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Amerikoje,Metai XV
IS MEKSIKO.

g Politiškos Žinios

KARAS BALKANUOSE
Ar karas baigsis?

Konstantinopolyj valdiš
kai paskelbta, kad tarp Tur
kijos ir Bulgarijos įvykusi 
laikina santaika, vadinasi, 
karas sulaikyta ant visų li
nijų. Santaika turėsianti 
testies ligi balandžio 23 die
nai. Santaika paskui galė
sianti but prailginta, jei tuo 
metu nebus suspėta nutarti 
pertraukti ant visados karą.

Neutralė juosta.
Tarpe kariaujančių armi

jų linijų ties Čataldža ir ki
tur paskirta taip vadinama 
neutralė juosta, plati žemės 
linija, kur bulgarai ir tur
kai kareiviai tegalinti ra
miai susieiti ir prieteliškai 
pasipasakoti. Be to laiki
nos santaikos metu Turki
jos karo laivynas neprivaląs 
kenkti pirklybiniams lai
vams gabenti valgomus pro
duktus Bulgarijos armijai 
nuo jūrės pusės. Pirm pra- 
sidėsiant karui išnaujo turį 
but tas paskelbta 24 valan
domis anksčiau.

Ambasadoriai tariasi.
Visu viešpatysčių am

basadoriai Londone pradėję 
išnaujo vesti tarybas. To-

JAPONAI PRIEŠ SUVIE
NYTAS VALSTIJAS.
Įstatymų projektas apie 

svetimžemius, kokis šiais 
laikais Californijos legisla- 
turoj svarstomas ir kuris 
svarbiausiai atkreiptas prieš 
geltonukus, ty. prieš japo
nus ir ehinus, Japonijoje pa
gimdęs baisų įnirtimą. To
kio atlaikyta milžiniškas su
sirinkimas, kuriame daly
vavę 20.000 japonų, ir už
protestavę priešai tokį a- 
merikiečių šovinizmą, po
draug reikalaudami valdžios 
imti ginklus ir ginti japonų 
garbę. Susirinkimai visuo
se miestuose laikomi ir visur 
protestuojama prieš tokį ja
ponų pažeminimą.

Japonijos valdiškoji lai
kraštija tuos japonų protes
tus vadina paprastomis a- 
iVanturomis, už ką valdžia 
neimanti ant savęs atsako
mybės.

Projektas apie atsavini- 
mą tuo tarpu Californijos 
legislatures žemesniojo bu
to priimtas, gi iš senato, sa
koma, tasai projektas išei
siąs dar aštresnis ir visai 
nepaisoma į japonų protes
tus ir to viso pasekmes.

Suvienytų Valstijų pre
zidentas Wilson sumanęs 
Californijos legislaturon pa
siųsti valstybės sekretorių 
Bryaną, kuriam liepta per
kalbėti kaliforniečius, idant 
jie nedarytų tokių nesąmo- 

mis dienomis prasidėjus jų 
konf er enci j a. Pirmiausiai 
aps varstoma Černogorijos 
stovio reikalas. Ambasado
riai sutinkanti už atsižadė
jimą. Skutari Černogorijai 
išmokėti 30 milijonų frankų 
atlyginimo. Gi iš Cetin j e 
rašo, kad Černogorija sutin
kanti pertraukti Skutari ap
gulimą, jei gausianti pinigi
nį atlyginimą ir nekurį že
mės plotį. Be to Černogori
ja reikalaujanti, idant Sku
tari ateityj nebūtų tvirta- 
viete.

Karas baigiasi.
Karą Balkanuose pridera 

laikyti pasibaigusiu, kuo
met tarpe bulgarų ir turkų 
įvyko laikina santaika. Bul
garija turkams nestato pe- 
raugštų ir negalimų išpil
dyti reikalavimų, o Turki
ja mielai sutinkanti bile ko
kiomis išlygomis pertrauk
ti tą jai pražūtingą karą. 
Turkija džiaugiasi, kad ji 
nors Azijoje paliko nelytėta. 
Iš to atžvilgio tatai mano
ma, kad dar šį mėnesį san
taika įvyksianti ir karas bu
siąs pabaigtas. Armijos 
bus paleistos namolei, kad 
užsiėmus žemės apdirbimu.

riių. Jų šovinizmas labai 
lengvai tegalįs užtraukti 
nelaimes ant visos šalies, 
nes japonai šiais laikais la
bai išdidus iš savo karingu
mo.

FRANCIJA IR VOKIETI
JA.

Franci jos mieste Nancy 
viename teatre perstatymo 
metu franeuzai apkūlė kelis 
vokiečius, neramiai užsilai- 
kusius. Paskui mieste Gre
noble taippat teatre ant sce
nos išėjęs vyriškis kaizerio 
mundieroje. Susirinkusieji 
jį nušvilpę, gi ten buvusieji 
vokiečiai tuoj aus apleidę 
teatrą. Vadinasi, Francijo- 
je augąs antagonizmas link 
vokiečių. Neapykanta toji 
gyvavo jau senai, nuo seno
vės laikų karo, bet taip vie
šai ligšiol dar nebuvo apsi
reiškusi. Prancūzų link vo- 
kiečių neapykanta staiga iš
siveržė, kuomet nesenai vie
nas Vokietijos styrinis or
laivis pakliuvo kokiuo tai 
budu Francijon ir ten nusi
leido. Kaip orlaivis, taip ir 
jo keliauninkai kelioms die
noms buvo sulaikyti, kol 
Francijos valdžia susinešė 
su Vokietijos valdžia.

Tame atsitikime franeu
zai suprato vokiečių šnipi
nėjimą ir pasalingumą, to
dėl atvirai ir pradėjo vokie
čius pašiepti.

Tuodu teatruose atsitiki
mu labai užgavo Vokietiją
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nuoja manebrų žemlapį, gi apaeibje Francius p 

kale veda tarybas. 1
.............—. - - ■ ■

Vilius su savo generolais egzami
nai j os vadai taippat manebrų r ei-

ir pastarosios laikraščiai 
gundo valdžią to atsitikimo 
nepraleisti pro ausis.1 Ir val
diški laikraščiai pareikala
vę valdžios tuos atsitikimus 
nuodugniai ištirti ir parei
kalauti Francijos pasiaiški
nimo. .

Pa v. pusoficialis Vokieti
jos laikraštis “Local Aiizei- 
ger” taip kitko rašo,

“Francijos valdžia gerai 
padarys, jei užbėgs pauą- 
šiems atsitikimams, . kokie

žinias ;ij>ie ini 
mtiri Žinoma, ., 
laimėję ameri 
buvus ir cenzų 
ga. Visas svięl 
jęs amerikiečii 
Kaip-gi. G d) 
Įima taip dali 

dkmeniškas 
į>sw laimėj i- 
1 kovą butų 
eąiąi,' butų
į lįęreikalin-
8 būtų žino-

e e

argi ga 
sižemin

Vienas liūdi 
jių kad mora: 
apsiginklavę, j 
kus šautuvus ?

pWpasako- 
j yra gerai 
trį' -japoniš- 
igijisia ame- 
kio savo sa- olvlllo d LoltllkllIlcllllOj I JA UI IY L C * •, X-M

buvo Nancy ir Grenoble. Kas ,vl^aL
trokšta taikos, tasai neieš- pos rivaikytn ..
kos avantiūroms priežasčių, | . I® atžvil^^Wąshingto-
o kas jų ieško, tas lengvai 
pats suras”. ... :
. Ir nežinia dar kas gali at
sitikti, jei’ franeuzai ir to
liau ims tampyti vokiečių 
jausmus.

KOVA ANT PHILIPINŲ.
Nuo salų Philipinų aptu

rėta Washingtone žinia, kad 
sukilusieji morosai apveikę 
amerikiečius. Morosai paė
mę miestą Jolo, gana ilgai 
turėję apgulę. Kovoje 30 
amerikiečių kareivių sužeis
ta.

Bet ne visi morosai kovo
ja su amerikiečiais. Dau
gumas jų amerikiečiams y- 
ra prielankus ir paklusnus. 
Šituos taigi pirmutiniai tor- 
turuoja ir. žudo, jei -jie nei
na kąuties prieš amerikie
čius. ■

Kadangi perdaug aštriai 
palaikomą ceūzura, tatai

ne nutarta
nams general: 
kuriomi busit 
iš Tennessee?

Be to manoma ant Philipi
nų pasiųsti daugiau kariuo
menės ir sukilėlius paimti 
nagam. į

rnatorių, 
UcMillin

SUFRAGISTgg KAUNA
SI SU MOTERIMIS.

Tomis dienomis Londone 
gimė indomųs moterių su
mišimai, Sufrąfflstės kovėsi 
su savo pi'iešininkėlūjs mo
terimis. . v

Sufragištės gušalikė Is- 
lingtone mitingą, kurian a- 
tėjo daug moterių negįmpa- 
tizizuojančių sii surragistė- 
jnįšL ’'' - k

Kuomet viei 
atidarė- Susiri: 
je -buvo ramu 
kuoinėt kita-pradėjo kalbė
ti ir niekinti visas mote-‘žiasi karan su Mongolija,

B($ paskui iparodo ’

ŽjSi,

nis, nesimpatizuojančias su- 
fragizmui, įžeistos moterįs 
ėmė rėkauti ir plūsti kalbė
toją. Paskui imta ji laidy
ti kiaušiniais. Salėje gimęs 
tikrasis pragaras. Imta 
draskyties, pešties. Tik at
bėgusi policija abi pusi su
taikiusi, kelias jų areštavusi 
ir susirinkimą laikyti už- 
draudžiusi.

JAPONIJA ĮŽEISTA.
Japonijos valdžia užtrau

kus paskolą Franci jo j e 35 
milijonus,ipo 5 nuošimčius. 
Tie pinigai busią sunaudoti 
ginklavimosi.

Visos Japonijos inteligen
tiškuose rateliuose verda 
karšta agitacija kas link 
protestąvimo prieš Califor
nijos legislatures sumany
mą, kad visus ten gyvenan
čius japonus»atsavinti iš jų 
nuosavybės. Pati valdžia 
nusprendžius energiškai už
protestuoti. Be to valdžios 
reikalaujama, idant Japoni
ja atšauktų savo dalyvavi
mą rengiamoj parodoj San 
Francisco. Delėi to atsavini- 
mo pasekmės gali būti labai 
skaudžios. Amerikiečiai pa
sirodo perdaug savarankiais 
ir visagaliais.

CHINAI RUOŠIASI KA 
RAN.

i Jauna Chinų respublika 
didelę energiją. 

’Šiais laikais karštai ji ruo

Sukilimai platinasi.
Revoliueionistų vadas 

provincijoje Sonora, genero
las Aivaro Obreyon, kuris 
nesenai užėmė miestą Naco, 
sekančiai apreiškęs.

“Ne ilgiau kaipo po porai 
mėnesių konstitucionistų 
(dabartinių re’voliucionistų) 
armija paims Meksiko sosti
nę, jei lig tam laikui dabar
tinė valdžia atkakliai lai
kys valdžios styrą savo ran
kose.

“Jei federalė kariuome
nė savanoriai neapleis Gua- 
yamos, tai 3.000 revoliuci- 
onistųišprovincijos Sinaloa, 
2.000 iš Tepio, 4.000 iš Mo
rales ir 15.000 Coahuila su
sijungę pulsis ant sostinės 
ir tuomet bus po viskam. 
Bus išrinktas naujas pre
zidentas.

Huerto valdžia susilpnėjusi.
Sulyg Meksiko oficialių 

ratelių opinijos Huerto val
džią revoliucionistai labai 
susilpninę, o didžiausią smū
gį jai uždėjusios Suvieny
tos Valstijos, kurios, kaip 
žinoma, nenori pripažinti 
dabartinės Huerto valdžios. 
Sukilimai visur platinasi, 

atsinešamai su Rusijd
Chinų reguliarė armija 

laipsniškai didinama ir la
vinama europiniu budu. 
Chinų visuomenė tam tik
slui deda gausias aukas, ma
noma greitai sudaryti kari- 
rinį kapitalą. Tam tikslui 
daugiausiai aukoja pirkliai. 
Gi valdžia su policijos pa- 
gelba tą visa palaiko paslap- 
tyj ir užsieniams nėra žino
ma, kaip šiandie yra didis 
karinis Chinų kapitalas, 
kaip lavinama armija ir 
kaip ruošiamasi karan.

STRAIKAS BELGIJOJ.
Belgijoje ligšiol jau strai- 

kuoja pusė milijono darbi
ninkų. Ir straikas tęsiasi 
be jokių sumišimų. Pasklydo 
gandas, kad Belgijos val
džia sumanius straikinin- 
kams nusileisti ir šį utar- 
ninką parlamentan įnešta 
rinkimų reformoms projek
tas. Jei tasai projektas bus 
sutaisytas pagal darbinin
kų reikalavimo ir jei bus 
parlamento priimtas — 
straikas turės tuojaus pasi
baigti, kitaip gi manoma 
kovoti už prigulinčias tei
ses. Šiais laikais Belgijoje 
visoks judėjimas suparali- 
žiuotas. Valdžiai kiekviena 
straiko diena lėšuoja dau
giau poros milijonų dolerių.

Nepaprastas tai darbinin
kų susipratimas ir vienybė

ŠVENTA TĖVAS SVEIK 
STA.

Popežiaus padėjimas vis 
dar yra nepergeriausias, 
nes po tokiai sunkiai kelių 
dienų ligai jokiuo budu ne- 

tuo tarpu valdžia neturi pi
nigų ir priemonių sukilėlių 
malšinti. Apie tai viešai 
net pasakojąs Meksiko vi
durinių reikalų ministeris 
Garcia Granados. Gi pinigų 
niekas nenori skolinti, kai
po nepastoviai valdžiai.

Sukilėliai savo rankose 
turi provincijas Sonora, Co
ahuila ir Durango šiauriuo
se, gi pietuose sau ramiai 
šeimynininkauja Emiliano 
Zapata.

Revoliucionistai paima du 
miestu.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilson aplaikęs pra
nešimą amerikietės pilietės 
W. D. Fuller, kurią Mek
sike banditai negriebę ir 
reikalaujanti išsipirkimui 
$10.000, gi priešingai gra- 
sianti mirtimi.

Į EI Paso pranešta, kad 
provincijoje Chihuahua re
voliucionistai po sunkiai ko
vai atėmę nuo federalistų 
du miesteliu, Jimines ir San
ta Rosalia.

Federalis majoras Ortiz 
su 200 savo kareivių pabė
gęs iš miesto Chihuahua, bi
jodamas patekti nelaisvėn.

galima greit atgauti reika
lingas žmogui jėgas. Dakta
rai vis dar abejoja apie ga
lutiną popežiaus pasveiki
mą ir sako, kad tik po savai
tei bus galima tikrai pasa
kyti, ar liga praėjus ir ar 
pacientas neatk risiąs. Į pap
rastus pagerėjimus negali
ma nieko paisyti, nes ligo
se tankiausiai po nuduotų 
.pagerėjimų seka nelaimės. 
Šv. Tėvui daktarai pataria 
saugoties visokio proto in- 
tempimo, rūpesčio, labiau
siai gi persišaldymo. Žo
džiu sakant, daktarų prisa
kyta ramiai užsilaikyti ir 
tik ilsėties. Kosulys jau ‘taip- 
daug nekankinąs, bemiegė 
praėjus ir valgių daugiau 
priimąs. Tai vis džiuginan
ti apsireiškimai. Tomis die
nomis popežius apreiškęs, 
idant brolis Angelo Sarto ir 
seseris grįštų į savo vietas, 
nes jis manąs pasveikti.

Sufragisčių suokalbis.
Londone susekta platus su
fragisčių suokalbis, kurio 
tikslu butą sunaikinti dien
raščio “Standard” bustą.

Norvegai prieš vokiečius.
Norvegijos laikraštija aš
triai užsipuola ant Vokieti- 

resnybės del ei stokos jai to
lerancijos. Prūsų vyres
nybė nesenai ištrėmė iš sa
vo ribų norvegą Aclamatą 
už vieną paskaitą apie Chi
nus norvegų susirinkime. 
Vyresnybė įsitėmijo, kad to
ji paskaita esanti pavojin
ga Vokietijos valstybei. Už 
tai Norvegijoje įnirtimas 
neišpasakytas.

1



2 . — - "KATALIKAS
■u į —.........■■■n-. .................J ■ - . ... -'-'T_______________F'ftl1'1'   >1'.. ' ''• ■

Mine.
Kovo 7 dieną mirė a. a. 

Jonas Hir’as, katedros za
kristijonas. Velionis buvo 
žinomas visų vilniečių, nes 
zakristijonavo katedroje 
daugiau kaip pusę amžiaus, 
nes 54 metus. Velionis bu
vo tikras globėjas senovės 
liekanų, kurių Vilniaus ka
tedroje gyva daugybė. Tuo 
žvilgsniu jisai tikrai turėjo 
nemaža nuopelnų.

Palaidotas kovo 9 dieną.

VALSČIAUS RAŠTINĖ.
Kokios tai nesama tvar

kos valsčiuje! Kauno guber
natoriui padavė indormj 
skundą koks tai darbininkas 
Andrejevas, Jisai skundžia
si, kad valsčiuje jam neiš
duodu pasporto, nes jis, gir
di, esąs numirėlis — mat 
taip esą parašyta valsčiaus 
knygose. Savo skunde gu
bernatoriui vargšas išvardi
ja net ištisą liudininkų eilę, 
prirodančių jo žodžių teisin
gumą ir pasisako esąs gy
vas, patvirtindamas tai, be 
kit-ko ir tuo, jog dirbąs 
dirbtuvėje, “kur, kaip žino
ma, numirėlių neimą”.

Aleksandras.

SVIRAS.
Vilniaus gub.

Kovo 8 dieną vakarą Svi
ro miestelio apylinkę aplan
ke pirmoji pavasario audra, 
padariusi syiriečiams skau
džių nuostolių. Perkūnas 
trenkė naujai pastatytos 
bažnyčios varpinyčion ir už
degė medžio stogą, Sudegė 
stogas visos bažnyčios ir jis 
nukrito ant bažnyčios 
skliautų. Bažnyčios vidus 
tečiau nenukentėjo, nes ug
nis pro skliautus neperėjo. 
Užtatai varpai susiliejo ir 
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Perstatoma Belgijos karalius Albertas, kuriam šiais laikais didį nusiminimą gim
dąs visuotinas darbininkų st raikas.

nukrito, tiktai vienas ma- 
žasai varpas nukrito ugnies 
nesunaikintas.

Senoji Sviro bažnyčia pa
statyta buvo 1452 metais: 
1653 m. buvo pastatyta vie
toj senos bažnyčios nauja 
mūrinė, kuri išstovėjo ligi 
paskutiniųjų laikų. Prieš 
10-tį metų, 1903 m. dabar
tinis Sviro dekanas ir kle
bonas kun. K. Valiūnas e- 
mėsi didinti bažnyčią ir ji 
buvo padidinta tokiuo budu, 
kad senasai jos pryšakis 
(varpinyčia, kurion ir tren
kė perkūnas) pasiliko baž
nyčios sparne.

KULIAI.
Telšių ap<

Kovo 1 d. prie Kulių paš
to atidarė taupomosios ka
sos skyrių. Labai paranku 
bus vietiniams gyventojams 
pasidėti atliekamus pinigus.' 
Ligšiol ne vienai bobelei pa
slėpti pinigai prapuldavo. 
Kaip gi neprapuls: viena 
užkiša už paveikslo, ant 
sienos kabančio, antra po 
pamatu pakasa, dar kita, 
žekėn įvysčius, pajuosmenyj 
nešiojasi, kol pameta. Nors 
naudinga ir be pavojaus lai
kyti pinigus taupomojon ka- 
son padėjus, vistik kuliškiai 
nerodžiai deda. Mat, bobu
tės nedrįsta, kiti gi, išma- 
ningesni, skolina kaimy
nams, imdami 10 — 15 pro
centų.

Atidarus taupomosios ka
sos skyrių, belieka Kuliuose 
telegrafas intaisyti. Tele
gramai per-pat miestelį pra
eina. Prisieitų vienas ar du 
stulpu pastatyti ir į 50 siek
snių vielas ištempti. Tam 
tikslui kuliškiai išsigalėtų lė
šų duoti, by tik vyriausybė 
ant to sutiktų ir aparatą 
duotų. Pagaliau, Kuliuose 
iškarto nereikalingas butų 
net telegrafistas, nes da 
bartinis krasos viršininkas 
amatu telegrafistas, galėtų 
laikinai pildyti krasos vir
šininko ir telegrafisto pa
reigas. Vyriausybei aparta s į 
metus,, manau, pilnai apsi
mokėtų. Kaip sužinojau, ku
liškiai miestiečiai drauge su 
sodiečiais išsiuntinėją apie 
150 telegramų į metus. Pa
duoti telegramai kuHškiąmg 
reikia keliauti mažiausiai 
3 mylių. Esant telegrafui 
ant vietos skaičius telegra
mų būtinai dvigubai padi
dėtų.

VILNJAUS MIESTO PLE 
NO PAKEITIMAS.

Vilniaus miesto valdyba 
pasirengė pakeisti Vilniaus 
miesto pieną. Į naują pie
ną busią įvesti miesto prie
miesčiai, kurie seniau į mies
tą nebuvo priskaitomi.

Sulyg sustatymo miesto 
valdybos pieno į miesto ri
bas įneisią: Stefanovo forš- 
tatas, Kaminai, Užkaminai, 
Sipovka — siena — Pybiš- 
kių dvaras — ir Rasi ligi ge
ležinkelio; toliau: Poplavi, 
Morkučių dvaras, Belmon
tas, Lygusai Laukas ir gre
tini e ji žemės plotai; Anta
kalnis ligi Pospieškos, Lo- 
sevo vasarnamiai, Karo 
Laukas ir visos vietos tarp 
Kalvarijos ir Ukmergės 
gatvių; Saltaniškiai ligi Ja- 
nučkovoš dvaro, Užvingis, 
Novoje Strojenije ir visos 
žemės Fechnero ligi geležin
kelio ligoninės.

Prijungimas tų vietij prie 
miesto turi tokią praktikos 
reikšmę, kad miesto valdyba 
privalo rupinties tomis vie
tomis, t. y. grįsti gatves, ap
šviesti ir.1.1. ' 

SKUODAS.
Telšių apskr.

Pradėjus šią žiemą kirsti 
Kuršo miškus, trūkstant 
vietos darbininkų, užplūdo

daugybė visokių tautų žmo
nių, net iš antrosios ar tre
čiosios gubernijos, uždarbio 
ieškotų. Apskaitoma, kad 
dabar pįrbą miške, Bartavos 
bei Paurupės apylinkėje, 
daugiai! kaip 8000 darbinin
kų; vietos* latviams ūkinin
kams šiemet iš to negirdė
tas pelnas. Ūkio produktai, 
kaip antai: mėsa, duona, 
bulvės ir t. L be galo pa
brango, — duonos svaras 
4 k., mėsos 28 — 38 kap.; 
už bulvių gorčų prašo 9 — 
10 k., ne visur ir tiek mokė
jus begalima gauti. Kitose 
vietose trūksta nakvynių. 
Vitebsko gubernijos gudai 
tenpat miške pasidirbo iš 
žabų šėtras, ir ten šąlant ir 
lynant naktimis nakvoja ir 
valgius verda. Užtai viso- 
kių piktadarių ir plėšikų 
priviso tiek, kad h’ vidurdie
nyje reikia bijoties. Buvo 
jau keletas atsitikimų, kad 
ir keleivius, iš Liepojaus 
grįžtančius, apiplėšė; ūki
ninkams kuone matant gro
bia iš tvartų avis, žąsis, net 
ir klėtis išlaužia. Policijos 
čia visur labai maža tėra. 
Vietos gyventojaikeletąkar- 
tų jau kreipėsi į vyriausybę, 
kad atsiųstų kiek galima 
daugiau policijos padėti nuo 
plėšičų apsiginti. Praeitą 
savaitę vieną latvį ukninką, 
kuris naktį, pajutęs plėšikus 
savo klėtyje, ėjo žiūrėtų, 
plėšika^-mirtinai sužeidė. Ą- 
pylinkeft gyventojai tiesiog 
nebežino kur ir dėtis.

-f! Dam, Treigys.

įTR^IKINAI.
Telšių apskr.

Visai: ne ■ koks miestelis, 
tik sodžius su bažnyčia; čia 
ligšiol nebuvo nė vienos a- 
linės nei degtinės monopo
lio. Užtai trukšmo mėgė
jai Truikinų labai nemėgo 
ir beveik visuomet siekė 
Skuodo ar Ylakių, kur gali
ma, kiek norint ir kaip no
rint, pasilinksmint. Praeitą 
savaitę pasitaikė trui kinuose 
seniūnijos vyrų sueiga ko
kiems ten reikalams svars
tyti. Atsirado geros progos 
ir “opųjį” dalyką pagvil
denti. Vienas truikiniškis pa
davė sumanymą kad Truiki
nuose būtinai reikią alinės, 
kurią jis pats ir manąs į- 
steigti, tik- reikėsią nutari
mą tam dalykui parašyti. 
Susirinkusiųjų didžiuma 
vienbalsiai pripažino, kad 
Truikinuose jiems reikalin
ga alinė, įr surašą nutarimą, 
pasiuntė vyriausybei. Dabar 
greitu laiku žada geidžiamos 
įstagos susilaukti.

Kitur žmonės visomis ke
turiomis kratosi nuo tokių 
“pragariukų”, o truikiniš- 
kiai rankas ištiesę patįs jų 
ieško — neria patįs sau kil
pą už kaklo. Liūdna ir 
skaudu! j :

/1;. Damazas Treigys.

Šiaulių apskr. ir valse. 
Bulenų sod. atsitiko žmog-, 
žudystčj. Kovo mėn. pra
džioje s pas Bulenų sodžiaus 
ūkininką Jurgį Augščionį u- 
žėjo vyras SU moteriške, pa
sivadinę Bartašiais. Jie pa
sisakė norį iš. Augščionio 
pirkti^ žemės, Išbuvo pas 
jį bent 3 diepas. Pagaliaus, 
vakaro apie 10 vai. moteriš
kė, inėjusi iš oro trobon, 
sako girdėjusi tarytum va- 
gįs vaikščioją apie kūtes. 
Šeimininkas su svečiu išėjo 
pasižiūrėtų. Bet išėjęs oran 
tariamasai svečias tuojaus 
ėmė ir užmušė Jurgį Augš
čionį. Paskui, sugrįžęs tro
bon, velionio žmonai surišo 
rankas ir pareikalavo iš jos 
pinigų, grasydamas užmuš-

ti. Atėmė apie 120 rub., pa
sikinkė užmuštojo arklį į 
vežimą, susikrovė kur ge
resnius daiktus ir išvažiavo 
palikdami surištą senelę. 
Praslinkus kuriam laikui, 
senelė atsiliosavo, nubėgo 
pas kaimyną ir pasakė apie 
vagių išvažiavimą. Atbėgę 
kaimynai, randa Jurgį už
muštą ir intrauktą 4 jaują. 
Pradėjus aušti, ėmė vėžomis 
sekti piktadarius ir už var
sto rado arklį su vežimu ne
gyvai užsismaugusį, gerieji 
daiktai išimti ir piktadariai 
kažin-knr dingę. Prie ve
žimo rado nepažįstamą šu
nį. Dabar urėdninkas va
žinėjąs, klausinėdamas ar 
nepažįs kas šunies. Bet 
piktadariai ligšiol nesusek
ti. Užmuštasai turėjo apie 
60 metų, buvo bevaikis.

