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KARAS BALKANUOSE.
SKUTASI PAIMTA.
I’ereitoj savaitėj černogo

rai ant galo paėmė iš turkų 
garsią tvirtovę Skutari. 
Kaip žinoma, nesenai černo- 
gorus ties tąja tvirtove bu
vo apleidę jų talkininkai 
serbai, Europos valstybėms 
reikalaujant, tečiau černo
gorai vieni palikę nenusimi
nė, bet toliau varė savo pra
dėtą darbą. Ir nors valsty
bės buvo prisiuntusios į 
Cernogorijos pakraščius ka
ro laivus, nors griežtai įsa
kė jiems nuo Skutari pasi
traukti šalin, nes, girdi, 
Skutari turįs priklausyti 
busimajai Albanijai, tečiau 
černogorai visų tų spaudi
mų neklausė ir ant galo pa
ėmė Skutari. Paėmimas 
daug lėšavo žmonių aukų, 
bet černogorams tasai dar
bas gausiai apsimokės, no- 
rints valstybės ir išluptų iš 
jų tuos paskutinius karo 
vaisius.

Apie Skutari paėmimąuž- 
sieniams oficialiai andai 
pranešė Cernogorijos už
sienių ministeris Mijukovič. 
Po septynių mėnesių—nuo 
pat pradžios karo ir minė
tos tvirtovės apgulimo, ne
prieinamoji tvirtovė, gulinti 
ant augštų uolų, paimta 
černogorais antpuoliu, be
sitęsiančiu ištisą parą, ir po 
kelių dienų nuolatiniam 
bombardavimui. Serbai nuo 
Skutari pasitraukdami pa
liko černogorams sunkias 
kanuoles. Su tų kanuolių 
pagelba černogorai, likę 
vieni, palengva, bet pasek
mingai slinko vis arčiau 
tvirtovės ir miesto. Nesenai 
užėmė kalną Taraboš, o pas
kui du kitu svarbesniu for
tu, ant galo durtuvais skin
dami turkus įėjo pačian 
miestan ir 4 vai. ryte tvir
tovės apgynėjas Essad-paša 
pasirašė po kapituliacija. 
Tuojaus apie tvirtovės puo
limą pranešta Konstantino
poliu.

Černogorai paėmę nelais
vėn 20.000 turkų kareivių, 
kurių didžiuma — suturkė- 
ję albanai. Miestas pavir
tęs į griuvėsius, bet visokių 
valgomų produktų pakakti
nai atrasta. Kiek žuvo pas
kutinėmis dienomis karei
vių, tuo tarpu yra sunku 
tikrai sužinoti; menama, 
kad turkų kritę mažiausiai 
6,000, o černogorų 3,000.

Cernogorijos sostinėje Ce
tin je žinia apie Skutari pa
ėmimą pagimdžiusi nepap
rastą krikštą vimą; visų 
Cerkvių varpais imta skam
binti ir kanuolėmis šaudy
ti. Prieš karaliaus rumus 
nusirinkusios žmonių minios; 
karalius į susirinkusius pra
kalbėjęs, išgirdamas savo 
flrmijos narsumą ir talki

ninkų gerą širdį, kurie lig 
pabaigai laikėsi vienybės ir 
su anos pagelba išvijo galu
tinai turkus iš Europos.

Skutari paėmimas Vieno
je (Austrija) pagimdė tik
rą subludimą, kadangi dabar 
tarptautinis Europoje* stovis 
taip susipainiojo, jegei bus 
sunku atsiekti paprastą lyg
svarą. Reikia žinoti, kad tik 
Austrijai pareikalavus ki
tos valstybės sutiko černo- 
gorus prašalinti nuo Skuta
ri apgulimo. Černogorija 
tečiau valstybių nepaklau
sė ir veikė savo. Tatai Aus 
trija sumanė sutraukti į 
Cernogorijos pakraščius 
valstybių karo laivus ir pa
daryti demonstraciją. Su
plaukus laivams, Cernogo- 
rijai pasiųsta ultimatum, 
vadinasi, pareikalauta pasi
traukti šalin nuo Skutari. 
Bet Cernogorijos karalius 
tą ultimatumą pajuokė. Da
bar gi, kuomet Skutari pa
teko černogorams, Austri
ja, sakoma, • paskelbsianti 
Cernogorijai formali karą, 
nes, girdi, Austrijai butų 
didi gėda nieko nelaimėjus. 
Austrija, sakoma, dabar pa
reikalausianti, idant černo
gorai į 48 vai. apleistų už
imtą Skutari, gi priešingai 
ji pasiųsianti Cernogori- 
jon 40.000 armiją!

