausimas kongrese 
tęsės kelis desėtkus metų 
ir visuomet būdavo palieka
mas tolimesniems laikams. 
Pagaliau gerų nori; žmonės 
savo agtacijomis gavo vir
šų ir viskas laimingai pa
sibaigė.

Legislaturų politikieriams 
todėl nuo šiol ir pelnas su
mažėjo.

Gerus darbus reikia pa
girti.

Teisesnis už įstatymus.
Pirm dvidešimts metų 

viename Kansas City, Mo. 
banke gimus pasiauba ir po 
peržiūrėjimui apskaitų per
sitikrinta, kad bankas esąs 
kaltas depozitoriams $63.- 
000.

Vienas banko savininkų, 
Willard P. Holmes, nebuvo 
daugiau atsakantis už ban- 
kos skolas kaip kiti. Banko 
nupuolimas nepaėjo išimti
nai iš jo priežasties. Paga
liau jis atidavė visus savo 
turtus nepritekliaus už 
dengimui ir su savo žmona 
paliko be nieko, neturėda
ma jokio užlaikymo.

Kuomet paskelbta banko 
bankrutinimas ir pravesta 
visas to puolimo reikalas, 
Holmes liko paliuosuotas 
lygiai su visais kitais valdi
ninkais nuo atsakomybės ir 
buvo jam proga išnaujo 
pradėti kovą už būvį tik del

Bet be atžvilgio _į tai, kad 
įstatymai jį paliuosavo nuo 
priedermės išmokėti nu- 
kentėjusiems prikla usomy- 
bes, Holmes nesijautė pa
kakintu ir tas jam visuomet 
gulėjo sąžinėje. ' *•

Ir paliko teisesniu už į- 
statymus, kadangi per 20 
metų prakaite dirbo ir ką 
uždirbdavo, tai atlyginda
vo tais pinigais depozito
riams, kurie bankui buvo 
pasitikėję, savo pinigus ten 
dėję ir pagaliau anų buvo 
netekę.

Andai Holmes užmokėjo 
paskutinius pinigus iš trūk
stančių $63.000, vadinasi, 
per 20 metų jis visą tą su
mą nukentėjusiems atidavė.

Šis faktas labai retas ir 
tiesiog negirdėtas, juo la
biau amerikoniniuose san
takuose, kur “biznis” inga- 
lioja prie įvairios rųšies iš
naudojimų ir suktybių. Tai
gi Holmes pasielgimas tie
siog nepaprastas, jei jis pa
sirodė teisesniu už įstaty
mus.

Tokius išimtinus žmones 
reikia gerbti, nes jie taiso 
žmonijai kelius link labo 
ir teisingumo idealo.

KAIP NEKURTOS TIKY
BOS DANGŲ ĮSIVAIZ

DINA.

Kiekviena tikyba pripa
žįsta gyvenimą anapus gra
bo. Lyginai visos tikybos 
bando jį perstatyti, koks jis 
bus. Nors kiekviena jų skir
tingai nupiešia dangų, bet 
vienas raminantis dangaus 
privalumas yra tas, kad 
ten nebus vargų, rūpesčių, 
nesmagumų. Ir taip Home
ro, senovės graikų poeto, 
dangus yra vieta, kur sau- 
ė nekuomet nesileidžia, ne- 
juomet nelįja, gėlės nekuo
met nevysta ir muzika ne
kuomet nenustoja gaudosi.

Heriodo, kito graiko-poe- 
to, dangus yra, taip vadina
mos, palaimos salos. Palai
mintieji praleidžia laiką 
kūno mankštinimuose ir ar
klių lenktyniavimuose.

Šiuodu poetu nupiešia 
mums senovės graikų dan
gų.

Skandinavų dangus yra 
Walhallos rūmas, kuriame 
dievas Odin duoda gausias 
vyno vakarienes didvy
riams ir didvyrėms.

Šiaurinės Amerikos indi- 
jonai vaizdiną sau dangų, 
kaipo didžią medžiojimo er
dvę, kurioj tilvikų ir kurap
kų visuomet pilna, o skali
ko uoslės nekuomet neat
bunka ir šūvis neina uždy- 
ką.

Mahometo dangus yra 
banketas, kuriame svečiai 
susėdą pietų ir valgą tūk
stantį metų, turi tokius pat 
gerus apetitus, kaip pradė
ję valgyti. Valgio nevirški
nimas niekam nesąs ten ži
nomas.

Biblijos ir krikščionių 
dangus yra vieta gėlių ir 
vaisiu. Gražvbė visur tviska. 
Naktis nežinoma. Ten nie
kas nekentės ligų, niekas 
nelies ašarų, nebus vargo, 
nei širdperšos, nei mirties.

Draudžiama demonstraci
jos. Peterburgo policija iš
leido įsakymą, drausdama 
gyventojams rengti antiau- 
strijines demonstracijas, 
taippat ir visokius politinius 
susirinkimus, kas kenkiu 
viešajai ramybei. Nepaklus
nieji busią aštriai baudžia
mi. Laikraštija policijos į- 
sakymą labai kritikuojanti.

6
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Išeivija Australijon.
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Australija sulyg 1912 m. 
gyventojų suskaitymo turi 
:.644.239 gyventojus, gi zo
nes plotas yra lygus Suvie- 
lytoms Šiaurinės Amerikos 
Valstijoms.

Ten pradinė ateivi j a bu
žo susidėjus išimtinai iš 
britaniečių. 1861 — 1891 
metais kas metai, abelnai 
rokuojant, Australijon nu
keliaudavo 24.714 asmenų.

Kadangi išpradžių Aus
tralijoj aut tokios platumos 
gyveno mažai žmonių, jie 
pirmiausiai griebėsi tokių 
užsiėmimų, iš kurių turėda
vo daugiausia pelno ir ku
riems nereikėdavo daug 
darbininkų rankų.

Tatai gimė ten milžiniš
kos “ranches” (ganyklos), 
nekurtos jų užimančios 40.- 
000.000 akrų, arba 60.000 
ketvirtainių mylių.

Apdirbamos žemės 1911- 
12 m. visoj Australijoj butą 
kaip tik 12.000.000 akrų. 
Tai visai mažas plotas, bet 
žemdirbystėje matomas žy
mus pažangumas. 1890-1 
metais Australijoj apdirbi- 
nėta tik 5.430.000 akrų že
mės, gi avių skaitlius tais 
pačiais metais siekęs 90.- 
000.000. Tokios didelės 
skaitlinės Australija nebuvo 
dar turėjus.

Kadangi visa šalis susi
deda kuone iš vienų “ran
ches”, žmonės daugiausiai 
gyvena miestuose.

Ir taip pa v. Paryžiuje 
gyventojai sudaro 7% visų 
Franci jos gyventojų; Pe
terburge gyventojai sudaro
l. 3 europinės Rusijos gy
ventojų. Gi šeši didžiausi 
miestai šešiose Australijos 
provincijose pabaigoje 1908
m. turėjo aplink 36.35 nuoš. 
visų gyventojų.

Perdidis gyventojų skait
lius miestuose yra svarbiu 
veiksniu politiniame gyve
nime ir todėl unijų prilaiko
ma darbininkų partija sa
vo rankose ten laiko val
džių.

Unijinių darbininkų eilė
se viešpatauja priešingas 
del ateivijos upas ir tas la
biausiai teko patėmyti pa
staraisiais metais. Darbinin
kų partija nors praktikoje 
nesipriešino ateivijai. tečiau 
priešinosi valdžios nuspren
dimams, kuri kitados buvo 
sumanius pritraukti koki no 
nors budu ateivius iš kitų 
šalių.

Valdžia perdaug viešai 
pasirodo, jogei ji esanti 
nuolanki gyventojų norams, 
tatai unistų priešinimuisi 
užgana padarė ir kas link 
ateivių pritraukimo, neišlei
do jokių specialių įstatymų.

1891 ir 1901 metų laiko
tarpiu ateivių atkeliavimas 
nupuolęs vienodais metais i 
2.487.

- Sekanti metai parodė, kad 
priešingi ateivijai gaivalai 
yra atlikę labai prastus dar- 
busi.N’uo 1901 ligi 1905m. ne- 
tikateivijaAustralijon buvo 
sustojus, bet dar ir iš Au
stralijos prasidėjo išeivystė. 
Tuo laikotarpiu kas metai 
Austrą Ii jų apleizdavo po 3. 
300 asmen. Kaip matai visur 
pritruko darbininkų ir kuo
ne visas judėjimas buvo su
stojęs.

Jauni vyrukai iš Australi
jos ėmė keliauti į Šiaurinę 
Amerika, arba į kitas šalis, 
kur buvo galima gauti pel
ningesnis darbas.
. Kuomet 1905 m. staiga 
pakilo Japonijos galybė pa
sibaigus jos karui su Rusija, 
Australija, ginanti savo pa

kraščius nuo Europos ateivi
jos, susidūrė akis akin su 
aziatų užplaukimo pavoju
mi. Aziatų išeivybės į Au
straliją klausimas persista- 
to daug rimčiau sulyginus 
su tokia pat išeivija į Suvie
nytas Š. Am. Valstijas.

Australija guli artimiau
sioje Azijos kaiminystėje ir 
turi pakraščiais ilgų apsi
gynimui 'linijų. Šiaurinės 
Australijos teritorijos yra 
labiausiai išstatytos į azia
tų a takus; be to tenai kli
matinės sąlygos aziatams 
labai tinkamos.

Australiečiai labai gerai 
supranta “geltonojo” pavo
jaus reikalų ir todėl visos 
šalies partijos sutinka su 
vienu obalsiu, kad Austra
lija turi prigulėti išimtinai 
baltiesiems. “Baltoji Au
stralija” nūdien ten paliko 
tautiniu dogmatu, šventu o- 
balsiu, lyginai kaip Monroe 
doktrina: “Amerika ameri
kiečiams.”

Valstybės apsaugos mi- 
nisteris, senatorius Pearce, 
savo kalba 1910 m. mieste 
Melbourne pažymėjo, kad 
visas Australijos statomo 
busto tvirtumas priklauso 
nuo australiečių gabumo, 
kad savo šalį palaikius i- 
šimtinai tik del baltveidžių.

1905 metais valdžia iš- 
naujo ėmė laipsniškai sten- 
gties ateivių pritraukimui. 
Ir nuo to laiko baltieji a- 
teiviai ten pageidaujami.

Vildiški agentai renka 
Europoje darbininkus, ypač 
žemdirbius, ir prikalbinę 
juos Australijon gabenasi 
valdiškomis lėšomis.

Australijoje’ ateiviai pas
kirstomi į dvi rųši: į taip 
vadinamuosius “assisted 
passenger”, kurie yra atei
vijos kandidatais, agentų 
surinktais Europoje ir “no
minated passenger”, kurie 
irgi yra ateivijos kandida
tais, bet rekomenduojamais 
giminių ar pažįstamų, ap- 
si gyvenusių A ust rali j o je.

Kaip vieniems taip ir 
kitiems Australijos valdžia 
apmoka dalį kelionės lėšų. 
Abelnai kelionės lėšos išne
ša $90. Kiek valdžia ant 
savęs ima tų lėšų, tas paei
na nuo aplinkybių.

Pav. privatinė tarnaitė 
gali keliauti iš Londono į 
Viktorija (Australijoje) už
simokėjus $15, gi likusias 
lėšas apmoka valdžia; be to 
tokiai tarnaitei valdžia te
nai gvarantuoja užsiėmimų. 
Farmų darbininkas už kelio
nę iš Londono Australijon 
moka tik $50. Vyras, keliau
jantis į darbų, gali su savi
mi nusigabenti labai pigiai 
žmonų ir visų šeimynų.

Ateiviai kai kuriose Au
stralijos vietose apturi iš 
valdžios pašelpų ir kitokius 
pa lengvinimus, by tik jie 
nori apsigyventi ant farmų 
ir dirbti žemę.

Tarpe britaniečių ir kitų 
svetimžemių iš to atžvilgio 
nedaroma jokio skirtumo. 
Valdžia visus lygiai globo
ja.

Baltiems ateiviams Au
stralijon svarbiausia j a iš
lyga reikia turėti su savimi 
sveikumo paliudijimų, mo
kėti skaityti ir rašyti. Vie
nok pastarasis reikalavimas 
į baltuosius ateivius netai
komas, jis, kaipo įstatymas, 
atkreipiamas tik priešai a- 
ziatus.

Kuomet valdžia pakeitė 
tų savo politikų, žinoma, 
greitai padidėjo ir ateivija.

1906 metas nukeliauta Au

stralijon 2.865 žmonių. 
Paskui kas metai ateivių 
skaičius laipsniškai didino
si, ant galo 1912 metais jų 
skaitlius pasiekė 100.000 
asm.

Pasididinus ateivijai, i- 
ma sparčiai vystyties visoki 
pramonė ir prekyba.

Pereitais metais Australi
jos valdžia Londone parei
kalavus ne tik ukėms darbi
ninkų, bet ir fabrikams.

Australija šiais laikais vi
siems savo ateiviams negali 
suteikti viso to pelningumo, 
kokį suteikia ateiviams Šiau
rinė Amerika, vienok ji 
laimėjo nuolatinį ateivių 
atplaukimą, kas beabcjou’s 
daug prisidės prie šalies 
vystymosi. Dideli žemės plo
tai kadangi laukia žemdir
bių, o miestuose fabrikai 
darbininkų.

Rasi daugumas ir lietuvių 
norėtų Australijoje laimės 
pasiieškoti. Išdėjus aukš
čiau visas tos šalies sųlygas, 
lietuviams patariama gerai 
pagalvoti apie iškeliavimų 
Australijon.