A. J. Sauginietis.

Senamiestis, prie Panevė
žio. • Šio sodžiaus gale gy
vena žydas Marguolis, ku
ris, savo namuose laiko trak- 
tierį. Senamiesčio sodžiaus 
gyventojams tasai žydo M. 
traktieris be galo inkyrėjo, 
nes tai didžiausias jų vaikų 
tvirkintojas ir priežastis 
kruvinų muštynių ir skur
do. ‘Tasai traktieris, kaipo 
toli nuo miesto, kiauras die
nas ir naktis atviras ir vi
siems prieinamas, nes čia 
retai kada pasimaišo koks 
nors augštesnis iš valdinin
kų. Nebegalėjo žiūrėti il
giau į tai susipratę : sena- 
miestiečiai ir ėmė tarties 
traktierį panaikinti. Kovo 
10 d. pakvietė valsčiaus raš
tininką, viršaitį, padarė sa
vo sodžiuje pilną sueigą ir 
surašė apie tai protokolą, 
po kuriuo visi pasirašė, kad 
uždengtų tąjį traktierį kai
po priklausantį jų sodžiui. 
Žydas, išgirdęs apie tai, lak
stė su visa savo šeimyna po> 
sodžių, siūlė ūkininkams pi
nigus ir kvietė pas save 
“pamylėti”. Bet musų ūki
ninkai žydų nė klausyt ne
klausė ir jokiems papirki- 
nams nepasidavė, nes jie 
aiškiai mato to traktieriaus 
“naudą” jų sodžiui. Ta
me sumanyme daug svėrė 
ir vietos moterįs, kurių ne 
vienai tas traktieris ir gy
vybę baigia naikinti. Bu
vo taip-pat nemaža susirin
kę ir Parmos gyventojų, ku
rie irgi karštai stoja prieš 
girtybės įstaigas. Valsčiaus 
paštininkas sakęs, kad ir 
farmiečiai susitarę turį tei
sės reikalauti, kad uždengtų 
visas tas girtybės įstaigas, 
kurios yra jų gatvėje. Pro
tokolas induotas vyriausy
bei. Kokie bus jo vaisiai— 
pamatysime vėliau.

AUGŠTOJI PANEMUNĖ.
Suv. gub.

Kovo 22 d. (n. k.) šešta
dienį vakarą prieš Velykas 
kada buvo bažnyčioje pa
čios pamaldos, susirinko 
gauja girtuokliij ir pradėjo, 
koliodamies bjauriais žo
džiais, vieni kitiems skaldyti 
antausius. Paprašius kuni
gui, kad liautųs mušties ir 
eitų bažnyčion, jie iškoliojo 
ir patį kunigą. Kitoje vėl 
vietoje susirinkę pradėjo 
girtuokliauti ir begerdami 
susivaidyjo, ėmė mušties kas 
kuolais, kas peiliais, viena 
ir visai sumušė, subadė, kad 
vos gyvą nuvežė ligoninėn,
kur ir mirė. Tai vis tam
sios naktelės darbeliai. Be 
ne geriau visai naktines pa
maldas panaikinus. įflal ne
būtų tiek nec^oybių,o ir Die
vui garbė nesumažėtų.

^Trupinys.

Masu bernaičiams ir mergaitėms.

BALTOJI LELIJA.• •
Puikių gėlių darželyje au

go graži balta lelija. Jinai 
žydėjo pačiame gėlių vidu
ry ir išrodė kaip kokia ka
ralienė. Lelijos gražumu 
visi praeiviai gėrėjosi, nors 
aplinkui buvo daugiau ki
tokių dailių gėlelių, kurios 
taip-gi gražiai žydėjo. Bet 
nei viena gėlelė negalėjo su
silyginti su baltaja lelija ir 
visos prieš ją lenkė savo dai
lias galvytes.

Darželio patvory augo 
niekam nevertos piktažolės: 
dilginės, smirdėlės ir kito
kios. Jos pradėjo lelijai 
pavydėti laimės.

— Lyg jau jinai tokia pui
ki, kaip kad išrodo, — kal
bėjo piktažolės kitoms gėle
lėms: — kam jus taip ją 
gerbiat. Juk justi tarpe y- 
ra kur kas dailesniu.*•

. Puikiosios lelijos kaimy
nėms gėlelėms patiko pikta- 
žolių kalba, ir jos ėmė nie
kinti leliją.

Lelija nieko nesakė, tik 
nulenkė savo gražią baltą 
galvelę, o per žalius lape
lius rasos sidabriniais la
šeliais ėmė gailios ašarėlės 
riedėti.

Netoli lelijos augo jos 
mylimos kaimynės žaliosios 
rūtos. Girdėdamos taip nie
kinamą nekaltą leliją, žalio
sios rūtelės užsistojo savo 
baltąją kaimynę ir ėmė ją 
raminti maloniais žodeliais.

— Neliūdėk, — sako rū
tos lelijai, — ir niekingųjų 
kalbų neklausyk. Kas pats 
blogas, tai ir kitus tokiais 
nori paversti. Jos tamistė- 
lės gražumo nesuteps...

Baltoji lelija,, girdėdama 
užuojautos žodžius, susira
mino ir, pakėlus galvutę 
augštyn, dar puikiau žydėjo.

Kuriam laikui praslinkus, 
atskrido pas- baltąją leliją 
iš dangaus baltas aniolėlis 
ir tarė:

—■ Atėjau nuskinti bal
tąją leliją, kuria papuošiu 
Augščiausiojo Danguje So
stą. Jau nebetoli ruduo, ir 
baisu, kad šalnos nepaga
dintų jos gražybės.

Lelijos kaimynės sukruto 
ir atsigręžė į leliją. Matyda
mos tokią lelijos laimę, jas 
kaipir nerimastis apėmė. 
Bet aniolėlis prabilo į jas:

— Nenuliuskite. Dar jus 
turite laiko žydėti. Neklau- 
sydamos piktažolių, puoški
te save kuodailiausiai. O 
ateis toks laikas, kad ir jus 
aš atėjęs nuskinsiu ir dan
gun nusinešiu, taip kaip šią 
baltą leliją kad nešu. Pikta

Kur yra mano pati?

žolės gi liks rudenio šalnoms 
ir supus.

Ką tai reiškia? Lelija ir* 
kitos reiškia nekaltus ir ge
rus žmones, pktažolės gi 
reiškia nedoruosius žmones. 
Gerieji po mirčiai liks pa
imti aniohji Dangun, o pik
tieji žmonės tos laimės ne
regės.

NEKIBINK KAS NE TA
VO.

Miškinų Petriukas buvo 
gan neramus vaikas. Kur 
tiktai pasisukdavo, tai nie
kur nenustigdavo ko nors 
nepalietę. Neis kur pas kai
myną, tai neiškęs nepaėmęs 
rankosna kokio-nors daikto 
ir jį apvartys, apžiūrinės. 
Taip tai visur kur su Pe
triuku dėdavosi.

Vieną kartą eina Petriu
kas pro kalvę, kuri stovėjo 
gale kaimo. Pašalėje gulė
jo numestas pataisytas 
grandinys (lenciūgas), kad 
atauštų. Prieina Petriu
kas. Tiktai gripšt gradinį, 
ir suriko Petriukas. Mat, 
grandinys buvo karštas ir 
Petriukas nudegė pirštus. 
Išgirdęs riksmą, išėjo kalvis 
oran. Pamatęs vaiką opuo- 
jant nudegintus pirštus, ta
rė kalvis Petriukui:

— Gerai, kas ne tavo ne
kibink.

Nuo to laiko Petriukas 
jau niekad svetimų daiktų 
nebekibindavo.

♦ Liudas P-kas.

ARELIS IR BITĖ.

— Kokia tavo laimė!? —< 
tarė arelis bitei: — Visą gy
venimą triusiesi, o niekas 
tavęs nepažįsta, dėlto, kad 
prie vieno korio jūsų dirba 
tūkstančiai. Kas-gi tada at
skirs kame čia tavo darbas!

— O kam-gi ir atsikir
ti? — atsakė bitė. — Kas iš 
tai, kad manęs nepažįsta? 
Užtai pažįsta ir mėgsta mu
sų medų, ir aš laiminga tuo, 
kad kotuose ir mano me
daus lašelis yra.

— O sulygink savo liki
mą su manuoju, — tarė are- . 
lis. — Vos tik padangėse pa
sirodau, o jau ant žemės vi
si mane pažįsta: ii’ žvėrįs, ir 
paukščiai, prisimetę kur, a- 
kių nuo manęs nenuleidžia. 
Piemuo prie kaimenės ir tas 
neužmiega, mane išvydęs. 
Štai kaip pažįsta mane vis 
nuo mažo lig didelio!

— Pažįsta dėlto, kad bi* 
josi, — tarė bite.

j Šilgalys. ‘
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P H AMERIKOS ŽINIOS.!
ątlikinėtį kitokias religiji- 
nes praktikas. Priežastis to 
buvo tame, kad protestam . 
tai-mokytojai vartojo King 
James biblijos vertimą, ku
ris nėra katalikų bažnyčios 
pripažintas.

>
’TO1

Mokslą vyrio milijonierio 
testamentas.

Los Angeles, Cal. Karei
vis, profesorius, mokslavy- 
ris, išradėjas ir milijonie- 
ris Thaddeus Lowe parašė 
testamentą, iš kurio pasiro
do. kad dabartinis turtas iš
neša $263. Savo milijonus 
praleido statydindamas ob
servatoriją ir nuolaidų ge
ležinkelį ant kalno, kurs ne
šioja jo vardą.

Nebučiuotas per 17 metų, 
reikalauja persiskyrimo.

Steubenville, Ohio. Far- 
meris A. Smith, išgyvenęs 
septyniolika metų su mote
rim ir nebuvęs jos pabučiuo
tas per tą laiką, pareikala
vo persiskyrimo. “Žmogui 
išgyvenus 17 metų su gražia 
moterim ir išbūt nebučiuo
tam pavelytina viską daryti 
ant šios žemės. Mano pati 
sako nepripažįstanti bučkių, 
bet daugybė jai atsiųstų at- 
virčių liudija ką kitą”, 
taip skundėsi Smith teisme. 
Jo skundas buvo priimtas 
ir dalykas bus nagrinėja
mas.

Nieko neatsakė.
West Virginijoj, Kanaw

ha apskrityj gubernatorius 
Hatfield pasisiūlė tarpi
ninkauti tarp darbdavių ir 
anglekasių. Darbdaviai su
tiko užvesti derybas, ankle- 
kasių-gi atstovai nieko ne
atsakė.

Prie muito klausimo.
Washington, D. C. Muito 

projekto apdirbimo komisi
ja negalėjo susitaikinti kas- 
link liuoso įleidimo cukraus 
ir vilnų. Buvo spėjama, kad 
projektas tegalės būti gata
vu ir kongresui pavestu tik 
pradžioj birželio mėnesio. 
Bet komisija vėl paėmė tą 
projektą ir su tikslu kuo- 
greičiau jį užbaigti. Tikima
si, kad projektas bus gata
vas atiduoti kongresui pa- 

šio balandžio mėne-baigoj' 
šio.

Kas paveldėjo Morgano mi
lijonus.

New York. Pirmutinis P. 
Morgano turtų pavelde jas 
yra jo sūnūs J. Morgan. 
Našlei paskirta $3.000.000, 
iš nuošimčių kurių ji gy
vens. Jai mirus, milijonai 
bus priskirti prie pamati
nio kapitalo. Ji taip-gi nau
dosis miesto ir sodžiaus re
zidencijomis. Duktė Annie 
gauna $3.000.000, iš kurių 
nuošimčių ji naudosis kol 
gyvensi Jei ištekęs ir-turės 
vaikų, tai, jai mirus, pinigai 
liks jos vaikams; neištekė
jus mirus, pinigai bus pri
skirti prie pamatinio kapi
talo. Dvi ištekėjusios duk
teris Laura ir Juliet gauna 
po $1.500.000 ir visi turi lik
ti judviejų vaikams.

Dvi merginos, dirbančios 
jo kningyne, gavo po $15. 
000. Jo tarnas gaus $15.000 
ir jo namuose pečkurys gaus 
$1.000.

Pasididino.
York. Pagal vėliau-New

šią statistiką New York tu
ri 5.332.000 gyventojų. Pa
gal oficiali census 1910 m. 
tebuvę 4.766.883 gyventojai.
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Ar ieškai pirkti nariią ar lotą?
Mes iu turime!

■V : . 3ir<? fic ■ ■'
Mes parduodam daug, daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu

viški ofisai Chicagoj. Delko teip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esain specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gėrai 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 įr 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. 1 ■ i j r? -ur . .,t ■■■ -

Svarbiausias dąlykas 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 raudos 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 ir 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 panąšias 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' lengviausiu išlygų.

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

M. Tanėnevicž Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., < Chicago,

J. SZLIKAS, Real Estitė Dept. Manažeris.'
III

Už apšmeižimą kalėj imam 
Minneapolis, Minn. Socia

listu nedėlinio laikraščio re
daktorius Alexis Georgian 
už apšmeižimą miesto ma
joro W. G. Nye buvo nubau
stas arba užsimokėti $75, 
arba atsėdėti 10 dienu kalė
jime. Redaktorius pasirinko 
atsėdėti.

Gal uždarys dirbtuvę.
Paterson, N. J. Darbda

viai straikuojančių šilko 
darbininkų siųs šilką užsie
nin dažyti,o austi pargabens 
į Penusylvanijos dirbtuves. 
50.000 svarų jau esą ant jū
rės ir bus nudažyti Angli
joj', Franci joj, Vokietijoj ir 
Šveicarijoj.

Aldermanų komitetas 
bandė sutaikyti darbdavius 
su darbininkais, bet nepasi
sekė. Darbdaviai nesutiko 
nei kiek nusileisti.

Ar siuntimas šilko dažy
ti Europon yra teisingas 
faktas, galima abejoti. Gal 
tai tik darbdavių gudrybė; 
nori tik nugąsdinti darbi
ninkus, kad jie butų sukal- 
besriii

Paskyrė žemės plotą vai- ! gaisru sunaikinta. Tris gai
srininkai užfinttšta i^ri tuzi- 
nas-rBiinkiai- sUiėfstU. Nuo
stolių $100.000. T 5 ;

kams. ... ... i....
New Yęrk^ Šio miesto tur

tuoliai skiria žemės plotą 
už $3.000.000, kurs bus pąT 
verstas į vaikų žai.smevi.e^ 
te. Ta vieta bus taip vadina
moj Greater Now York. ,

Operos anglų ir italų kalbo
se.

New York. Šiemet pąih 
kuose bus duodamos grand 
operos anglų ir italų kalbo
se. Inžanga tebusianti 25c 
ir 50c. - * .

> • e Gazo ėkspliozija.
Wilkes Barre, Pa. Vienoj 

anglių kasykloj- tikosi gazo 
ėkspliozija. Keturi užmušti 
ir du sužeisti. Ekspliozijos 
priežastis nežinoma.

gaisras apėmė visą kalėji- 
iiią? Ištrauktas iš liepsnos1 
Sellers "urnai mirė. Šerifas 
skaudžiai apdegė. Kitų nie
kas nenukentėjo.

Svarbūs' persergėjimas.
Washington. Thomas 

Marshall savo kalboj New 
Yorke pasakė, kad jei mili
jonieriai nebus atsargus,

Du tūkstančiu svečių.
Buffalo, N. Y. Mokyklų 

higienos tarptautiško kon
greso sekretorius B. Blake
slee rengiasi prie ketvirto 
kongreso, kurs atsibus ta
me mieste rugpj'. mėnesyj. 
Laukiama atvažiuosiant iš 
viso svieto iki dviejų tūks
tančių mokslavyrių ir auk
lėtojų.

Straikininkų riaušės.
Paterson, N. J. Del strai

kininkų nerimavimo polici
ja neturi ramybės. Vienas 
žmogus krito nuo kulipkos, 
gautos iš užpakalio, kaip 
manoma, nuo privatinio de- 
tektivo, kompanijos pasam
dyto. Dirbtuvės ji žveizdėto
jo Green duktė Lora liko 
skaudžiai apkulta vienos i- 
talės, kuri tuoj buvo už tai 
suareštuota.

Apskustas.
New York. Advokatas 

John Nicholson Anhut. ap
skųstas už kyšį. Jis siūlė d- 
rui J. Russell $25.000, kad 
paliuosuotų iš pamišėlių 
prieglaudos Thaw, pripa
žindamas jį sveiku. Anhut 
buvo Thaw apginėjas.

Nustojo badavę.
Denver, Col. Keliatas 

dustrial Workers of 
World sąnarių, kurie sėdėjo
kalėjime ir buvo nutarę ba
dauti, pradėjo vėl valgyti, 
išbūdavę dvi dieni.

In- 
the

Saldainiai susargino šešis.
York, Pa. Saldainiai pa

siųsti iš Harrisburg i Dill
sburg pačto viršininkui su
sargino šešis asmenis. Pats 
pačto viršininkas ir jo duk
tė, ragavę saldainių, pavo
jingai serga. Kiti keturi 
nuo saldainių apsirgę yra 
mokyklą lankanti vaikai.

Du menesiu tesirgo per 100 
metų.

Wabash, Ind. Nekokį Sa
rah Derickson, sulaukusi 
nesenai šimtą metų, iškil
mingai apvaikščiojo gimimo 
dieną. Ji dar sveika, guvi 
ir skaito be akinių. Savo gy
venime tesirgusi du mėne
siu.

Primuso.
Kansas City. Moteris-ad- 

vokatas J. Harris, pagrie
busi kirvuką vos nenukirto

lis. Policija atrado ją esant 
pamišusią. Ji turėjo barzda- 
skutyklą if Ellis joj buvo 
pasamdytas. Moterei 40 me
tu. Ji buvo persiskyrusi su 
vyru. Primuštasis nepergy-

Užgynė skaityti bibliją.
Mankato, Minn. Katalikų 

kun. R. Hughes rūpesčiu li
ko užginta vietinėj high 
school’oj skaityti bibliją irlvęsiąs žaizdos.

Keistas apsivedimas.
Baltimore, Md. Nekoki 

Emma Marburg, kurios tin
tas siekia $600.000, pamišo, 
ir jos turtų pridabojimui pa
skirti globėjai. Prie to keis
tas dalykas išsiaiškino. Ne
kokiam F. Fischer, kurs jau 
buvo vedęs, E. Marburg pri
žadėjo $200.000, jei jis ją 
ves. Bet jos broliai davė Fi
scher $25.000, kad jis vestų 
vietoj jų sesers, jų seseru- 
naitę Lucie Munder. Fischer 
sutiko, persiskyrė su savo 

L. Munder.
ir

pačia ir vedė 
Toks dalyku susibėgimas 
išvedė Emmą iš proto.

Sunaikino gaisras.
Philadelphia, Pa. Penkių 

lubų saldainių dirbtuvė liko

Draugija kovai prieš baltąją 
vergiją.

Denver, Col. Susitvėrė 
■čia International Anti- Whi
te ’Slave Association. Ši de
ja rengiasi nuoseklia i pradė
ti regularę kovą prieš piktą. 
Kaip jos vardas jiūrodo, bu
sianti tarptautiška ir ištie
sianti savo kovoS -lauką po 
visą svietą.

Nelaimė ant geležinkelio.
> Pine Bluff, Ark. Nu- 

sprudo nuo relių traukinys. 
15 asmenų sužeista. Prieš 
tai buvęs smarkus lietus ir 
pagadinęs geležinkelį.

Keturios dienos tarp reki- 
nų.

New York. Nedidelis lai
vas plaukė iš Charleston, S. 
Q. Philadelphiom Laive bu
vo septyni vyrai ir viena 
moteris. Smarkias v&jo su
klaidinti, keturias dieiias iš
buvo veik be valgio, apsupti 
žiaurių žuvių, rekinji. Ga
lop laivas Georgian Prince 
pamatė ir išgelbėjo ^(nelai
minguosius. 17 ;»n

kongrese -Įnešimas ir galės 
jis stoti įstatymu, pagal ku
rį valstija ims savo globon 
jų turtus.-U^ tai jis papuolė 
po>^aštwa kritika turtingų
jų^ Jis taip atsakė: “Jei ga- 
I i n g i e j i i r t u r t i 11 g i < ‘j i klaus-1 
tusi savo sąžinių biznyj, tai 
jiems nereikėtų baukštyties 
įstatymų”. Jis girdėjęs nuo 
visokių žmonių pasipiktini
mus iš dabartinio ekonomi
nio surėdymo; . Žmonės rei
kalaują- sugrąžinti jiems 
tas progas, kuriomis seniau 
visi naudojosi ir dabar į ke
lių žmonių rankas jos liko 
suimtos; Protingi žmonės 
pasakę jam, kad jei butų da- 
leista žmonėms nubalsuoti, 
kad milijonieriui mirus, vi
si jo turtai virš $100.000 bu
tų valstijai atiduoti, tai už 
dvigubai kristų balsų.

Kad nusižudyti, j padegė ka- 
« Įėjimą; '

Sterling, Ill. Michael Sel
lers, uždarytas kalėjiman už 
suteršimą 16 mėtų mergai
tės, bandė nusižudyti pen
kis sykius, bet kiekvieną sy
kį buvo šerifo sulaikytas. 
Tuomet jis buvo " įmestas 
paduškaitėmis išmiišton ia- 
maraitėn. Sugriebęs degtu-

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI

CZIA YRA JUS ISZGYDYflAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
tūry te išsigydyt iš pasidydinan- 
čių gyslų, sunkaus traukančio že- 
min skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niežiančios 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 
apiejškindaoni vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu budu arba gydy
mu, kurie yra geriausi ir musu 
prekes -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.

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučet norinčiais dirbti, esate nu
ilsę, turyt skaudami! nugar.j, 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 speeijališku bu
du.

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

gerkle, skausmas kauluose, spuo
gai, pučkai, skuros nesveikumai, 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, ruina- 
tizmas arba kitos Kokios nors li
gos randamos Jusu kraujuje gali 
but pasekmingai gydomos musu 
originališku budu.

Išbandymas Kraujo.
Ateikit po m-. 14 So. Clark Str., 

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite cista krauja ir galesite but 
tėvais sveiku ir cistų vaiku. Mes 
turime pasekmingėuse gydymą nuo 
užnuodysimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, Prof. 
Ehrlicho Salvarsan, 914, arba ki
tas kokias giduolias kol nematy
sit musu kraujo išbandynima.

Paslaptingos Ligos. .
Ar keneet pasląpta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių ? Ar sapnuojate<jr laike šape
lio turite nubogintus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu- 
begimais sekios, poliucijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebėji
mą 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 vyrus tinkamus 
ženatvei kaipo ir galinčėis'' butii 
tėvais ' sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt į 
musu ptivatiškus ofisus ir nftudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji’Jumi riurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

pas mus, apturėsite mušu vylti it; 
Uvdžone kaipo ir teisinga' gydy
mą, nėpapųl dams jokiem kaštam; 
kas link pasikalbėjimui ir pasiro-'. 
davimui. Mes suteikiam pilnai 
ištyroma egzaminacija. Mes išeg
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame spęcijališ- 
kai padidinančius stiklus (mikros
kopus) del išegzaminavojimo Jusu 
skuros ir lytiškus organus. Mes 
vartojame X—Spindulius idant 
suprastume Jusu vydurihias li
gas. į ; '■

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit tikra ’ gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pą- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršinj ir tašyk 
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 tarankiais ir gabiais 
specijalistais, pagelbėdami surasti 
Jusu tikra liga. Mes suprasime

- - Miškų gaisrai.
Deadwood, = Š.'J D. Užėjus 

sausam ir šiltam orui pra
sidėjo miškų gaisrai. Prane
šama, kad ‘ esą šeši gaisrai. 
Vienas esąs 20 mylių platus. 
Daug miškų jau sunaikinta. 
Reikėsią 1.000 gaisrininkų 
ugnies užslbpihimui.

Atgabeno paukščių.
Detroit, Mich. Vienas ver

telga pargabendino apie 500 
įvairių paukščių iš Angli
jos. -Žinoma, gabendino to-
kių^kokių Amerikoj nėra.. 
Api^lOO nugaišo per jure 
plaukiant. Tarp jų yra vy- 
turių^Ystrazdų, karalėlių, 
žagatų ir kitų. Manoma,

ką padegė padušfcaites ir kad veisis šioj šalyj.
7..i . 7." i ■’ ’?•••*•*■ • ■ T •»»«•,••• •• -o.-4-    ■

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
inui ir tasik žinosite jog mes ga
lim gydyt Jus geriau negu koki 
kiti daktarai, del to jog mes a- 
peiškinain 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- 
minavo j ame 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 specijališka 
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 'perstata 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit 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 nepąsa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvks, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktąra' ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas jnus vietai 
priežasčio pinigų 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. Mes 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 persitikrini
mo pamatyti kas galima bus pa
daryt.

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija yra 

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

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

bėt su Jumi, bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti pačem, atrašykite 
laiška išeiškindami visus savo 
symptomus, 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 prisiųštume 
giduolias in namus. Nėkentek nej 
vienos dienos ilgiau. Sies norime 
jdant iškirptumet ši apgarsinima 
ir atsineštnmet su savim in musu 
ofisus. Isitemykil gerai nr. 14 So. 
Clark Str., nes mes esame vienin
tieliai specialistai galinti suteikt 
toki teisinga, prieinamą proga 
del ligoniu. Ateikit arba rašykit.

International Specialists
* 14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška in ėjimą į musų ofisus, viršum 
Liuoso Inejimo Miizejaus. Isitėmyk gerai numera aut duriu. Kas 
diena nuo 9 ryte iki 4 po pie tu 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 Nedeliomis ir 
šventadieniais nuo 9 jęyto iki 12 tiktai^ _ Aūv,
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| MOTERIŲ SKYRIUS I
KODĖL MOTERIMS NE

IŠPUOLA NEŠIOTI 
SKRYBĖLIŲ SU PLUNK

SNOMIS.

Ne viena moterių didžiuo
jasi savo brangia pluksnuo- 
ta skrybėle. Ne vienas vy
ras gėrisi savo moteries gal
vos parėdų-skrybėle, išpuoš
ta baltomis nuostabiai gra
žiomis plunksnomis. Bet ar 
daug yra tokiu, ką žino, 
kiek tos plunksnos kainuo
ja. Sakydami kainuoja, 
neturime mintyj ją pinigi
nę kainą. Nors ir piniginė 
ją kaina yra didelė. Sako
ma, kad už jas tiek užmoka
ma aukso, kiek jos pačios 
sveria. Tai-gi ją piniginė 
kaina yra baisi, bet ta kai- 

. na, kurią užrašo nematoma 
ranka, yra nesulyginamai 
baisesnė.

Gražiosios plunksnos, ku
rios puošia moterių skrybė
les, yra pešamos nuo pauk- 
ščią vadinamą baltosios ča- 
plės. Čaplės veisiasi tik 
Floridoj. Jos turi ilgą ka
klą ir snapą, ilgas kojas ii’ 
gražias baltas plunksnas. 
Čaplė truputį panaši į Lietu
vos gandrą. Čaplės krauja 
sau lizdus medžiuose iš pa
galiuką ir šatrą, lygiai, kaip 
gandrai Lietuvoj. Patelė iš
perėjusi vaikus lesina ir 
liuobia juosius' su didžiu at
sidavimu. Tuo tai laiku 
čaplią plunksnos yra gra
žiausios, ir medėjai mažuo
se laiveliuose irklinėj asi po 
pelkes ir tyko nušauti pauk
ščius. Lukuriuodami neto
liese medžio, kuriame yra 
lizdas, jie šauna į paukščius 
jiems parlekiant lizdan ar
ba jiems išlekiant iš lizdo. 
Prie vaiką kliksmo bešir
džiai medėjai nupašioja 
plunksnas nuo kraujuoto 
paukščio ir palieka nusi
baigti akiveizdoj pergąsdin
tą vaiką. Ir tai ne viskas. 
Jauni paukšteliai turi nu
gaišti badumi.

Tą žinant, turi kiekviena 
atsinorėti nešioti plunksnuo
tas skrybėles ir kiekvienas 
turi atsižadėti pirkti tokius 
galvos parėdus savo mote
rims bei merginoms. Pa
niekoj laikykime nešiotojas 
bei pirkėjus skrybėlių, ča- 
liu plunksnomis papuoš
tą. Dažnai žmonės klys
ta ir daro piktą del nežinys- 
tės. Nesenai buvo “Kata
like” rašyta, kad Philadel- 
phioj high school’u mokinės, 
perskaičiusios apie pasibai
sėtinas čaplią kankynes, iš
kilmingai prižadėjo nepirk
ti ją plunksną. Nekuriu 
mokslo draugiją daromos 
pastangos, kad įvezdinus į- 
statymą, uždraudžiantį me
džioti čaplės ir kitus pauk
ščius. Nes ne vien čaplė- 
krinta auka paikos mados 
reikalavimu. Nekurtoms 
paukščiu rąšims grasia pa
vojus būti visai išžudytais. 
Tad kol dar nevelu, mok
slo vyrai ir subruzdo už
stoti kelią piktui.