Bet Černogorija nei klau
syt nenorinti tų grasinimų. 
Ji išpat karo pradžios nu- 
sprendžiusi paimti ir pasi
savinti Skutari ir savo tiks
lą atsiekusi. Visi Balkanų 
talkininkai palaiko Cerno
gorijos puse ir tvirtina, kad 
Skutari turi priklausyti 
Cernogorijai. Bet Austrija 
nesutinka. Delei to Europos 
ramybei grasias pavojus. •

Cernogorijos valdžia vi
sai nepaiso Austrijos besi- 
skėčiojimų ir savaip dabar 
darbuojasi aplink Skutari. 
Karalius Nikola išsireiškė, 
kad Skutari jau yra Cerno
gorijos savastimi ir tam 
niekas negalįs gelbėti; ir 
jei viešpatystės norės tą 
tvirtovę atimti, tai pirmiau 
turi išžudyti visus černogo- 
rus, kitaip jie tvirtovės ne- 
apleisianti.

Austrija tame reikale pa- 
siunčiusi Europos valsty
bėms notą ir paklaususi, 
kas daryti prieš tokį Cer
nogorijos atkaklumą. Jei 
valstybės pasirodys prielan
kiomis Cernogorijai, tada 
Austrija viena apskelbsian
ti karą Cernogorijai ir pri
versianti aną iš Skutari pa
sitraukti.

SKANDALAS VOKIETI
JOJE.

Didelę sensaciją andai 
pagimdė Vokietijos parla
mente socialistas atstovas

Photno b- Amor'/’nn Press Association.
Perstatoma Californijos gubernatorius Johnson ir valstybės sekretorius Bryan, 
kuris šiais laikais viešįs Californijoj ir manąs? legislatures atstovus perkalbėti, i- 

dant jie neužgirtų antbi^noniškų įstatymų. -

Liebknecht. Jis savo kalba 
apkaltino karo ginklų fab
rikų savininkus, kad jie esą 
papirkę franeuziškus laik
raščius, tarp kitų ir pati 
“Figaro”, kurie į vokiškų 
fabrikantų pareikalavimus 
rašinėja karingus straips
nius, reikalaudami dides
nių apsiginklavimų. Žino
ma, į tuos franeuzų laikraš
čių karingus balsus ir Fran- 
cijos parlamento tame pa
čiame dalyke karštus ap
kalbėjimus tuoj aštriai at
sako vokiški laikraščiai, o
Vokietijos parlamente pa
keliama toje temoje ginčai. 
Delei to kaip Franci ja, taip 
ir V okietija besiginklavi- 
muose lenktini au j a ir tau
tos pinigai tenka besočiams 
ginklų fabrikantams. Tatai 
ir nestebėtina, kad Berta 
Krupp, kanuolių fabriko sa
vininkė yra turtingiausia 
Vokietijoj. Ji apturi 18 
milijonų gryno pelno kas 
metai.

Toliau atstovas Liebknecht 
išaiškino, kad Kruppo fir
ma užlaikanti Berlyne savo 
specialį agentą, kurio vie
natiniu uždaviniu yra pa
pirkinėti armijos ir karo 
laivyno viršininkus ir iš jų 
išgauti slaptus dokumentus. 
Tasai agentas vartojus di
deles pinigų sumas. Kalbė
tojas parlamento atstovams 
patikrino, jogei tame reika
le jis galįs priduoti priro
dymus.