Būvio sųlygos Suvienyto
se Valstijose yra daug ge
resnės ir čionai yra leng
viau visuomet gauti darbas, 
negu Australijoje; taippat 
Suvienytose Valstijose yra 
lengva gauti dirvos gaba
las, jei tik kas norėtų už
siimti žemdirbyste.

Keliauti iš Suvienytų Val
stijų į Australija nėra jo
kio tikslo, kadangi pagyve
nimo sąlygos mažai kuo- 
skiriasi, bet visuomet yra 
geresnis blogas žinomas; 
negu nežinomas.

CARRANZO PROKLE 
MAGIJA. 
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Meksiko provincijos Co
ahuila gubernatorius Car
ranza,. kuris nūdien atkak
liai kariauja prieš Huertą, 
nesenai išleido proklemaci-. 
jų, adresuotų Suvienytų 
Valstijų gyventojams. Pro- 
klemacija sekančiai skam
ba:

“Iš pasekmių atžvilgio, 
kokios gali pasitaikyti ame- 
rikoniniams reikalams Mek
sike sukilus prieš Huerta 
provincijoms Coahuila, So
nora ir kitoms, trokštu, i- 
dant amerikiečiai kaimynai 
patįs išdirbtų savo locną 
teismą apie pagrindų teisin
gumą, būtent kas minėtas 
valstijas priverčia kariauti 
su dabartine Meksiko val
džia.

“Po 35 metų generolo 
Porfirio Diazo diktatūrai, 
Meksiko tauta, nenorėdama 
ilgiau vilkti pavaldinystės 
jungo, sukilo ir atėmė iš 
Diazo valdžią. Visuotinas 
piliečių balsavimas, taip 
laisvas nuo visokios intek- 
mės, kad panašaus jam 
Meksike nekuomet dar ne
buvo — pavedė valdžios sty
rą į demokratinio judėjimo 
vado rankas, į Francisco J. 
Madero rankas, išrenkant jį 
respublikos prezidentu.

‘ ‘ Senobinės autokratinės 
valdžios šalininkai, kurie 
nenorėjo sutikti su nauja 
“regime”, tris sykius mė
gino iššaukti revoliucijų ir 
atimti iš Madero valdžių. 
Bet tauta stovėjo griežtai 
jo pusėje ir visi todėl jo 
priešininkų mėginimai nuė
jo savais keliais, ty. nie
kais.

“Tada neužganėdinti e- 
lementai nusisuko į požemi
nių spendinių kelią ir suo
kalbius kariuomenėje. Jiems 
pasisekė savo pusėn patrau
kti sostinės garnizono dalį

r
ir todėl dar sykį iškėlė maiš
to Vėluvą.) iri’pzidentas Ma
dero sau Įojąįės kariuome
nės komendantu paskyrė 
generolą Huertą, kuris už 
savo išaugštinimą jam yra 
dėkingas, ir šis1 jam atsimo
kėjo juodu ne&ėkingumu ir 
išdavyste. Huerta susijungė 
su maištininkais, kuriais va
dovavo Feliksas Diaz, ir su
ėmė prezidentą, vice-prezi- 
dentą ir ministerius, Apie 
savo priešingus konstituci
jai pasielgimus ir visą tvar
ką pranešė gyventojams se
kančiai: “Būdamas tam se
nato ingaliotas — apimu 
šalyj išpildomąją valdžių. 
Prezidentas ir jo ministe
rial yra belaisviais.”

“Doleį te® karinės išda
vystės, kurios tikslu buvo a- 
timti iš liaudies visokių ša
lyj valdžią, Sonora ir Coah
uila gubernatoriai nepripa
žino Huerto valdžios ir to
dėl gimė ginkluotas susirė
mimas, kuris išnaujo labai 
skaudžiai atsiliepia į liaudį. 
Tečiau čionai nėra kitokio 
išėjimo, kaip tik apsiginkla
vus ginti liaudies teises. Ir 
pasitikime, kad teisybė ims 
viršų ant priespaudos,, tatai 
visomis jėgomis ir spirsi- 
mės prieš naują diktatūrą, 
kuri butų dar aršesnė už 
pirmbuvusią Diazo laikais.

“Kas augščiau pasakyta 
paaiškinęs, kreipiuosi į a- 
merikiečius ir valstijų gu
bernatorius su1 paklausimu: 
jei kas tokio panašaus atsi
tiktų Washingtone, jei ko
kis nors.kariuomenės virši
ninkas suimtų ir nužudytų 
prezidentą ir vice-preziden- 
tą — argi pasielgtumėte ki
taip, negu Sonora ir Coahui
la gubernatorių? Esu tikras, 
kad ne.
” “Turiu1 viltį,’ khd ameri
kiečiai iš atžvilgio to mano 
paaiškinimo, pripažįs musų 
dabartinį ginkluotą pasi
priešinimą Huertai teisingu 
ir mus nekaltįs, jei kartais 
kovos metu jų reikalai ko- 
kiuo nors budu turėtų nu
kentėti.

“V. Carranza, guberna
torius.

toli. Galop juodu pasiekė 
siaubūno ramus.

Buvo didžių gražybių vie
ta. Rūmų sienos buvo kora
linės. Ant medžių, vietoj 
lapų, buvo smaragdas, vie
toj vaisių rubinas. Žuvių 
žvynos buvo sidabrinės, o 
paties siaubimo uodega bu
vo auksinė. „. b - ~

Urašima laimingai gyve
no čia tris metus, po kurių 
jam užsinorėjo sugrįsti ap
lankyti savo tėvus ir gimti
nę. Jo pati nenorėjo- jo iš
leisti, bet ant galo sutiko. 
Ji bijojo, kad kokia nelai
mė jo nepatiktų.

Ji davė jam skrynelę ir 
liepė neatidaryti jos. Nes 
jei jis taip padarys, tai ne
galės jau sugrįžti. Urašima 
prižadėjo pildyti paliepimą 
ir iškeliavo.

Daug kas atsimainė gim
tinėj, jam išvažiavus. Jo tė
vo grintelės jau nebuvo. 
Taip-gi ir visas kaimas 
jau buvo išnykęs. Kalnai 
buvo, bet miškų, kuriuos jis 
paliko, jau nebuvo. Upelis 
dar tekėjo, bet ten nesima
tė moterių, skalbiančių dra
bužius. Keista buvo, kad į 
tokį trumpą laiką įvyko to
kios atmainos.

Išvydęs du vyru, Uraši
ma paklausė, kur yra jo tė
vo grintelė. “Urašima!” tarė 
nusistebėję, “gi keturi šim
tai metų atgal jis žvejoda
mas nuskendo. Jo tėvai, jo 
broliai senai mirė. Iš kur 
tau atėjo tokia paika min
tis klausti apie grintelę, 
kuri šimtmečiai atgal su-

URAŠIMA IR KARA
LAITĖ.

Japonų pasaka.
Urašima buvo jaunas 

žvejys. Jis gyveno prie jū
rės krašto Japonijoj.

Vieną kartą išėjęs žūk
lauti, jis sugavo labai dide
lę želvę. Žmonių buvo šne
kama, nors ne visų žinoma, 
kad želvės gyvena tūkstan
tį metų; bent-gi japonų 
želvės tiek gyvena.

Todėl jaunas žvejys suma
nė nežudyti želvės. kuri gal 
norėjo išgyventi savo tūk
stantį metu. Tai-gi Uraši
ma ir įmetė želvę atgal jū
rėm

Trumpai po to žvejys už
migo savo laive. Iš po jū
rės bangtj pasirodė labai 
graži mergaitė. '

“Aš esu jūrės dievo duk
tė”, pasakė ji, -“ir aš gyve
nu toli už bangų siaubūno 
rūmuose. Tas nebuvo želvė. 
ką tu metei jurėn. Tai bu
vau aš pati.r-Maino tėvas pa
siuntė ištirti tave, ar tu esi 
geras, ar ne. Dabar mes ži
nome, kad esi geras, pado
rus vaikinas, kuriam nėra 
malonu kankinti gyvūnus. 
Tai-gi aš atėjau vestis tave. 
Aš busiu tavo pati ir mudu 
laimingai gyvensiva tūks
tantį metų siaubimo Hunuo
se.”

Po tos kalbos Urašima 
paėmė irklus ir yrėsi labai

griuvo.”
Tuomet Urašima susipro

tėjo buvęs užburtoj šalyj, 
kur viena diena yra taip il
ga, kaip metai šiame sviete. 
Dabar jam parupo sugrįs
ti prie karalaitės, bet jis 
nežinojo kelio.

Jam puolė galvon mintis,'* 
kad atidaręs skrynelę, ku
rią davė jam jo pati, jis ga
lėtų rasti kelią. Tai-gi jis 
sulaužė prisakymą ir atida
rė skrynelę.

Ir kas-gi, jus manote, i- 
šėjo iš jos? Tik baltas debe
sėlis, kuris. nuplaukė jūrės 
paviršium. Urašima šaukė 
debesėliui sustoti ir nusimi
nime blaškėsi šen ir ten, nes 
jis atsiminė, ką jo pati pri
sakė jam. Nieko negelbėjo 
jo šauksmai. Paskui susmu
ko ant žemės, plaukai pa
balo, kaip sniegas, veidas 
susiraukšlėjo ir ūmai mirė.

Jei nebūtų buvęs paikas, 
paklausęs paeis, butų gyve
nęs dar tūkstantį metų.

FAKTAI IR AIŠKINIMAI.
Pirmą žodyną parašė chi

nų mokslavyris 220 metų 
prieš Kristų.

•Pirmi akiniai buvo pada
ryti italo 1299 m.

Bilijardai buvo Francijoj 
išrasti 1471 m.

Dviratį išrado Drais 
1817 m.

Apgarsinimai prasidėjo 
rašyties į laikraščius 1652 
m.

Konvertai išrasti 1839 m.
Kardinolai nešioja rau

donas skrybėles. Tai daro 
del to, kad popežius Inno- 
centas, įvezdamas tą madą 
pirmu kartu 1245, pasakė, 
kad jie turi visuomet būti 
prisirengę pralieti kraują 
už bažnyčią.

Ne vienas gal patėmijo, 
kad nekurie augmens, saulei 
nusileidus, nusvįra žemyn. 
Tą augmenų pasielgimą 
mokslo vyrai aiškina, kad 
taip elgiantis augmuo, ne
gaudamas šilumos nuo sau
lės spindulių, linksta

kad gauti šilumos iš žemės 
kįlančios.

Ilgakojai paukščiai turi 
trumpas uodegas. Tas iš
aiškinama tuomi, kad pauk
ščiams lekiojant jų uodegos 
tarnauja, kaipo styras, o il
gakojis paukštis lėkdamas 
ištiesia savo kojas užpaka
lin ir jos užvaduoja uode- 
gą-styrą.

Yra žinoma, kad žmonės 
paklydę miške arba atsira
dę tamsumoj vaikščioja ra
tą sukdami. Tai darosi dėl
to, kad 90% žmonių turi 
vieną koją trumpesnę, negu 
kitą. Todėl ilgesniąją ko
ja žmogus daro didesnį žing
snį, o paklydęs miške arba 
tamsumoj prieš norą suka 
ratą.

Rothschild reiškia raudo
nas skydas (vok. roth, rau
donas; schild, skydas). Apie 
šimtmetį atgal ] 
Frankfort, Vokietijoj, gyve- i 
no žydas krautuvninkas A- 
Mschel Mosse. Kad atžymėti 
savo krautuvę, jis pakabi
no prie jos raudoną sky
dą. Jo sūnūs jau vadinosi 
Maier Amschel Rothschild. 
Šisai sunns Maier atkreipė 
Landgrave’o iš Hanau aty- 
dą savo gabumu pinigų pa
žinime. Landgrave iš Ha
nau, veždamas pirklybą su 
Londonu, priėmė jį savo tar- 
nyston. Čia pradėjęs Maier 
Amschel Rothschild dirbti 
turėjo didį pasisekimą ir jo 
turtingumas įėjęs jau buvo 
į priežodį prieš jo mirtį. Pa
jutęs, kad jau atėjo, pasku
tinė valanda, sušaukė savo 
penkis sūnūs ir graudeno 
laikyties vienybėj, tarties 
ir vesti visus dalykus krū
voj. Nekurie jų jau tuomet 
buvo bankų viršininkai. Tė
vui mirus, penkiuose Euro
pos didžiausiuose centruose: 
Frankforte, Vienoj, Neapo- 
lyj, Londone ir Paryžiuj 
buvo įsteigti jų bankai ir vi
si veikė vienybėj ir veikia 
su didžiausia pasekme iki 
šių dienų. Iš jų bankų semia 
sau paskolas didžiosios val
stijos.

mentas. Parlamento busto 
salėn susirinkę atstovai, ant 
galerijų butą daug svetim
žemių. Liglaikinis prezi
dentas Yuan Shi Kai pa
siuntęs pirmutinį savo par
lamentui pranešimą, tečiau 
pranešimas neskaityta, ka
dangi Yuan Shi Kai yra tik 
liglaikinis prezidentas. Pra
nešimo kopijos tik padalin
ta atstovams. Atidarant 
parlamentą iš kanuolių pa
leista 101 šūvis. Mieste tą 
dieną buvo švenčiama ir 
linksmintasi. Sakoma, visoj 
šalyj viešpataująs didis 
džiaugsmas.

GRAIKŲ KARALIAUS 
PALIKIMAS.