/Katriuka.

ar parlamente, ar į 
svarbu klausima, laikraš- 
čiuose pakeltą — visuomet 
išmintingasis. paskiausiai 
savo nuomonę išreiškia. Ka
rinėse tarybose, kur nuo že
miausio viršininko iki ge
nerolo dalyvauja, žemiausio 
rango asmenįs pirmi turi 
pašakyti savo nuomonę apie 
;olesnį veikimą.

Bet tokio klausimo, kaip 
suteikimo moterims balsavi
mo teisės, vargu bau kas tu
ri teisingą ir visus intikri- 
nantį išrišimą.

Šiame klausime, kaipir 
daugelyj kitą, galima vien 
nurodinėti geras ir blogas 
puses suteikimo moterims 
tos teisės.

Išrodo, kad moterims da
lyvaujant parlamentuose, 
daug įstatymą turėtą būti 
įvykdintą ir daug pataisy
tą. Pav. Anglijoj yra įsta
tymas, kad vyras, kurio mo
teris nebuvo ištikima, gali 
gaut persiskyrimą. O į- 
statymas neduoda persisky
rimo moterei, kurios vyras 
nebuvo jai ištikimas. Be a- 
bejonės moterįs negali jo- 
kiuo budu būti užganėdin
tos tokiuo neteisingu įsta
tymu ir jos būdamos par
lamente pareikalautu įsta
tymo, sulyginančio moterį ir 
vyrą tame atvejyje. Štai 
vėl nei vienoj šalyj nėra į- 
statymo, tinkamai apginan
čio suvestą mergaitę. Kaip
gi gali laukti nuo vyrą-įsta- 
timdavėją tokio įstatymo, 
kad daugelis ją pačią yra 
suvedžiotojais. Moterįs-at- 
stovės kaip gyvai pasirūpin
tą įstatymo, apginančio su
vedžiotą mergaičią.

Sufragistės naikina tautą 
bei rasią neapykantą. Tą 
patvirtina nesenai atsibuvęs 
sufragisčią susirinkimas St. 
Louis. Moterįs, skaičiuje500 
susirinko vienan viešbutin. 
Kuomet prie ją norėjo įeiti 
juodukią dr-jos pirmininkė, 
tai viešbučio savininkas už
stojo jai ant kelio ir nelei
do. Tuomet ji atsišaukė į 
viešbutyj susirinkusias mo
teris ir tos pareikalavo, kad 
juoduke turi but įleista. Juk 
tai pagirtinas pasielgimas.

Visokie įstatymai, kurie 
tik butą išleisti moterims 
reikalaujant ir kurie butą 
joms ant naudos, butą taip
gi ant naudos visai žmonijai. 
Kuomet moterįs yra kur- 
nors skaudžiamos, tuomet 
visa žmonija yra skaudžia
ma. Tarp moteries ir vyro 
interesą nėra priešginybią. 
Moterių labas kartais susi
duria su vyrą saumylyste ir 
ją sauvalyste, nuo ko kenčia 
ne vien moterįs, bet ir visa 
draugija. ,

Protaujanti, moteris.

“Savieji pas savuosius” — 
tokiomis mintimis prikim
šti laikraščiai. Dar vienas 
būdas palaikyti visuomenės 
upui ir platinti antagoniz
mui: kiekvieną žlugusią žy
dą krautuvę kuogreičiausiai 
paskelbia, kaipo boikoto 
vaisią. Savieji ir gi stro
piai žiūrimi, kad nesidrau- 
gautą su žydais. Ir jaigu 
susekama, kad kuris lenkas 
turi santikius su žydais, 
tuojau viešai laikraščių pa
peikiamas. Taippat kiek
viena naujai atidaryta lenko 
krautuvė skelbiama laikraš
tyje sykiu su linkėjimais 
geros kloties ir ištvermės 
rungtynėse.

Toji kova, žinoma, pir
miausiai prasidėjo Varša- 
ve, o iš ten pasklydo po vi
są kraštą ir atsiliepė net 
pačiame Vilniuje.

Tas judėjimas, kuris apė
mė taip plačius visuomenės 
sluogsnius, parupo ir rusą 
visuomenei. Peterburgo lai
kraščiai laiko net tam tikrus 
korespondentus VaršaVe.

Kokie-gi tos kovos vai
siai? Visupirma, kaip skel
bia patįs lenką laikraščiai, 
žydą-emigrantą skaičius la
bai padidėjęs ir daugybės 
žydą krautuvių esą išparda- 
vinėjama. Lenkai iš to la
bai džiaugiasi.

Žydai ir gi netyli, stengia
si reaguoti: jie taippat ša
linasi nuo lenką krautuvu; 
ir nelanko visą lenką įstai
gą, provincijoje susilaiko 
nuo supirkinėjimo sodžiaus 
produktą. Karštos eina 
rungtynes: nei vieni, nei ki
ti nenori pasiduoti. Bet ar 
šiaip ar taip žiūrėsime, len
kai vis tik turi tvirtesnius 
pamatus po kojomis. Vie
na, lenką prekyba jau gana 
plati ir tvirta išlaikyti rung
tynėms, antra, lenkai ir gy
ventoją skaičiumi Varšavė 
užima pirmą vietą. Taigi 
jei ilgiau tęsis tas boikotas, 
žydą prekyba bent Varša- 
ve gali gerokai susilpnėti.

Toji kova kol kas grynai 
ekonominė, neperžengia val
stybės įstatymą. Dėlto tai 
ir valdžia tan sukuriu lig- 
šiol nesimaišo. Tiesa, ne
senai lenką būrys ties viena 
saldainių krautuve, Varša- 
ve, ėmė žydus varyti Pa
lestinon, reikalaudami: 
“Laukan iš Varšavo, keliau
kite sau Palestinon!” Gimė 
suirutė, del kurios policija 
suėmė keletą lenką ii’ žydą.

Žydai sumanę Vilniuje į- 
steigti didžiausią Rusijoje 
savo dienraštį. Kodel-gi ne 
Varšave? Regis, žydai la- 
dai gerai nujaučia, kas su 
jais gali atsitikti Var- 
šave, todėl ima krausty- 
ties Lietuvon, manydami 
ten ją lenkai nerasią.

VALPARAISO UNIVER
SITETO MOKSLEIVIŲ 

DARBELIAI.

UELEI MOTERIŲ JUDE 
JIMO. '

Į klausimą ar leistina mo
terims balsavimo teisėj tie
siog negalima duotUgaluti-- 
no atsakymo! ' Ypatingai 
dėlto, kad moterįs tikrai 
augšto išsilavinimą nesako 
nei už, nei prieš tą teisę. Vi- 
pur, ar tai paprastoj sueigoj

LENKŲ IR ŽYDŲ SANTI 
KIAI.

Jau gana senai Lenkijoje 
platinasi . antisemitizmas, 
nuo ketvirtosios durnos rin
kimą, kuomet žydą balsais 
liko išrinktas,,atstovu Ja- 
giela, kuris lenkams nepa
tinka, tą dviejų tautu santy
kiai labai pablogėjo: lenkai 
paskelbė žydams atvirą boi
kotą. Be abejo, kaip visur, 
taip ir. čia ypač platina ir 
palaiko tąkovą spauda. Len
ką laikraščiai,' beveik kiek- 
vienamę niiąieryj. spauzdina 
straipsnius, - kuriais ragina 
boikotuoti žydus. “Pirkime 
tiktai pas krikščionis”,

Hali) suskilusį skambalą, 
kuris daug pietą šaukė mo
ksleivius tris kartus dienoje 
pasistiprinti, dar pagavę 
šiaip keliatą blėtą, ir, spieg
dami, 'staugdami, muzikuo
dami ant savo instrumentą, 
apėjo ,$eliaią kartą apie u- 
niversiteti) namus ir skai
čiuj apie 600 pasileido mies
tan.

Maršuodami Lafayette 
gatve, sučiupo vežimą. Kaip 
gi atsitikus progai nepager
bti savo vadovo. Įsodino jį 
vežiman ir vieni traukdami, 
kiti stumdami tarabanino 
savo generolą prideriančioj 
jo didybei pagodoj. Atsiba- 
ladoję prie Memorial Ope
ra House, mane visi sueiti 
ant perstatymo veltui. Te
atro prižiūrėtojas užvėrė 
jiems duris, kilo .ergelis, pa
sipylė protestai, besistum- 
dymai. Tuo tarpu keliatas 
“dėdžių” įsimaišė ir genero
lą pasikvietė tarybosna į ne
toliese stovinčią pilį, kurios 
langai yra geležim apkalti. 
Urnai pareikėjo dar tris at-

Sergančioms moterims.
Sesute. — .

Aš ,espiiu moteris, žinau kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoli
mo arba attrukimo
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

vo skausmus ir indėk 2c. murkę atsakymui. 
Antrašas toks.

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

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
1Oc.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

gauti DYKA! dvi geras sztu-

AR NOR
kas ir Katalioga visokiu goru
m agi sz k u sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku^ kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
•Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o asz tuo
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ava., CHICAGO, ILL.

Kas pavasaris prieš ball 
game (pilkės žaismė) ati
darymą, čionykščiai mok
sleiviai truputį dūksta. Bet 
ją dūkimas šį pavasarį bu
vo didesnis, negu bile kokį 
kitą pavasarį praeityj.

Balandžio 10 d. apie sep
tintą valandą vakare, keli 
mokiniai apie universiteto 
namus pradėjo dainuoti ir 
rėkauti, kviesdami pritarė
ją. Sparčiai didinosi ją bū
rys. Rengėsi maršuot mies
tan. Nemaršuosigi be muzi
kos. Sugriebė keliatą skar
dintą kibirą, kokiuo jau ten 
nežinomu budu pavogė iš. 
vienos valgyklos

vesti. Vienas “dėdė” pa
leido šūvį oran. Sujudo, 
sukruto gauja. Pasipylė iš 
govėdos strapangai, purvai, 
akmenaičiai. Sutratėjo re
volveriai. Užpuolikai pra
dėjo skirstyties. Bet ne kad 
namo eiti. Nusidangino 
ties metodistu bažnyčia, pri
sirinko plytgalių, akmenai
čių ir, bažnyčios langą iš- 
piškinę^ traukė atgal savo 
vadi; vaduoti.

Kad padarius dar daugiau 
trukšmo, užskambino gais
rininką varpą ir tuo pat lai
ku su didžiu įnirtimu štur- 
mavojo cypę. Bet užpuoli
ką drąsa prapuolė, kuomet 
pasigirdo sekanti žodžiai: 
“Visi miestelėnai pasitrau
kite iš-.mokinių būrio, šau
sime! užmušime!”

Netekusi vilties išvaduoti 
savo vadovu, govėda pasi
leido tiesiog į pietus. Mat, 
norėjosi pasibaidyti apie 
Reddington resort (nešlovės 
namai), kurs randasi atokui 
nuo miesto. Šie namai, kad 
išvengti nesmagybią, pašau
kė policiją. Ši tuoj pasivijo 
govėdos ariergardą ir pasi
pešę, pasistumdę, išsiskirs
tė.

Vaisiai netvarkos — de
vyni cypėj, du ligoninėj, du 
“dėdžių” apkulta ir kelia
tas langu išpiškyta.

Teismas bus vėliau. No
rint pasiliuosuoti iki teismo, 
turi užstatyti po $700 kiek
vienas.

Balandžio 11 d. vėl kė- 
sintasi paliuosuoti draugus 
iš šaltosios. Nepavyko. Nes 
slapta yra saugojamas kiek
vienas ją žingsnis.

Balandžio 12 d. pilkės 
darže atsiliko susirinkimas. 
Ten seimuotasi, kaip išvada
vus uždarytuosius.

Tiek apie moksleivių don- 
kiehoteriją.- '

Ties musą miesteliu yra 
su gražiais atkalniais ežerė
lis . Yra tai užtvenktas ma
žas upelis. fSubatoje prieš 
Velykas jame prigėrė vienas 
lenkas. Balandžio 10 d. a- 
pie 10'valandą vakare jame 
nusiskandino Polk piamj 
mokyklos rąpkinys. Eidamas 
skandy ties j" j is pasiėmė vir
vę ir vienu jos galu užsirišo 
sau ant kojos, kitu prie 
stulpo. Matyt norėjo, kad 
but jis lengviau išmeškerio- 
ti. Skandinimosi priežastis 
nėra tikrai žinoma. Buvo 
nesenai vedęs. Buvo atva
žiavęs Valparaisoir iš Mil
waukee, Wis.

A...

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

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

damų eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00 

$45.00 ------ -------
$60.00

Kursk — April 19th
Czar — May 3rd

Del smalkesnnių 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, Ill.

II k įlaša $50.00 
I kliasa $70.00

F. Dalkus
Drucziausias Lietuvys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karezema 
ant kampo So. Halsted ir flpįsi. 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymu su ku- 
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai 
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| Juozapą Ridiką |
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PAS

3253 lllinais Ct. kerta 33 g.
Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
dėl mitingų, veselijų ir te.

TELEPHONE YARDS 2710

4012
State Street

- U 11.Oakland 1441

<1. H. OLSON
AKU ir karštuv 

rdeniu šildymo' 
prietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

824 West 35th Stroot 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Anicetas. iu|į

#*******«****************>.
O Telefonas Yards 153a įj
* DR. J. KULIS *
"■ Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas.

: 8155 80. Halsted St., Chicago, IlUnota.
i PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki rs; 6 iki 9 vakare.
Į Nedel. nuo 9 iki 1 a popiet: nuo6ikl8v«h.
!******^**^*********«*:

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR 1*1,1 ANUI 

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

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

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

30c. 
60c. 
60c. 
20c. 
20c. 
20c. 
30c. 
15c. 
15c. 
15c. 
25c. 
15c.

DR. RICHTERS
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa* 
liškes gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoj! 
šeimynoje

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

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
r 'mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 

■ Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 

; ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
; skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už buteli.

F. Al). Bichter & Co.
American House

74-EO Washington St. New York.

Maga Kaygatfl
Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2. 

Saulutė teka, 3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis, 7. Joniarkas, 8. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 190S m. Psl. 50...............................lūc.

“Gyvenimo gabalini “susideda 15 13 nedidelių orfglnalfSkŲ vaizdelių. 
Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Jis užstoja už skriaudžiamuosius “mažutėlius-' (“rienieučlis", “Antanukas”) 
Jam gaila ir vargšo elgetas fSeuelis”) ir darbininko urtojaus kurio visas 1- 
dčalas “tai didelis duonos kepalas” (“Vasaros rytas”). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeiti (“Skaitymas”) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti semlnarijon bet tam tilrro pasaukimo (“Vienturtis”).

(“Draugija“)
Kiekvienam lietuviui velytlna perskaityti “Gyvenimo gabalėliai". Skalt* 

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

J. M. TANANEVICZ,
3249 53 So. Morgan St., Chicago, HL
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

Hudson, N. Y. c]
Šis miestelis stovi ant 

gražaus Hudson upės kranto. 
Čia gražu, ypač vasarą. 
Miestelis nedidelis, apie 14. 
000 gyventojų. Lietuvių šei
mynų yra apie 55, pavienių 
apie tiek pat. Tarp lietuvių 
nėra vienybės, mažai teri- 
šasi tarp savęs. Verteivių 
kaip-ir nėra. Yra trįs 
smuklės ir viena, nesenai 
užsidėjusi, valgomųjų daiktų 
krautuvė. Jau mus džiugina 
gražios pavasario dienos. 
Ypatingai dėlto, kad, užė
jus šiltam orui, žmonės ap
leidžia smukles ir praleidžia 
laiką tyrame ore. Smukli
ninkai nuo seno turi inpro- 
tį duoti “balius” per visą 
žiemos laiką kas subata, iš
skiriant adventus ir gavė
nią. Tai-gi ir traukia jau
nimas, vyrukai ir merginos, 
į tas bjaurias vietas. Kas 
subata trankosi ten iki gai
džių. Kas gailiau tai, kad 
merginos nesitolina nuo tų 
nešvarių vietų. Kun. Moliu- 
kaitis aplanko mus tik du
kart į metus. Nors aiškina 
apie smuklių ir jų balių 
nuodėmingumą, bet kaži 
bau tas kiek gelbsti. Yra ir 
švaraus, blaivaus jaunimo. 
Nekurios merginos uoliai 
griebiasi laikraščių ir knin- 
gų. j

Yra pašelpinė šv. Antano 
dr-ja, kuri jau apie du me
tu kai gyvuoja. Turi apie 
40 pilnų narių. Ši dr-ja su
rengia neretai gražių balių. 
Yra apsukrių, gerų vyrukų, 
ką sugebia užlaikyti balių 
tvarkoje ir padaryti jį link
smu. Nesenai susitvėrė 147 
kuopa T. M. D. ir prisirašė 
apie 12 narių. Darbai eina 
gerai.

kad priešakyj paties -plau
kai buvo matomi. Šnekėjo 
be pauzų, taip kaip pote
rius but kalbėję. Ypač mies
to viršininkui nesisekė. Jis 
į publiką atsisukęs it pra
kalbą laikė. Dar ir kitus ga
lima but pakritikuot. 
tiek to.

“Amerikoj Vestuvės” 
geriau išėjo. Išveizėjo, 
nekuriems alutis protą bu
vo aptemdinęs, nes ant sce
nos daug jo maukė. -Nebu
vo viskas, kas buvo garsin
ta. Vienu žodžiu, vakaras 
nenusisekęs.

Bet

ne- 
kad

St.

Waukegan, DI. “
Čia darbai eina pusėtinai. 

Vielų dirbtuvėj darbai tru
putį susilpnėjo. Bet apskri
tai imant, seka neblogai. Iš 
kitur atvažiavus darbo ga
lima gaut. Vietinis klebonas 
trims mėnesiams išvažiavo 
Lietuvon. Dauguma lietu
vių gražiai gyvena. Smuk
lių perdaug nelanko. Drau
gi jų yra apje 6 ir jos neblo
gai gyvuoja.

Brooklyn, N. Y.
Kovo 26 d. čia atsitiko 

gan liūdnas dalykas. Jau
nas lietuvis, apie 22 metų 
amžiaus, iššoko per langą 
nuo antrųjų lubų ir nesusi- 
žeidė. Turėjo ant savęs tik 
viršutines kelines. Nors 
smarkus lietus pylė, bet jis 
pasileido bėgti nieko nepri- 
sileizdamas. Nubėgus jam 
apie 10 blokų, policija jį nu
tvėrė ir nugabeno ligoninėn. 
Sumišimo priežastis bene 
tik bus ta, kad per Velykas 
pasigėręs daug pinigų pra- 
kaziriavo. Bet buvo daug, 
ką gėrė ir prakaziriavo, o 
jis vienas tesubludo. Tai at
sitiko ties Plymouth st. ir 

(Hudson avė.
A. V Garzdiškis.

Viturėlis.

Jievos Sūnūs.

Kenosha, Wis.
‘•Kataliko” No. 10 iš Ke- 

Ifiosha, Wis. tilpo korespon
dencija kun. J. A. Gadeikio. 
Joj jis aprašo apie a. a. 
Joną Ramošką ir kaltina 
“Politišką Kliubą”. Bet 
mes apie tai nieko nežinojo
me. Niekas mums nebuvo 
davęs žinios. Apie “Politiš
ką Kliubą” parašysiu, kad 
jis gyvuoja ir turi išde $30, 
o narių virš 100. Jo susirin
kimai esti du kartu metuo
se. Dabar apie įsteigimą va
karinės mokyklos. Ją įstei
gė ir kambarį gavo nuo mies
to narys “Politiško Kliubo” 
p. Martinas Balčaitis. Da
bar apie sakyklą. Ją įstei
gė ne šv. Benedikto dr-ja, 
bet ji pastatyta už sukolek- 
tuotus pinigus aplinkiniuo
se miesteliuose. Klausyklą 
įsteigė šv. Benedikto dr-ja. 
Kas link altorių, tai šv. Be
nedikto dr-ja atsisakė mo
kėti tam dalykui. Reikia at
sargiai ir teisingai žinias 
padavinėti. Tai-gi žmonės 
davę aukas ir perskaitę 
laikraštyj', gali dr-tei už
mesti, kad suaukotus pini
gus sunaudoja ant savo var
do “už sakyklą”.

J. Miller.

Harvey, Ill.
Kovo 29 d. buvo parapi

jinis balius. Uždirbo virš 
$100. Baliuj apsieita, gra
žiai, be jokių nesmagumų. 
Kai para ]> i j a sus it vėre yra 
jau treti metai. Pinigu turi 
$400. Galima pasakyti, kad 
tai gerai. Nes čia tėra apie 
40 šeimynų ir veik tiek pat 
pavienių asmenų. Merginų 
yra virš tuzino. Darbai eina 
gerai ir iš kitur atvažiavę 
gauna darbą. Uždarbis vi
dutiniškas, nuo $2 iki $4. 
Nekurie yra perdaug įsimy
lėję į svaiginančius gėrimus 
ir netaupina pinigų. Bet y- 
ra ir negeriančių, padorių 
žmonių. Yra Amerikos Pa- 
šelpos Kliubas ir šv. Juoza
po

Spring Valley, Ill.
Balandžio 1 d. čia buvo 

parengtos prakalbos. Ren
gė vietinių socialistų kuopa. 
Kalbėtojas buvo iš Chica- 
gos. Kalbėtojas užkliudė 
daug dalykų, bet nei vieno 
neprivedė prie galo, jei ne- 
rokuoti išaiškinimo socialis
tų programo, kame visa fi
losofija baigiasi ant “pilvo”. 
Anot kalbėtojo, darbininkai 
neturį apie nieką rūpintis, 
kaip apie pilvą. Tikri pilvo? 
zofai, anot vieno musų laik
raščio išsireiškimo.

Po prakalbti buvo klausi
mai. Jų atsirado aibės. Ne 
vien iš pilvožofijos, bet ir' iš 
religijos, apie velnius, žmo
gaus paėjimą etc. Iš to aiš
ku, kad darbininkams nė 
vien pilvo pakakinimas ru
pi, bet jame yra ir sielos rei
kalavimai.

— Balandžio 10 d. vieti
niame teisme prasidėjo nag
rinėjimas Vincento Šiau- 
liuskio bylos. Jis kaltina
mas už dvipatyste. Apskun
dė jį jo pirmoji moteris, ku
rią buvo vedęs 1901 metais 
ir pusantrų metų pragyvėr- 
nęs vargšę pametė. Pagyve
nęs kiek Shenandoah, Pa., 
gyveno Cliicagoj. Atvažia
vęs. į Springo Vąįįey, vedė 
našlę Antaniną ČPŠn a usk fe
ne. Sužinojusi jo pirmoji 
pati apie tai, užtraukė by
lą. Kaltinamąjį gina advo
katas Lawson.

buvo žmonių. Net Rėdymų 
buvo pritrukę, itfžanga bu
vo 6 penai vyrams ir 3 pe
nai moterims "bei ^mergi
noms. Pirmininkavo tun. A. 
Dailidė. Pirmiaūsią ' papa
sakojo šv. Kazimiero, dr-jos 
historiją V. Banulis. Tai at
liko labai gerai. Paskui kal
bėjo K. Balnius ir kiti. Po 
prakalbų buvo tautiškos 
dainos ir deklemacijos. Dek- 
lemavo p. Pulevičius, Pąu- 
za, Sinckienė ir kiti. Galop 
kalbėjo gan ilgai kun. A. 
Dailidė. Kalbėjo apie Lietu
vą ir Londono lietuvius. 
Jam pabaigus kalbą, visi 
smarkiai plojo rankomis. 
Prieš pabaigą A. Linckas 
įnešė, kad parinkti aukų 
tautiniams reikalams. Visi 
pritarė. Pats Linckas paau
kavo 10 šilingų. Aukavo 
gausiai visi vyrai ir mote
ris. Aukotojų vardai buvo 
surašomi.

dykaujantiems verčia pini
gus.

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

PRANEŠIMAS.

IŠ

Jis.

Galijotas.

RUBSIUVIŲ STRAI- 
KO.

Gerbiamosios draugijos 
ir draugai. Pasibaigus New 
Yorko ir Brooklyno rubsiu- 
vių straikui, reikalinga su
teikti visuomenei aukų at
skaitą. Mes buvome išsiun
tinėjo blankas po visą Ame
riką atsižymėjusiems asme
nims, kad parinktų aukų 
straikininkams. Daug blan
kų jau sugrįžo. Bet daug 
dar negavome. Todėl tų 
draugų ir draugijų, kurie 
dar nesugrąžino, prašome 
sugrąžinti iki 30 d. gegužio, 
šių metų. Daugumas reį|<a- 
lauja atskaitos, o mes netu
rėdami blankų negalim su
tvarkyti kningas ir duoti at
skaitą.

Šelpimo komitetas:
Pirm. J. M. Bučinskas,

> Sekr. A. Lalis, 
Kas. T. Mačys.

73 Grant st., Brooklyn,

Pečkurio atkeršijimas. I- 
talijos mieste Parma praša
lintas iš tarnystės lokomoti- 
vų kurentojas nusidavė į 
tenaitinę geležinkelio stotį 
ir paleido bėgiais 7 lokomo- 
tivas vieną paskui kitą. Pir
mutinė lokomotiva ant pir
mojo užsisukimo nušoko nuo 
bėgių, paskui ant tos subėgo 
kitos ir visos susikūlė. Nuo
stoliai labai dideli padaryta. 
Toksai atkeršijimas tikrai 
bepročio darbas.

Naujas garlaivis. Garlai
vių Cunard kompanija įlei- 
džius vandenin ilgiausią 
sviete garlaivį “Aquitania”, 
kuris esąs 901 pėdų ilgio ir 
galėsiąs ant savęs paimti 
3.250 keliauninkų.

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

Severos
Laxoton
(SEVERA’S LAXOTON)

puikiai pagelbsti tok uose at
sitikimuose. Jis pažadina tul
žies veiklumų taiso vidurius 
gerina virikinimų,grąžiną gerų 
ūpą ir ramų nnegą. Kuola- 
bia'usiai patariamas vakaras.

Kaina 25 centai.

dr-ja.
Blaivininkas.

Melrose Park, Ill.
Velykos nebuvo ramios. 

Dūko smarkus vėjas. Daug 
lailgų išdaužė, vieną namą 
nuvertė, o American Can 
Company dirbtuvės stogą 
nuplėšė. Nuostolių buvę a- 
pie $10.000. Tai parodo, ką 
Dievas gali padaryt vienoj 
minutoj. Balandžio 5 d. L. 
T. K. Algirdo dr-ja rengė 
teatrą James svetainėj. 
Chicaginė “Birutė” lošė dvi 
komedij'i. Po lošimo “Biru
tės” choras sudainavo ketu
rias dainas. Žmonės viskuo 
buvo labai užganėdinti. Vi
si užsilaikė gražiai. Žmonių 
buvo apie 300. Pasibaigė 
šokiais.

A. Jasinskas.

Lewiston. Me.
Kovo 29 d. čia buvo vai

dinta “Penktas Prisaky
mas”. Šisai veikalas ne
tikusiai atloštas. Kamba
rys nebuvo tai]) išrengtas, 
kai]) kningelė rodo. Lošė
jai nebuvo tinkamai apsi
rengę. Veidai buvo perrau- 
donai nutepti. Plaukai ant

Chicago Heights, Ill.
Čia tik noriu trumpai pa

minėti, kaip musu bažny
čioj Velykos perėjo. Maži 
berniukai ir mergaitės bu
vo labai gražiai aprėdyti ir 
per Velykas parodavo baž
nyčioj. Tai Įvyko klebonui 
panorėjus. Gražiai išveizėjo. 
Žinoma, ne visiems tai pa
tiko. Po pamaldų klebonas 
pasakė gražų pamokslą.