Žinoma, tasai praneši
mas sujudino visus valdiš
kus ratelius ir parlamento 
biudžetinė komisija patvir
tino centrumo įnešimą pa
skirti specialę komisiją iš
tyrimui ginklų fabrikantų 
nedoraus pasielgimo. Da- 
bar Kruppo firmos visos Su

skaitos pateks į’parlamento 
rankas. Iš kningų busią su
žinota, visokios . šelmystės.

Didesnio skandalo ir ne
reikia. *7

Jei šis-tas bus ' susekta 
Vokietjoje, žinoma, ir Fran
cijos valdžia kibs už savo 
šalies papirktų laikraščių.
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MEKSIKE NĖRA RAMY
BĖS, y

Iš Cananeą andai išvy
ta amerikietis J. S. Doug
las, vario kasyklų “The Ca- 
nanea Copper Co.” pirmi-
ninkąs. Jį iš ten išvijo dar
bininkai, neturinti jokio už
siėmimo.

Darbininku išrinktas ko
mitetas jam įndavęs ultima
tumą ir tasai- greitai, be jo
kio pasipriešinimo, iškelia
vo į Suvienytas Valstijas. 
Jam atkeršyta už tai, kad 
jis uždaręs vario kasyklas 
ir darbininkams atėmęs 
darbą.

Guayamase Meksiko fe- 
deralei kariuomenei atga
benta daug valgio ir amuni
cijos. Ten stovinčiai kariuo
menei įsakyta išnaikinti iš 
apylinkių revoliucionistų 
burius. Ar tas j'ai pasiseks 
atsiekti, nežinia. Tose apy
linkėse ir amerikiečiai ran
dasi pavojingame padėjime. 
Suvienytų Valstijų į skrai
duolis “California” su doma

• . I

tėmijasi į atsitikimus ir pa
sirengęs nešti pagelbą pa
vojuje atsiradusiems ame
rikiečiams. r '
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BRYAN santaikos 
SKELBĖJAI.

Suvienytų Siaurinės A- 
merikos Valstijų valstybės 
sekretorius Br^ąn sumanęs 
atlošti santail^š anfolo rų- 
įg, Jis projektuoja visoms 

viešpatystėms ir tautoms 
susiartinti, broliškai susi- 
vįenyti ir sustoti ginkluoties 
kaip ant sausžemio, taip ir 
ant vandens. Kuomet ke
liems metams busiąs sulai
kytas ginklavimosi, laikui 
bėgant busią galima ant ga
lo viešpatystėms ir visai iš- 
siginkluoti.

Bryan, matomai, norėtų 
tuo savo “sumanymu” pra
lenkti ir patį Rusijos carą, 
kuris kitados taippat to
kius “triksus” buvo suma
nęs, bet greitai pats savo 
armiją apginklavo ir pa
siuntė aną po japonų kulip- 
komis.

Turėtų juk toksai valsty
bės vyras žinoti, kad tik 
tuokart pasaulyj galės įvyk
ti visuotina santaika, kuo
met visos tautos apturės 
savitumą.

Sandora — tai tik tuš
čios svajonės, ypač dar šiais 
laikais.

VISUOTINAS STRAIKAS 
PASIBAIGĖ.

Po poros savaičių visuoti
no straiko Belgijoje ant ga
lo valdžia sutiko nusileisti 
streikininkams ir įvesti rin
kimuose reformas. Tai pa
daryti pataręs pats kara
lius Albertas. Tam tikslui 
įnešta jau parlamentan ir 
projektas. Valdžia pamatė, 
kad darbininkai laikosi vie
nybės ir, kad tasai ramus 
straikas galįs prapuldyti 
šalį. Nebuvo kitokio išėjimo, 
kaip tik darbininkams nu
sileisti. Tai pirmas žmoni
jos historijoje atsitikimas, 
kad su straiko pagelba bu
tų Iškovojamos tokios radi
kalės reformos.