Atėnuose viešai atidaryta 
užmušto Graikų karaliaus 
Jurgio testamentas: testa
mentas turįs labai didelę po-

mieste ]jįįUę reikšmę, nes jame ran
dasi daug įvairių Graikijai 
pamokų ir nurodymų. Mi
ręs karalius Graikiją labai 
mylėjęs, todėl ir testamente 
palikęs tai šaliai naudingų 
patarimų. Sulyg finansinės 
pusės — palikęs turto ver
tės tik 750.000 frankų. Tai
gi paaiškėjo, kad jis nerin
kęs turtų, kaip nekuriu lai
kraščių buvo garsinta. Vi
sus tūrius karalius padali
nęs sunams, gi kitiems šei
mynos nariams paskyręs po 
20.000 frankų pensijos me
tams.

CHINŲ PARLAMENTAS 
ATIDARYTA.

Andai Pekine iškilmingai 
atidalyta pirmasis jaunos 
Chinų respublikos parla-

SUFRAGISČIŲ SUOKAL
BIS.

Londone nesenai susekta 
sufragisčių suokalbis,kurios 
norėjusios suplaišioti dide
lius pavilijonus parke, va
diname “Crystal Palace”, 
kur lošiama pilke. Šio ba
landžio 19 d. tameyarke bus 
didis lošimas už anglišką 
šampionystę. Suokalbio vi
sos smulkmenos susekta 
ir policija turinti rankose 
visus reikalingus dokumen
tus. Tau dalykan įmaišyta 
kelios pašalinės moterįs, ku
rios nusamdžiusios arti pa- 
vilijono namus ir tenai su- 
sigabenusios daug sprogs
tančios medžiagos.

Sufragistės nesiliauja su 
terorizavimais gyventojų. 
Jų veikiama piktadarybės 
ne tik Londone, bet ir visoj 
Anglijoj.

Didis politinis straikas 
Belgijoje.

Balandžio 14 d. Belgijoj 
prasidėjo didis politinis 
straikas. Šio straiko tikslas 
yni išreikalauti reformų 
balsavimo sistemoj. Pagal 
dabartinę sistemą pilietis 
turi vieną, du, arba tris bal
sus pagal savo stovį drau
gijoj. Straikininkai nori iš
reikalauti, kad visi piliečiai 
turėtų tik po vieną bal
są. Pavyzdin, turįs 
$400 vertės nejudinamo 
turto turi du balsu, užbai
gusieji universitetą — tris 
balsus. 1911 m. balsuotojų 
buvo 1.700.000, iš kurių 995.- 
000 turėjo po vieną balsą, 
395.000 po du balsu ir 310.- 
000 po tris balsus.

Šis straikas yra rengia
mas socialistams vadovau
jant. Todėl jam labai prie
šinga dvasiškija. Klerikalų 
partija iškalno apšaukė, 
kad straikas yra “apgailė
tinas nepasisekimas.”

Straikas, vienok, stipriau 
eina, negu bešališkas tėmy- 
tojas tikėjo. Viena diena 
sustraikavo 200.000 darbi-

Umai prisidėsią dar
Tikimasi straiki-

Įninku.
žemyn, į 100.000.

ninkų skaičius pasieksiąs 
500.000. Iš viso Belgijoj, 
darbininkų yra 800.000 
Valstijos sostinėj iš 50.001. 
straikuoja 20.000. Mieste 
Mods straikuoja 40.000, La 
Louviere 26.000. Visi dar
bininkai metė darbą mies
tuose Liege, (liarlroj ir ne
kurtuose mažesniuose. Mie
ste Ghent iš 30.000 kol kas 
straikuoja 9.150.

Rengimąsi prie atraito 
buvo stropus ir rujiestingas 
Straikininkai išde turį $*’>. 
(MK).OOO.

Iš visur be perstojimu 
plaukia aukos. Belgijos 
darbininkai iš Suv. Valstijų 
pasiuntė $2.000.

Labai rūpinamasi išveng
ti riaušių.

Baisus nuostoliai grasia 
šaliai. Jei pusė darbininkų 
sustraikuos, tai šalis nustos 
$800.000 kasdien. Todėl ša
lyj gimė nusiminimas. Sti
klo išdirbėjai nusprendė 
straikuoti. O Belgija stiklo 
išgabena užsienin už $1.000. 
000 kas mėnuo.

Daug darbininkų išvažia- 
,vo į Fra ne i ją ir Vukictiaju
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L. Vailior

MATERIJOS KEITIMOSI 
ORGANIZMUOSE

(Paskaita.),

(Tąsa.).

jis mus nebeklausys, nekilnos, nors mes ir 
labiausiai jį erzintume. Sakom, kad raumuo 
pavargo. Ir gyvas, tai yra, gyvame organiz
me tebesantis, raumuo pavargsta, bet lio
vęs darbą atlikinėti, jis neva pasitaiso, at
gyja, atsilsi; po tokio atsilsio raumuo vėl 
gali dirbti. Pavargusį raumenį betirinėjant, 
pasirodo, kad jame randasi nauji kūnai, ku
ri seniau nebuvo; ir, kad tik raumuo pa
vargsta bedirbant, visados randasi anie 
kūnai. Pasirodo, kad jie kunui ne tik ne
reikalingi, bet stačiai kenksmingi, nes jį 
nuodija; juos reikia tad tuoj aus prašalinti, 
atbulai jie suvaržys organizmo veikimą ir 
jis turės žūti. Tie kenksmingi kūnai likopa- 
vadinti toksinomis. Tuo pasiremiant, reikia 
pasakyti, kad raumens pavargimo priežas
timi buvo toksinos; jos užnuodijo ir jis ne
begali toliau dirbti, reikalauna laiko, idant 
galėtų iš savęs išmesti visus nereikalingus 
bei nuodingus daiktus, kurie jam kliudo 
dirbti.

Dabar reikia pasiklausti, iškur imasi 
raumenyj, arba abelnai organizme, nuodin
gi kūnai? Tau klausimai! gan lengva atsa
kyti. Mes jau žinom, kad darbo atlikimui 
reikalinga energija; vienok ne tik darbui, 

' bet kiekvienam gyvenimo reikalų užganė- 
dinimui jinai būtina; ar skaitom, ar inąs- 
tom, ar verkiam, ar džiaugiamės, — vis 
tai darom energijos lėšomis. Semiam-gi 
mes ją iš ten, kad mumyse, tai yra visuose 
gyvūnuose, kiekvienoje valandoje įra, ar- 
dosi kūnai; jie ardydaiuiesi paliuosuoja 
juose tūnančią potenciališkąją energiją; 
iš suirusių kūno elementų tveriasi kiti, 
nauji, nekartą organizmui kenksmingi. 
Taigi toksinos, tai irutės produktai, jie 
gema iš iširusios pliazmos dalių. Nereikia 
manyti, kad visa kokios-nors akelės pliaz- 
ma ūmai suįra; jaigu taip butų, tai akelė 
žūtų. Bet pliazmos irimas eina išpalengvo, 
o paskui jį, čia-pat eina naujas pliazmos 
tvėrimas ir senosios užvadavimas; tokiu 
budu ant senosios pliazmos griuvėsiu kįla 
kita, nauja, prisitaikiusi prie gyvenimo iiųnizmo 
ji palaiko akelės gyvavimą.

Senosios pliazmos irimas ir naujos tvė
rimas veda mus prie manymo, kad po kįpk 
laiko privalo atsimainyti visas organiz
mas nuo pradžios iki galui. Ištikrųjų, taip 
ir yra: tūlam laikui praėjus gyvūnas ne 
tas pats, jis tapo atmainytas, nelyginant, 
senų namų vietoje stoja nauji namai, vi
siškai panašus į senuosius, taip kad sun
ku atskirti vienus nuo kitų. Delko nauji 
namai panašus į senuosius, galima „tik taip 
aiškinti, kad ne ūmai liko sugriauti senie
ji ii-pastatyti naujieji, bet išpalengvo: 
vienas senasis rąstas tapo pamainytas 
nauju, paskui kitas ir taip toliau, tokiu 
budu niekas nei nepatėmijo, kaip nauji 
namai užvadavo senus. Šis pavyzdis aiš
kiai mums parodo, kodėl naujas, atsimai
nęs organizmas visiškai panašus į senąjį. 

—Žmogaus kūnas, rodos, mainosi visas kas 
devinti metai, po kiekvienų metų, jis visai 
naujas, o vis-gi nematyti žymiai tos per
mainos, to atsinaujinimo. Kad žmogaus 
kūnas ištikrųjų mainosi, norėčiau nurody
ti tik tą dalyką, jog mes tankiai matom, 
kaip mus rankos lupas. Tie lupėsiai tai ne 
kas kitas, kaip tik senos, apmirusios ake
lės, kurių vietą užėmė naujos ir jos liko 
nebereikalingos. Nauja pliazma tveriasi iš 
peno, kurį akelė gauna iš kraujo.

Degimą arba, kitaip sakant, kvėpavi
mą, pliazmos irimą ir daug kitų permai
nų, kurios dedas organizme, o apie kurias 
šios dienos mokslas dar nieko tikro negali 
pasakyti, taippat, kaip augaluose prie an
trojo proceso, t. yra prie irimo, arba 
destrukcijos. Šiedu procesu, kaip matėm, 
susiduria akelėje.

Norėčiau čia dar patėmyti, kodėl taip 
sunku susekti visas organizme permainas. 
Neprivalom užmiršti, kad organizmas su
sideda iš ištisių akelių partijų, organais 
vadinamų; kiekvienas organas savaimi 
keičia materiją, nes to reikalauja jo spe- 
ci ai iškurna s; kitaip jis nieko nesiskirtų 
nuo kito organo; visi organai butų pana
šus Viens į kitą, akis, duokim sau, nieko 
nesiskirtų nuo kojos. Kiekvienas supranta, 
’•ad to negali būti, kad nebūtų tada orga-

nizmo. Apart to tyrinėjimo sunkenybė dar 
ir nuo to auga, kad nauji kūnai, naujas 
valgis maino materijos keitimosi būdą, 
maino ir tą, kas iš to keitimosi išeina. Ki-. 
taip, sunkiau ir labiau supainiotai eis bal
tinių keitimas, negu, daleiskim, skorbylo. 
Bet tą organizmo triūsą agausiai apmoka 
kilusi iš baltinių didesnė energija, kuri ei
na organizmo reikalų užganėdinimui. Vis
ką suėmus krūvon, galim trumpai pasa
kyti, kad maitinimąsi augščiausiai orga
nizuotais kūnais, pavyzdin, gyvūnų balti
niais, duoda daugiau energijos, kuri kelia 
organizmą augštyu, jį tobulina, ir atbulai, 
kad tobuliausiems organizmams reikia ir 
gero maisto. Garsusis vokiečių dainius ir 
mokslavyris yra pasakęs, kad ką žmogus 
valgąs, tuo ir esąs. Rodos šį pasakymą rei
kėtų praskėsti ir prie visų organizmų pri
taikinti. Kad taip yra, gal paliudys šie da
lykai. Seniausiu ir geriausiu iš gyvulių, 
žmogaus draugų, skaitosi šįio. Jisai gi pri
guli prie šeimynos, kuri atsižymi augšto 
instinkto ypatybėmis. Iš čia žmogaus kal
ba semia pavyzdžius; norėdami aiškiai ir 
suprantamai nupiešti žmonių būdą, sako: 
sukri, kaip lapė, rimtas, kaip liūtas (le
vas), gudrus, kaip vilkas ir t. t. Šios gi 
gyvūnų šeimynos daugiausiai, ar net vi
siškai maitinasi mėsa, tai yra gyvūnų bal
tiniais. Iš kitų šeimynų, besimaitinančių 
vien tik augalais, imam pavyzdžius peik
tinų ypatybių išreiškimui, sakydami: bai
lus, kaip kiškis, kvaila, kaip avis, nieko 
neišmanąs, kaip asilas. Maistas tat, be abe
jonės, prisideda prie kultūros pakėlimo, 
taigi ir kultūra privalo tobulinti maisto 
rūšį.

Pasilieka dar šį-tą pasakyti apie tuos 
kimus, kurie išeina iš gyvūnų organizmo. 
Vidurių išmatos turi savyje dar daug or
ganiškųjų kūnų, kurių organizmas nesu
naudojo; jais gali maityties žemesnieji gy
vūnai ir augalai, iš pastarųjų grybeliai ir 
bakterijos. Jiems beveikiant keičiasi į dar 
prastesnius kimus arba stačiai išira i pras
tus elementus, kurie su vandeniu sueina 
žemėn, o iš ten pakliūva į augalų šaknis. 
Šlapume yra daug visokių kūnų, bet jie 
ne visi paeina iš pačio organizmo; neku- 
rie jų nereikalingai pakliuvo Jan, todėl 
juos jis ir išmeta. Tuos kunus galim pada
linti į dvi dali: į organiškuosius ir neorga
niškuosius. Pirmųjų tarpe pirmą vietą uži
ma pats šlapumas (uretra), šlapumo rūg
štis, ksantina, allautonina, o ligoto orga-

> ir baltiniai. Iš neorganiškųjų — 
I daugiausia vandens ir visokių druskų. Pra
kaitas taip-pat turi savyje organiškąją 
materiją, kaip visokį organiškieji riebuliai, 
riebulių rūgštis, šlapumas, baltimą, pana
šų Į kazeiną. Šalyj šitų randame ir papras
tus: vandenį, valgomąją druską ir kitus. 
Tik-ką paminėtos išmatos stačiai, ar tru
putį dar persikeitę, gali būti augalų penu 
ir pakliuvę į augalus, pradėti išnaujo mil
žiniškąjį materijos keitimosi ratą, kurį tik- 
ką pažinom.