“Kataliko” skaitytojas.

Brooklyn, N. Y.
Gegužio 3 d. Brook lyno ir 

New Yorko lietuviai turės 
laimikį pamatyti nepapras
tą perstatymą. Šio persta
tymo rengėjas yra kinema- 
tografistas A. T. Račiūnas. 
Krutančiais paveikslais pa
rodys Dangų ir Pragarą. 
Bus parodytas Dangaus 
linksmybės ir Pragaro kan
čios taip, kaip tai yra nu
piešta Dantes veikale “Di- 
vina Comedia”. Dante (1265- 
1321) yra vienas didžiausių 
visų gadynių ir visų tautų 
poetų. “Divina Comedia” 
yra jo svarbiausias veika
las. Paveikslus aiškins p. 
V. K. Račkauskas, “Tėvy
nės” redaktorius, prigelb- 
stant p. Vinikaičiui, vakaro 
vedėjui. Po perstatymo at
silankiusieji galės pajusti 
iš numirusių atsikėlę. Bus 
matę dvasias, angelus, vel
nius, patį Liuciferį etc.

Prieš perstatymą p. J. O. 
Sirvydas laikys prakalbą 
temoj': “Kokią svarbą žmo
nių gyvenime turi žaismės”.

Vakaras užsibaigs šo
kiais.

Atsiliks “Tautiško namo” 
salėje, po No. 101-103 Grand 
st. Brooklyn, N. Y.

Boston, Mass.
Balandžio 13 d. buvo su

šauktas tarptautiškas susi
rinkimas, kuris traukėsi vi
są naktį. Buvo apkalbama 
daug dalykų ir reikalų. Nu
spręsta visiems eiti ant pi- 
kietų kuoanksčiausiai. Nes 
panedėlio rytais yra labai 
reikalinga apstoti skaitlin
gais būriais dirbtuves ir uo
liai saugoti; kapitalistai ne
snaudžia. Jie visur meške
rioja visokius valkatas ir 
policijai prigelbstant veda į 
dirbtuves. Kitomis dieno
mis jiems nesiseka, liet pa- 
nedėliais jie turi'nors vieną 
sugriebti ir parodyti1 Strai
kininkams, kad jfe ttirf dar
bininkų “įvalias”.' Štai šio 
panedėlio rytą susirinko vi
si firmų savininkai ir pasi
ėmę, visus krautuvių darbi
ninkus ir grindų šlavėjus, 
iškilmingai atmaršavo prie 
dirbtuvės, kur buvo uždą r v- 
ta kelintas skebų ir pasiėmę 
juos maršavo gatvėmis ki
ton dirb.tuvėn, ką randasi 
po No. 994 Washington st. 
Tampydami kelis - ;v,alkatas 
gatvėmis, jie nori parodyti 
straikininkams, kad štai 
darbininkų turime, o į 
straikininkus nepaisome. 
Straikininkai gerai supran
ta jų gudrybes ir nenusigąs
ta. Net dar drąsiau gina, 
stoja už savo reikalus ir i 
didžiausiu pasišventimu 
įsitikinimu, kad laimės.

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

VISUOMENĖS DOMAI.
Visiems mums linksma ir 

smagu girdėti apie veikia
mus gerus ir naudingus dar
bus.

Kiekvienam jau yra žino
mas’ musų kinematografis- 
tas A. T. Račiūnas iš 
Brooklyn, N. Y. Jis darbuo
jas tarp lietuvių rodydamas 
iš Lietuvos historijos pa
veikslus. Taip-gi ne vienam 
lietuviui teko matyti jo kru
tančius paveikslus. Visokius 
šokius, žaislus, laukuose ir 
parkuose p. A. Račiūnas y- 
ra nufotografavęs krutan- 
tiems paveikslams.

Gegužio mėnesyj, šių me
tų, p. Račiūnas išvažiuoja į 
Liėtuvą. Aplankys įvairius 
Lietuvos kampus ir ims pa
veikslus. Taip-gi imdinės 
paveikslus visokių šokių, 
žaismių, darbų ir padarys 
viską ant krutančių paveik
slų.
Taigi visi rašykite savo na

miškiams, giminėms, kad 
mokintus ir butų pasirengę 
kuogeriausiai atlikti viso
kius šokius, žaislus, darbus 
Račiūnui 
grafuoti. 
indomaus 
Račiūnas
grafuos. Tuos visus paveik
slus Račiūnas parodys A- 
merikoj, sugrįžęs iš Lietu
vos. Tai-gi kaip indomu ma
tyti savo parapijos, savo so
dos, o gal ir pačius tėvus, 
brolius, seseris ant krutan
čių paveikslų čia, Amerikoj. 
Gal nekurie abejos bau ga
lės taip atsitikti. Tai tuš
čios abejonės. Račiūnas su
grįžęs iš Lietuvos važinės 
skersai ii’ išilgai visos Ame
rikos ir visuose miestuose 
bei miesteliuose rodys tuos 
paveikslus. Lietuvoj jis lan
kys visus kampelius ir taip- 
pat aplankys Prūsų lietu
vius. Prabus ten apie 3 mė
nesius.

Turintieji kokius reikalus 
arba kokių paaiškinimų, ar
ba turėdami kokį patarimą, 
tuoj rašykit man šiuo adre
su:

atvažiavus foto- 
Ką tik gražaus, 
galės atlikti, tą 
noringai nufoto-

LONDONAS, ANGLIJA.

Kovo 9 d. buvo iškilmin
gai paminėtas šv. Kazimie
ro dr-j'os įsteigimas. Tą die
ną buvo pašventintas pui
kus šv. Kazimiero paveiks
las. Kiek sužinojau, tai pa
veikslas kainavęs 3 svarus. 
Iškilmės buvo / laikytos

nekuriu buvo taip uždėti.

su 
ir

STRAIKLAUŽIŲ LAIŠ
KAS UNIJAI.

Boston, Mass.
Lietuvių skyriaus 

P. Urbša gavo laišką-nuo 
skebų, lenkų kalboj rašytą. 
Jame sakoma, kad jie esą iš 
New Yorko atvežti skaičiuj 
apie 10 ir nežinoję, kad čia 
buvęs straikas. Jie norį iš
eiti iš dirbtuvės ir įsirašyti 
unij'on, bet kompanija nelei
džianti; mažai tedirba, tik >11 H ' del mados. Gauna gerai už
mokėti — nuo $22 iki $35 
savaitėje. Gauną valgyti ir 
gulėti, bet prastai,; duodą 
tik pupų ir nebaltytos ka
vos, gulį ant grindų, nes lo
vų nesą užtektinai visiems. 
Unija neatkreipė į tai do- 
mos. Sako, lai pasipinigau
ja iš kompanijos. Mums dir
bant nuo tamsos iki tamsos 
nemoka, kad galėtume žmo-

pirm.

AUGĄS KALNAS.
Centralėj Amerikoj yra 

mažutė respublika Salva
dor. Šioj valstybėj, netoli 
jūrės yra keisčiausias kal
nas pasaulyj. Pirmiausia 
žinotina, kad tai yra veik
liausias ir smarkiausias 
vulkanų. Jis nuolatai vemia 
ugnį, lavą ir pelenus, kurie 
apdengia viršūnę ir šonus 
šyru apjakinančios šviesy
bės. Neperstojanti išsiverži
mai liepsnos, išlalančios 
augšČiau penkių šimtų pė
dų, yra vadinamas “Salva
doro žibintuvu”. Naktį nuo 
jūrės kalnas perstato nuo
stabų reginį. Iš tolimų kraš
tų žmonės keliauja pasigė
rėti tuo reginiu ir sako tai 
yra nepalyginamas gražu
mas. Tas kalnas vadinasi 
Izalco.

Pažymėtina, kad tas kal
nas nuolatai auga. Du šim
tu metų atgal ten jokio kal
no nebuvo. Iki pavasario 
1771 metų, vieta, kur dabar 
randasi Izalco, buvo didi 
lyguma, kurioj gausiai au
go cukrinės lendrės. Ir ne
tikėtai ši lyguma pavirto į 
vulkaną.

Kelintą mėnesių prieš tą 
didį nuotikį aplinkiniai gy
ventojai labai buvo nugaz- 
dinti požeminiu dundėjimu. 
Paskui atsivėrė žemė ir 
pradėjo veržties durnai ir 
liepsna. Didesnėji žmonių 
dalis apleido šalį. Pasiliku
sieji kerdžiai su savo galvi
jų būriais išvydo nuosta
biausią reginį, ką žmogus 
gali regėti, — kalno gimi
mą. Tas milžiniškas žemės 
iškilimas atsitiko vas. 23, 
1770. Iškilimas atsitiko po 
baisių požeminių ekspliozi- 
jų, kurios ir pakėlė žemės 
plutą kelintą šimtų pėdų 
augštumo. Viršuj pasidarė 
skylė, iš kurios virto dūmai 
ir liepsna. Keliatą valandų 
palaukus, vėl žemė smarkiai 
susijudino ir kalnas iškilo

Severos
Vaikams Lašai
(SEVERĄ S SOOTHING

DROPS)

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

Kaina 25 centai.

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

Severas 
Antisepsol 
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

Jis pagelbsti labai nuo nosinių 
slogų o taipgi nuo visokių be- 
sisunkinimų ir apskritai kur 
tik antitepsolinis skiedalas 
yra reikalingas.

Kaina 25 centai.

Visoso aptiekose. Reikalauk, 
kad tau duotų Severos vaistus. 
Neimk kitokių. Jei tavo aptieki- 
ninkas negali jų gauti, rašyk pas 
mus.

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA.

virš trijų tūkstančių pėdų 
augštumo. Be to žemė su
drebėjo daug šimtų mylių 
aplink. Daug blėdies prida
rė ne tik Salvadore, bet ir 
Hondurase ir Nikaraguoj.

Didesnės ir mažesnės že
mės konvulsijos tęsėsi ke
lintą savaičių, pabaigoj ku
rių kalno augštis buvo virš 
keturių tūkstančių pėdų. 
Laikui bėgant, nuolat krin
tantieji pelenai dar padidi
no kalną. Dabar jis yra 
virš septynių tūkstančių pė
dų augštas ir vis auga.

Aplinkui Izalco yra der
lingi laukai, apdirbinėjami 
iki pat kalno papėdės. Jo 
nuožulnumas yra apjuostas 
žaliu mišku. Už miško tę
siasi juosta lavos ir pelenų 
iki pat kraterio. Vulkanas 
nekuomet nenustoja vėmes 
durnus ir liepsną.

Salvador yra vulkanų ša
lis. Nekurie jų nuolat neri
mauja. Bet Izalco yra visų 
nuostabiausias.

niškai gyventi, o da.

K. Miliauskas, 
120 Grand st.

Brooklyn, N. Y.

Saharą. Iš Biskaya,Per
Algiero, praneša, kad tenai 
per Saharą pralėkę keturi 
Francijos orlaiviai, kurie lig 

„__ Biskaya esą padarę 500 my-
pus-|W kelio.

Kalnas “Izalcio” San 
Salvadore.
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BALANDIS, 1913 m
24.
25.
26.
27.

K. Fidelijaus
P. t Morkaus Ev.
S. Kieto ir Marcei, kent.
N. 5 po Vėl. Teofilio ir Tertul

28. P. f Kryž. A. Povilo
29. U. t Kryž. d. Petro k., Bob.
30. S. t Kryž. d. Kofc Senietės

MOTUOS

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad kovo 13 d. Grodno gub., 
Pševalko miestelyj atvažia
vę iš Grodno ir Druskininką 
šventikai (popai) ir sykiu su 
žemiečiu viršininku ir vietos 
policija pašventę su apeigo
mis kataliku bažnyčią į 
cerkvę; ant bažnyčios sienos 
pakabinę stačiatikiu kryžių. 
Pševalko bažnyčia buvusi 
panaikinta 1865 metais ir 
ligi šiam laikui stovėjusi 
tuščia. Pusantrų metu atgal 
Pševalko gyventojai padė
ję daug rūpesčio, gavę iš vi
daus dalyką ministerijos 
leidimą atidaryti bažnyčią 
ir įvesti pamaldas su ta są
lyga, kad jie tą bažnyčią 
perkelsią kiton vieton, nes 
žemė, ant kurios stovi baž
nyčia, jau buvusi stačiati
kiu konsistorijos valdžioje 
ir Druskininką šventikas 
ja naudojasi. Gyventojai su 
tuo nesutikę ir pasiuntę vy
riausybei antrą _ prašymą. 
Tik staiga atvažiuoja popai 
ir bažnyčią paverčią cerkve. 
Vietos gyventojai tuo atsi
tikimu buvę labai sužadinti 
ir kaip tik neatsikartojusi 
Kražių skerdynė. Toki tai 
Rusijoje viešpatauja laisvė 
ir tvarka.

4
Po septynių metų miego 

išnaujo Tilžėje pasirodė 
“Varpas”, žinomas visiems 
buvęs mėnesinis laikraštis. 
Pasirodęs 1-masis šių metų 
numeris, pažymėtas kovo 
mėnesiu. Redakcija nuo sa
vęs pažymi, kad “Varpas” 
turėjęs pasirodyti tuoj po 
Naujų Metų, bet del svarbių 
priežasčių jo pasirodymas 
užsitęsęs. Išpradžių “Var
pas” pasirodysiąs kas 1-2 
mėnesiai, gi ateityj kas mė
nuo. “Varpas” yra demokra
tų liaudininku organas. Lei
džiamas užsienyj todėl, kad 
Rusijoje išnaujo jau perse
kiojamas laisvas žodis. 
“Varpo” adresas sekantis: 
Frl. M. Petriks, Garnisou- 
str. 2, Tilsit, Ostpr. (Ger
many).

Nuo Balkanų aplaikoma 
vis naujesnės ir įvairesnės 
žinios. Černogorija pati vie
na statosi priešai Europos 
viešpatystes. Bulgarija ren
giasi karan priešai Graiki
ją už Salonikus. Ant galo 
susivaidijus ir Serbija su 
Bulgarija už žemės plotus. 
Gi viešpatystės kas link 
Skuta ri ir Salonikų likimo 
irgi nesutinkančios nuomo
nėmis. Ant galo rasi ir vieš
patystėms prisieis susipeš
ti už Balkanus. Ne dovanai 
per metu eiles buvo kalba
ma, kad Balkanai — tai pa
rako statinė, kuri galį iškel
ti oran visą politinę Euro
pą.

*
Ypatingas pokylis nesenai 

atlaikyta mieste Jefferson
ville, valstijoje Indiana. Tą 
pokylį parengė miestas del 
suviršum tūkstančio tenaiti- 
nio kalėjimo kaliniu, kurie 
keturias dienas ir naktis 
sunkiai dirbdami supylė 
augštą pylimą ant upės O- 
hio kranto ir tuo budu mi
nėtą miestą apsaugojo nuo 
užliejimo. Tik ačiū kaliniu 
pastangoms miestas buvo 
išgelbėtas nuo potvinio. Po
kyly; kalbas pasakė: mies
to majoras Burk, kalėjimo 
užveizda Peyton ir vienas 
kaliniu savo draugu vardu. 
Valstijos gubernatorius te
legrama atsiuntęs pasveiki
nimą.

*
Kovo 26 d. Seinuose butą 

iškilmingą laidotuvių. Lai
dota miręs Varšuvoje Seinų 
kapitulos kanauninkas ir 
seminarijos profesorius 
kun. T. Banaitis. Velionis 
buvęs tikras lietuvis ir mir
damas prašęsis kunigo lie
tuvio. Vienok mirusiam lai
dotuvės buvę surengtos dau
giau lenkiškos. Bažnyčioje 
pasakyta lenkiški pamoks
lai ir kapinėse giedota len
kiškai.

♦
Peterburge išėjus rusu 

kalba parašyta B. A. Leme
no kninga vardu “Čiurlio
nis”. Pirmoje kningos daly
je kalbama apie daile ir 
Čiurlionies paveikslų svar
bą; antroje — aprašytas 
Čiurlionies gyvenimas. In- 
dėta taippat 24 paveikslą 
fotografijos.

*
Milijonieriaus J. Pierpont 

Morgano palaikai parga
benta iš Italijos Amerikon 
ir jau palaidota. Gyveno, 
mirė, paliko milijonus ir po 
keliolikai metų pasaulis a- 
pie jį pamirš. Nesmagu tai, 
bet jau tokiam žmogaus li
kimui nepasipriešįsi.

*
Kun. P. Kemėšis, antra

sis “Vilties” redaktorius, 
nesenai viltininką -būrelio 
išlydėtas iš Vilniaus Kau
nan. Kun. P. Kemėšis, kaip 
jau žinoma, tuojaus iške
liausiąs Amerikon.

*
Japonijoje gimė labai di

dis pasipiktinimas ir įnirti
mas ant California valsti
jos, kurios legislatura su
manius priimti įstatymus, 
kad nuo iiuomuojamos ii’ į- 
gytos žemės atsavinus vi
sus tuos gyventojus, kurie 
negali likties Suvienytą 
Valstiją piliečiais, gi kaipo 
tokiais negali likti japonai 
ir chinai, kurie priskaitomi 
prie mongolu rasės. Califor- 
nijos legislaturos žemesnia
jame bute tasai įstatymams 
projektas jau priimtas. Rei
kalinga dar tą projektą pri
imti augštesniam butui ir 

' patvirtinti gubernatoriui, o 
tada japonu nuosavybė butą 
sukonfiskuota. Žinoma, Ja
ponija aštriai protestiyjja, 
bet ar tie protestai turės 
bent kokią intekme į ameri
kiečiu šovinizmą, nežinia. 
Iš tos priežasties lankiama 

naują kivirčą Japonijos su —, — ---- , — -------
Su vieny torn is Valstijomis. |revoliuciohistai tos metodo;

* į ji patį, a

Nauja kovos metodą. Ge
nerolas Robles sumanęs nu
raminti Meksiko provincijos 
Morales gyventojus genero
lo Weyler metodą, kuria j a 
pastarasis kraugmis kita
dos naudojosi ant salos Ku
bos. Toji metodą toki: pas
kirtu laiku prisakoma vi
siems gyventojams sukeliau
ti į miestus. Nepaklusnieji 
tuojaus esti išžudomi. Ro
bles tą metodą norėjęs pa
naudoti dar pernai, bet prez. 
Madero neleidęs jam taip 
daryti. Kasžin, ar kartais

ibi
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na, kadangi muitus palie- 
> 0 ka be atmainos už visokius□

Amerika žydams — pavojin-

“Didis atkaklumas Ame
rikos, podraug su lengvumu 
praturtėjimo joje, yra di
delis mums pavojus. Ji 
prarįja viską, kas tik jon 
atkeliauja; naikina indivi
dualizmą, daro širdis nejau
stomis. Trokštą visus žmo
nes padaryti į save panašus, 
kaip yra panašus kits į kitą 
ją visi miestai ir namai. ’ ’

Taip Ameriką nupiešia 
rusiškas žydas, Nuchim So
kolov, vienas vadovą kolio- 
nizacijinio judėjimo, nu
kreipto į Palestiną.

Sokolov atkeliavo Ameri
kon tikslu agitacijos del žy
dą Sionistų partijos, kuri 
svajoja atgimdyti žydišką 
valstiją Palestinoje.

Štai kelios iš jo kalbą iš
traukos:

“Kur yra žydą žemlapis? 
Žydą žemlapis yra visas 
svietas. Žydą klausimo iš
rišimas yra sunkiausias 
žmonijos reikalas. Tasai 
klausimas mums lėšavo 
kraujo ji ašarą okeanus, 
joki pavieni tauta jo nega
li išrišti. Tai tarptautinis 
reikalas. Juomi turi rupin- 
ties visos tautos.

“Turime tris žydą rū
šis: persekiojamą, keliau
jančią ją ir tokią, kurie 
trokšta atgaivinti savo tė
vynę.

“Rusijoje, kuomet žydui 
norisi palikti piliečiu, turi 
persikrikštyti, o tai padaro, 
tai jį visvien paskui 
persekioja ir nepripažįsta 
jam pilietinią teisią.

“Žydai neprivalo but pri
klausomais nei nuo vienos 
tautos. Turime būti sava
rankiais; tame guli muši; 
jėgos. Šv. Žemė yra musą 
tėvynė, o ten užtektinai ran
dasi vietos visiems, kurie tik 
į tenai nukeliaus.

“Sionizmas — žydą atei
tis. Jis tėmijasi pirmyn, jis 
analizuoja santikius žydą 
su kitomis tautomis ir nu
rodo, kas turi but veikiama 
idant judaizmas nepranyk
tu sviete. Neleiskime nai
kinti musą kalbos, musą pa
pročiu ir musą dūšią. /

“Darbuokimės sau ir tik
tai sau su mintimi, jogei e- 
same žydais. Asimiliacija 
mums yra pražūtinga, nes 
tuo budu nuskęstame tarp
tautinėse jūrėse.

“Saugokimės visokių vy
lią,, nepasitikėkime nieku ir 
darbuokimės tik sau, o tada 
visas svietas prigulės mums.

Tokio tai turinio kalbas 
sako Amerikos žydams Nu
chim Sokolov, važinėdamas 
po miestus. Jis tarpe žydą 
plačiai žinomas kaipo kal
bėtojas, laikraštininkas ir 
kalbą žinovas. Paeinąs iš 
Varsa vos.

Šis žydą agitatorius į su
sirinkusius žydus kalba žy
diškai ir su skrybėle ant gal
vos. Vadinasi, laikosi seną
ją žydą papročių.

reikaluose; sąžiniškai apdir
bo tarrfiniit atmainą pro
jektą, lkuris demokratinia
me korigresė turės but pri
imtas.)f

Dabartinė valdžia gimus 
pO laimingąja žvaigžde, lai
minga tiek, kiek lengva yra 
galima pravesti bent kokią 
reformą. Dabartinė tarifo 
reforma sutiks pasiprieši
nimą vientik senate, kuria
me senieji republikonai tu
ri balsą didžiumą; bet gan
greit patėmysime, kad prie
šai senatą stovi preziden
tas, žemesniojo buto didžiu
ma ir milijonai rinkiką, ku
rie demokratams pavedė 
valdžią, senato pasipriešini
mas mažai ką galės gelbėti.

Visuomenė Suvienytose 
Valstijose gerai supranta, 
kad šalyj yra kas nors blo
go, tečiau neapsvarsto, ka
me tuno tasai blogumas. To 
akiveizdoje taigi urmu ša
lies valdžią ir pavedė demo
kratams. Visuomenė tuo 
savo pasielgimu nori ištir
ti, ar demokratams pasiseks 
tasai piktas prašalinti, ar 
ne. Ir kuomet persitikrįs, 
kad ir demokratai nieko ne
gali nuveikti tame atvėjyj— 
žengs toliau ir pasiieškos 
kito šaliai gydytojo.

Dabar demokratai turi 
balsą, tatai nerandama kito
kio išėjimo, kaip tik demo
kratą balso išklausyti ir 
pamėginti, ar ją rengiamos 
reformos mus draskys, ar 
glostys.

Kitokios dorybės, kaip 
kantrybė, šiame atsitikime 
negalima siūlyti, nes viskas 
niekam tiktu. '■ ■’.................Prezidentaujant Taftui 
gyvavo nesutarimas. Kon- 
gresmaną bute didžiuma 
buvo demokratai, gi jis pats 
seno leidinio republikohas.

Šiais laikais kongresma- 
nu butas yra demokratinis, 
prezidentas irgi demokra
tas, tatai demokratinei bile 
kokiai reformai nėra sunku 
prigyti.

Be to tarifo komisija vi- įvykinti panašius darbinin- 
sus reformą pienus apdirbo 
susinešus su prezidentu, ku
ris tos svarbios atmainos 
atsakomybę pasiima ant sa
vęs.

Reikia pripažinti, kad ko
misija apdirbdama tarifo 
reformą pieną ypatingai 
troško palengvinti visuome
nei sunkenybę, po kuriaja 
ilgus metus ji aimanuoja. 
Tatai visupirmu atkreipė 
domą į valgomus produktus, 
kiekvienam, kadir bėdiniau- 
siam žmogui reikalingus. 
Projektuojamomis reformo
mis panaikinama, atsineša- 
mai sumažinama muitai. 
Tos reformos tarp kitko pa
lyti : mėsą, duoną, vilną, ge
ležinę! rudą, odas, miltus, 
avalui sienojinį medį, po- 
perą, anglis, žemdirbystės 
įrankius. (

Muitas nuo cukraus bus 
sumažintai (Vienu ketvirtda- 
liu, o po tręją metą bus vi
siškai! panaikintas.

Iš viršuj pasakyto mato
ma aiškiai; kad reformos 
ašmenys atkreipta tiesiog 
priešai trustus, kas yra vi
sai teisinga.

Iš kitos pusės reikia pa
žymėti, kad Wilson skaito
si su faktu, kad staigus 
muitų sumažinimas arba pa
naikinimas pagimdytą ša
lyj krizį, kas yra aršesniu 
daiktu už patį brangumą.

Wilson nubriežė sau labai 
išmintinga pasielgimo ple- mo ir kokias lengvenybes

perteklingus ir nereikalin
gus daiktus. Bet tarife įve
da pasargą, kad už tokius 
daiktus muitas kituomet 
gali but dar ir padidintas.

Iš sumažinimo ir panai
kinimo muitą šaliai finan
sinių nuostoliu metais bu
sią aplink $120.000.000. Tą 
nepriteklių dabąr norima 
padengti nuo įplauką, mo
kesniais.

Prisižiūrėjus iš arčiau 
minėtai reformai, pamaty
sime anoje daug gerą ir 
racionalią pusią. Visupir- 
mu panaikinimas muitą nuo 
valgomą produktą paleng
vės kiekvienam darbininkui 
pigiau pragyventi. Valsty
bė iš to nųostolią neturės, 
nes tai padengs-mokesčiai 
nuo įplauką, gi šiuos mo
kesčius turės mokėti visi 
turtingesnieji, turinti dau
giau $4.000 metinią įplauką. 
Tiems turčiams bus lengva 
po kelis dolerius sumesti fe- 
deralin išdan, bet tas papi- 
gįs jiems patiems ir darbi
ninkams pragyvenimą.

Tomis reformomis visu- 
pirmu nėra užganėdinti 
trustai, bet tas jiems nieko 
negelbės, nes tą reformą rei
kalauja laikas.

Belgijos straikas ir jo reikš
mė.

1913 metai pasižymi gau
singais atsitikimais visose 
pasaulio dalyse. Europa 
dar nepabaigė apskaitą, 
grasinančiu abelnu karu, 
nekalbant jau apie dar ne
atliktus reikalus Balkanuo
se, kad tuo tarpu Europą i- 
ma purtyti naujas konvulsi- 
jinis judėjimas. Belgijoje 
gimė visuotinasis straikas,' 
kuris apimąs pusę milijono 
darbininką. O kad šis strai
kas iššauktas iš politinio at
žvilgio, jis gali politiniu ke
liu, ty. revoliucija ir pasi
baigti. Į Belgijos darbinin
ką straiką atkreipta akįs vi
sos plačiosios svieto visuo
menės, kuri turi sąskaitas 
su saviškėmis valdžiomis, 
kadangi nuo nusisekimo 
straįko Belgijoje priklausys

Kasdieninės duonos reika
las.

Mašina, kuri Suvienytoms 
Šiaurinės Amerikos Valsti
joms turi išdirbti naują ta
rifą, yra jau pilname judė
jime ir reikia pripažinti, 
kad labai puikiai išaliej'uo- 
ta jos varomieji ratai ir 
gvintai.

Ponas prezidentas, kaipir 
‘‘demokratinis Aldrich” po
nas Underwood j esantis de
šine Wilsono ranka tarifą

ką judėjimus ir kitose ša
lyse.

Ypač galingas darbininką 
luomas Vokietijoje, puikiai 
suorganizuotos ten socialis- 
tą minios su nepaprastu in- 
domumu tėmijasi į atsitiki
mus Belgijoje. Tuo tarpu 
Vokietijos darbininkai gelb
sti Belgijos straikininkams 
tik užlaikymu ją šeimyną 
straiko metu, bet kaip jie 
ir kokiuo budu gelbės to
liau, dar nėra žinoma.