Teleista bus man pridėti dar kelias 
mintis, kurios kįla, materijos keitimąsi 
besvarstant. Arčiau jam prisižiūrėjus, ne
sunku pamatyti, kad jis veda ne vien tik 
prie užlaikymo dabar tebesančių organiz
mų, vis-vien ar želmenį jos, ar gyvijos, bet 
kad Jame reikia ieškoti jų veisimos! prie
žasties. Beveik kiekvienas organizmas tu
ri paskirtas sau ribas, su lyg kurių jis nor- 
mališkai ir auga ; jos kiekvienai rūšiai ki
tokios ir jų išdirbime dalyvauja daug vi
sokių veiksmių, apie kuriuos čia ne vieta 
kalbėti; galim tik nurodyti jų veikimo pa
sekmes. Tam tikslui užteks sulyginus Lie
tuvos arklių veislę su, duokim sau, arabų 
ar tikrais anglų arkliais; arba slėnių aug
menis su augštų kalnų augalais. Gali at
sitikti, kad koks-nors organizmas peržen
gia užbrėžtas jam ribas, bet tas atsitinka 
retai, ne labai žymiai ir sekančiose karto
se grįžta prie normos. Jaunas augalas ar 
gyvūnas nuo Jauniausių savo dienų sten
giasi kuogreičiausiai pasiekti ribas, su
tvirtėti. Užtatai jame eina greitas mate
rijos keitimąsi, nes augąs kūnas, reikalau
ja daug medžiagos, daug peno. Organiz
mui besiartinant prie paskirtų ribų, ne 
tiek medžiagos eina ant kūno tvėrimo, tat 
atlikusioji medžiaga tampa specijališkai 
perdirbta į atskiras, tam tikras akeles, iš 
kurių gali išsivystyti naujas, galų-gale 
panašus į senąjį, organizmas. Taip, rodos, 
reikėtų suprasti vaisimąsi; žinoma, kad jis 
kur-kas labiau supainiotas, ir daug yra 
įvairumo, bet pamatas, turbut, tas, kurį 
tik-ką nurodėm. Reikia atkreipti atydą į į 
tą dalyką, kad anų speciališkųjų akelių

(Toliau bus).
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KATALIKAS

VISOKIOS ŽINIOS.
Lakūnas užsimušė. Ber- 

lyne užsimušė lakūnas Li- 
chte, kuris suli'inoiloplanu o- 
re, kilus smarkiam vėjui, 
persivertė in krito žemėn.

Franci j a taiso oriai vi ją. 
Pradėjus smarkiai ore gin
kluotis Vokietijai, Francijos 
vyriausybė parlamentai! į- 
nešus reikalavimą paskirti 
tam tikrą pinigų sumą ka
ro styriniams orlaiviams, i- 
dant neužsileidžius tuomi 
Vokietijai. Aeroplanų Fran- 
cija turinti jau 600, bet or
laivių labai mažai.

Banditas nusižudė. Pary
žiuje banditas Lacombe, a- 
narchistas, kuris, buvo su
imtas už žmogžudystę, už
silipęs ant kalėjimo stogo, 
nuo ten žemyn kritęs ant 
išgręsto akmenimis kalėji
mo kiemo ir ant vietos už
simušęs.

Uždaryta akademija. Pe
terburge del studentu strai- 
ko uždaryta karinė medici
nos akademija. Laikraščiai 
rašo, kad akademija gau
sianti dabar naujus Įstatus. 
Studentai Įstodami akade- 
mijon turėsią pasižadėti pil
dyti Įstatus. Tie Įstatai bu
sią daug aštresni, negu 
bartiniai.

da-

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vilkevičlus

Lankosi po Pennsylvanija valstiją; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

SO. BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.

P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

P.

p.
ROSELAND, ILL.

Vaitekūnas, 19713 S. Michigan Av,

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

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Boss Ave.

SOUTH OMAHA, NEB.
A. B. Versoeki, 261 So. 33 St.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, 575 W. 6 St.

G.

K.

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

WILKES BARRE, PA.
Adominas 34 Logan St.
Kučinskas, 180 Pringlo St.

A. šeškevičia, 501 New Grant St.

Išleista iš kalėjimo. Lon
done išleista iš kalėjimo a- 
merikiete sut'ragistė Emer
son, kuri buvo pasmerkta 
už avanturas. Išleista ji 
pirm laiko, nes butų bado
mi numirus kalėjime. Rasi, 
dabar jai nesinorės daugiau 
Londone kelti maištus.

Norisi sosto. Lizbonos 
vienas dienraštis paskelbė 
savo korespondento pasi
kalbėjimą su buvusiu Por
tugalijos karaliumi Manue- 
liu, kuris pasisakęs, kad 
trumpu laiku sugrišiąs Por
tugalijon ir išhaujo apim- 
siąs sostą, perreformuoda
mas dabartinę despotišką 
administraciją. į Tuščios ka
raliaus svajonės.

“Pavyzdingas” seimas. 
Vengrijos seime andai butą 
vėl didelių sumišimų. Už tai 
keli atstovai nubausta na
miniu kalėjimu ir piniginė, 
mis pabaudomis, vienas jų 
uždarytas 30-čiliį dienų ti- 
ki-ąn kalėjimafi^ - gavę 
mažesnes pabaudas. Argi 
tai ne “pavyzdingas” sei
mas. -

Historikų kongresas. Lon
done prasidėjęs tarptauti
nis historikų kongresas, kū
riau suvažiavę iš visų šalių 
atstovą i -m<ikslininka i.

Vėžiai nyksta. Francijo- 
je vėžius užpuolusios kokios 
tai epideminės ligos ir jie 
ežeruose nykstanti. Pasta
raisiais laikais imta vėžiai 
į Francijos vandenis gaben
ti iš Rumunijos, Vengrijos 
ir Rusijos, bet tie vežini ne
są tokie mėsingi kai fran- 
euziški ir po išvirimui ne
santi tiek daug raudoni. Kas 
link jų spalvos, nėra bėdos, 
bile tik jų pakaktinai my
lėtojams butų.

Trįs ekspedicijos į žemga- 
galįus. Komaridorius Pea
ry, kuris pripažintas tikruo
ju šiaurinio žemgalio atra
dėju, kalbėjęs Ryme geogra
finiame kongrese, reikalau
damas pasiųsti tris naujas

vieną betarpiškai į pietinį 
žemgali, antrą į šiaurini, o 
trečią ir gi į pietinį su tik
slu pereiti skersdi žemgalį ir 
parkeliauti Iš ten iš prie
šingosios žfemės kamuolio 
pusės. į :

----- - ------- T*~---- ---------------  
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Ištremtųjų vargai. Rusi
jos dienr. “Viėc. Vremia” 
rašo, kadišt jeiulįeji Irkucko 
gubernijoje labai vargstą. 
Išvien pritrūksta jiems val
gio. Nesenai palaidotas ten 
ištremtas studentas, kuris 
miręs badumi. Gyvenęs jis 
sau vienas ir apie savo var
gą niekam nesiskundęs. Tai 
“šventosios” Rusijos tvar
ka. Gi caras su savais pa
kalikais lebauia;

suSutartis. Japonija
Cbinais susitarusios padėti 
viena kitai kiekviename at
sitikime, kuomet kitos vieš
patystės norėtų paimti jų 
žemės. Sutartis įvyksianti 
pradžioje 1914 m.

Kovoja su atėjūnais. Jau 
senai Šveicarijos laikraščiai 
rašo, kad didelis suplauki- 
mas Šveicarijon žmonių iš 
kitu šalin užkenks tai se
niausiai respublikai tuom, 
kad ji praras savo neprigul- 
mingumą. O to bijosi visos 
politinės partijos. Vienin
telę išeigą iš tokio padėji
mo šveicarai mato tame, kad 
reikią natūrali zuoti atėjū
nų vaikus, kurie gimsta 
Šveicarijoje. Tam tikslui e- 
są pagamintas įstatymo 
projektas, kurį apsvarsty- 
siąs parlamentas.

Katorga. Juodašimčių 
laikraštis “Novoje Vremia” 
rašo, kad medicinos akade
mijos studentui Markovui, 
kuris nenorėjo atiduoti gar
bės oficieriui ir sudavė dar 
jam uosiu, grasianti kator
ga ligi 12 metų. Biurokra
tams tas lengva padaryti, 
juo labiau su beginkliu stu
dentu. Reikia dar žinoti, 
kad Rusijoje oficieris tai be
veik pusdievis.

Popežius sveiksta.. Perei
tą savaitę popežius tikrai 
mirtinai buvo susirgęs, bet 
dabar rašoma, kad jau 
sveikstąs ir priimąs audien- 
cijon žymesnius asmenis. 
Už popežiaus sveikatą vi
same katalikiškame sviete 
melstasi.

Chinus laukia bankrutas. 
Gilinai neišsigalinti išmokė
ti savo skolų. Nesenai jie 
negalėję sugrąžinti 
skolos Belgijai.

savo

tauta 
žmo- 
savo

Estų tauta. Estų 
nedidelė, nei milijono 
nių neturi, bet užtat 
susipratimu augštai pakilus.
Štai Revelyj estai statosi 
teatrą, kuriam ligšiol išlei
dę suviršum 528.000 rublių. 
Tai didelė suma. Gi lietu
viams sunku keli desėtkai 
tūkstančių rublių surinkti 
savo Tautos Namams Vil
niuje. Kada gi lietuviai su
sipras?

Maištas kalėjime. Kovo 
paskutinėmis dienomis Li- 
pecko kalėjime (Rusijoj) 
kaliniai sukėlę maištus. Iš
silaužę kalėjimo kontoron 
jie pasiėmę ginklus ir patro
nus ir ėmė šaudyti kalėjimo 
tarnautojus, kurie norėję 
juos vėl suimti. Užmuštas 
vienas kalėjimo tarnautoju 
ir vienas kalinių; kalėjimų 
viršininkas sunkiai sužeis
tas. Atbėgusieji kareiviai 
numalšinę maištininkus, ku
rie. neteke šoviniu, turėję

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

BROCKTON, MASS.
R. Meškinis, 35 Arthur St.
Jonas Ramanauskas, 135 James St.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki,
S. Valantinas,

Vilke vičia,

F.

K.

p.

67 Grand St.
370 Humbold St.
120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
Bartkevičia 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla,'SIAO Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St. 
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St. 
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
A. Kasparavičių, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Miekevičia, 2342 S. Leavitt St.
K.
K.

Šokas, 3327 Auburu Ave 
Stulga, 4513 S. Wood St.
J. Tananevičia 670 W. 18 St.

M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

P.

P.

V.

J.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Burneika, 1530 Arnold St.

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

J.
DU BOIS, PA.

Kizelis, 158 W. l-ong Ave.

st.
st.

avė

avė

FOREST CITY, PA.
Dzikas, P. O. Box 453 

" . . .4:..' ;
RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N. W

1351 Hamilton ave.

GRAND
C. Kentraitis
V. Stasevičia,
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

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

KENSINGTON, ILL.
M. Valaskas, 345 Kensington ave.

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

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

LONDON, ENGLAND.
J. Naujokaitis, 45 Planet St.
Commercial Road East.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliugas, 50 Charles, St.

LEWISTON, MD.
K. Vilaniškis I*. O. Box 36

MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorinns 

St. Laurent College,

c.
j.

NEW BRITAIN, CONN.
V. Miknevičia, 91. LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Makare vic ia, 255 Wallace St.
J. Vaitkevičia, 286 Wallace St.

NEWARK. N. J.
V. Ambrozavičia, 178 Ferry St.

NORWOOD, MASS.
Akstinas 568 Pleasant

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22n<l St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrie St.
A. Povilaitis, 112^ Saginow St.

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

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

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas, 1408 S. Main St

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

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

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

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavieia, 15 Millbury St.

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

NEPfiPBflSTfl
Proga už

išsigydyt

Patrūkimą
kylą:

IKI BALAND. 15-tai
D-ras Flint, idi« patrūkimo specialistu* Chi 

cagoj siūlo nuostabu $10 isz-ydyina iki kovo .'XI 
Ta $10 proga yra lygiai <icl visu, didžiu ir nmz t. 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžinus, bet szi $10nroga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia ligi kaina 
negali tęstis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PAHUKELIU.
Bernard Van Mynen, S . Holland, III.
F. Franchinn, 862 Gault St., Chic igo. III.
J. Golobic, Blue Island. R. F. 1). 1.
J. Burnoit, .3556So. State-.st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-avc.
J. W. Tibbits. 1126 Michi »an ave.
L. Hollso, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-avo.
L. Schneider, 1021 Ncwrort-ave.
H. H. Penninger, 16,0 Millard-ave.

JUS TRUPUT. PATRUKĘ
Žmonos, mažai patrukę arba viduti i.-zkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. NepaUcjhnus, atidėliot ana , ntvinui- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas nrną 
cziaudejimas gali išdidinti jusu patrūkima iki 
milzinfszko didumo ir “eli vesti prie uz-maugi- 
nio ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau isegydytį, negu 

, dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ra-zyk tuoj. Kod 1 kentėti pat.ru imu, kuomet 
asz galiu be oneracijos pagydyti ir pigiai. 
DAB\R YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz S10.

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

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 503 JOS. J. ROZHO.V pard.

t JOHN M. BRENZA | 
t LAWYER +
* Lletuvys Advokatas + 
t 4608 So. Ashland Av«., Chicago, III. Ž
4* -HON. OROVKR 1.1. T

f Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- T 
tsakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. <£

Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir + 
; kriminali įku bylu. Taipgi peržiurtu T 

abstraktus ir padirbu visokias popieras 4. 
ir doKumeutus pardavimo ir pirkimo + 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- T 

.j. rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- o. 
4* szaukite pas tautioti. +
+++++++++++++ 4.4-4-4-4-J-4-J-+4-++*

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW Y0BK ir ROTTERDAM.

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Mnrconi bevielino stotis—Geras Valgis

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaili pas kitus.

DeLTikietuar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

140 N. Dearborn St.. Chicago, III.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Su vieny toso Valeli jose.

8
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Istoriška Apysaka iš Jėzaus Kristaus Laiky

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

Jenas EVI. Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

EXCERSIOR WATCH CO., 
804 Athanaoum Bldg., Chicago, Ill.

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

JONAS RUBRIKAS
SAVININKAS

. eV

baro

216 W. Madison St

miniai švelnios

geriausia

tanti vertę geroą

se ir Saliunuose.

Reikalauk S-O-

• ’ *n W-;• x v-"v.;f :-’’f’*>'*y ?**-’■ ”r..9*r.T?!5‘;-V*^'.'č£*x ^ ’-

Pasinaudok Husu Septynes 
dešimts metu Patyrimu
QEPTYNESDEŠIMTS metų patyrimo su ja- 

vų ir š:eno pjaunamomis mašinomis ir įrankiais ir su 
išgale dirbti jas ekonomi kai; Septyn^sdešimts 

metą nuodugnaus bandymo, praktikavimo, lauko darbo ir išparda
vinėjimo suteikia užsitįkėjimą mįisų mašinomis.

Metai atgal pamatiniai patentai ant tą masiną pasibaigė. Visi 
gali dabar jas išdirbinėti. Bet vienas yra dalykas dirbti pjauna
mąsias mašinas ir visai yra kitas dalykas dirbti gvarantuotas maši
nas ir už. tokią kainą kaip musą. Farmeriai ingijo uzsitikejimą 
musą javą ir šieno pjaunamomis mašinomis, kurios turi vardą:

i’ Champion Deering1'
McCormick Milwaukee

Dirbime atmainos tik t uomet yra daromos, jei tas patobulys ma
šiną. Jei a omainos yra daromos, tai dėlto, kad padidinti jų išna- 
šumą, o no del daudžodž avimo.

J H C mašinos pjovO svieto javų laukus taip ilgai, apveikė tokias 
kliūtis ir, keblumus, kad dabai nėra abejonės ap e jų galėjimą 
pjauti, rišti, nebarstyti grūdus aįnt lauko, nežiūrint ar javai geri ar 
prasti, ar augšti ar ž mi, ar stati ar sugulę.

Laikas ištirti mašina yra prieš pirkimą, o ne po nusipirkimo. 
Paklausk savo kaimynų ąpie jų vartojamas mašinas. Vieni girs :ą, 
kiti kitą del įvairių priežasčių, bet j;e vienminčiai pagirs mašinas, 
kurias mes pardudaome.

- Geras ryšimas reikalauja gerų šniūrų ir geros mašinos taip-gi. 
Tvirčiausios ir pato j jausies yra jatduodamos I H C vietinio pa da
vėjo. Jos yra g varant uotos iš .atžvilgio į ilgi, svarumą ir su parašu 
Champion, Deering, McCormick, 1Milwaukee, Osborne, Plano Inter
national. Yra;keturių rūšių — Pure Manila, Manila, Sisal ir Stan
dard.

Lai Kiti išbando nebandytas mašinas ir' šniūrus. Prisižiūrėk 
I H C vie.t'niai pardavėjai vartoja mašinas ir įrankius ir pamatysi, 

kad mūsiškes yra geriausios. I H C vietiniai paidayejai duos 
jums pilną informaciją ir katalogą arba rašyk

International Harvester Company of America
'■(Incorporated)

Chicago ll s a

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGERINTAS TYPEWRITER

American

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

r
3252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill. ;

Telephone Yards 6685

WlWn k SlelnBach
ARCHITEKTAI

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

CHICAGO.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617 
ILLINOIS

29 MOTEBIŲ GEAŽYBŽS.
Tikrai artistiškus paveiks

lus gražiausių moterių mes 
siunčiame uždarytame laiške 
už 42c.

B. ANTUBI,
526 W. 18 2nd St.

NEW YOBS,

Apskelbiu savo 
tautiečiams kad aš 
atlieku visokius 
darbus kas lytis! 
muzikos, kaip va: 
mokinu Concėrtinų. 
bubnų Kanklių. Sn- 
statau gaidas viso

kiems instrumentams. Taigi su viso
kiais muzikaliais reikalais kreipkitės 
pas savo tautietį. - - , .

T. K. Yawaiszas, 
937 W. 32nd Pl. Chicago, Dl.
Phone Drover 1SS0.

(12-13-14-15-16)

4,4,4<4<4-4-4,4,4,4'4,4‘4-4,4-4-4,4,4>4'4,4^4,4'4,+
Nauja Lietuviška +

ĮffAPTieO.!
J.

Aš atidariau naują lietuvišką,
A] tieką. Aš užlaikau Severas gy- 4> 
duokles, ir geriausią Trąjanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip .j. 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, flptiekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773,

* 4- 4- 4- 
4* 
f 
4*4- 4- 4* 4- 
4-

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba1 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo 
las ant 20 metų, 
paauksuotas ,du- 
beitavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai,

laiką laoiausiai naudojami
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimaš. Mes nusiųsi
mo šitą laikrodėli kįekvięDam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35., 
paapksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

LIETUVIAI REMSITE SAVO BIZ
NIERIUS.

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
gerai, pigiai, pagal kostumerio reikala
vimą.

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti • “ Kataliką-’ ’, ' parduodu 
lotus ir apdraudžia gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

į *! *
I J DENTIST AS
S Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
J Ofisas viršuj Aptiekos įį 
'<• 15 metų vienoje apygardoje.
$****»****»-»»*********»*»»;

DR. O. C. HEINE t 
i 
S*

JOHN COCHINSKY 
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
miuališku bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias pppieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių irt. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališka reikalą, atsišaukite pas tautieti

, Ofiso Tel. Central 1863. 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Iii.
*“ Gyvenimo Tel. Canal 2552. 4A

LASH’S
Bitters
-Yrą grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yf-a absoliu- 

• tiškai geriančias 
nuo visą ligą, pa
einančią nuo ne
sveikam padėjime 
esančią INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavime
Visose Lietuviu Karczemoea

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge

riausią arlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai I'uiki užeiga del pakelio- 
vinggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chicago, Ill.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tantiecrio koris yra 
atsakantis o visados transit teisiami pa* 
tarnavima. Priessai Sz^Jargio basu. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

rųįį, 'ĮĮy

Visas; pįsanlis pripažino, kaipo vieną 
s - " iš geriausių kningų!

Ben-Hur
Snlietiivino Jonas Montvila.

Psl. 472

POPEROS APDARAIS $1.25
AUDEKLO $1.50

Šita kninga yra išversta visose kalbose. Tas 
reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Velyti- 
na visiems perskaityti Ben-Hur.

Siunčiant pinigus adresuok te:

Jonas M. Tananevičia
3249-53 So. Morgan St., Chicago, III

J^kateAngl^k|kalbąF^
q Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies “Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvcdis bei 
Žodynėlis lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <5 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
jiaskur angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <] Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4} Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje! <j O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
išlikti Juytinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. Q Kiekvienas lietuvis atvy
kus j'ši tą sali privalo hmrs siefc-tiek susigažiAti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai. naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir naudingą “PA- 
KETBUKĄ” su užrašą knygute, išsiųsiu dovanoi kiekvie
nom, kuris prisius ir,an 10 gerą adresą savo pažystamą ir 10 
centų.mat kerais, apmokėjimui siuntimo lėšų.

Adresuokit šiteip:

G. W. GELEŽUNAS
170 Grand Street, ‘ BROOKLYN, N. Y.

Vyrai Išgydomi į 5 Omoas
VARICOČELĘ, HYDROCELĘ (3e peilio ir skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį ifuS Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ai ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas -pas'alinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuzirlą ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik.į mįno čfisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų, ligų, Ap tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgycĮau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nsmokek už ueišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta psjiega, 
Nuovargį,Kraujo užpuodiji- 
mą, Slapumą bėgimą.

Plaučiai
Specialistas

Vyrų ir Moterų LigtĮ 
Kalbu Lietuviškai.

Užnuodi j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, -Nai
kinančius Nubosimus, Įsise
nėjusias Ligas.

Ligos Moterų
ViduriilLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta, tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

D r. ZINS, 183™§rCHICAG0
Vaia>.dos: 8 ryto iki fe Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams 
• suteikiame sekančią kningą dovanoms!
Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už “KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertes sekančią 

kningą:

SVEIKATA
= arba Tiesus Ir Trumpas kelias į Sveikatų

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatą. 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studljotl hi

gieną ir pats save egzaminuoti.
SVEIKATA-veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiš

kių paveikslų, apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksotas, kningos spau

da aiški.

Andreas Vesalius plausto negyvėlį.
Pirmas anatomas, kuris suprato reikalą žmogaus kuna 

styti, norint jo sudėjimą žinoti.
AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KI NO SUDĖJIMĄ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAIVIKUS, KURIE SIŪLO 

PER APSKELBIMUS VAISTUS.
Jei taip tegul kiekvienas “KATALIKO" skaitytojas 
siųs $1.00 tai aplaikys SVEIKATĄ, o šioj kningoj atra- 
ste visą sau laimę — kaipo rankvedį žmogaus gyvenimui 

ir vyro ir moters, seno ir jauno.
Supdami piningus adresuokite:

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. Chicago Ill.

pjau-

NETEKUS DARBO, 
neturėsi nei uždarbio; ar turi susi
taupęs pinigų pragyvenimui, kol su
griebsi kitą vietą?

Taupinimns padedant pinigus Chicago, Valstijinin Bankan suteikia 
jums progą turėti pinigus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitą. Jis yra gausiai apsaugotas kapitalu 
ir surplusu $3.500,000.

Galite depozitnoti per laišką arba asmeniškai ateinant. 
Rašykite lietuviškai.

Insteigta 1879 m.

STATE BMK OF CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle (Si Washington Sts., Chicago

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuott 
ant 20 metą, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- «■
aiduos Už...................................... -.................................... Qllafv
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti OE 
ant 20 mstą, 15 akmenų, Elgin viduriai.........v>4« tw
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų Olts TE 
11 motų Elgin viduriai................................... 10

Prisiųsk savo adresą ir už 4c marke, gausi mano 
naujj iliustruotą kataliogą UŽ DYK^.

P. K. BRUCHAS
3248 S. Mmgan St. CHICAGO, ILL

i padaryta degtine iš i
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta

Ant

Žmonės supran

rugines degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo

balto ąžuolo bačkose pirm

tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtine

vaistu
šeimynų

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

9



KATALIA.Z'S

^Kataliko” spaudos Knygų Kataliogas.
1 .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas 

amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

B. .APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15c 

g. .APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems 
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c. 
ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s. 
AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai 
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ...................   25c.
AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina......... 50c.

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 25c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina ............................... $1.25.
Gražiais audimo apdarais  ............ $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-.... 
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, '-vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ..................................... 65c.

. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .................................... 75c.

12. DEGTINĖ—NUODAI. Pagal -N. N. Raš
tus, parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c.

13. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ........................

14. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .......... 10c.

15. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini-
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .............
GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina .....................
Ta pati apdaryta ........................................
GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 
13 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdienių padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina ...........................................................
HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 

laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juokų Mylėtojas. Šitoj 
kningoj aprašoma senovės ir šios gadynės 
juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsi
tikimai, linksmos patarlės ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimtyj 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei viso
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c.

19. IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c.

20. JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji-
nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................... 5c.

21. Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaus. Puikus 
vaidinimas su gaidomis. Parašė V. Juozas
K—s. Chicago, Ill. Pusi. 105. Kaina .... 75c. 
Audekliniais apdarais ............................. $1.00

-SSr JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina .................................... 25c.

23. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose ....................................... •.......... 50c.

24. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBĖS. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ................................ 10c.

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ Iš PANŲ MI- 
..LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa

rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c.

26. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 
kankino ir žudė nekaltus žmoues arba va
rė juos Sibvriun. Pusi. 18. Kaina .......... 10c.

27. KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me ’
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina ............................  10c.

28. LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ka. bet dar iirvsi sau naudą ir apsipažį-

iš

4-

5.

6.

7.

s.

9.

10.

11.

16.

17.

18.

kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė- 
- kiekvįi$ia$ joje ras tikrą teisybę, 

što ir giliai apmąstęs su

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis įį col 

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
uyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 

lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas-reikalingas malda' 
ir Iraitndorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. čia yra jų paveikslai

nis, 
lis 
paduotą ŠV.-M&išto ir giliai apmąstęs su
pras, ar jos^tdtfefhgu, ar blogu keliu sku
binasi prie - Amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs Į savo būvį ir tuokart gal_ kitaip 
manys apie amžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina ... .> k.... . ............................ . . ......... 75c.
Ta pati apdaryta .................................... $1.00.

50. SNIEGAS. ąD^ąma 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Ąkęįaitjp.; Pusi. 62. Kaina ....... 40c.

51. TRĮS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir ’
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė P. B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ................... .  25c.
Ta pati apdaryta ............. . ......... ’.i__ .. . 30c.
TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo

. rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina ....... . ......... ............... 10c.
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevieia. “ ’ 
1909, pusi. 102. Kaina ...
UŽKEIKTO URVAS.
vių gyvenimo. Pagal lenkišką nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi .: visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c,

55. UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz-
daskutis. Labai užimantis ir juokingas ap
rašymas. Pusi. 27. Kaina r...........................10c.