Laimės kovą darbininkai 
Belgijoje, prasidės toksai 
pat judėjimas ir Vokietijo
je, kur liaudis politikoje la
bai suvaržyta ir anaiptol 
neprileidžiama prie šalies 
valdymo. Vokietijoje šali
mi valdo tik vienas privile- 
giruotas luomas ir valdo 
taip, kaip jam patinka, ne
sirūpindamas milijoną dar
bininką likimu.

Kaip Belgijoje, taip ir 
Vokietijoje ima darbininkai 
vis plačiau mąstyti: iš ko
kios tai priežasties jie vi
suomet turi būti pariasais 
(visą užpakalin nustum
tais), kitiems laimę, gerbū
vį ir pagarbas teikti, o pa
tiems kentėti skurdą, badą 
ir būti pastumdėliais. Ta
sai įnirtimas dar labiau di
dinasi, kuomet tos pastum- 
dėlią darbininką minios pa
lygina, kokios valstybinės 
sunkenybės ant ją pečią ry-

turi kiti privilegiruoti luo
mai, nieko neveikianti ir 
turinti didelius sau pelnus. 
Todėl taigi neužsiganėdinį- 

i mo murmėjimas auga, kas 
i diena- persikeizdamas vis 

baisesnėn formom -Suma
nesni vokiečiai darbininkai 
labai gerai supranta, kai. 
jei Belgijos darbininkai lai
mės kovą be kraujo pralie
jimo, tai ir jie gali laimėti. 
Jei ne, visuotinasis straikas 
persikeis revoliucija, o pra
lietame kraujuje taip lygiai 
gali prigerti Vokietijos val
džia, kaipir Belgijos. Iš to 
atžvilgio kaip Vokietijos 
valdžia, taip ir proletarai su 
didele doma laukia straiko 
pasekmią Belgijoje.

Bet Belgijos straiko rei
kalas ne tiktai Vokietijoje 
gimdo didį įspūdį. Tas pat 
veikiasi Rusijoje, kur dar
bininką partija 1905 metais 
kuone visuotinam straikui 
uždėjo politinį nudažy- 
mą. Tuomet straikas ne
nusisekė — šiandie vienok 
yra visai kitaip ir pasekmės 
gali pasirodyti carizmui la
bai nelaimingos.

Po Rusijai seka Hispani- 
ja. Iš pastarąją metą yra 
žinomi straikai beveik visoj 
Hispanijoj, kurie buvo pri
gesinti lig laikui tik darbi
ninką kraujo klanais. Po 
tą kruviną valandą, kuomet 
ant Barcelonos ir Madrido 
gatvią baubė kanuolės, nei 
kiek darbininkams nepage
rėjo. Tarp ją skurdas ii’ 
vargas viešpatavęs viešpa
tauja. Ten darbininką rūs
tumo ugnekalnis kuomet 
nors išsiverš.

Hispanijoj darbininką ne- 
pasiganėdinimo apsireiški
mui galima priskaityti ir ne- ’ 
nusisekusį pasikėsinimą ant 
karaliaus Alfonso. Nors iš 
Madrido žinios liudija, kad , 
karalius esąs hispanams 
labai populeris, tečiau mes 
žinome, kam jis yra popule
ris. Mažajam hispaną mo- 
narchistą buriui, kad tuo 
tarpu milijonams darbinin
ką karalius yra nepageidau
jamas, kaipo šalies išsivy
stymo trukdytojas.

Jei Belgijos valdžia neras 
būdą susitaikinti su strai- 
kuojančiais darbininkais, 
darbininką straikas kaipo 
didžiausias gaisras iš ten 
galės lengvai persikelti į 
kitas valstybes Europoje ir 
pagimdyti abelną liaudžiai 
visuotiną laisvę. '

Ligos
Kitokios priežastįs 2
Iš to visko paaiški, kad 

porą persiskyrimams dau
giausia yra kalta girtybę* 
Ir jos priderėtą šaugoties 
kaip ugnies. Bet tarp lie
tuviu girtybė pašėlusiai pla
tinasi. Kas ją gali sulaiky
ti, nerandama būdą. Ne
gelbsti nei laikraščiai, nei 
paskaitos, nei tveriamos 
blaivybės draugijos. Rasi 
lietuviai patįs kuomet nors 
susipras negerai darą*
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buvo keliatas metą

plaukė Raudonija
Vieną

Girtavimas naikina nami; 
nius židinius.

Girtavimas yra svarbiau
siąja priežastimi naminiu 
židinią naikinimo ir šeimy
nų • apleidimo. Tai liudija 
moterysčių reikalu aktai 
Chicagos viename teismu, 
kuriame vientik tie vieni 
reikalai perkratomi.

Minėto teismo teisėjas 
W. N. Gemmil nesenai pa
skelbė visas priežastis, ku
rios naikina naminius židi
nius.

Girtavimas yra tame dau
giausiai kaltas. Ant girtavi
mo suverčiama kuone pusė 
visu priežasčių, net 46 nuo
šimčiai:

Štai lentelė, kuri aiškiai 
paliudija nusikaltimu prie
žastį nuošimčiais.

Priežastis: 
Girtavimas
Vyrą nemoralybė 
Pačiu nemoralybė 
Slaptos ligos 
Pačiu piktumas 
Vyri; piktumas 
Uošviu intrigos 
Pon; jaunybė 

. Vyro tingėjimas

Tai 
atgal. Anglą laivas “Shi- 
mosa 
jure Suez linkui,
dieną laivo kapitonas iš
girdo jurėj silpną švilptelė
jimą. Laivu aplinkui nebu
vo matyt. Atidžiai žiūrėda
mas jurėn, jis pamatė žmo
gų" kaujanties su bango
mis. Tuoj jam sviedė plūdę 
ir už kelią minutą žmogus 
buvo ant laivo denio. Bet 
jis taip buvo suvargęs, kad 
tuoj sudribo. Atsipeikėjęs, 
is papasakojo savo histori- 
ą. Važiavęs laivu į Suez 

ir iškritęs jurėn. Jis tvirti
no/ išbuvęs jurėj tris dienas 
ir tris naktis, lygiai kaip 
„biblijinis Jonas toj pat jurėj 
jangžuvės viduriuose. Bet 
tuomet “Shimosa” atėjo į 
Suez, buvo atrastas laivas, 
nuo kurio jis nukrito, ir pa
aiškėjo, kad teišbuvo jurėj 
pusantros dienos.

Tai nuostabus atsitiki- - 
mas. Reikia žinoti, kad 
Raudonojoj jurėj vanduo y- 
ra tirštesnis, negu papraš
ai kitose jūrėse. Kiekvie

nam žinoma, kad papras
tam vandenyj kiaušinis 
grimsta,ojeijį gerai užsudy- 
ti, tai kiaušinis jame pliudu- 
riuos. Raudonosios jūrės 
vanduo yra labai sūrūs ir 
todėl tirštas. Joj yra kur- 
kas lengviau plaukti, negu 
kitose jūrėse. Ir minėtam 
žmogui lengviau buvo už
silaikyti ant paviršio, negu 
jam butą buvę kur vande
nyne.

Bet jam grasė pavojus 
būti užpultu jūrės didžią 
žuvių, ypatingai rekiną, ku
rią esą daugiau tropikinėse 
jūrėse, negu šiaurinėse. Ęet 
per 36 valandas jis jų ne
buvo užkabintas. Antras 
dalykas apsunkinęs jo pa
dėjimą, buvo baisus karštis. 
Jūrės paviršio vidutinė tem
peratūra esti tarp 84 ir 100 
F. Nuo pliskinančią saulės 
spinduliu susproginėjo jo lu
pos ir burna jo buvo krau
juota. Jis vienok urnai at
sitaisė. Į keturias dienas 
buvo visai pasveikęs.

Du neregiu.
Du neregiu šėdi pas baž

nyčią. Kokis tai juokdarys 
praeidamas sako:

— Te, pasidalinkita a- 
budu!

Ir nieko nedavęs nuėjo 
sau.

Už valandėlės neregiai 
pešėsi kiek tik galėdami, 
nes abiem rodėsi, kad vienas 
iš ją gavo ir nenori pasida
linti.

Nuošimtis: 
46 
12 
2 

12 
8 
3 
7 
4 
4

Kiek metą.
Žmogus paklausė vieno 

vaiko, kek jis turi metu. 
Vaikas atsakė:

— Mama sako, kad aš 
perjaunas valgyti visus 
daiktus, kuriuos aš mėgstu, 
ir personas verkti, kad ją 
negaunu.
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KATALIKAo

Pirmbuviai žmones.

Indijos žinyčių stabai.

Sunku buvo pirmbuviams i 
žmonėms gyventi sviete. Tu- i 
rėjo gyventi urvuose arba I 
vandens išrintitose duobė- < 
se. Maitinosi augalų šakni- i 
mis ir vaisiais, nes jų dan
tis net buvo panašesni į žo- : 
lėdžių žvėrių dantis, negu į 
musų, Beabejonės vaikš
čiojo pliki, gi neapskųstas 
veidas, apžėlęs ilgais plau
kais pridavė jiems žiaurią ir 
aštrią išraišką.

Bet to jų žiaurumo visai 
nesibijojo žvėrįs, kurie be
abejonės ne vieną žmogų su
draskė ir prarijo. O gi se
nais, labai senais laikais gy
veno žvėrįs daug didesni ir 
baisesni, negu šiandie, pav. 
milžiniškas urvinis luokis, 
baisus tigras su milžiniškais 
kojų nagais. Tokios žvė
rys jau išnyko; šiandie tu
rime tik jų kaulus, suakme
nėjusius žemėje.

Kas čia pradėjus ir kas 
veikus tokioj nelaimėj, tar
pe tieko pavojų su silpno
mis rankomis. Na, juk žmo
gus turi protą. Ieškojo ak
mens aštriu žambu arba at- 
siskėlė tokį nuo uolos ir iš 
to akmens dirbo sau negra
bų, kirvį, bet prie savo ap
sukrumo gana naudingą. 
Paskui sau pasidirbo lanką 
ir vylą, su pridrutintu ant 
galo aštriu titnagu; nepa
miršo taippat pasinaudoti 
didelių žuvų ašakomis ir pa
sirengė su tais įnagiais me
džioklėn. Pasisekė jam 
pirmusyk užmušti mažą, o 
paskui ir didesnį žvėrį, tatai 
apsisiautė užgrobta žvėries 
oda ir paragavo, kaip gardi 
yra mėsa. Na, žinoma, mums 
toksai" kepsnys nebūtų gar
dus: be druskos, be sunkos, 
o kas aršiausiai, neiškeptas, 
nes nei virtuvės, nei ugnies 
pas pirmutinius žmones ne
buvo.

Audrų metu, kas tiesa, 
mirgėjo žaibai ir trankė per
kūnijos, bet priešai žaibus 
juk negalima iškepti keps
nio, kibą jei kuomet kur 
koks medis užsidegdavo nuo 
žaibo trenksmo. Veržėsi 
taippat laikas nuo laiko 
liepsnos iš ugnekalnių nas
rų, bet tuometinis žmogus 
regis bijojosi ir prisiartinti 
į ugnekalnį, kadir po išsi
veržimui.

Teisingiausiai bus, kad 
jis pats išrado būdą ir ug
niai sukurti trinant du šmo
teliu medžio, nes vėlesniais 
laikais, kada jau žmonės bu
vo išmintingesni ir švieses
ni, kada jau gyvavo kuni
gai, laikanti pamaldas, tuo 
budu buvo sukuriama ugnis 
aukų deginimui ant aukurų 
ir, regis, tas buvo veikiama 
atminčiai. Šiandie dar pus
laukiniai žmonės moka gana 

.greitai uždegti lazdelę, brai
žydami aną į nuskaptuotą 
medį. Reikėjo tik žinoti,

VALKATŲ GUDRYBĖS.
Kiek Amerikoje yra val

katų, niekad nebuvo pada
rytas tikras apskaitymas, 
bet drąsiai galima tvirtinti, 
kad yra arti milijono vyrų 
ir moterių, kurie gyvena 
valkatų gyvenimu. Vieni jų 
yra priversti gyvenimo ap
linkybių pastoti valkatomis, 
ar tai delei bedarbės, ar tai 
delei kokių kitų priežasčių. 
Bet šiame straipsnyje mes 
kalbėsime apie valkatas, pa
prastai vadinamus Sideriais, 
ir apie jų gudrybes. Vieni 
jų, tingėdami dirbti, pasi
kaki na tuomi, kad priga vin

kokios rųšies medis tam tik
slui gali but panaudojamas. 
Senovės chinų kningose ran
dasi įsekmus užrašymas, kas ' 
lengvai užsidega pavasario 
metu, kas rudens arba žie
mos. Tie, katrie tą paslap
tį žinojo, retkarčiais buvo 
palaikomi nepaprastais žmo
nėmis ir patįs nuduodavo, 
kad jie yra burtininkais, 
kad sulyg savo noro gali pa
gimdyti tą gražią, bet po
draug baisią ir viską naiki
nančią ugnį. Koks tai tuo
met buvo džiaugsmas, koki 
laimė iš to paprasto išradi
mo.

Dabar jau žmogus sėzda- 
vosi prie sukurtos ugnies, 
šildėsi, ilgomis žiemos nak
timis apšvietė savo urvą, 
kepino žvėrieną; labiausiai 
mėgdavo valgyti smegenis, 
delei kurių kaulus išilgai 
turėdavo kuomi nors skal
dyti.

Esant nuolatinei kovai su 
žvėrimis, sunku žmonėms 
buvo susinešti, paskui pasi
pasakoti; pasiklausti arba 
pasitarti, nes jie nemokėjo 
kalbėti.

Dideliu išradimu skaitėsi 
išgalvojimas budo gludinti 
ir šlifuoti vieną akmenį su 
kito kietesnio akmens pa- 
gelba.

Kasžin kas netikėtai iš- 
grąžė apvalainą skylę akme
ny j ir įkalė anon kuolgalį, 
kaipo rankeną — tuo budu 
atsirado visai nepaprastas 
kirvis. To vieno pavyzdį 
paskui pasekė daugumas ir. 
atsirado daug panašių pir
mam kirvių ir kirvelių. Pas
kui koks juokdaris padirbo 
jietį, paskui anai pritaisė 
ašmenis, ant galo koks 
“galvočius” išgalvojo ir ak
meninį pjukląf, Kova su 
žvėrimis davėsi kaskartas 
vis lengvesnė ir kaskartas 
atsirazdavo didesnis skait
lius naujų išradimų. Pasi
dirbdino žmonės adatas odų 
susiuvinėjimui del apsivil
kimo. Paskui išrasta au
deklas, nes jie laikui bėgant 
išmoko ir austi; iš molio nu- 
silipino puodus ir išmoko 
juos palyvuoti. Ėmėsi sta
tyti iš medžių šakų gurbus, 
paskui odines ir audeklines 
šėtras, ant galo grinčias ir 
ištisus kaimus.

Miškais apaugusiose apy
linkėse, kaip kitados Lietu
voje, žmonės mylėjo savo 
grinčias statyti ant ežerų 
arba upių paviršiaus. Su 
didele sunkenybe kirviais 
nukirzdavo milžiniškus me
džius ir juos sukaldavo e- 
žero dugnan. Ant tokių 
stambių baslių nutiesta pla
tus denis, o ant šito paskui 
jau buvo statomos griučios, 
50 — 100 sieksnių atokiai 
nuo krašto. Dienos metu 
link krašto būdavo nutie
siamas siaurutis lieptas, nak-

čia gi jis būdavo suardomas, 
idant prie grinčių netikėtai 
neprisiartintų miško žvėrįs. 
Prie kiekvienos grinčios bu
vo padirbdinta dėnyj skylė, 
per kurią buvo semiamas 
vanduo naminiams reika
lams. Gi kad vaikai į tas 
skyles neįkristų, jie buvo 
laikomi ties grinčia virva
galiais pririšti.

Jau tie žmones, gyvenan
ti ant ežerų ir upių, prisi
savino naiminius gyvulius, 
išmoko apdirbti žemę, sėti 
javus ir kepti duoną. Sun
ku labai sugalvoti, kokiuo 
budu jie atsiekė tokį svar
bų išradimą, kaip jie galėjo 
apdirbinėti žemę, neturėda
mi tam tikrų įrankių, te- 
čiau tikrai yra patirta, jogei 
jie javus sėdavo, kadangi 
Šveicarijoje ant kelių ežerų 
dugnų tarp sukaltų baslių 
atrasta daug apdegusių mie
žių ir kviečių grudų, regis, 
nuo gaisro. Atrasta net duo
nos kepaluko šmotas, iš la
bai stambiai sumaltų kvie
čių miltų; matomai, tais lai
kais jie neturėjo tam tikrų 
javams malti girnų. Augino 
taippat ir galvijus, nes jų 
kaimuose buvo padirbtos ė- 
džios. Audė audeklus, iš ko 
suprantama, kad jau tuomet 
jie naudodavosi linais. Šu
kavosi ir rėdėsi visokiais 
papuošalais, nes atrasta me
dinės šukos, kaulinės špil
kos, karoliai iš žvėrių ilčių, 
auskariai, bransoletai ir tt.

Žmonės, gyvenanti ant 
kalvų, anose razdavo auksą, 
varį, šviną ir kitas nauges. 
Su laiku iš tų naugių jie 
padarė negirdėtai svarbų iš
radimą. Po įvairių, mėgi
nimų persitikrino, kad nau
ges galima ugnyj suleisti ir 
išlieti arba nukalti įvairiau
sius reikalingus žmogui 
daiktus. Suleidę ir sumai- 
šę varį su cinu, apturėdavo 
spyžių. arba žalvarį, iš kurio 
ėmė dirbti peilius, palyeias, 
kalavijus, auskarius, špil
kas, žiedus ir kitką.

Turint tokius įnagius, 
žmonės jau nesibijojo žvė
rių, lengvai galėjo arti dir
vą, kaskartas statėsi, geres
nius namus, kaimus ir mies
tus. Giminės, apsiginkla
vusios žalvariniais kardais, 
visuomet apgalėdavo kovoje 
akmeninius kirvukus, tuo 
budu pamušdavo silpnesnius 
ir priverzdavo juos būti pa
klusniais saviems viršinin
kams.

Pagaliau ėmė gimti dide
lės tautos ir viešpatijos, ku
rios naudodavo ginklus jau 
ne iš žalvario, padirbtus, bet 
iš grūdintos geležies.

Ir šitai iš atžvilgio į įran
kius, naudotus pirmbuviais 
žmonėmis, civilizacijos his- 
toriją padaliname į keturis 
laikotarpius: I skaldyto ak
mens, II gludinto akmens, 
III žalvario ir IV geležies.

gu budu išvilioja iš gailia
širdžių žmonių kąsnelį duo
nos arba keletą centų, kiti 
gi užsiima didelėmis žuli 
kystėmis, išviliodami dide
lius pinigus. Tų didelių žu- 
likų valkatomis paprastai 
nei nevadina.

Paprastieji, mažiukai val
katos gali išsimaldauti 
“centą” arba “nikelį”, > bet 
jei nori išgauti didesnę su
mą, turi prasimanyti kokį 
nors nepaprastą būdą, kad 
apturėjus praeivių, ypač 
minkštaširdžių moterių, 
simpatiją.

Plutelė duonos tankiai y- 

ma valgyfiFtftko godumu. 
Minkštos širdies moteriškė, 
pamačius jf valgant supelė
jusią duoną, ktilaiko jį ir 
paklausia, kas .ęįia su juo da
rosi. Jis atsalę radęs duo
nos šmotelįjir yalgąs, nes e- 
sąs nevalgus kęlias dienas. 
Jis pataiko kalbėti ir nuduo- 
;i, kaip tikras aktorius. Ir 
eurgi moteriškei nebus gai- 
a tokio vargšo? Ji duoda 

jam kicIM išgalėdama pini
gu ir nueina, manydama at
ikus gailiaširdį darbą, o 
valkata pasilieka ant tos 
pačios kertės, laukdamas ki
tos lengvatįkės moteriškės, 
kurią taippat galės lengvai 
prigauti.

Per daugel metų ant vie
nos didelės gatvės kertės, 
Slew Yorke, vakarais sėdė
davo nublankus, apdriskus 
moteriškė ir grieždavo ma
žais vargonėliais. Ji į nie
ką nežiūrėdavo ir niekam 
neištardavo nei žodžio. Bet 
praeiviams, ypač šaltą, 
drėgną dieną, jos taip pa
gailėdavo, kad jie butų jau
tę sąžinės išmetinėjimą, jei 
neįmestų pinigo į jos bleši- 
nukę. Bet aplink vienuo
liktą valandą nakčia toji 
“vargšė” pakildavo, paduo
davo vargonėlius savo pa- 
gelbininkei, nusišamdydavo 
karietėlę ir parvažiuodavo į 
savo puikiai ištaisytus na
mus, kur pavalgydavo ska
nios ir brangios vakarienės. 
Po nudriskusiomis drapano
mis ji būdavo apačioj apsi
vilkus kuogeriausiais ir šil
čiausiais drabužiais. Jai mi
rus susėkta, jogei ji turėjus 
susirinkus arti šimto tūk
stančių dolerių.

Kiti valkatos, pasivertę 
elgetomis, .'tyčia “miršta 
nuomariu ’’. Neišsilavinusie
ji “mirti’’ tik sukrinta kur 
tirštoj minioj ant gatvės ar
ba kur priešais gražius na
mus. Beveik visuomet to
kius “sergančius” įneša vi
dun, “atgaivina”, duoda ge
rai pavalgyti ir išsigerti ir 
dar ant galo suteikia kiek 
pinigų.

Buvęs Vienas valkata, ku
ris taip mokėjęs nuduoti 
“apmirimą”, kad nei dak
tarai nepažindavę. Jis ke
lias valandas būdavęs “ap
miręs”. Jį nugabendavę į 
ligoninę, kur kelias dienas 
turėdavęs gerą gyvenimą. 
Bet kuomet jis apėjęs vi
sas ligonines, daktarai ėmę 
nužiūrėti, ar jis tik tyčia 
nenusiduodąs nuomariu ser
gąs. Bet nei špilkų šmaigy- 
mas kunan, nei kišimas a- 
monijos po nosim neišdavę 
jo. Tik kuomet vienas dak
taras pakišęs elektros grio
vų, tas nusidavęs epileptas 
kaip arklys iš lovos pošokęs. 
Nuo to sykio jis daugiau ne
priimta į miesto ligonines.

Franeijoje elgetos negali 
taip lengvini prigauti žmo
nių. Ten jie turi griebties 
gudrybių. Tenykščiai val
katos moka nuduoti baisiau
sius sužeidimus. Ten* yra 
tam tikrieji artistai, kurie 
moka taip padaryti, jog 
žmogus išrodo kaip ne regis , 
moka nuteplioti baisias žaiz
das ant veidu, ar kitos kūno 
dalies, arba taip > pertaisyti 
žmogus, kad; j is i išrodo vos 
gyvu, tarytum, jis nėra ver
tas jau nei-'pačiam Dievui,’ 
nei žmonėms^ •

Italijoje tame amate dar 
toliau nužengta. Ten uba
gai tyčia sužeidžia savo vai
kus, kad jie užaugtų tikrais 
luošais ir tokiuo budu turė
tų lengvą duonos kąsnį.

Rytų šalyse toks tyčiomis 
susižeidimas dAr ;oliau nu
žengęs, Tokteime

Konstantinopolyj taip daug 
randasi kuošlykščiausiai su- 
sižeidžiusių elgetų, kad ne
pratęs žmogus negali į juos 
be pasibjaurėjimo ir žiūrė
ti. Ir vis tai veikiama del 
duonos kąsnio! Turtingi 
žmonės panašiai nepasielgia, 
tik vargšai. Tas. reiškia, 
kad tam viskam yra kaltas 
šių dienų draugijinis surė
dymas, kuris daugeliui žmo
nių gailisi maisto, neduoda 
darbo.

Beabejonės, yra tarp jų 
ir išsigimėlių, apimtų tingi
nystės ir avanturės dvasios, 
kurie galėtų ir padoru budu 
pragyventi, bet iš didžiumos 
tų valkatų gyvenimas išsun
kė visą savęs gerbimą ir 
padarė tuo, kas yra — val- 

pav., katomis, <

ra taip suvartojama, kad 
valkatai atneša sidabrini 
arba net ir poperinį pini
gų. .

Apdriškęs valkata išsiima 
kur iš šiukšlyno šmotelį 
pelė jusi os duonos. Laikyda
mas rankoje jis atsistoja 
kur ties kerte, idant galėtų 
geriau pridaboti gatves iš 
visų pusių. Neužilgo eina 
pro šalį koki gailiaširdžiai 
išrodanti moteris. Kaip tik 
ji prieina artyn, tuoj val
kata, neva jai nematant, pa
silenkia ir pagriebia arti jos 
tą duonos šniotelį, kurį jis 
laikė paslėpęs rankoje, ir i-

ŽINYČIOS INDIJOJ.
Žinyčios yralaip-gi garbi

nimo ir šlovinimo namai, 
kaip ir bažnyčios. Skirtu
mas yra tame, kad bažny
čiomis vadinasi krikščionių 
maldos namai, o žinyčios — 
stabmeldžių. Indijos žiny
čios yra puošnios. Žinyčia, 
apie kurią čion rašoma, yra 
apsupta ilga-siena su daug 
vartų. Vartai yra gražiai 
išraižyti, taip kad yra ma
lonu į juos žiūrėti. Už sie
nos yra apie 50 namų. Jie 
visi priguli žinyčiai.

Čion atsibunančios pa
maldos yra ilgos ir labai 
iškilmingos. Nes dalyvauja 
jose 250 kunigų, 40 moterių- 
šokėjų ir 100 arba 200 tar
nų. Kas xytas visi stabai, 
kurių yra labai daug, esti 
tarnų numaudomi, nutepa
mi ir aprodomi. Giedant ku
nigams, moteris šoka prieš 
stabus ir gieda taip-gi.

Ši keista religija, kurią 
išpažįsta daug milijonų 
žmonių, vadinasi Bramiz- 
mu. Žodis paeina nuo var
do Brama, kurs sutvėrė vi
są pasaulį. Nors Brama y- 
ra pirmas, vienok jis retai į j 
tėra garbinamas. Nes šios 
religijos išpažintojai mano, 
kad jis sutvėręs juosius, nie
ko negalįs jiems gero pada
ryti. Jie garbina Sivos 
stabą. Šisai naikinąs tisus 
daiktus ir išpažintojai ban
do jam 'Tntikti, tikėdami, 
kad tuomi atitolįs nuo sa
vęs sunaikinimo pavojų, 
šio žiauraus dievo garbini
mas yra baisus. Nes tikin
tieji mano, kad niekas nėra 
jam tai}) malonu, 
kraujas. Todėl jie užmuši
nėja gyvulius žinyčiose.1 
Maldingiausieji-gi že idžia!
save, arba duoda kunigui 
save deginti ir pjaustyti. O 
susirinkusieji šaukia ir kly- 
kia iš džiaugsmo, kad jų 
dievai yra gerai garbinami.

Kunigai, kurie atlikinėja 
pamaldas, yra labai išdidus. 
Jie sako, kad Brama su
tvėrė kunigus iš savo bur
nos, kareivius iš savo ran
ku, verteivas iš savo kruti- 
nes ir darbininkus iš savo 
kojų. Tie pastarieji vadina
si sudrais arba puriais ii 
labai sarmatij’asi sav.o že-

mu luomu, šudra sutikęs 
kunigą, tris kartus klonio- 
jasi jam iki žemės ir pas
kui bučiuoja jo koją.

Gudrus kunigai rašo žmo
nėms Įmingąs ir begėdiškai 
apverčia tą mokslą savo 
naudai. Jie sako, kad tas, 
kurs duoda jiems skėtį, ne- 
kuomet nebus saulės degi
namas; o kurs duoda jiems 
čeverykus, nekuomet nebus 
kojos pūslėtos; tai-gi, kurs 
duoda jiems karve, ištiktų
jų eis danguosna. Nestebė
tina tad, kad tie sukčiai 
gauna daug dovanų.