56. UŽKERĖTAS JACKUS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .......... 15c.
ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................. 10c.
VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin- 
goš telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtimi) Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokįmo angliškos kalbos. Pusi.
24O.Kaina_ pbpiefos apdarais ................. $1.25.
Gražiais atfdinid apdarais ........... ......... $1.25
VĖJINIS MAĮ.ŲJĮAS. Pagal lenkišką pa- ’ . 
rašė f. b. Apysaka apie žydą, kuris nu
pirko malūną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaužę/ ' Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas nedali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina.........

si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina 9........................................ . 50o-
Su apdarais .................................................  75o.

LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicago, 111. 1911, pusk 166. Kaina.. 35c 
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c. 
MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15C- 
_____ ____  , __________ Juokingas ap
rašymas kelionės j Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvąlkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunes 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman- . 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina........ . .............50c.
Ta pati apdaryta .............................. . 75c,
MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. 
Hoffmaną parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 4 ' 1 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina ................. 30(5.
MILUKU ADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pušį 37. Kaina ................. . 5C.
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu- 
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ...................................  65c.
NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai- 
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ........................................... 50c.

38. NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu- ’ 
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis V. Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 
155. Kaina drūtuose apdaruose . ....50c.
NAŠLAIČIAI, arba paveikslas iš praeities. 
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina .................... . 35c.
NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi. 
34. Kaina ........................................... . 15c.
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 

skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ........................  25c.
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Aneyc. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ................ ............................ .. ................ 50c.
Ta pati apdaryta ......... .............................  75c.
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi. 
42. Kaina .... . ............................................. 10c.

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ........................................................... 10c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

45. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vieną 
lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi.
38. Kaina ........... . ..................................... 20c.

46. PAJAUTA. LIZDEIKOS DUKTĖ, arba
Lietuva XIV metašimtyj. Sulietuvino Jo
nas Montvila. Pusi. 467. Kaina .............  $1.00

47. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujo
jo Įstatymų. Parašė vyskupas Motiejus 
Valančauskas. Trečias su pataisymu išda
vimas. Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose ............... .

48. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUM
PAS KELIAS Į SVEIKATĄ. Pamati
nės žinios iš anatomijos, fiziologijos ir

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas.
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra aleoholis. 6) 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) Kū
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 13) 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata.
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00. 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, tain ir laisvama

30.

31.

32.
33. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE.

34.

35.

36.

37.

39.

40.

ir tainos:

52.

53.

54.

57.

58.

10c.

5c.

50c.
75c.

15c.

Chicago, Ill. 
........... .... 35c.

Apysaka iš lietu-

41, 
.... RANKVEDĖLIS pasimokymui

42.

43.

49.

59.

50c.

1135 Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, gra
žus išspausti išmargini
mai, lapų kraštai raudo
ni.................................. 30c

1136 Juodi, kieti, drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................. 35c

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos 6a-

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais,’ aukso litero
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė......... $1.00

Bui vnM ».»

1139 Juodos prancūziš
kos lygios skarelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap- 
ščiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

1138 Juodos prancūziš
kos skurelės kieti lygus 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapų kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai...................... 70c

■ 1140 Baltos skuielės lė
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapų 
kraštai, rundini kampai 
prekė............. . .. 60c

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su -aprobata Vilniau Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais............................ 60c

35c.
60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina ......_____ 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

bai puiki apyysaka. Pusi. 32. Kaina.... 15c.
62. ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė S. Kaimietis.

Pusi. 19. Kaina ................  10c.
63. ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijė-

lė. Sulietuvino Vaidevutis. Pus). 26. Kaina 10c.

1100

b 
c 
d 

1102

b

MALDAKNYGĖS.
Šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tų spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės.
Ta pati su kabe ...................................................
šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai ..
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe.. ....
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75e
Šagrino skuros apdarais su kabe............................... $1.00

c Morokko skuros kietais apdarais............................... $1.00
Morokko skuros minkšta su kabe.............................$2.00
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo
nų. Labai daili knyga paaukavimui.........................$2.75

Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 
ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
Prastais apdarais................

Prastais apdarais paauksuota

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-ni[S nąg^utui 'sjBzvpdB 
rele, paauksuotais kraš
tais...............................50c

1130 Prancūziškos sku- 
relės su auksiniais išgro- 
žinimais.....................$1.00

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališkų paveikslų, kuriame matai 
Melas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
sių, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pate toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališkų esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

Štai kų juose gali pamatyti: 
" Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
nų.

Kristus
Judošius

Kristų žydams. .
Simonas pagelbsti Kristui kryžių 
nešti.

šventa Veronika apsiuosto veidų 
Kristui.

Jėzus ramina moterie, kad jo ne
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motinų Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos. • >

22. Bažnyėia budavota ant grabo šv.
P. Marijos.

23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA n.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių kų pirmutinėse serijose. Ir 
štai kų juose galite pamatyti:
26. ~......................................... “ '
27.

2.

3.

5.
6.

7.
8.

9.

11.

12.
13.
14.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

24.
25.

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

ant svodbos, Kanoj Gali-
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų kro rimas į di
delį oceaninį laivų.
New York. * ._ ...
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo'bžinės salos. (Horse Shoe 
Palls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir poayjine svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas namipje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36.

28.

29.
30.

31.

Pilies darias (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinig vandonsltri-

1131 Puikiai išgro- 
1 žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils.......... $1.60

niiiiHiMinitii 
tilAšutiniiHtiiii 
(itHiiiiiiiitiiliatf

32.

Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal.

38. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cjul.

19. Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj-

10. Airija. Killarney, pilis Ross.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
12. šiaurinis miestas. Gibraltar.
43. ~ “ - - - - -

d
37.

1104 1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
banoyCity, Pa. 1908

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai
b) Šagrino apdaru, paauksinta............

•4.

54.

>5.

60.
Ville-61.

Monte62.

J. M. TANANEVIGZIA
3249-53 S. Morgan st Chicago, III

50c
75c

75c
$1.00

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50e
1110 Sagrino minkštais 

apdarais, su kabe.. 75c

1114 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
aut tonų.............. $1.71

1111 Prancūziškos sku 
reles, gražiausia ii vi
lą už t $ preke.. $1.00

1112 Morokko ivelnios 
skurelės su gržiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.50

1118 Bu baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabute.... $1.51)

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Preke 60c

1150 Biblija arba Sv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. 8. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis literomis...........$2.0(

1152 By bele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drūtuo
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie šventų Raš
tų... .................. $3.00

Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra. 
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

15. t okietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
biencų, mt liheino upės.

•6. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

17. Stockholmas. Karališkas palocius.
18. Švedija. Ant kelio j Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. Žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dame, fnskada. Pa

ryžiuj. Pranei jo j.
Tullerinų daržai. Paryžiuje, Fran- 
cijo.į.
Palociai tautų ant upės Seinaoa 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Frz.nci.joj.

57. Des Šhamps Elyseee. Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farncho, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICĘ
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, DI.
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i. ždom

ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St, 
’ Juoz Szidlauskis yice-prez, 

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-th St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St. i
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO. 

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

( ■ 425 S. Grant St. ‘
J. Ažis Pagelbininkas, į

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rašt., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
3236 Illinois Court
J. Polekas, rašt. Į7
4608 S. Wood St.

J. Valskis, Knygvedis.
4524 So. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas.
4617 So. Hermitage avė.

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 Cerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.

"KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main SU--
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

DMLMISTBACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
S40 — 33rd. St.

■į! Stnis. Stoneviėe, Vice-Prez,
858 — 33rd. St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

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

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

34 Logen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m

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

425 S. Grand St.
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARBE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

462 S. South St.
J. Daukšys, Kasierius, 

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jonas Evaldas, Vice-prezid., 
3247 Emerald avė.

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštlnink., 
1715 So Canal St.

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
G. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
fonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

4403 S. Honore St.
V. Szarka, Prot. Rašt.

4605 So. Paulina St.
K. Ciapas, Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
T. Jasulaitis, Kasierius.

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

4757 S. Paulina St.
L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.
t. Labanauskas, Karūnos nešėjas.

4737 So. Paulina St.

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

3249 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

Jurgis Sereika, Prot. Rašt., 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin, nasL,

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviče.
t 273 Stanton Str., 

Siltestras Pileckis. Prot. Raštininkas.
462 E. South Str., 

Antanas šeške vice. I Finansų Rašt 
. 503 New Grand Str.,

Petras Aceviče. II. 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.

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako ”.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

"Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 48 Serija prasidės Ketverge 
Gegužio 8 — 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6’4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausis bū
das del sučėdijimo 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.

Skoliname pinigus ant lengvų išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, ant 
pirmo morgičiaus (Morgagc) su per
žiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247, Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 —Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius,
3251-3253 Illinois Court.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

3Sta Serija prasidės Utarninke, Ge
gužio 6tą d., 1913 m. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. ■ Kožna akcija už
sibaigia už 6V4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu-, 
vaitčs prisirašyti.

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

Skoliname pinigus- ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 718 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash 2200. 

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

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teat. Draugija šv. Martino, 

turės savo čvertmetinj susirinkimą, 
nedėlioj, 20 d. Balandžio (April), 
1913 m., 1-mą valandą po pietų šv. 
Jurgio K. Parapijos vset. ant kampo 
32 Place ir Auburn Ave. Kiekvienas 
narys privalo pribūti ant šio susirin
kimo, už nepribuvimą bausmė pagal 
įstatus Draugijos.

Su godone
A. J. Kasparas, Prot Rašt.

3416 Auubrn Avė.
Chicago, Ill

(16)

DIDELIS TEATRAS KONCERTASIR 
BALIUS.

Ant naudos Apveizdos Dievo Mo
kyklos ir dėl bėdnų Mokinių pareng
tas storone Apveizdos Dievo Parapi
jos Ned., 20 d. Balandžio (April), 1913 
m. South Side Turner Svet., 3143 So. 
State St. prasidės 6-tą valandą vaka
re Įžanga 50c. Ypatal.

širdingai užkviečiame garbingą vi
suomenę atsilankyti ant šio Didelio 
Teatro, Koncerto ir Baliaus, kur atsi
lankę pamatysite puikų Teatrą ir Kon
certiną, o prie puikios muzykės ga
lėsite linksmai laiką praleisti ir tuo- 
mi sušelpsite bėdnus mokinius. Už- 
kviečia visus, KOMITETAS.

DIDELIS KEPURINIS BALIUS.
Su pirmu preisu, parengtas storone 

Dr-stės švenčiausios Panos Marijos 
Ražančavos Panų ir Moterų atsibus 
Nedelioje, 27 d. Balandžio (April), 
1913 m. Si. Meldazio Svetainėje, 2241- 
44 W. 23rd. Place Balius prasidės 4-tą 
vai. po pietų. Įžanga 25c. Ypatai.

Kožnas vienas kuris turės gražia 
kepure, gaus preisą. Kas turės dą 
gražesnę kepuria, tas gaus didesni 
preisą, mergaitės išsirinkite kuono- 
gražiausias kepures. Todėl užkvie
čiame visus Lietuvius ir Lietuvaites 
kuonoskaitlingiausiai atsilankyti ant 
musų didelio kepurinio Baliaus, o už
tikriname jog nesigailėsite. Bus vi
sokių gėrymų, kvepenčių cigarų ir pui
ki muzykė. Užkviečta visus KOMITE-

M. D. ‘KANKLES" D-STE.
(Choras par. šv. Jurgio k.) stiito 

scenoje dar jiirma kartu Chicagoje la
bai juokingą vienaveiksmę komediją p. 
S. Turgenevo. -PINIGŲ NĖR” Salėj 
par. šv. Jurgio k. 32nd PI. ir Auburn 
Ave-. Balandžio 27 d. 1913. Pradžia 
7 vai. vakare. Salė adata 6 vai. oP 
perstatimui “Kanklių” Choras padai
nuos nemažai tautiškų dainų, potam 
BALIUS su įvairiais šokiais. Įžanga 
25c ir augščiau Ypatai. Visus savo 
Tautiečius širdingai kviečia.

D-STES KOMITETAS 
(16-17)

TREČIAS METINIS BALIUS
Gražus balius parengtas Apveiz

dos Dievo Kortas W. C. F. No. 505 
atsibus Neėfelioj, 20 d. Balandžio (A- 
pril), 1913 m. M. Meldazio Svetainėje, 
2242-44 W. 23rd. Place. Balius prasi
dės 4 valandą po pietų Įžanga 25c. 
porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
si atsilankyti ant musų Trečio Metinio 
Baliaus, o užtikriname jog "nesigailė
site. Bus visokių skanių gerymų, kve
penčių cigarų ir puiki mtizykė.

Užkviečia visus KOMITETAS
(16)

PUIKIAUSIAS VAKARAS.
Prakalbos, monoliogai, dcklemacijos, 

loSimas.
Liet. Giem. dr-ja po globa šv. Ci- 

cilijos. Komedija “Prieš vėją nepa
pūsi. Atsibus ned. balandžio 20 d. 
šv. Mikolo arkaniolo salėj, 1446 Wa- 
bansia Avė. Svetaine atsidarys 6 vai. 
teatras prasidės 7 vai. vak. Įžanga 
50c, 35c. 25c.

šis teatras užims visus ir kiekvie
na. Lošiamoji komedija paimta iš 
lietuvių gyvenimo, šis vakaras bus 
indomus ir pamokinantis. Tokio va
karo ant North Side dar nėra buvę. 
Todėl nei vienas nepraleiskit progos 
gražiai pasilinksminti. KOMITETAS

BALIUS! BALIUS!
Saldžiausios š. dr-ja rengia iškil

mingą, didį balių nedėlioj 27 d. ba
landžio Freiheit Turner, salėj, 3417 
So. Halsted Prasidės 4:30 vai. vaka- 

Įžanga 25c porai. Kviečiami vi
si be skirtumo. Puiki muzika. Gar
dus gėrimai. Kvepianti cigarai. Link
smai, gražiai praleist laiką. Kviečia 

KOMITETAS.
Pasarga sąnariams, šin baliun visi 

sąnariai turi pribut Įžanga veltui. Ti- 
kieta gausit prie tikietų pardavėjo. 
Neatsilankiusieji 50c bausmės be išsi- 
teisinimo. Vyriausybė.

(16-17)

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGA ’

Mergina prie namų darbo mažoj šei
mynoj. Darbas ant visados su gera 
mokestim. Kreipkitės.

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th St., Chicago, Ill.

REIKALINGI
šeši geri siuvėjai ir keturios merginos 

prie moteriškų drabužių, 
uis

Darbas nuolat!- 
mokestis gera. Kreipkitės tuoj.

L. KASPER,
3129-31 Wenthwarth avė., ties 31 g.

Phone Yards 2263
(15-16-17-18)

Kas nori uždirbti $25 ir $50 savai
tėje nemesdamas dabartinio darbo, 
rašyk indėdamas 2e marka pas Ba
leslaw Jasudes.
1574 Milwaukee Ave., Chicago, Ill.

(14-5-6-7-8)

Paieškau Prano Butkaus, Kauno g. 
Telšių p. Plungės v. Kulių p. sakiųjų 
S.

715
Stanislovas Urbanivičia

W. 120 West Puman, III.
(16)

Paieškau pačios Amelijos Poškienės, 
po tėvais Cesnauskiutė. Pabėgo 
Steponu Jablonskiu ir išsivežė 
vaikus, Vladą 9 metų, Zofiją 7 
Aleksuką 2 metų. Vyrui apie 35 
o jai 28 m. ' Kas duos žinią gaus $5 
dovanoms. Adr.

Konstantas Peškus 
1096 Washington St. Gary, Ind.

(16)

su 
tris 
m., 
m.,

Paieškau Brolio Jono Šukio, trjs 
metai kai Amerikoj, gyvenų- Chicagoj. 
Pats ar kiti praneškit Adr.

Petras šūkis
102(4 Meadow St. ■; -. ' •

Westfield, Mass.
(16-17-18-19)

Paieškau sekančiu asmenų — Juo
zapo Puišuko, Veronikos Fraciskytės 
ir Martino Josėčio ir Kleopo Kamins- 
kio. Paeina iš Kauno g. Reseinių p. 
Jurbarko p. Skirsnemonio par. Adr.

Vilimas Gervil,
4614 S. Paulina St. Chicago, HI.

(16-17-18-19)

ANT PARDAVIMO.
GEBA PROGA!

PARSIDUODA NAMAS GRAND WOBK’E 
(CICERO, ILL.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDURMIESTBLYJ. NA
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNV. PAR
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

PIGIAI.
Parsiduoda labai gera Bučernė Ir 

Grosernė, labai geroj vietoj (ant 
Bridgeporto). Biznis eina visai gerai. 
Kas Ieško gerai apmokamo biznio, 
tegul ilgai nelaukia. Platesnes žinias 
ir visa informacija suteiks.
' X M. TANANETIČIO BANKOJ.

Juoz. J. Szlikas,

Saliunas 
kiai eina, 
biznį.

PARSIDUODA 
geroj vietoj, 
labai pigiai.

biznis 
Igyk

pui- 
gerą

1448 S. Jefferson St.
PARSIDUODA

Siuvėjų dirbtuvė' ’iiioteriškų ir vy
riškų. Biznis eina ' gerai seniai iš
dirbtas. Pūkiai išrengta. Visi įran
kiai, dvi mašinos  ̂“t? t. Savininkas 
perka kitą biznį dėlto parduoda. Rū
mai šviesus. Arti airių bažnyčios, ran
da tik $15.
617 W. 37 St.

(16-17-18)
Chicago, Ill.

PARSIDUODA
Pigiai du geru arkliu 

ir duonkepio vežimas, 
vieną. Adr.

J. Lebecki ir-
Lake St ir 23 Ave. Melrose Park, Ill.

su pakinktais
Abu arba po

Co.

PARSIDUODA
Daržas, saliunas, triobos ir visas 

biznis". Leafy Grove, Ill. Arti lietu- 
tuviškų kapinių. Parsiduoda už 
$6.000. Pusė dabar pusė vėliau. 
Kreipkitės pas L. Ažuka, 3301 Auburn 
Ave. Gausit visokius paaiškinimus. 
9:30 vai. arba vakarais. Telefonas. 
Yards 3036.

(16-17-18)

PARSIDUODA
Grosernė ir bučernė. Vieta gera. 

Ant Bridgeporto. Apie 197 kniugučių. 
Apie $35 apvartos dienoj. Norima u- 
mai parduoti. Savininkas eina į kitą 
biznį. Kreipkitės Į

TANANEVIČIAUS BANKĄ.
PARSIDUODA

Bučernė ir grosernė. Pigiai. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Nepraleisk progos 
įstoti į bizni patogioj vietoj.

Noriu greit parduoti, nes apleidžiu 
šią šalį.

M. A. Valaskas, 
349 E. Kensington, avė.

Kensington, Ill.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas, 

tarp lietuvių, 25 metai, kai Įsteigtas, 
šokiams ir vestuvėms svetainė, randa 
pigi, tris kambariai, gyvenimui, pigiai 
parduodu, nes einu l kitą biznį.

Felix Kampikas.
4601 — 5th Avė., Chicago, Ill.

(15-16-17)

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai pigiai lietuvių ap

gyventoj vietoj, parsiduoda iš prie
žasties, jog savininkas išvažiuoja ant 
Farmos^

Mikolas Durkovicz,
1616 S. Halsted St. Chicago, Ill.

(16-17)

ANT RANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriaurtame ’* padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarių, at
sišaukite tuojaus į

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 So. Morgan Si.

VISIEMS NAUDINGA.
Gramatika, arba Rankvedis anglų 

kalbos ................................................ $1.25
Aritmetika (rokundai) .......................25
Popera gromatom su dainoms tuzi
nas .............................................................20

Rašykit,
A. Puida,

Conant St. - Gardner, Mass.

13, Chicagoj ir .paliko savo 
vyrą didžiausiame nuliūdi
me. Velionė paėjo iš Kauno 
g. Reseinių p. Sartininkų p.

Lai buna jai . iš žemelė 
lengva!

Antanas šaputis,
3428 S. Halsted st Chicaco, I.

tiži o 8 d. par- 
fetanislovas Vi-

Racine, Wis. S.-d 
siskyrė su šiuo 
deikis 43 metų ai ižtauį. Visiems raci- 
niečiams buvo g Mi' 
žymiausias lietiijfe1’ 
Jo rūpesčiu 1903 Įįu; 
Kazimiero dr-ja. |i di 
kaipo mylimiausi,' j 
apgailėtas.
šeinių p. Kražių: fe. |I 
rikoj išgyveno
liko senus tėvuSfc Anaerikoj pačią ir 
tris siratukus Dievef*suramink liku
sius, o mlrusiul lai‘bus lengva ši že
melė.
1420 Markwett S>t*. * Racine, Wis.

iriomas, kaipo 
msų miestelio, 
m sutverta šv. 

uc-jla jį ir laidojo, 
bųftirį 1 Visų liko 

'aėjį. iš sKauno g. Re- 
leiklu k.. Ame- 
. Lietuvoj pa-

Juozas Janiškls tapo nušautas ba
landžio 6 d. 6% ai. vakare ties 155 
St. Phoenix, Ill. Palaidotas Balan
džio 10 d. Giminės, ■ broliai sesers at- 
sišauklt pas.

St. Jurevicz^ 
15334 Parke

DOMAI LAIVAKORTES
(Šifkartes) PERKAN

TIEMS.
Nekurtuose lenkų laikraš

čiuose buvo pagarsinta,, kad 
laivakortės atpigusios. Lie
tuviai nepatėmiję tarp ko
kių miestų atpigo, pirkda
mi reikalauja už numažin
tą kainą ir esti neužganė
dinti, jei to negauna. Atpi
go tik tarp Suvienytų 
Valstijų ir nekurtais Austri
jos ir Italijos miestais, 
kur niekas iš Lietuvių ne
važiuoja. Mūsiškiems pa
silieka ta pati kaina, ty.

Tananevicz Savings Bank

********4-4-****************
*
*

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

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

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

Daktaras Wissig

MOKYKLA ŠOKIU.
Walts, 7tto Step ir kitokių.

Pirma liętuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St. Chicago. Ill. L.
Nuo 9 ryto iki 11 va '.Phone Canal 3762 J

* **
£

* f *
* *
a--------- —---—— *

j-; ; Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo o ryto iki 12: 6 iki g vakare.

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 s'aptus nesvni^umus vyrų ir moterų,

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

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

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

iki $ po piej. Nodėiioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervl-ų Storo). Phone Canal 3263

t************************-,,.
— I 

s
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* 
*

Į* . y ‘■J .o t v ana v aaannav. JA
A Nedel. nuo g iki 12 po piet; nuo 6 iki 8va':.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8362 Emerald Avenue - - Chicago, I1L

Telephone Yards 4527.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atliek* 
kuoveikiausial,

824 West 35th Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

BU-KAKT NEBELINIS LAU-’SaHTIS

‘‘SAULE’
GERAS LIETUVIsKAS KRIAUŠIUS.

Siuva visokius Tubus. Atlieka dai
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
"Kataliką”.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Av®., 

Kingston, Pa.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
Amerikoje, Kuris išeina du kartu 

ANT NEDĖLIOS

Kelną kas utarninkas Ir petnytSla,
-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ f metams $2.50
t pusei matų $1.25

EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
 ° t j°j ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai
# ************************
* Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER, į
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. į

Pranešu visuomenei, kad aš esu
* seniausias gydytojas ant bridge- * ■
* porto, praktikuojant- 21 metus. Vi- * .
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet į
* ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 

moterų, ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas.
^******»********»********^

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

4. 
t

*

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo- 
i toru Ir vaiku ligas. Taipgi 
Ž paslaptingas Ir kraujo Ilgas. 
+ Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
+ ir nuo 5 iki 9 vak.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

ir ruginę, degtinę, o cgiaral tai net 
iš pat Katino, o prie to turiu didelę 
svetaine, delel veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA 
936W. 33rd St. Chicago.

Išgydysiu Jus 
m E 4 NU0 PASLAP- 
lli v Ub TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
i De, o asz iszgy

dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
g a n e d i nima 
nuris atsilan 
kys in mano o 

As2 *3a gydysiu jus nz 
pigiau 1 T ge- 
riau, negu dak- 
tarai mieste, 

kurie turi mo- 
. keti auksztas 

randas ir turi 
x ‘ didelius iszka-

Bzczius. Asą 
vartoju Ir fab- i, „ ru p B19
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
Importuoju.
Dabar laikas 

isssigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir iss- 
«VHMMMVojimas dykai, ar gydysfesi ar 
ne. Asz pi įtaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagsl jnsa iszgaleiima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuvlszkai.
Western Medical Institute

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimo- 
kymui skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai. Puslapiu 63. 
Kaina.........................       250.

Harvey, m. 'Galima gauti “Kataliko” Kningyne.DR. RENFBR. Specialistas.
Tlllt. iki8U»v., nedel. 8r. iki IJdlea
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SANK
Jonas Sfi. Tananevlcia, sav.

3249-53 S. Morgan si. Chicago. III.

$3.00 metams

SI00.000.00
Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk į mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati- 
deliok, daryk tai šiandie.

Nelaikykit pin gų namie nes jucs gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitą Banką, tai žinosi kad gauni už ju?s procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kreštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

12

išt-

su-
ir dukterį.

atsa- 
butų

Moteris 
priima

Su pagarba
Kun. K. Ambrozaitis, 
“Aušros Vartų” par 

klebonas.

1913 
“Ne-

Moralybės teismas Csicagoj.
Nuo balandžio 7 dienos š. 

m. Chicagoje pradėjo veikti 
naujai įkurtas taip vadina
mas “moralybės teismas.” 
Šis teismas yra specialiu 
skyriumi bausminio teismo.

Moralybės teisme teisėju 
yra Hopkins. Pirmą dieną 
ir pirmiausiai buvo perkra- 
tinėjamas reikalas 35 metų 
moteriškės, kaltinamos už 
ištvirkimą. Tą savo ama
tą jį vedus nuo 18 metų 
amžiaus, kuomet miręs jos 
vaikas. Savo uždarbiais ji 
lig mirčiai užlaikius seną 
motiną ir suparaližuotą tė
vą.

“Ar kaltinamoji kuomet 
nors kur dirbo?” paklausė 
teisėjas Hopkins.

“Taip, dirbau prie ga
ro mašinos viename fa
brike ir uždirbdavau $3.50 
suvaitoję, už ką nei pati ne
galėjau pragyventi, gi kas 
link tėvų užlaikymo nebuvo 
nei kalbos. Iš tos priežasties 
atsidaviau ištvirkimui.”

Teisėjui paklausius, ar ji 
norėtų pamesti ištvirkimą, 
moteriškė atsakė, kad taip, 
by tik ji galėtų gauti 
kantį darbą, iš kurio 
galima užsilaikyti.

Teisėjas ją pavedė pro- 
bacijiniai valdybai, kuri su
ieškos jai darbą..