Dar daug kitais budais 
tie kunigai apgaudinėja bė
dinus žmones. Štai jie mo
kina žmones garbinti dide
lę, gražią upę Gange. Gan
ges pakraščiais gausiai už
dera javai ir žmoneliai pa
sirengę duoti dėkas tikram 
geradėjui. Taigi prašmat- 
ningi kunigai ir nurodo u- 
pę už jų geradėją ir sako ji 
esanti šventa; dar-gi sako, 
kad jos vanduo nuplaująs 
nusidėjimus. Tai-gi bėdini 
žmonės iš visų kraštų ke
liauja apsiprausti toj upėj 
ir veda ligonius mirti ant 
įjos kranto. O kartais ser
gančiuosius sviedžia upėn, 
jei jie greit nemiršta.

Kunigai sako, kad yra iš
ganinga nusiskandyti toj 
upėj ir nekurtuos darbinin
kus jie verčia skandyties. 
Jie ima bėdiną darbininką 
(šudrą) ir pririša didelį 
tuščią indą prie jo nugaros 
ir duoda samtį prisipilti 
tan indan vandens. Po van
dens sunkumu jis pasilei
džia upės dugnan, tikėda-. ------------- — L----------  ---------O ---------- 7 --------------------------

RaJP mas, kad tokiu badu jis Ims
ilu valytas nuo visu nusidė- I v . . .ijimų ir eis tiesiog danguos
na.

Indija yra didelė, nuosta
bi šalis ir tirštai apgyven
ta. Todėl daug milijonų 
žmonių tuno tamsybėj ir 
bjauriausiai esti kunigų iš
naudojami. Ir jie ilgai, la
bai ilgai kentės tuose žaban
guose. Nes misionoriams 
nelabai tesiseka tenai. O 
stabmeldiškieji kunigai ne
turi ant savęs valdžios. Jie 
neturi tokių perdėtinių, 
kaip vyskupai arba pope- 
žius.-ToJtl jie nieko nepri
valo klausyti. Jei ir atsiras
tų koks nors reformatorius 
tai jo niekas neklausys. Ki
taip sakant, ten nėra cen
tralizuotos valdžios. Štai 
katalikų bažnyčioj, jei koks 
dalykas yra palieptas iš 
augštesnės valdžios atlikti, 
tai bus pildomas visų žmo
nių. Arba imant svietišką 
valdžią. Pav. Rusijoj, jei 
caras, prajnanys kokią re
formą šalyj, turi visi klau
syti. Tokiūo budu buvo pa
naikinta baudžiava. To ne
gali atsitikti Indijoj, nes 
ten nėra nei dvasiškos, nei 
svietiškos centralizuotos

Kuomet Anglijai pasiseks 
įsteigti ipokyklas kiekviena
me miestelyj, taip kad visi 
galėtų ingyti apšvietimą, tai 
tiems žiauriems papročiams 
bus galas.

ŽODIS APIE LAIMĘ.

Garsus francuzų poetas 
sako, kad laimė esanti tai 
proto stovis. Reikią protą 
lavinti būti laimingu. Šis 
poetas skaito lekcijas įvai
riose Paryžiaus mokslo į- 
staigose apie laimę. Tas jo 
lekcijas lanko sūnus ir duk- 
terįs augštesniųjų draugijos 
luomų. Gal tos lekcijos ne 
vienam prašalįs liūdnumą, 
susikrimtimą, širdperšą iš 
sielų sūnų ir dukterų augš
tesniųjų luomų. Jų liūdnu
mas nepaeina nuo pilvo tuš
tumo. Kol poetas apsiru- 
bežiuos tais, kurių pamati
niai reikalavimai užganėdin
ti, jis neretai turės pasise
kimą.

Bet jei jis nusileis že
myn ir panorės laimingais 
padaryti tuos, kurių ryto
jus nėra duona užtikrintas, 
tai jis sutiks nepergalemas 
klintis. Tie, kurių gyveni
mo takas yra erškiečiais nu
klotas, nepadaromi laimin
gais, kol jų medžiaginis sto
vis nebus pagerintas. Tai-gi 
norint minią laime apteikti, 
reikia jo medžiaginis būdas 
pagerinti ir tuomet lavinti 
jo protą būti laimingu.

Žmogaus laimė yra ne 
vien proto stovis, bet taip
gi ir jo pilvo bei kišeniaus 
stovis.

Koks mokslas yra seniau
sias.

Trįs vyrai, daktaras, ad
vokatas ir muzikas, sykį 
ginčijosi apie tai, koks mok
slas yra seniausias. Dakta
ras prirodinėjo, kad dak
tarystės mokslas esąs se
niausias ir sakė:

— Dievas, sutverdamas 
J-icvą rojuje, išlaužė Adomo 
šonkaulį. Todėl Jis atliko 
pirmą operaciją.

Advokatas tarė:
— Dievas ištmmdamas iš 

dangaus prasikaltusius a- 
niolus, atliko pirmą teisda- 
rystės darbą. Todėl teisda- 
rystė yra senesnė už dak- 
tadarystę.

Ant galo muzikas prabi-

— Kaip tik aniolai buvo 
sutverti, tuoj jie užgiedojo 
ir užgrojo Dievo garbei. Ta
tai muzika ir yra seniausias 
mokslas.

Daugiau. negu rodosi.
— Tai ypatingas daiktas, 

kad taip daug kvailių mai
šosi šiame pasaulyje.

— Tai teisybė, bet tų 
kvailių paprastai vis vienu 
daugiau yra, negu kam ro
dosi.

Paliovė skundęsis.
Vyras vis skųzdavosi ant 

savo žmonos jos tėvams. 
Nubodo uošviui klausyti. 
Kartą jis sako:

— Gerai, gerai! Kad ji 
toki bjauri, tai aš numirda- 
-mas jai nieko nepaliksiu.

Nuo to sykio vyras dau
giau uošviam nei pusės žo-. 
delio apie savo pačią nesą* 
kydavo.
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mas, gramzdėjimas jo prapulties linkui. 
Ir, rodos, su pavienio organizmo žuvimu, 
privalo išnykti gyvenimas, vienok jis at
randa išėjimą. Štai kada organizmas pa
siekia augščiausią savo stovį, t. y. kada 
jame viskas stipra, tvirta, raumenįs tam
posi, tada gyvenimas, tartum, iššoko iš 
jo ir sutveria sau kitą buveinę, jaunesnę, 
geresnę; šiai pasenėjus tveria trečią ir 
taip toliau. Todėl gyvenimas pats savyje 
visados jaunas, tvirtas ir stiprus, viskas 
kas silpna gamtos mirčiai atiduota. Toji 
santarmė tarp gyvenimo ir mirties akyvai 
buvo pildoma, kol žmogus neapsigarsino 
save vedėju; po tam laikui dalykai kitaip 
nuėjo, ar geriau, ar blogiau tesprendžia 
kiekvienas sayaimi.

Kol šių dienų mokslo vyras sii svarstų- 
vais, pelių ir repliutėmis rankoje suži
nojo nuo gamtos, pastatęs jai “experimen- 
tum crucis”, apie anų jėgų buvimą, tai se
novės žžmonės jiedvi gal atjautė, sutvėrė 
poezijos pilnas pasakas. Aigiptiečiai — 
apie Heros’ą ir Typhon’ą; persai — apie 
Ahriman’ą ii’ Ormuzd’ą; germanų sagos 
pasakoja apie Baldur’į ir Liokį ir, pagalios, 
geriausa mums žinoma pasaka apie Die
vo su velniu kovą, kurią randame pas 
anglų dainių Milton’ą.

L. Vailionis VISOKIOS* ŽINIOS?
MATERIJOS KEITIMOSI 

ORGANIZMUOSE
(Paskaita.).

(Tąsa.j.

ta-
ge-

inpėdi-

ėrimo laikas ateina normališkai 
i, kada organizmas stipriausias, 
ausia veikia visos jo dalis, taigi tobuliau- 
ai materija keičiasi. Po šių dviejų gyve- 
mo dalių, t. y. po giedros ir nekantrios 
uuystės ir po galutinio subrendimo, su- 
Tėjimo, ateina trečia, kuri tuo atsižymi, 
td joje pradeda išpalengvo gesti keitimo- 

procesas; išpradžių nežymiau, paskui 
s labiau ir labiau, pagalios visiškai su
juda; organizmas iš priežasties šito šu
olinio, gauna mažiau medžiagos, neigti iš- 
kvoja; tartum koks pabrikantas, darbi- 
nkams atsakius dirbti, vis mažiau ir ma
in gauna pelno, kadangi išlaidos jei ne
mažina, tai ant vietos stovi, todėl neužil- 
>, norom s-nenoroms, turi subankrutuoti, 
organizmas žūti. Iš čia pažiurėjus į pa- 
enio organizmo gyvenimą, tai mirtis taip- 
it suprantama, kaip ir gimimas: ir viena 

kitas priguli nuo tų pačių įstatymų; 
enas kitą papildo, kitaip gan sunku bu- 
i suprasti. Tas dalykas, kad organizmai 
Ipniausiame savo amžiuje, gali tverti to- 
as akeles, kurios susilieję po vieną iš 
‘iešingos lyties, duoda naujam organiz- 
ui pradžią, turi gyvenime gan indomią ir 
arbią prasmę. Imkim tik kiekvieną tų 
įelių, iš kurių gimė naujas organizmas, 
udaina sena m j ame organizme, kur rado- 
, ji beaugdama prisitaikė prie jo, tai yra, 
įsakysim prastai, išmoko taip medžiagą 
jisti, kaip jos kaimynės, ji neva įsismagi-
i tame darbe ir apleidus tėvo organiz- 
ią, arba pasilikdama jame, ji ir toliau 
anašiai materijas keis, tą patį darys ir 
isos akelės, kurias ji pagimdys, t. y. nau- 
is organizmas. Tokiu budu tėvų ypaty- 
bs pereina su anų akelių pagelba ant nau-
> organizmo^ į^ta^ męs vadinam paveldė- 
mu.

Pavyzdis paaiškins kai-kurias’ tarn
as vietas. Štai vienas, kurs tėvų susirgo 
ikia-nors baisia liga, ji taip baisiai veikė, 
id sugulėjo kokiu-nors budu permainy- 
materijos keitimosi, žinoma, tankiausia 

ogojon pusėn; tokių ligų yra daug. Per- 
ainytas materijos keitimo būdas iškriko
> visą kūną, todėl jis persinešė ir ant 
mdančių akelių. Gimusis iš tokių akelių 
•ganizmas parodo tokius pat iškrypimus, 
ikius tėvas turėjo. Suprantamas dalykas, 
id tos ligos, kurios netuturi intekmės ant 
aterijos keitimosi,, nepersineš. Pavyz- 
iius nesunku surasti. Iš nukarpytomis 
idegomis foksterijerių gema uodeguoti vai
ri, nors jų protėviams uodegos karpyta.
ii i jonas su viršum, kaip bandymai paro- 
;, beuodegių pelių gimdė vaikus su uode- 
miis. Aklas tėvas, arba motina gimdo 
eikų-sveikiaušius vaikus, jei tik kitomis 
?omis neserga. Iš antros pusės, kiekvie- 
is bijosi baisaus paveldėjimo nuo tėvų 
liovininkų, arba gerai įpratusių girtuok- 
TTMatyt, kad šios ligos padaro organiz- 
e baisų sunaikinimą, iškreipimą, kurs 
■ anksčiau, ar vėliau veda prie žūties, 
ereikia manvti, kad vien tik ligos gali 
ip permainyti materijos keitimąsi. Kai- 
ida permaina gali nukrypti ir gerojon 
įsėn, būtent, su organizmu gali atsitikti 
ls nors, kas jam ant naudos nueis, ir jei 
s atsitikimas pasieks materijos keitimą- 
ir jį atsakančiai pritaikįs, tai reikia ti
tles, kad toji nauja ypatybė pasieks ir 
einančias kartas ir tokiu budu palaikys 
šies gyvastį.

Dar vieną kartą apmetant vienu aki- 
irksniu visą želmenijos ir gyvijos karaii- 
plotą, matom ištolo šiuos svarbiausius 

ukšiiius. Nuo krašto iki kraštui ant vi- 
s lygumos neilstančiai veikia dvi jėgi: 
?na be paliovos taiso, stato, krauna, kaU- 
i, antra be atsilsio griauna, ardo, naiki- 

ir iš jos griuvėsių vėl kas-nors gema. 
Bdvi galingi ir priešingi jėgi mėto vie- 

kitai pavienio organizmo gyvenimą. 
>1 organizmas jaunas, sveikas, jis pasi- 
ka tveriančios jėgos rankose, nors ir 
įlančioji jam ne svetima, bet pirmoji 
ri viršų; todėl organizmas žydi, pilnas 
Brgijos ir drąsybės. Bet tūlą laiką pa
ves jos rankose, kažin kokiu budu, iš- 
ola iš ten ir pakliūva antrosios jėgos 
ibiu. Tada prasideda organizmo puoli-

--------L——
Sosto inpėdinis sergąs.
Vienos laikraščrfei šiomis 

’dienomis paskqlb^, |ogei Au- 
stro-V ėngri jogose 
nis staiga džiovos liga su
sirgęs ir buvęs ' priverstas 
pagaliau atsigulti lovon. 
Sakoma, jis senai džiova sir
gęs, bet dabar jį apnykusi 
paskutiniame laipsnyje toji 
liga, iš kurios pagydyti nesą 
galima.

Valdovų suvažiavimas.
Londono “Express” rašo, 
kad į Vokietijon kaizerio 
dukters, kuri ištekįauž Cum
berland kunigaikščio, ves
tuves keliausiąs Anglijos 
karalius Jurgis su ministe- 
riu Grey ir Rusijos Roma
novas. Dabar tasai suva
žiavimas visaip kamantuo- 
jamas.

vieno Veiksmo Juokai
Sulietuvino

VAIDEVUTIS.

VEIKIANTIEJI ASMENIS.
1. VIENUOLIS BONIFACAS.
2. JURGIS (vežėjas, tarnaująs 
nuolyne.).
3.
4.

vie-

Mainosi viskas. Civilis 
Paryžiaus teismas Belgijos 
karalaitei Liudvikai nuteisė, 
idant ji užmokėtų $770 vie
nai krautuvei už tuziną skė
čių, kuriuos, buvus bargan 
paėmus 1911 metais. Kei
čiasi pasaulis, jei jau ii’ “ne
paliečiamieji” asmenįs teis
mais baudžiami.

RABINAS, (nebylio rolė.). 
ŠMUILA.

Dedasi vienuolyno kieme.

P-nios Pankhurst rūpes
čiai. 93 sankrovų savinin
kai Londone patraukė teis
man ponią Paiįkhurst, kuri 
nesenai išleista kalėjimo, 
reikalaudami Ml^inimo už 
sudaužytus langus. Teis
man patrauktos ir kitos po
niutės. Jos Įkaitinamos už 
suokalbį prięt nuosavybę. 
Atlyginimo reikalaujama 
20.000 dolerių. .Pankhui'sl 
buvo,Mjėis^-ms wtanis' 
kalėjiman, bet jai ėmus ba
dauti, po kejiulikos dienų 
paleista. Jai pasveikus, ji 
vėl busianti paimta kalėjL 
man ir turėsianti savo lai
ką, kas nuteista, atmetavoti.

I. REGINYS.
ŠMUILA. Sinagoga kaip stovėjo, taip sto

vės, o vienuolynas von, nes bus išardy
tas! Stebitės tamstos (į publiką), ką 
tai reiškia.. Meldžiu paklausyti, o tuoj 
gerai viską suprasite. Čia už poros 
žingsnių (rodydamas ranka į dešinę) 
yra Bernardinų vienuolynas, o ten tru
putį toliaus (rodydamas į kairę) mu
sų sinagoga. Mes biedni žydeliai turi
me daug nukentėti nuo tų vienuolių, nes 
kaip jie gieda savo giesmes, tai mums 
sunku melsties. O kas darosi kuomet 
esti atlaidai? Bernai ir piemens mėto 
akmenimis į langus, daužo stiklus ir 
dar bjauresnius dalykus išdarinėja. 
Turi tas pasibaigt. Mes žydai turėsim 
viršų. Atsiprašau tamstų, aš dabar 
greitai bėgu į sinagogą ir pasakyti tu
riu Izraeliui, kad vienuoliai sutinka 
eiti į disputą su rabinu.

Panaikinta cenzūra. An
glijos parlamehtas vienbal
siai nutarė panaikinti cen
zūrą nuo teatralinių veika-

II. REGINYS.
JURGIS (su ilgu botagu rankoje). Neužil

go tatai išgirsime indomią disputą, t. y. 
žodžių kovą arba didelį kalbėjimą. 
Tuoj paaiškinsiu kame dalykas. Čia 
už kelių žingsnių (rodydamas ranka į 
dešinę) yra vienuolynas, o tenai (ro
dydamas į kaire) arti vienuolyno — 
sinagoga, kuri mums katalikams ne
duoda ramybės. Kaip ims žydai joje 
rėkti ir barakatinuoti, tai mes negali
me dorai melsties. Taip-gi daro mums 
didelius nuostolius, išdaužo langus, 
priteršia vienuolyno kiemą invairio- 
mis šiukšlėmis, primeta supuvusių sil
kių ir kitokių bjaurybių, jog negalima 
spėti jo apvalyti. Dar nešvaresni daly
kai kartais atsitinka, apie kuriuos ne
noriu nei kalbėti. Tokis padėjimas bai
siai įgryso vieniems ir kitiems, kaip 
žydams, taip ir vienuoliams, nes žydai 
irgi skundžiasi, kad jie negalį melsties, 
kuomet mes giedame. Pagalios liko 
nutarta ir abidvi prišingi pusi sutiko, 
kad musų tėvas gvardijonas, vienuo
lyno perdėtinis, disputuos, t. y. ginčy
sis su*rabinu link to dalyko. Jaigu tė
vas gvardijonas pergalės — vadinas, 
jaigu rabino nuomonės bus Sumuštos, 
tai sinagoga bus nugriauta, o jaigu gi 
rabinas gaus viršų, tuomet vienuoly
nas turės būti perkeltas kiton vieton. 
Oi, bloga naujiena, nes musų tėvas 
gvardijonas, nors dievotas ir mokytas 
žmogus, bęt tylus, labai mažai kalba; 
negalės su žydais nieko gero padaryti. 
Ot kas kita butų, jei disputuotų jau
nelis Bonifacas, nesenai vienuoliu ta
pęs!... Jis, rodos, tik tam ir sutvertas,

(Toliau bus). '

San Domingo. Šitos res
publikos prezidentu išrinkta 
J. B. Valdez. Ligšiol tenai 
liglaikiniu prezidentu buvo 
arcivyskupas Nouel.

Per Atlantiką. Nuo Ka- 
narinių salų amerikoninis 
orlaivininkas J. Brucker 
rengiasi styrimu orlaiviu 
keliauti per Atlantiką į A- 
meriką.

Dvikovos naikinama. Di
dis dvikovų armijoje šali
ninkas, Vokietijos kaizeris, 
jau permainęs savo nuo
monę ir liepęs kariuome
nės generolams pranešti, jo- 
gei jis esąs oficierių dviko
voms priešingas ir kad to
sios visokiomis priemonėmis 
butų naikinamos. ’/

A pi

Didina armįją. Vokieti
jos “raudonasis” parlamen
tas armijos padidinimui pas
kyręs specialiu 240 milijo
nų markių. *
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Hamburge pasimiręs įste- 

gėjas ir savihihhas didelių 
žvėrinčių, karolius Hagen- 
beck. Jo žvėrinčiuose viso
kios rųšies miškiai augina
mi ir 
kams. 
tus.

pardavinėjanii cir- 
Palikęs didelius tur-

ma. Respublikos Co-
vs. uoste ta Maiį- įje, kuomet ta 
^’ciŠkušfilMiiha. Val-įmų^katedron.

Džuma. Respublikos Co 
lombyvs.

džia pasigavus visokias prie
mones aną panaikinti.

Lakūnas užsimušė. Ar
gentinoj užsimušė valdiškas 
lakūnas P. Arseno krizda- 
mas su aeroplanu iš 1.200, 
pėdų augštumos.

Mirė. Paryžiuje 
pasimirė Francijos 
dento Poincare motina.

staiga 
prezi-

Deportuos. “Anglijos val
džia sumanius iš Londono 
deportuoti sufragistę ame- 
rikonę Emerson, kuri at
likus paskirtą jai teismu 
bausmę kalėjime už avantu- 
ras.

Kankintojai. Ekaterinos- 
lave. (Rusija) areštuota pen
ki policistai ir vienas ant
stolis, kurie tardymo metu 
kankino valstiečius.

Tikrai rusiškai. Charkovo 
gubernatorius įsakė, kad be 
jo leidimo ligoninės neprii
minėtų ir negydyti; žydų, 
kurie neturį teisės ten gy
venti. Žydą tik tuomet ga
lima priimti ligoninėn, jai- 
gu jam gręstu mirties pavo
jus, bet ir tai reikalinga 
pranešti tuojau jam, guber
natoriui. - ?

Bėga iš akademijos. Pe
terburgo karo medicinos a- 
kademija jau gavusi naujus 
įstatus. Norinti pasilikti a- 
kademijoje galinti paduoti 
prašymus. Daugelis visai 
atsiima iš akademijos pope- 
ras. Akademija paliks tuš
čia, nes nauji įstatai esą 
aštresni už senuosius.

Studentai amatninkai. 
Brangus pragyvenimas 

’Maskvoje privertė augštes- 
niųjų Maskvos mokyklų mo
ksleivius ieškoti sau uždar
bio. , Taip štai Maskvoj stu
dentai įsteigė laikrodžių tai- 
somąją dirbtuvę. Ir šeimi
ninkas tos dirbtuvės ir visi 
jog darbininkai vien studen
tai. Daug studentų dirba 
kąipo siuvėjai, siu veji; dirb
tuvėse. Šiomis dienomis 
kursistės ir atidengia Mask
voje dvi dirbtuvi, kur siu
siančios baltarubius ii’ tai 
tiktai vien pačios kursistės.

8.989.918 viedrų degtinės. 
Tiek viedrų degtinės par
duota visoj Rusijoj vien tik 
sausio mėnesiu š. m. Gauta 
už aną 76.854.469. rubliai. 
Ir girtuoklystė vis dar la
biau platinasi to norint pa
čiai valdžiai. Tai ne juokai 
tiek pinigų pragerus vienu 
mėnesiu!

Sniego pustymai ir didis 
šaltis nesenai aplankę Bel
giją. Daržuose ir soduose 
padaryta milžiniški nuosto
liai.

Ypatįngas reikalavimas. 
Rusijos monarchistų kuopa, 
kurioje randasi ir dūmos at
stovai, kreipėsi vidurinių 
reikalų ministerijon prašy
dami uždrausti restauraci
jose orkestrams groti Čai
kovskio simfoniją, “1812 
metai”, kadangi publika, 
nežiūrint, kad simfonija tu
ri savyj tautinio himno mo- 
tivus, visuomet sėdi.

Už pasikėsinimą ant vys
kupo. Vindabonos teismas 
pasmerkė 2 metam sunkaus 
kalėjimo nekokį Hermaną 
Prinzą, kuris pernai peiliu 
sužeidęs Vindabonos vysku
pą; sufraganą Pflijger gatvė
je, kuomet tasai ėjęs iš na-

“Kataliko”- Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas „
J. Digrys
K. Vilkevičius ’

Lankosi po Pennsylvania valstija; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumerata.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

SO. BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
J. P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

BRIGHTON, MASS.
F. 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. Ploehoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevieia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevieia, 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.. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted, St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevieia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Burneika, 1530 Arnold St.

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

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 158 W. Long Ave.

FOREST CITY, PA.
J.jDzikas, P. O. Box 453

’’ - -
GRAND RAPIDS, MICH.

C. Kentraltls 448 Leonard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
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.
“Tarką” P. O. Box 103

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

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

LEWISTON, MD.
K. Vilaniškis P. O. Box 36

MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorinas 
St. Laurent College,

NEW BRITAIN, CONN.
P. V. Mlknevičia, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
C. K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. J. Vaitkevieia, 286 Wallace St.

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd 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 Skaitai Kada Laikražtį ‘ LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |į gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyila Ir paduoda daugiausiai gerų 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. Halstad St., CHICAGO, ILL.

ROSELAND, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan At;

SPRING VALLEY, ILL.
P. Šivickis, P. O. Box 912. . J

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Rosa Avo.

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

ST. CHARLES, ILU
S. Kiela,' 575 W. 6 St.

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

WILKES-BARRE, PA.
V. Adominas 34 Logan St.
K. Kučinskas, 180 Pringle St.
A. šeškevičia, 501 New Grant St.

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

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

Patrūkimą 
ĮKYLĄ,'

IKI GEGUŽIO 15-tai
D-ras Flint, idis patrūkimo specialistas Chi 

cągoj siūlo nuostabu $10 isz rydyma ik Grg. 15 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz ». 
seniai ir neseniai patrukusiems— visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos stuvaites kūdikius it vyrus (K) me
tu amžiaus^ bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PADŪKELIU.
Bernard Van Mynen, S *. Holland, Ill.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. K. F. D. L 
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 VVilson-uvc.
L. Schneider, 1021 Newport-avo.
H. H. Pcnninger, 16i0 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKI
Žmonos, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo-niatfi. Nepaikoj imas, atklelio iima- , mteinni- 
mas, paslidinias arba virtimas, košėjimdT arba 
cziaudcjunasfrali padidinti jusu patrūkima iki 
milziuiszko didumo ir ?ali vest i prie uz^maugi- 
mo irinirties. Nerizikuok. Jszsig. dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Koa 1 kentoti patru ima, kuomet 
asz galiu bo operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8‘ryto iki 6 vakaro; 
panodeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki Vvak.; 
nedelioms nuoOryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2ro Florc 
Tarp Jackson.bd. Ir Van Buren-sl. 

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo nonin taip
gi vi-oki medžio padailinimai.

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

JOHN M. BRENZA ?
J LAW Y Eli J
4* Lietuvys Advokatas
Į* 4608 8o. Ashland Ave., Chicago, III. J 

+ PHONE DROVER 1»3> *5*
į Atlieku visokias legaliszkus reikalus at- J 
X saknncziH!. ypatingai suzoidmo ir kitus. x 
•r Užsiimu vedirnu visokiu civiliszku ir 4* 
T kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu J 
4. nbstraktus ir patlirbu \ i^okias popioras x 
4* ir dokumentus pardavimo ir pirkimo 4* 
J namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- J 

rio turite koki logaiiszka reikalą, alsi x
4* szaukito pas tautieti. į

Uranium Steamship 
Company

Begulinriška Pasažierinč Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM 
■'orlonsl I aivai — Ruimingi kambariai

Marconi herielinc stotla- Geras Valgis

Ausi rijos.Hungartjos ir Rusijos 
pnsažieriai gali važiui Ii į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Comnanv už. daug

• žemesnes kaina- kaip pas kilus.
>el Tikietu ar informacijos kreipkite^

Uranium Steamship 
Company

Broadway, - New York
J. V. Zinner <Sl Co..

O N. Uearbcrn St., Chicago. I!’.
. trim pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valelijoee.

8
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KATALIKAS 9

GERAS LIETU VIsKAS/HRIAUčTUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka, dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumcrio 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 A v?.

Kingston, Pa.

VisasĮIJia^anlis pripažino, kaipo vieną 
" riš geriausių Įmingu!

Ben Hur

MALDINGŲ ŽMONIŲ DOMAI.

Gegužio menuo yra pašvęstas pagerbimui Panelės 
Šv. Dabar artinanties gegužio mėnesiui ne vienas 
maldingas asmuo norės atkalbinėti tam paskirtas 
maldas.

LOURDES’O ŠV. PANELES
MARIJOS MĖNUO    ...................30c.

Gera Kningelė galite gauti “Kataliko” Kningyne. 
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER*

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

Pastaraisiais laikais typewriter’luose įvęsti stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Baidės 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, III.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDR1KAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

iDifWn & SieinDacfi
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Du rūpesčiu.
— Dabartiniame laike 

kiekviena duktė atneša te- 
vui du rūpesčiu.

— Kokiu gi rūpesčiu ?
— Ugi tokiu! Pirma, iš

leisti dukterį už vyro, o an
tra, surast gerą vietą duk
ters vyrui.

VieUas vargšas žydelis, 
gana lėtas, turėjo pačią la
bai neramaus budo. Tat 
tankiai tas žydelis išbėgda
vo iš namu. Sykį sutikęs 
jį kaimynas išbėgusį pa
klausė :

Argi jau tu taip pačios 
bijai, kad net iš namų iš
bėgi?

— Ny, man jos nebijai, 
bet bijai tam riksmus, kokį 
’i ant man sukelia. -

************************&
* Telephone Yards 687
ž DR. G. M. GLASER,
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. J 
J Pranešu visuomenei, kad aš osu *
* seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- %
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet
* ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, į 

moterų, ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas. į
J************************J

**************************
* MOKYKLA ŠOKIU. * 
X Waltz,'..rwo Step ir kitokią. J 
į Pirma lietuviszka Aokykla Amerikoj j
* Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas J
* taip negali iszmokint niekur kitur.
* PROF. JULIUS SILSKO *
* 1836 S. Halsted St. Chicago, III. * 
y Nuo 9 ryto iki 11 ra .Phono Canal 3762 J 
**************************

VISIEMS NAUDINGA. -
Gramatika, arba Bankvedis anglų 

kalbos .......................  $1.25
Aritmetika (rokundai) '..........25
Popera groiuatom su dainoms tuzi
nas ....................................  20

A. Puida,
55 Conant. St Gardner, Naša.

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams 
suteikiame sekančią kninga dovanoms I

Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už “KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertės sekančią 

kningą:

SVEIKATA
=== arba Tiesus ir Trumpas kelias j Sveikatą =t

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

*
* 
❖
❖

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO

❖ 
t

❖

Istoriška Apysaka iš Jėzaus Kristaus Laikų
Sulietuvino Jonas Montvila. 

Psl. 472
29 MOTERIŲ GRAŽYBĖS.

Tikrai artistiškus paveiks
lus gražiausių moterių mes 
siunčiame uždarytame laiške 
už 42c.

B. ANTURI,
526 W. 182nd St., 

NEW » YORK.

Nauja Lietuviška

®APTIEKA
Aš atidariau naują lietuvišką 

Aptiekę. Aš užlaikau Severos gy- 
duokleš, ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

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

a Telefonas Drover 2773 . T
************************+*

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

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

EXCERSIOR WATCH CO., 
904 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, ūžta-' 
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.
******************

DR. O. C. HEINE |
DENTISTAS *

Kamp. 31moa ir Halsted gatvių J 
Ofisas viršuj Aptiekus * 

15 metų vienoje apygardoje. ’ 
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- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališka reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PL, Chicago, Ill.
* Gyvenimo Tel. Canal 2552. A

LASH’S
Bitters

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 adresuokite:

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

Ar mokate Anglišką kalbą?.
<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, ę Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. _<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje., O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jujtiuių AmerlkosJTalstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą sal| privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas dęlei kiekvieno lietuvio, kuris norėtą pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais .

$1.25
$1.50

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

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

DOVANAI! DOVANAI!
ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir naudingą “PA- 
KETBUKĄ” su užrašų knygute, išsiųsiu dovanoi kiekvie
nam, kuris prisius man 10 gerų adresų savo pažystamų ir 10 
centų markėmis, apmokėjimui siuntimo lėšų.

Adresuokit šiteip:

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

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 studijoti hi

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

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

da aiški.

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

styti, norint jo sudėjimą žinoti. .
AB JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IB STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAIVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

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

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

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

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

Taupinimas padedant pinigus Chicagos Valstijinin Bankan suteikia 
jums progą turėti pinicus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai apsaugotas kapitalu 
irsurplusu $3.500,000,

Galite depozituoti per laišką arba asmeniškai ateinant 
Rašykite lietuviškai.

Instelgta 1879 m.

STATE BANK OF CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle (SL Washington Sts., Chicago

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotllainwuciisi paauKsuon, gvarantuotl 
•nt 20 metų, 7 akmenų, JSlgin viduriai, par- $||

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuotl a t* g 
ant 20 naštų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........v»4sfc0
SOLD FILLED gvarautuoii ant 20 motų ne
IT metų Elgin viduriai..................................... «plOa fu

Prisiųsk savo adresą Ir už 4o marke, gausi mano 
aaujf iliustruotą kataliogą UŽ DYKĄ..

1 P. K. BEUCHAS
8248 S. Morgan SI. CHICAGO, ILL

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas

Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ižtyrimas DOVANAI.

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

VARICOCELĘ, HYDROCELĘJ3o peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvienų vyrą kenčiant} nUo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
. Tas laisvas palaimimas 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 tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vieointelj 
būdą, kuriuottn tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose.
Tamsta gausi genaus}'pa tarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 
» (Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczomooa

VYRU LlgOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų-. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta -pajiega. 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapurųe bėgimą.

Plaučiai

Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai getlatieias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam. padėjimo 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Telephone Canal fūOū

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausią arlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakslie- 
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 Europi skus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautiečio kurte yra 
atsakantis o visados transit teisinga pa- 
tarnavima. Priyszai Szv. Jurglooasn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų

Ant 
baro

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų 

Kalbu Lietuviškai.

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 laba* lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

D r. ZINS, 183^SCHICAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 Nedalioms, 8 ryto Iki 4 po pietų.

geriausia
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrytnas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-

Teisingai padaryta degtinė išl 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta- 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

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

9



“Kataliko” spaudos Knygų Kataliogas.
. ’.APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iši 

amerikoniško gyvenimo. H. SienketiČ. IŠ- . 
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos'-miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

. . APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa-, 
' kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15r 
.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- 
rius, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ...............  25c.
AUKSINIO OBUOLIO HISTORUA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina......... 50c.

. .BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų .atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lie tuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kninga 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, jųs« patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina .........  $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.

i. BETLEJAUS STONELe, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kniugelė 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 .*.....................................  50c.
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 kjiųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ......................... 10c.

14. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke- 
iĮolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
riiusų poeto K. Š. Pusi. 21. Kaina ...... 10c.

15.. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibųdįnL 
mas fjrio ■ Apmįsiijįmio kančios (Viešphties- 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ...... 5c.

16. GULIVERO KELIONĖS į. nežinomas
lis? Včrtė 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 .....................
Tavpati -apdaryta- ;

17. 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 .......................... ................................

18. 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 bųdas 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
TONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina .. . . .......................................25c.

. 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 .................................................

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

. 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.

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

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

. LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanaac- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 

' skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

19. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kninga ne tiktai ką smagiai praleisi lai- 

bet dar įgysi sau naudą ir apsipaži-

.0.

Ll.

si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. : ’1 
296. Kaina  .................................................. 60c.
Su apdarais  ................................................ 75c.

LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait-30. ___
.. kris. ‘Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35c.

31. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys
IV šimtmečio. Lietuviu kalbon išguldė
P. B. Puiki ripyšaka iš gyvenimo pirmu-

« tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c,

32. MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c. 
13. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas ap

rašymas kelionės j Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų, Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusu poros keliaujančios užsienyje, .o nėr . 
žinančios svetimu 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
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina .................. 25c.

35. MILUKU ADA, arba nepaprasti dzūko
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi'. 37. Kaina .........

36. NAUJA SKAITYMUI KNINGA.
viškoms Mokslainėms Amerikoje.

40c.
. 65c.

15c.

34.

5c.
Lietu-,

____  ___ ,_______ ____  ___ 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 ........   50c.
NAUJA KNINGA del Lietuviški^ Moksli
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 ...................................... 35c.
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A . 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 .............  30c.
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 vęrtė, 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi ąt- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ..J.................................................15c.
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 

. RANKVEDĖLIS pasimokymui skąitytiį 
rašyti ir- kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką Rfel- 
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reilca 

-luose. Puslapių 63. Kaina ......................... 25c.
42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš

- *AijįeHl«^iškŲ ^fiškų. Pagal D-rą Bird gą- 
rašė X. L. Ahčye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus: aprašymas apie anieriko-’ 
niskus Ynilkus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonąiš. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ........... .....................     50c.
Ta pati • apdaryta ............  75c.

43.

37.

38.

39.

40.

41

nis, kaip »^orfi>čius, taip ir prasčiokė
lis iįi"'kie^^g;joje rą5^įįkrą.iteįsyb‘&...^_: 

''■"'“padubtą švrTVęrsto ir giliai apmąstęs su- 
I pras, ar jolWeHiAgu, 'ar' blogu keliu sku- 
’ ’ ‘binasi prie"ąm^?ųojo grabo. Sūpiratęs'Vis5' 
< ką kiekviefVAs’skaitytojas ant valandėlės) 
' •" pažvelgs į S^vo“buvį ir tuokart gžl kitaip' '

manys apie lapfžiliastį. Vigką^ parodyta, 
ant paveikslėlį’labai aiškiai. Plisl. ' 184: . 
Kaina ... ............... \ . .'i. 75c.
Ta pati apWiyfa. ................... $1.00.

50; SNIEGAS. Tepamą 4-se v,e.įkm8sė.'ri Vertė 
Vincas AkŽfiftS® Pusi. 62, Kaina . . 50c.

51' TRĮS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė F. į?. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ............. 25c.
Ta pati apdaryta ......................... 30c.

52. TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį;4š 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. 'Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina .................... . .Vi .į r, r 10c.

53. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA- ’
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus 'pa
rengė' S. P. Tananevičia. Chicago;- III. 
1909, pusi. 102. Kaina ......... '..V;"..t V 35c.
UŽKEIKTO URVAS... Apysaka iš lietu
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. 

UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz- 
daskutis. Labai užimantis ir juokingas ap
rašymas. Pusi. 27. Kaina........................... 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 R.ANK- 
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 te.isingas 
ištarimas. Toliaug seka Žodynėlis Lietu- 
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios tai pinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems,., kurie nori ' 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo ,uors šiek-tiek susipažinti 
sų elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 

■i- šitas suple-mentas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, 'kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Ameinkoš Val-

; stybių pilieąįu. Šitas RANKVEDIS drą- ’ 
sjai. gąjima ąąkytį,. kad yyra parankiausias 
cjelei ismo^ipio angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popiej$?..apdarais . . t $1.25.
Gražiais ąų.dįmp...apdarais ......  •......... ; $1.25

•5Q;
rašė”P. B. Apysaka apie žydą, kuris‘nu
pirko maiuną. dbį “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaukė. . Patupia tat jisai savo vai
kams, kąd žydas hegąjį turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas apra.šymas. Pusi. 64. Kaina ;.' . . . . ".

60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina .......... . .........
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

bai puiki apyysaka. Pusi. 32. Kairia

BREVIORELIS.
-Katalikiška -Maldę •knygelė, Pavesta" Lietuvos" Katalikiškai 

.... ......-j; Jaunuomenei. ~~
, Knygelės niiera 2%k3% cet. 'Pusi. 140, storis įį col. 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: liętuv.Įškaj ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maids-: 
ir kaj.endor-ių, teipj kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera.-čia yra jųį paveikslai ir kainos:

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

- - •

(į

*

1136 Juodi, kieti, dru-

23.

24.

25. 
r-

J6.

27.

28.

k

50c.

PRARAOTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 

‘Šioje kningėlėjė 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 ...... J.......................................  40c.
Ta pati apdaryta .....................................    65c.

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 ................................................... 15c.

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 
Valaneauskas. 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 ............. .

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

hygienes. 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 moksjas 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, taip ir laisvama-

50c.
48.

49.

54.

55.

57.

58.

. 15c.
62. ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė S. Kaimietis. 

Pusi. 19. Kaina ..................   10c.
6J. ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijė- 

lė. Sulietuvino'Vaidevutis. Pusi. 26, Kainą 10c.

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tų spaudimus. —• - •
Prastais apdarais’ paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
Ta pati su kabe . . .-................. $1.25
Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti, kraštai .. $2.00 
Morokko skuros minkšti apdarai su-kabe...........$2.50
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... 75c 
šagrino skuros apdarais su kabe......................i.. $1.00
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

a 
b 
c 
d 

1102

a 
b 
c 
d 
e

1104

' 1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, ?. čysta, slidi, 
žvilganti • popiera; ant 
šono graži kvietkos ša-

ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................ 35c
kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, ' aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
sčiai auksinti, ant . vi
durio kabutė.........$1.00

HRCVi iN IK

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

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

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

Katalikiška .maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau- 
nuomenči. .Su. . apjobata' Vilnius Vyskupo kun. E.. Roppo. 
Mieza .knygutės^3x5,...Spaųšdįnfa 1909. ’‘f j , '

35c.
10 c.

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
•n^s nąs^utui ‘stujupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais.............. .................. 50c

jas

‘112$ Prancūziškos ska
relės, minkštais apda
rais 60c

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

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priverst1, esa
mo išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STER.EASKOPUS ar) a Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisą aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuo 1 kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozėlis pavirsta j 
naturališka paveikslų, kuriamo matai 
'itlas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
b„.;, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats 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 ste^pskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai kų juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Tris 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 
nešti.

6 renta "veronika apsiuosto 
Kristui,

Jėzus ramina moterie, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir Sv. Peras prie 
Golgotos.
Kristus paveda savo mptinų Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
krvžiaus.

16. Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus įvlnie.
Bažnyčia -apreiškimo - Sv. P; Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Sv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas. '
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus ‘‘štai 
žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų payeik- 

lėlių bakselyjė. Kaina $1.50 ui 
b akselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių kų pirmutinėse serijose. Ir 
štai kų juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų kro rimas į di

delį oceaninj laivų.
28. New York. Pilies darias (Casttle

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

11.

12.
13.

14.

21.

22.
23.
24.
25.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiii

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

a

tą prekė.. $1.00

Su baltais kau- 
medalikėliais ir 
kabutė.... $1.50

50c
75c

75c 
$1.00

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

1114 Prancūziškos ska
relės sų gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šoną.., .... . $1.75

J. M. TANANEVICZIA
3249^3 S, Morgan si, Chicago, III.

Kuni- 
Arnul- 
antru 
kaštu

1113 
lėliais, 
gražia

U

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas- 
Raštas Senojo ir Naujo 
jo Testamento. Devin 
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drutuo 
se įdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raides, 
graži knyga pasiskaity 
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie šventų Haš 
ta............ . ........... $3.00

1111 Prancūziškos sku 
rdės, gražiausia iš vi 
sų už

1112 Morokko švelnios 
skurdės su gržiais paau
ksinimais "ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.50

112Q Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Preke Me

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy- 

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių 
veidų

jo ne- 
nukry • 
kalno

P&tkavinis vandauskri-

Garden).
29. Boston.
30. Atlantic 

maryj.
31. Niagara.

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Gost Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir pozyiinė svetainė. L.
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas uamioje.
35. Mo'ki indijom; gyvei.imas.

Sioux indijouų vodar, Hc-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal.
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cxi.

19'. Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.

10. Airija. Killarney, pilis Ross.
11. Inėjimas į Mųckioss Klioštorlų, 

Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

ih. loKietija. Laivas aploidžiantis Ko- 
blencų, int Rheiuo upės.

iB. Švedija. Stocl liolmas nuo vandens

17.
t8.
19.
50.

36.

37.

18.

i2.
43.

1150 Biblija arba S v. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas 
gaikštis Juozapas 
pas Giedraitis, 
kartu atspausta 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukynp, tel- . 
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis.......... $2.0(

puses.
Stockholmas. Karališkas palovius. 
Švedija^ Ant kelio ) Odde.
Švedija. Lejouo pilis, Geteborge. 
Šveicarija. Mount Biauce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.

*>2. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana- . 
da, Ispanijoj.

">3. Katedra Notre Daine, fnskada. Pa
ryžiuj, Prancijoj.

•54. Tullerinu daržai. Parvžiuje, Fran- 
cijoj.

55. Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m

16. Venus do Milo Louvre, Paryžiuje, 
Franeijoj.
Des Shamps Elyseee, Paryžiuje, 
Franeijoj.

8. Didžiosios operas paloeius, Pary- 
žiuje, Franeijoj.
Tvirtyne Šv. Jono ir Katedra, Mar
seille’s, Franeijoj.
Laivų užplauką ir ežeras, X ille- 
franee, Franeijoj.
Garniehe kelias ir ežerėlis Ville- 
farnehe, Franeijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.

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

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

JuiXAO 1VL. TA-NANEVlCE 
32-49-53 S. Morgan St.

Chicago, Dl<

57.

59.

30.

61.

10
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KATALIKAS

ADMINISTRACIJA LIET. TEATVAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV: 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirmą 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vice-prež;

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Fin. Sekr.-, 

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

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

2118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV; 

STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. .
Joseph P. Jusčius Pagelblnim 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, FA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,''

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

Antanas šeškevięe. I Finansų Rašt
503 New Grand Str.,

Petras Aceviče. II. Finansų Rašt
60 Sheridan Str.,

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

Dal. Pillohis. Globėjai;
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: “Už korespondencija*, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
teatsako”.

Širdingai užprašome visus lie 
tuvius ir lietuvaites, kaip jaunur 
ir senus, atsilankyti ant šio ba 
liaus, nes tai bus vienas iš sma
giausių balių. Bus lietuviška mu
zike, griež puikiausius lietuviškus 
ir angliškus šokius. Bus geriausių 
gėrimų ir kvepenčių cigarų.

Širdingai užprašome atsilanky
ti visus be skirtumo.

KOMITETAS.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušv.ra, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

Draugysčių Reikalai.

ADMINISTRACIJA DĖ STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkus. 
4G29 So. .Marshfield Ave. 
Pr. Stasiulis, Vice-Pirm. 

450G So. Wood St.
J. Polekas, rašt. 
4G0S 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. Sekt., 

R. F. D. No. 1 Box 172. 
Alex Cerb&uskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo iy 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 BH- 
nois Court, kampas 33eios gatves.

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 geriausia bū
das del suččdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, ant 
pirmo mergišiaus (Morgage) su 
žiurėjimu 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.

DIDELIS IŠKILMINGAS BA
LIUS!

Parengtas Storone Dr-stės Sal
džiausios širdies V. Jėzaus. Ku
ris atsibus nedėlioj 27 d. Balan
džio 1913 m. Freiheit Turner Sve
tainėj, 3417-21 So. Halsted gat
vės. Balius prasidės 4:30 valan
da vakare. Inžanga 25c. porai. 
Prie to kviečiame atsilankyti ši- 
sus be Skirtumo ant to iškilmin
go baliaus, kuris bits puikiausia 
iš visų balių muzike grieš pirmos 
klesos. Bus geriausių gėrimų ir 
kvepenčių cigarų, kur galėsite ge
rai pasišokti ir linksmai laiką 
praleisti. Kviečia Komitetas.

DARBININKŲ VAKARAS
Rengiamas Dr-tėš D. L. K. Keistu

čio atsibus Gegužio 1, d. 1913, m., pra
sidės 7:30 valanda vakare, M. Meldą- 
žid svetainėj, ant 23 Pi., arti Oakley 

■Ave., West Side. Bus įvairus progra
mas: prakalbos, dekleinacijos, dainos, 
muzika, monologas ir po užbaigimui 
programo šokiai. Kviečiame visus lie
tuvaites ir lietuvius koskaitlihgiausiai 
atsilankyti ant šito iškilmingo darbi
ninkų vakaro nes kiekvienas bus už
ganėdintas. Pusė pelno yra skiriama 
dėl West Sides viešo Knygyno. Nepa
mirškite 1 dieną Gegužio tai yra Ket- 
vergas. KOMITETAS.

;----------------------------- r-;------------------------ --------------------
lai, bei broliai, ir sesutės vasaros lai 

’tu dirba Lietuvoje. Nusisekus p. Ra 
čiuhui Lietuvoje kelionėj, rudenį mes 
■Brooklyniečiai turėsime pirmą progą 
Sumatyti iš Lietuvos judamuosius pa- 
Vėlkslus. Paveikslų dailės mylėtojai 
sužinoję, kad p. Račiūnas tikrai ap
leidžia Ameriką apje 1 d. Gegužės 
mėn., surengia šį puikų ir pilną links
mumo vakarėlį priduodant p. Račiūnui 
drąsos ir energijos, kartu ir atsisvei
kinant, paiinkėjant gero pasisekimo. 
Vakarėlis bus gan įvairus. Dalyvaus 
visi įžymesnieji lietuviai programo pa
pildyme.

štai vakaro programa: i. Trumpa 
prakalba per p. V. K. Račkauską “Tė
vynės” Redaktorų. 2. “Meksikos re
voliucija” — judam, pav. per p. Ra
čiūną. 3. Paveiksluota dainelė — K. 
Kriaučiūnas. 4. “New Yorko lošikai" 
(gamblers) — stov. paveikslai per p. 
Račiūną. 5. Illiustruota deklemacija— 
per Birutę Strogiutę. 6. “Iš Brookly- 
110 Lietuvių kriaučių straiko paveik
slai” — per p. Račiūną. 7. Paveik
sluota deklemacija — per p-lę K. Jan- 
kauskiutę. 8. “Lietuviški judami pa
veikslai (ką veikia vasaros laiku Broo- 
klyno jaunuomenė)” — per p. Račiū
ną. 9. Illiustruota dainelė — per p. K. 
Kraučiuną. 10. Linksmoji vakarėlio 
dalis: šokiai, pašnekesiai ir daugybė 
lietuviškų žaislų. Tęsis iki rytui.

Svetainė bus atdara nuo 
ralio veik, pradžia 8:15 v. 
vadovyste p. Venckaus, 
tvarka, po direkcija- p. J. 
liaus. Įžanga ypatai 25c. 
skirtumo maloniai kviečia 
Paveikslų Mylėtojai.

P. S. p. Račiūnas malonėtų, kad 
busiantieji svečiai ant šio vakarėlio a- 
teidami atsineštų parašę\savo Tėvyš- 
kės ir apllnkės vieteles, ir pilną an
trašą, ir kad but pažymėta, kas toje 
apieiinkčje but verta nuimti ant pa
veikslėlių. Kaip ir iš kur galima da- 
važiuoti į tą vietą. Reik viską aiš
kiai parašyti, ir atnešti užlipintam 
konverte, tai bus priimta.

MERGINOS APSIVEDIMUI;
Ieškau merginos apslvedimut Tūri 

but ne senesnė 24 metų amžiaus. Man 
24 metai, 5,8 pėdų augštas. Norinčio^ 
mane pažyt kreipkitės adresu.

S. Salalas, 
2726 —. 5th Ave. Chicago, Ill.

MERGINOS AR NAŠLĖS APSIVEDI
MUI.

Ieškau merginos ar našlės apsivedi- 
mul nuo 20-30 metų amžiaus, 
but 
slą.

214

Turi 
gero budo, dora ir mėgstanti mok- 
Kreipkitės:

J. Pilipaitis, 
Drigs Ave., Detroit Mich.

ANT PARDAVIMO.
GEBA PROGA!

PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’S 
(CICERO, IU.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDUBMIESTELYJ. NA
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNŲ PAR
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKĖ S6lū.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

DOMAI LAIVAKORTES 
(Sifkartes) 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 Austrijos ir 
miestu Trtest, kur niekas 
iš Lietuvių nevažiubja. Mū
siškiems pasilieka ta pati 
kaina, ty. $34. per vandenį.

Tananevicz Savings Bank

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, mnaimment, circhl 

LAtfNfa ETC.
of “Katalikas’’ pibMshed weekly, at 
Chicago, Illinois, reųuirųd by the Act 
of August 24, 1912.
Name of Post Offtoe Adresą.
I. Editor P. Tumasonls, 3240 So. Mor

gan St., Chicago, Ill.
II. Editor F. Gudas, 913 W. 32nd. St- 

Chicago, HI.
Managing Editor S. P. Tnnanevlca, 

3249 S. Morgan St., Chicago, HL
Business Manager, S. I’. Tananevicz, 

3249 So. Morgan St., Chicago,
Publisher John M. Tananevicz, 

S. Morgan St., Chicago, Ill.
Owners: John M. Tananevicz,

S. Morgan St., Chicago, Ill.
John M. Tananevicz. 

to ant subscribed before me 
day of Mareh, 1913.

Frank J. Palt, 
Notary Public.

li!.
3253

3252

per-

Sworn 
this 27th

(Seal)

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

M. D. “KANKLES” D-STE.
(Choras par. šv. Jurgio k.) stato 

scenoje dar pirma 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, po ta m 
BALIUS su įvairiais šokiais. Įžanga 
25c ir augščiau Ypatai. Visus savo 
Tautiečius širdingai kviečia.

D-STES KOMITETAS
(16-17)

7 v. Vaka- 
muzika po 
Vakarėlio 

M. Danie- 
Visus be 

atsilankyti

REIKALINGI
Reikalinga lietuvaitė stenografė ir 

suprantanti kningvedystę. Atsišauki
te tuojaus:

New City Savings Bank.
4601 So. Ashland Ave., Chicago," Ill.

(17)

Siuvėjų dirbtuvė moteriškų ir vy
riškų. Biznis eina gerai seniai iš
dirbtas. Pūkiai išrengta. Visi įran
kiai, dvi mašinos ir 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) .

Nuo Administracijos.
Kuo Petro Klebario iš Newark, N. J. 

gavome paieškojimą, bet pamiršo pa
duoti savo adresą. Tarp musu prenu
meratorių jo vardo neradome. Para
šykit mums vėl.

Chicago, Ill.

Telephone Yards 2730

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 

Ir ruginę degtinę, o cgiaral tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delel veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

Pigiai du geru arkliu 
ir duonkepio vežimas, 
vieną. Adr.

J. Lebeckl Ir
Lake St ir 23 Ave. Melrose Park, Ill.

su pakinktais <
Abu arba po .

866 Milwaukee Ave,
kampas Center Ave.

Pesekmingai gydo vyru, iwe- 
y c n triy^OSA Z i toro ir vato" »ga«- Taipgi 
I^eafy Grove, Ill. Arti lietu- T —— ------------ —®

kapinių. Parsiduoda už •r paslaptingas Ir kraujo figas.
Pusė dabar pusė vėliau. Ž J

Ofisas atdaras nuo 9 iki II rytais 
ir nuo 5 iki 9 vak.

Co.
Išgydysiu Jus 
in

Daržas, saliuuas, 
biznis, 
tuviškų 
$6.000.
Kreipkitės pas L. Ažuka, 3301 Auburn 
Ave. Gausit visokius paaiškinimus. 
9:30 vai. arba vakarais. Telefonas. 
Yards 3036.

(16-17-18)

Grosernė ir bučernė. Vieta gera. 
Ant Bridgeporto. Apie 197 kningučių. 
Apie $35 apvartos dienoj. Norima u- 
mai parduoti. Savininkas eina į kitą 
biznį. Kreipkitės į

TANANEVICIAUS BANKĄ.
(17-18)

NUO PASLAP- 
■ TINGU LIGŲ.

Ateik pee ma

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St.

Stnls. Stoneviče, Vice-Prez, 
858 — 33rd. St.

Nikodimas 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- 
BARBE, PA. ADMINIST-iACUA.

Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Viceprezidentas, 
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.

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

38ta Serija prasidės Utarninke, Ge
gužio 6tą d., 1913 m. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. Šemaičio 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 6(4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

yra

iš-

DIDELIS KEPURINIS BALIUS.
Su pirmu preisu, parengtas storone 

Dr4itės švenčiausios Panos Marijos 
Ražančavos Panų ir Moterų atsibus 
Nedelioje, 27 d. Balandžio (April), 
1913 m. M. 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 
gražesne kepuria. tas gaus didesni 
preisą, mergaitės išsirinkite kuono- 
gražiausias kepures. Todėl užkvie- 
čiąme visus Lietuvius ir Lietuvaitės 
kuonoskaitliiigiausiai atsilankyti ant 
musų didelio kepurinio Baliaus, o už
tikriname jog nesigailėsite. Bus vi
sokių gėrymų. kvepenčių cigarų ir pui
ki muzykė. Užkviečia visus KOMITE
TAS.