Antroji byla, kurioje teis
mas pasirodė malonum, bu
vo 19 metų merginos iš Mil
waukee byla. Mergina m. 
'Milwaukee turi tėvus, ten 
turėjus nuolatinį darbą su 
>$8.00 savaitėje. Ji manius, 
jogei Chicagoj busią galima 
daugiau uždirbti ir su ke
liomis kitomis mergaitėmis 
atkeliavus čionai. Tečiau 
skaudžiai apsigavus ir ant 
galo patekus ištvirkimo 
kelian. Nesenai ji atrasta 

‘ viešbuty j Wabash be sąmo
nės, sėdžiant prie stalo, ant 
kurio stovėjęs stiklas alaus. 
Ties alumi gi turėjus pasi
dėjus nuodus. Norėjus 
nusinuodinti, bet bijo- 
jus, tatai del drąsos iš- 
sigėrus alaus ir nusigėrus. 
Merginai prižadėjus, kad ji 
sugilsianti pas tėvus, tei
sėjas ją paliuosavo ir pave
dė mergaičių prieglaudos 
globom

Toliau butą visokių bylų. 
Nekurios moterįs ištvirkėlės 
nenorėjusios atsižadėti savo 

^jspnato. Tokias teisėjas pas
merkė į pataisymo namus.

Oi vargiai tasai teismas 
galės sumažinti mieste 
virk imą.

Vardan teisybės.
“Kataliko” No. 15, 

m. randasi straipsnis 
susipratimai mokykloj” Au
šros Vartų P. Š. parapijoj. 
Tas straipsnis ne vien ne
teisingas, bet kartu jame ir 
apšmeižiamas kun. K. Am
brozaitis. Aš nekados nerei
kalavau “Aniolų Sargų” 
vaikučių dr-jėlės pinigų į 
bažnytinę kasą, bet kitko.. 
Draugijėlė buvo uždėta, a- 
part viso ko, idant turėtą 
ir savo kningynėlį, apie ką 
gerai žinojo ir vaikučių mo
kytojai. Jie prisižadėjo už
vesti kningynėlį, o tam tik 
slui sakėsi partrauksią 
skaitytojų amžiui ir jų dva
siai tinkamų kningų iš Eu
ropos. Aš to laukiau iki šv. 
Kalėdų. Laikui- praslinkus 
klausinėjau, kada tos knin- 
gos pareis? Atsakymas bu
vo: “Išsiuntėm”... Bet, kada

dar nei sausio, nei vasario 
mėnesiuose, jau' šių metų 
1913-tų tas kningynas neį
vyko, ir kad vien apkaltini
mą kauniškės Kazimieri- 
nės dr-jos ir neaiškius atsa
kymus nuo jųdviejų tegirdė
jau, tada tai pradėjau abe
joti ir reikalauti griežto iš
aiškinimo. Ir katro iš jų
dviejų čia kaltė ir ką su 
tais pinigais mano veikti ir, 
jei jiedu negali to reikalo iš
pildyti, tai aš patsai pada
rysiu. Abudu pradėjo pėdas 
mėtyti, kaip zuikiai. Tada 
tai stipriai prispyriau. Pa
sirodė, kad dar juodu apie 
kningyna iki šiol nei ne gal
vojo!. ..Kienorankose tie pi
nigai, tai man nereikia žino
ti.

P. Jonas Charžauskas, 
mano vargonininkas, kuris 
po savo šmeižimu pasirašė 
“Mokytojas”, nuo vietos at
sisako vien del simpatijos 
p. A. Lauraičio. O šis A. L. 
atsisakė del kitko.

Mokykla-gi, kaip kores
pondentas pranešė, ne be 
mokytojo, turiu p. J. Leves- 
kį, kuris seniau pas mane 
vaikus mokino ir vakarinėj 
mokykloj suaugusiems. Jis- 
gi turi šio krašto dipliomus, 
kaipo mokytoj aus ir savo 
mokyklą su valdiškomis tie
somis.

Kubistų paroda pasibaigė.
Nuo kovo 24 d. iki balan

džio 16 d. Art institute bu
vo naujoviškosios dailės pa
roda. Kadangi šie paveik
slai atsižymi savo skirtumu 
nuo senesniųjų artistų pa
veikslų, tai ši paroda pri
traukė daug indomaujan- 
čių lankytojų.

Apvertinti šiuos paveik
slus ir atsakyti, ar naujo
sios gadynės artistai-tėplio- 
riai atrado teisingą kelią 
naujai dailės pakraipai, te
gali atsakyti dailininkai- 
kritikai. Bet kas kaip išma
no,,, taip sako. Taigi ir apie 
šiuos paveikslus ne vienas 
profanas tame dalyke ban
dė šį bei tą pasakyti. Ir 
taip nekurie prasčiokėliai 
manė, kad šie paveikslai y- 
ra pergabenti iš vietų, ku
rias. potvinis ir tornado ap
lankė, kur jie liko aplamdy
ti ir sutepti. Nekurtose Chi
cagos protestonų bažny
čiose kunigai labai aštriai 
kritikavo ir nupeikė naują
ją dailėj pakraipą. Theo
dore Roosevelt ir-gi išdrįso 
tarti neprielankų žodį prieš 
šiuos paveikslus. Bet tokių 
ponų nuomonės šiame klau
sime kaip ir nieko nereiškia.

Naujoviškieji paveikslai 
daug kuo skiriasi nuo senes
niųjų artistų veikalų. Senes
nieji tėplioriai stengėsi kuo- 
pilniau gamtą išreikšti, rū
pinosi, kad jo vaizdas nebū
tų priešingas gamtai. Nau- 
josios-gi gadynės artistas- 
tėpliorius “darko” gamtą, 
jam nerupi reproduktuoti 
gamtą pilnai. Jis semia 
vaizdus iš savo neapribuo- 
tos vaidentuvės.

Svarbus sumaliymas.
Miesto taryba paskuti

niame savo posėdy  j nutarė 
miesto ribose panaikinti vi
sus -garvežius, kurie savo 
durnais teršia miestą. Anų 
vieton geležinkelių kompa
nijos turės panaudoti elek- 
trikinius lokomotivus.

S. L. A. M. vakaras.
Subatoj, balandžio 12 d. 

Aušros” svetainėj S. L. A. 
M. 1-moji kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Po 
jerskaitymo protokolo du
etas, pp. Ona Gaizaitė ir 
Matilda Vaitaitė, paskambi
no ant piano. Paskui prasi
dėjo kuojos reikalų svarsty
mai. Liko išrinkta komisi
ja iš trijų sutvarkyti Susi- 
vinijimo įstatus. Nutarta 
pavasariop surengti draugi- 
jišką pikniką. Vakarų ren
gimo komisija pranešė, kad 
nusprendusi surengti vaka
rą rugsėjo 7 d. ir paėmusi 
tam Meldą žio svetainę. Va
karo programas busiąs, mar
gas, kaip Juozapo jupęlė. 
Susidėsiąs iš prakalbos, re
ferato, monoliogų, dainų, 
muzikos, žaismių, šokių. Pa
sibaigus reikalų svarstymui, 
nariai užsimokėjo mėnesinę 
ir prasidėjo žaismės ir šo
kiai. Mergaičių buvo 8, vai
kinų 12.

So. Chicagoj vakaras.
Balandžio 6 d., Sulskio 

svetainėj atsibuvo vakaras. 
Šv. Juozapo parapijos gie- 
dorių choras lošė komediją. 
Po 
na 
Po 
sa 

lošimo buvo solo ir jau- 
mergaitė dekliamaVo.

to buvo skrajojanti kra- 
ir šokiai. Žmonių buvo

pilna svetainė. Tarp gra
žiai užsilaikančiu žmonių 
pasitaikė keliatas pabąldų. 
Du pradėjo kumščiuotįs ir 
vienam liko žandas perskel
tas. Prasikaltėlis liko sua
reštuotas. Šiaip vakaras nu
sidavė.

Balandžio 13 d. vienoj 
šeimynoj' atsibuvo krikšty
nos. Atlaikė jas žmoneliai 
senuoju budu. Namiškiai 
nupirko už $20.00 gėrimų, o 
kurna už $15.00. Tai ir “lin
ksminosi”. Kaip liūdna da
rosi ir gaila tų žmonelių. 
Tokiame kiltame savo gyve
nimo atsitikime, kuomet 
augščiausiai žmogus turė
tų pakilti žmoniškume, jie 
taip bjauriai susiteršia.

Žemaitis. 

S. L. A. Ch. apskričio vaka
ras.

_ i

- Balandžio 13 d., South 
Side Turner salėje atsiliko 
S. L. A. Ch. apskričio vaka
ras. Dramos dr-jos aktoriai 
lošė vieno veiksmo komedi
ją “Aukso Veršis”. Po loši
mo kalbėjo p. Fr. Bračulis. 
Aiškino apie Susivienijimą, 
nurodė skirtumą tarp Susi
vienijimo ir kitų apdraudos 
kompanijų, tarp S. ir kitų 
pašelpinių dr-jų. Po prakal
bos ant smuiko pagriežė mu
sų gabiausias Chicagoj mu
zikas p. Sarpalius, akompa
nuojant p. J. Bijanskui. Po 
to buvo rodomi emblematiš- 
ki gyvieji paveikslai. Tai 
buvo nepaprasta naujiena. 
Stengtasi parodyti darbi
ninko žmogaus gyvenimas. 
Užgimusį kūdikį Laikas pri
ima savo skraistėm Jam 
mažam tebesant giltinė pa
kerta jo tėvą-darbininką. 
Gaili Baltoji 
(Susivienijimas)
motiną ir si ratuką savo glo
bom Paveikslų buvo aštuoni. 
Prie kiekvieno paveikslo at
sakančiai buvo pritaikyta 
p. Sarpaliaus muzika. Gal 
but didesnis įspūdis padary
tas truputėlį parodymą pa
ilginant, paįvairinant.

Po perstatymo prasidėjo 
šokiai grojant p. Sarpaliaus 
orkestrai. Kur-kas su dides- 

• niu gyvumu ir noringiau šo
ka žmonės lietuviškus - šo
kius, Bet šį vakarą tebuvo 
grota tik keliatas lietuviš- 

jkų šokių. Gal bijotasi, kad

salės savininkas neperspė- 
tų, kad didelio: trepsėjimo 
nedarytų.

■ Žmonių • buvo vidutiniš
kai. Publika nusiimdino pa
veikslą, Sustojus po Grand 
March.

“Aušros” dr-jos susirinki
mas.

“Aušros” dr-ja turės sa
vo susirinkimą subatoj, ba
landžio 19 d., “Aušros” sve
tainėj', 3149 So. Halsted st. 
Prasidės 8 vai. vakare. Bus 
svarstomi bėgantieji reika
lai.

Regai Lietuviško Kliubo ba
lius.

Nedėlioj, balandžio 13 d. 
Meldažio svetainėj Regai 
Lietuviškas Kliubas buvo 
parengęs balių. Buvo groti 
įvairus šokiai ir Grand 
March, bet lietuviškas tik 
vienas tebuvo grotas. Jau
nimo buvo daug ir viskas 
linksmai ir mandagiai ap
siėjo. Girtų nesimatė.

Apsivedė.
P-nas G. J. Leveskis apsi

vedė šu p-le Petronėle But- 
kiute. Leveskis yra gerai 
žinomas kaipo Įsteigėjas ir 
vedėjas Prekybos ir Kalbų 
mokyklos. Komercijos kur
są baigė Valparaiso univer
sitete, pedagogikos mokino
si Chicagos universitete.

— Balandžio 13 d. atsili
ko vestuvės p-no M. Ko- 
dzievskio. Jis dirba p. Ta- 
nanevičiaus bankoj.

Abiem linkime laimin- 
giausio sugyvenimo.

TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

$ $ « $ $

Tananevicz Savings
Džiovos paroda. -

Džiovos paroda, kurios 
tikslas yra - supažindinti 
įmones su: taiiiga,' kaip nuo 
jos apsisaugoti-ir kaip ją 
gydinti, jau prasidėjo ir tę
sis iki balandžio 28 d* Kas
dien atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Aiš
kinama prakalbomis, pa
veikslais ir krutančiais pa
veikslais. Panedėlyj', balan
džio 21 d., 8 vai. vakare 
kalbės dr. A. L. Graičiunas.

Tą vakarą išpuola lietu
viams aplankyti šią paro
dą. Atsibuna West Park 
No. 2. (Stanford Park), 
Jefferson ir 14 sts.

Policijos viršininkas mirė.
George M. Shippy, buvęs 

Chicagos policijos viršinin
kas, mirė. Buvo tai žymiau
sias kadais buvusių Chica
gos policijos viršininkų. 
Atsižymėjo dideliu stipru
mu ir buvo pramanytas 
“Vagių Gaudytoju” ir “Ge
ležiniu Viršininku”* Gimė 
1854 m. Policijon pastojo 
1887 m. Laike anarchistų 
Inaušių Chicago j buvo val- 
stijinio advokato . Grinnell 
sargu. 1891 m. stojo kapito
nu.

Vasario mėnesyj, šiais 
metais susirgo proto liga ir 
buvo nugabentas i Kanka
kee pamišėlių prieglaudą. 
Kuomet buvo matoma, kad 
jo dienos jau i suskaitytos, 
jis buvo parvežtas Chica- 
gon ir nedėįioj, balandžio 
13 d. mirė. Paliko pačią, 
nu

Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

Mokame 3 procentą ant Depozitu

Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni. 
In Europa 52.50 ir augščiau per vandeni

Ir ji nori tvarkos.
Vyras į pačią kreipdania- 

rsis kalba
— Dūšele, reiktų geresnę 

tvarką namuose užvesti, nes 
vis kasnors kasžin kur ding
sta.

— Teisybė, ir aš norėčiau 
žinoti, kur tu kas vakaras' 
^ingsti ir kurltiek daug pi- 
■nigų padcd^J

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Ap iraudž;a- 
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimes ir t.t.
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