Reikalingi penki pardavėjai įvai
riuose skyriuose musų krautuvės. Al
gą gerą mokėsime.

KLEIN BROS.
Halsted, zOth Canalport Ave.

REIKALINGA ’
Mergina prie namų darbo mažoj šei

mynoj. Darbas ant visados su gera 
mokestim. Kreipkitės.

M. J. Tafaapcvicz, , , , 
670 W. 18th St;;-y* - <jlHcagd,“Tll.

A Bučernė ir grosernė. Pigiai. Lietuvių 
apgyvento! vietoj. Nepraleisk progos 
įstoti Į biznį patogioj vietoj.

Norin greit parduoti, nes apleidžiu 
šią šalį.

M. A. Valaskas, 
349 E. Kensington, avė. 

Kensington, Ill.

Ono šaputienė persiskyrė 
su šiuo svietu kovo 28 d., 19- 
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 šaputls, 
3428 S. Halsted st. Chicaco, I.

gTsrant uolu L 
kiekvien am n I 
K, nedinima I 

ris atsilan I 
krs in mano o f 
fi»a. Asz isi I 
gydysiu jus ns Į 
pigiau Ir ga
nau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksatas 
randas ir turi 
didelius isska- 
■sexius. A is 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias ass pats 
Importuoju. 
Dabar laikas

Isssigydyti Ir būti sveiku. Rodą Ir iss- 
sUMMMBavqjinas dykai, ar gydysiesi at 
na. Aas pritaikysiu mano marausao- 

Notrak-
Asz kalba IMavlszfaU.

Western Meiileel Inetituta
UH Bios Island Artų 2 lub. virasaĮBSia- 

kos, prie Ūtos gatves, Chiesgo, UL 
DR. RBNPBR. Speeialirtas;

VaL *r. iki8:30 v„ nsdeL 8 r. iki 12<Uaa 
■■■■■■■■■■■■■■■HES

REIKALINGI
Šeši geri siuvėjai ir keturios merginos 

prie moterišką drabužių, 
nis

Darbas nuolatl- 
mokestis gera. KraipkltSs tuoj.

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

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

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 į kitą biznį.

Felix Kampikas,
4601 — 5th Ave., Chicago, Ill.

(15-16-17)

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. CLOMSKIS, - 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.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

57 Oak Lane.
S. Pieekis, 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, Protokolų Raštin., 
821 33rd — PI.

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

PASARGA SĄNARIAMS
Draugystės Saldžiausios širdies 

V. J. turės savo balių nedėlioj, 27 
d. Balandžio Freiheit Turner Sve. 
tainėj, 3417-21 So. Halsted gatves 
ant to baliaus privalo neatbūti
nai atsilankyti žiednas sąnarys. 
Inžanga dykai tikieta prie tikietų 
pardavėjo pasakę,, varda pavardę, 
o ne atsilankę ant baliaus, turės 
užsimokėti po 50c. baumės be 
išsiteisinimo. Vyriausybė.

DIDELIS BALIUS!
visuomenes Atydai! Draugystė Tė

vynes Mylėtoju No. 1. rengia Dideli 
bidiu ’ su pamargintu programų, t. y. 
Prakalboms, Dainoms, Monologais, 
Dekiemacijoms ir t. t.? Nedelioj, 27-tą 
dieną Balandžio, 1913, New Bohemian 
Turner Svetainėj, kertė 47-tos ir Win
chester Ave. Programo paragrafai pra
sidės 4:30 vai. 
giškas balius, 
ral.

Gerbiamieji 
bus išpildytas
tojus, o laike baliaus lakiojanti krasa 
ir kitos zobovos. Visus kviečia

* Komitetas.

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

(14-5-6-7-8)
Chicago, Ill.

PAIEŠKOJIMAI.
po piet., o vėliaus drau-
Tikietas 25 centai po-

šio vakaro programas 
per gabiausius Kalbė-

Paieškau Brolio Jono Šukio, trįs 
metai kai Amerikoj, gyveno Chicagoj. 
Pats ar kiti praneškit Adr.

Petras šūkis
102Į& Meadow St. 

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

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai pigiai lietuvių ap

gyvento) vietoj, parsiduoda iš prie
žasties, jog savininkas išvažiuoja ant 
Farmos.

Mikolas Durkovicz, 
1616 S. Halsted St. Chicago, Ill.

(16-17)

PARSIDUODA
Pilnai išrengta grocernė.
702 W. 35th St, ties Union Avė.

(17-18)

Bučernė ir grosernė geroj vietoj, lie
tuvių apgyVentoj. Savininkas eina ki
tan, biznin — todėl parsiduoda. Pi
giai nupirksit.

1705 S. Canal St.

Daktaras Wissig SPECIALISTAS
Ii

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

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

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

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

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats.savo gyduoles ir gydo jis su pagalba 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 piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). Phone Canal 3263

SUSIRINKIMAS.
G. D. L. K. Vytauto laikis savo mė

nesinį Susirinkimą 27, Balandžio. 
Susirinkimas atsibus šv. Kryžiaus'Pa
rapijos Svetainėj ant Town of Lake. 
Visi nariai privalo atsilankyti, Su go- 
donė. ” Z: '

Wla. Szarka, Prot. Rašt. .

TEATRAS.
Amerika Pirtije. bus lošiamas Ne- 

delioj 4-ta Gegužio 1913, Youngstown, 
Ohio. Salėję. 19. D. V. G. 03 245 E. 
Federal St. Pradžia 6 vai. vakarė.

. Loš Y. L. P. Kliubo mėgėjai. “Ame
rika Pirtije’’ Be to bus Dainos De- 
klemacijos Spičiai ir Monoliogai Tai
gi Vietiniai ir apleinkiniai Broliai Lie: 
tuviai nepraleiskite progos pamatyt 
pirmą Teatrą Youngstown, įžanga 50c 
35ę'vaikamš 15ę Užtikriname, kas at; 
silankis' getesis inusu triūsti. Rengėjai.

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

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

(16-17-18-19)

Geležinių tavorų krautuvė ir cino 
dirbtuve, arklys, vežimas ir visi įran
kiai. Norima urnai parduoti, nes sa
vininkas eina ant farmos. Už $1800. 
Vieta gera lietuviui. •

H. Schellhart,
3562 S. Halsted St, Chicago, Ill.

Paieškau Broliu Jono ir Stanislovo 
Mickevičių, Suvalkų g., Naumiesčio p. 
Dobra valios gm. Jis ar kiti rašykit. V 
250 Poplar St., Wilkes Barre, Pa.

SKAITYK ATYDŽIAI.
Parsiduoda kepykla. Biznis gerai 

išdirbtas. Geroj vietoj. Keturi metai 
kai įsteigta. Tarp lietuvių ir kitatau
čių. Parduodu del ligos. Kreipkitės 
tuoj. ■*

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbų gvarantuoja.
3852 Emerald Avenue Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

J. 
2212

.- VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkcviče, Pagelbininkas.

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

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

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis,

4514
K. Trakšelis,

4757
L. Bonevičia,

1849
I. Labanauskas,

TĖMYKIT ŠNARUI!
šv. Mateušo, dr-ste laikys savo čvert- 

metinį susirinkimą nedėlioj, Balandžio 
27 d. šv.' Jurgio svetainėj. Visi pribu
kite. Daug svarbių, reikalų apsvars
tymui. Už nepribuvimą 25e. bausmės.

Overlingas, Rašt.

Misevicz, ’-4 ;
—- 137th, St. .į"
Indiana Harbor, Ind.

“AUŠROS’*, VAKARAS WEST l’.ULL- 
5; * ■ MANE. ' ,'į ■ .

Steigiamojo' ■ Roselande “Aušros” 
Knygyno ir Skaityklos Naudai, Ne- 
dėlioj,. Balandžio 27, 1913, 6 vai. va; 
kare West Pullman Turner Hali, kam
pas 120-tos ir Halsted Gatvių rengia
mas yra puikus vakaras.

■ Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis 
Stato scenoje Uptono Siriclairio (K. 
J. Valio vertime) vienaveiksmę dra
mą “Vagis”’. Dainuos L. M. D. “Ai
do” Choras, deklemacijos, lekojanti 
krasa. šokiai, etc.

Paieškau Prano Baciuno, paeina -iš. 
Kauho g. Jurbarko m. .gyveno Milwau
kee, į Wis.‘Adr.:

I Dominikas Mi^laitis, 
leuosba, Wis.535 j- 6th St.

(17-18-19) DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE’ANT RANDUS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame 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 St.

Paįieškau krikšto tąrcgįl. Gališanskio 
paeina iš Kauno g. ‘įįatdių P- Triškių 
miestelio. Paieškau įjojės Kazimiero 
Bukinaus, tris metak ^ip Amerikoj 
paeina iš Šiaulių p. fltą^dienių p. Be- 
rašlaukio k. Adr.: į:® - ■ ‘

Antanas l|ių«ds,
1444 Wenthwoytlf.Ave;, 

Chicago uįeigths, III.
__ ___________________ s_____________

Paieškau Jono Beliacko, paeina iš 
Kąntio g. Panevėžio p. Linkuvos p. 
Tilonių gyveno Chicagoj. Turiu svar
bų reikalą. Jis ar kiti tuoj rašykit.

Joseph Zinkevičia, 
3223 W. 38th Pl. Chicago, Ill.
.'V (17-18)

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

SUSIRINKIMAS.
Dr-tės šv. Juozapo Laim. Mirimo, 

ant Town of Lake turės savo Susi
rinkimą. Nedėlioj 27-tą d. Balandžio 
1913 m. 1-ma Valanda po pietų, Sve
tainėje parapijos šv. Kryžiaus, ant 45- 
tos ir S. Wood gatvių, kiekvienas są
naris yra kviečiamas pribūti; taip-gl 
kurie norėtų prisirašyt prie šios Dr- 
tės, yra kviečiami ateiti ant susirinki
mo įstojimas yra nuo 18 metų, ligi 35 
metų, tik $1.00 per šį pusę metų.

Su pagarba. 
J. J. Polekas, Sekretorius. 
4608 S. Wood St.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas. 
Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.
4737 So. Paulina St.

s.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
JETUVIŲ N AM V SAVININKŲ. 
T. M. Tananeviee, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.%

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

fonas Sagauskis, Viee-Pinnininkas, 
3325 So. Morgan St. _ 

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

Jonas Kazukauska*, Fin, Rast.,
Jonas Zyivitis, Išdininkae

841 W. 33 St.

ANTRAS PUIKUS BALIUS.
Parengtas Dr-tės Jaunik. šv. 

Aloizo ir Dr-tės. Jaunų Panų N. 
P. šv. Marijos Panos. Subatos 
vakare, 26, Balandžio, (April), 
1913 m. švento Jurgio Svetainėje 
32-tra ir Auburn Avenue. Balius 
prasidės 5-tą valandą vakare. In
žanga 25c. Porai.

VAKARAS IŠLEISTUVĖMS.

Vakarėlis Išleistuvėms p. A. -T. Ra
čiūno in Lietuva. Atsibus Subatos 26 
Balandžio vakare 1913 m. diena. Tau
tiškam Name 101-1-3 Grand Str., Broo
klyn, N. Y. - ‘

Brooklyniečiams p. Račiūnas gan ge
rai žinomas. Taippat jau yra girdėta 
kad p. Račiūnas šį pavasarį apleidžia 
Ameriką ir iškeliauja Į Lietuvą sh 
šiuo tikslu: apkeliauti, airt klek bus 
gulima, Lietuvos kampelių, nuimtnč- 
jant ant judamųjų paveikslų Lietuvos 
kampelių inžymiausias vietas kaip Iš 
historiško atžvilgio, taip" Ir gamtos 
grožį; kaip Lietuva yra apdavanota 
gražiais vaizdais, 
kaimiečių

Paieškai! sekančių asmenų — Vin
cento Jurkaus, Stanislovo Bagučiaus- 
kio, Pr. Kvedaro, Jono Obliko — visi 
Kauno g. iš miestelio Kelmės. Jų pa
čių arba kitų meldžiu duoti žinia adre
su.

Ypačiai Lietuvos
Ką musų sene

Petras Marcinkus, U. S.
P. a Box ■ , ■ LGamer, Mass. 2M2 Cass Sts y

Išeina kas utarninkas Ir petuIjcIa.

gyvenimą pagerinti, tai raSykit 
kuogreičiaus. Aš jus pamokysiu 
Amerikos gyvenimą ir jos mok- 

Aš buvau Amerikos armijoj.

TEMVKIT VISI LIETUVIAI.
Brangus viengenčiai:— Jei norite 

savo 
man 
apie 
sius.
Tiesvaldis, tai aš galiu jums duoti ge
riausią patarimą, kaip gyvenimas pa
gerinti. Turiu daug gerų daiktų 
Tamstai sutelkti. Rašykit greit. In
dėli 10c marke atsakymui. Adr.:

Prof. John S. Yodls,

Omaha, Neb.

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ f 2sApilsei
EUROPOJ ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
_______( joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Rašyk tu o j aus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go 
520-522 W. South UI Mahanay City, Pa.
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KATALIKAS*

SS VIETINES ŽINIOS
kad vyrai girtuokliauja?, bet 
jei moteris tą daro, yra pa
sibaisėtina.

Vietos dorai pavojingos. mylių Suvienytų Valstijų po 
Illinois valstijinio sena- prohibicija yra — 2ZI1Z 

;o komisijos tyrinėjimai bąl- 
;osios vergijos priežasčių 
jarodė, kad tarp algos ir 
ioros yra sąryšis. Paaiškė- 
o, kad menkai apmokamai 
nerginai grasia pavojus iš
trypti iš doros kelio. Kitų 
iesiog buvo tvirtinama, 
tad algos menkumo vaisiai 
rra baltoji vergija. Bet tų 
;ai jau nuvažiuota pertoli. 
Algos menkumas yra viena 
langelio priežasčių, gimdan- 
;ių nedorybę.

Sekretorius Playground 
md Recreation dr-jos Chas. 
Veller pasakė, kad Chica
nos vaikinai ir merginos in- 
nįja savo papročius ir dorą 
jokių svetainėse, prie bili
jardo ir kratančiųjų paveik
slų svetainėse. O tokios vie
los stačiai tvirkina ir puldi- 
la jas lankančiuosius. Y- 
ąač šokių svetainės. Yra iš
tirta, kad nekuriose svetai
nėse yra šokiai rengiami tik 
tam, kad statyti mergai
tėms* žabangus, kad jas pa
stumti nedorybės kėliau. 
Jos yra apkvaitinamos svai
ginančiais gėrimais, nualsi
namos ir sujaudinamos be
gėdiškais šokiais ir suter
šiamos. “Jei Chicago nori, 
kad jos jaunimas išaugtų į 
tvirtus ir sveikus vyrus ir 
moteris, ji turi prižiūrėti 
šokių svetaines, bilijardo 
sales ir kratančiųjų paveik
slų teatrus”, sakė Weller. 
Šiose vietose jaunimas ingį- 
jąs dorą ir apsiėjimą. Pagal 
Juvenile Protective dr-ją 
Chicagoj' kas vakaras 86. 
000 jaunų vyrų ir mergai
čių lanko šokių svetaines. 
Todėl vieša tų vietų .prie 
žiūra esanti ne tik geistina, 
bet ir būtinai reikalinga.

Weller nurodinėjo, kad ir 
kituose miestuose tas pats 
dedasi. Pittsburge kas sa
vaitė esą išleidžiama $100. 
000 teatrams ir pasilinksmi
nimo vietoms. Ir tos vietos 
daugiau turinčios intekmės 
į žmones, negu bažnyčios ir 
mokyklos.

Jauni ir seni, darbininkai 
ir klerkai turį žaisti-ir bo- 
vyties. Todėl jiems rėkia 
suteikti vietas, kur be pavo
jaus dorai galėtų pažaisti 
ir atsinaujinti. Žaismės tu
rinčios but pritaikytos žmo
nių amžiui. Darbdaviai tu
rį rupinties apie pasilinks
minimo vietas darbinin
kams, jei ne delko kito, tai 
jau dėlto, kad tas padidintų 
larbininkii išnašumą.

2.132.746 
ketv. mylių. Iš 91.072.266 
Suvienytų Valstijų gyvento
jų 46.029.950 gyvena “sau
soj” teritorijoj. Iš 2.956 ap
skričių yra 1700 “sausi”. 
“Sausumos” daugiausiai y- 
ra pietinėse ir vidurinėse 
valstijose. Penkios valsti
jos yra visai sausos.

“Kanklių” (Irstės vakaras.
Nedėlioj, 27 d. balandžio, 

šv. Jurgio svetainėj “Kank
lių” dr-stė rengia vakarą. 
Valdys vieno veiksmo kome
diją “Pinigų Nėra”. Po lo
šimo bus dainos. Dainuos 
M. D. “Kanklių” dr-stės 
choras. Galop bus šokiai. 
Prasidės 6 . vai. vakare. In
žanga 25c. ir augščiau.

Bažnyčia ant ratų.
(Motor Car Church).

Pirma Amerikoj bažny
čia ant ratų liko pašventin
tą ant pievos prieš St. Xa
vier’s Academy, ties E. 49 
ir Cottage Grove avė. Vadi
nasi St. Peter’s Motor Cha
pel. Pastatydino moteris iš 
Californij'os, paminėjimui 
savo vyro, kurio vardas bu
vo Petras. Bus nugabenta į 
Brownsville, Texas. Bus 
naudojamą praplatinimo 
katalikų Bažnyčios dr-j'os. 
Kitais metais du kunigu ap- 
važinės su ja p.-vakarinį 
Suvienytų Valstijų kraštą. 
Ji talpina 200 asmenų. To
kios bažnyčios naudojamos 
Anglijoj protestonų apgy
ventose vietose.

Prasitarė.
Valgykloj, po No.

Milwaukee avė. liko suareš
tuotas Walter Jarzembow- 
ski. Jis čia gyrėsi apmuili
nęs dešimt lenkų saliuninkų, 
duodamas jiems daleidimą 
laikyti saliunus atdarus vi
są naktį. Tuomi gerai pasi
pinigavęs. Suareštavus, po
licija davė žinią jo broliui, 
graboriui. Pastarasai intu- 
žęs, pasakęs policijos nuo
vadoj : “Laikykit jį sau 50 
metų. O jei koks advokatas 
norės paliuosuoti jį, duokit 
man žinią”. Tą pasakęs nu
ėjo sau.

749

pa-

apie

10% Illinois valstijos yra 
“sausa.”

Trisdešimts keturi nuo- 
iimčiai Illinois valstijos gy
ventojų gyvena “sausoj” te
ritorijoj. Pastaraisiais bal
savimais tarp balandžio 1 d. 
ir 14 d. “sausoji” teritorija 
lar pasididino. Su tais dū
lėjimais “sausas” plotas u- 
jima dabar 70% visos val
stijos. Prohibicionistus tas 
aadrąsina ir jie tvirtina, 
<ad į keliatą metų visose 
Suvienytose Valstijose liks 
.statymų uždrausta laikyti 
saliunus ir pardavinėti svai
ginančius gėrimus. Dabar 
Šios šalies kur kas didesnis 
jlotas esąs “sausas”, neg” 
‘šlapias”. Žinoma, ma
cuose miesteliuose yra len
gviau nubalsuoti, negu did- 
niesčiuose. Prohibicionis- 
;ai sako, kad saliunų panai- 
iinimas palengvįs kovą su 
jaltąja vergija.

Pagal prohibicionistų pa- 
lavimą iš 2.973,890 ketv.

Šnektos apie Chicagos 
gražinimą.

Nemažai kalbama
Chicagos pagražinimą, pa
darymą jo sveikesniu ir 
perdidelio susikimšimo ne
kurtose jo dalyse prašalini- 
mą. Didelį galės duoti pa- 
akstinimą prie to veikimo 
valstijinio Supreme Court 
projekto užgirimas ištaisy
ti paežerį. Ketinama užves
ti didelį, puikų, 15 mylių 
ilgą parką, ištaisyti mau
dyklas, pasilinksminimo vie
tas etc.

Kol kas tai dar tik 
j'ektai.

pro-

pa-

Cot-

Nuo gamintojo tiesiog var- 
totojui.

Valgymo ir apsi rėdymo 
daiktų brangumas apeina 
kiekvieną. Nekuriu laukia
ma atpigsiant muitams su
mažėjus. Kiti mažai į tai ti
ki. Patariama tverti koopera
tines dr-jaSjkurios nustumtų 
vertelgas (middlemen), ir su 
artintų gamintoją ir varto
toją. Nekuriu protestantų 
kunigų apkalbamas ir pro- 
paganduoj'amas šis dalykas 
bažnyčiose.' Praeito j nedė- 
lioj kun. R. A. White pasa
kė: “Yra daug sumanymų 
atpiginti dalykus. Nekurie 
sumanymai geri, kiti be ver
tės. Tarp tų kooperatinis 
vertelgavimas yra patarti
nas. Jis turi pasisekimą 
Europoj, ypač Anglijoj'. Vi
sur Europoj yra kooperati
nės krautuvės. Peterburge 
yra tuzinas tokių krautu
vių ii* verčiasi gerai su nau
da miestui ir vartotojams. 
Kodėl nesubrusti ir įsteigti 
tokių krautuvių Chicagoj.”

“Birutės” vakaras.
Nedėlioj, balandžio 20 d., 

šv. Jurgio salėje atsibuvo 
“Birutės” vakaras. Buvo 
vaidinta “Dumblynė”. Pų 
perstatymo buvo dainos. 
Dainuota Lėk sakalėli, Oi 
matule, Siuntė manė, moti
nėlė ir Ant kalno karklai 
siūbavo. Vakaras užsibaigė 
šokiais. Kaip lošimu, taip ir 
dainomis klausytojas be 
pretenzijų pilnai galėjo but 
užganėdintas. Vakaras iš vi
sų atžvilgių atsiliko pavyz
dingai. Skaitlinga publika 
buvo linksma, smagi. Šokių 
buvo įvairių. Tai buvo ap- 
lankytinas vakaras.

Perdaug šokęs.

Šv. Jurgio svetainėj balius.
Subatoj, 26 d. balandžio 

dr-tė Jaunik. šv. Aloizo ir 
dr-tė Jaunų Panų N. P. Šv. 
M. P. rengia gražų balių šv. 
Jurgio svetainėj'. Prasidės 
5 vai. po pietų. Inžanga 25c. 
porai.

Saldž. Širdies V. J. dr. ba
lius.

Nedėlioj, balandžio 27 d. 
Saldž. Širdies V. Jez. dr-ja 
rengia balių, kuris atsibus 
Freiheit Turner salėj, 3417 
So. Halsted st. Inžanga ne 
nariams 25c. porai. Prasidės 
4:30 vai. po pietų.

Viešai naudai. ,
Nedėlioj', balandžio 27 d. 

West Pullman Turner salėj, 
kampas 120-tos ir Halsted 
st., rengiamas puikus vaka
ras. Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelis stato scenoje Up
ton Sinclair’o vieno veik
smo dramą “Vagis” (Valio 
vertimas). Dainuos “Aido” 
choras, bus deklemacijos, 
lekiojanti krasa, šokiai etc. 
Prasidės 6 vai. vakare. Pel
nas eis steigiamam Rose
land “Aušros” kningynui ir 
skaityklai. Geistina, kad 
šis vakaras butų visų pa
remtas.

CHICAGOS LIETU 
VIAMS.

šitišta laiškai:
1. Adašunas Placidas
2. AntonoviczZ Alex
3. Balčiuniukė Marcelė
4. Breskis Jonas
5. Brazdeikis Jnozupas
6. Baronowskas- Kazim.
7. Balerinas Joseph
8. Bagulis F.
9. Butwinski Willin
10. Brazdeikis Simonas
11. Cocis Jov.
12. Dargis F.
13. Dombrowski Anthony
14. Dargeviče F.
15. Donušis Frank
16. Dervini Tony
17. Garbaczewski Pius
18. Jatuliče Johanna
19. Juškaiče Anna
20. Jezewski Ant.
21. Jakimowicz Frank'
22. Jocius Ant.

Jukna Juoz.
Ilenas Alponas 
Jutcas Frank 
Juciulė M.

23.
24.
25.
26.
27. Kauleviče Steponas
28. Sysko Michael
29. Laurinaviče K.

Langand Jos. 
Levonaitis Mat. 
Malcewicz Ant. 
Nowicki Juzef 
Nowak Mary Mrs. 
Narpatis Louis 
Pucevičiukė Anė 
Petraity Tony 
Petruleviče Jonas 
Pochus .Ant. 
Patcheits Emma

30.
31.
32.
33.
34;
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. Pakinis Tekia
42.
43.

$ $ $

TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

Piasecki Bronislav 
Petrila Petras 
Perninas Juozas 
Pečkus Ant.
Pavilionis Joseph 
Rupslaukis Kaz. 
Rodovicz John 
Rostkowski Bolesl.

45.
46.
47.
48;
49.
50. Rutkus Kaz.
5LS’
52;
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ruzas Juzap; - 
Ropainis Juozas 
Račkavskis Leonas 
Rutkauskis Juozas 
Sprovagis C. 
Stulgis Kaz.
Shimkus Valei* 
Sutkus Aleks 
Stortok Jos. 
Sionailis Juozas 
Šeris Jos.
Spingis Marcele 
Tverionavicze Liud. 
Ugianski Michael 
Viezelis Bolesl. 
Willis Joz.
Walentinavlczius Mik. 
Wenclauskis P. 
Waiciulis Ant. 
Valesu Stan. 
Vabalaičikė Marė 
Zalunskis Kaz. 
Žukauskis Ant.

Apmušė ir suareštavo 
čią.

Mus netoliese (8809 
tage Grove avė.) per Vely
kas atsitiko toks nuotikis. 
Vieno lenko pati, kuri ap
skritai mėgdavo įsigerti, 
toj šventėj prisigėrė kuo- 
bjauriausiai. Jai parėjus 
namo, vyras pagriebė ka- 
čergą, pradėjo ją smarkiai 
kulti. Vargšė visa pamėli- 
navo ir sutino. Ant rytojaus 
vyras pašaukė policiantą ir 
suareštydino. Teismas pas
merkė ją vieniems metams 
kalėjiman arba užsimokėti
$200. Yra bjauru ir negražu, Štai vardai, kuriems at- geriausias.

Žemiau dedame lietu
viams prisiųstus laiškus 
“Kataliko” išleistuvės ad
resu. Tie visi laiškai randa
si “Kataliko” ofise. Prane
šama tad visiems tų laiškų 
adresai! tarną;, idant jie į porą 
savaičių savo laiškus atsi
imtų, nes paskui visi bus 
sugrąžinti krasos žinybai ir 
jų nebus galima gauti.

ADVERTISEMENT.

Nervų maldavimas.
Garsus d-ras Dana, pa

klaustas apie neuralgijos 
priežastis pasakė: “Neural
giją yra nervų maldavi
mas sveiko kraujo.” Be tyro 
kraujo visas kūnas kenčia, 
kraujas yra vaisius pilno 
virškinimo ir asimilecijos 
dėlto kad nervai negauna 
pakaktinai maisto, sveiko 
maisto. Jei virškinimas nė
ra reguleris, kraujas sugęs- 
ta ir visi kūno organai yra 
nusilpnyti. Tas parodo ge
ro virškinimo svarbą. Kiek- 
,viename virškinimo sugedi
me mes rekomenduojame 
Triner’s American (Elixir of 
Bitter Wine. Jis Veikia u- 
mai ant virškinimo organų, 
išvalo juos, sustiprina juos 
ir akstiną juos prie darbo. 
Jis yra patartinas pilvo li
gose, kepenų ir vidurių, nes 
jis urnai palengvina. Aptie- 
kose. Jos Triner, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Kuomet tik linimento 
prireiks naudoti, naudok 
Trjher’s Lini nt. Jis yra

Tanahevicz Savings
BANK

Jonas Tananevičia, sav.

3249-53 S. Morgan St. Gnieago, m
Nelaikykit pin gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes) x

$3.00 metams.
Ta maža islaida yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati- 
deliok, daryk tai šiandie.

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk į mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Bankų persitikrinti.

Mokame 3 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir j visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 54.00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 52.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimes ir t.t.
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