Straikas todėl pereitoj 
pėtnyčioj atšauktas ir dar

bininkai palengva grįsta į 
savo senus užsiėmimus. Ma
žuma darbininkų tečiau ne
užganėdinti, bet didžiumai 
turi pasiduoti.

IR VĖL VOKIETIJOS 
AEROPLANAS.

Iš Franci jos miesto Nan
cy rašo, kad tenai išnaujo 
ant žemės nusileidęs Vokie
tijos vienas aeroplanas — 
būtent pritrukus gazolino. 
Du vokiški lakūnai oficie- 
riai tuojaus areštuota; 
Francijos opinija labai pa
dilginta nuo panašių vokie
čių skrajojimų ant Franci
jos teritorijos; viskas išro
do į šnipystę. Tame reikale 
Francijos valdžia tuojaus 
susinešusi su savo ambasa
doriumi Berlyne ir paliepu
si paklausti Vokietijos val
džios, kokiais tikslais vo
kiečiai rengia tas ekskursi
jas į Franciją. Iš to atžvil
gio nesutikimai didinasi. 
Nėra abejonės, kad vokie
čiai tuo keliu apžiūrinėja 
Francijos drutvietes.

KARO LAIVYNO MANE- 
/ BRAI.

Suvienytų Valstijų karo 
jureivijos sekretorius Dani
els paskelbė, kad pradžioje 
1914 metų visa Atlantiko 
okeano eskadra išplauksian
ti prasilavinimui aplinkui 
visą žemę.

Užuot lavinimosi Guanta
namo, laivynas kariniame 
prisiruošime išplauksiąs į 
svetimus vandenis ir aplan
kysiąs Europoje svarbes
nius uostus.

Tai busianti nekaipo ma
nifestacija, kad parodžius 
kitoms valstybėms Suvieny
tų Valstijų karo laivyno ga-

Naujas karas Balkanuose.
Cernogorijai užėmus Sku

tari ir nenorint iš ten gra
žumu pasitraukti, Austrija 
sumanius viena apsidirbti 
su taja valstybėle ir pri
versti aną eiti šalin iš užim
tojo Skutari. Tam tikslui 
Austrija savo kariuomenę 
gabena į Cernogorijos pasi
enius kaip ant sausžemio, 
taip ir ant jūrių. Ligšiol 
pasieniais Austrija turinti 
jau 80.000 kariuomenės. Ka
ras busiąs bal. 30 d. Jau ir 
Austrijos pasiuntinys iš 
Cernogorijos atšauktas.

Tuo tarpu Černogorija vi
sai nepersigąsta. Ant kal
nų ties visais perėjimais ir 
tarpkalniais sustačius ka
nuoles ir kariuomenę. Gi 
sosto įpėdinis Danila su 30.- 
000 armijos pasileidęs link 
uosto Antivari. kur Austri
ja mano išsodinti savo ka
riuomenę. Apginkluota vi
si vyriškiai, galinti nešioti 
ginklus. Černogorai nus
prendę ginties prieš Austri
jos užpuolimą lig paskuti
niam kraujo lašui. Kitos 
Balkanų -valstybės palai
kančios Cernogorijos pusę, 
juo labiau Serbija^ kuri čer

lingu mą.
Toj nepaprastoj kelionėj 

imsią dalyvumą 21 didžiau
sių karo laivų ir keli desęt- 
kai mažesnių.

SUFRAGISTĖS PADE
GĖJOS.

Londono sufragisčių pa
degėjų kuopa išnaujo sude
gino vieną puikią ir brangią 
rezi denci ją B i rm i n gh ame. 
Nuostoliai esą labai dideli. 
Prisibijoma, kad sufragis- 
tės ir toliau namus degįs. 
Valdžia nekuriu Londono 
priemiesčių apsaugojimui 
nusamdžius specialius sar
gus. Sufragistės graso, kad 
jos trumpu laiku attiksian
čios tokius darbus, kad tuo- 
mi busią supurtinti visi gy
ventojai. Ką jos mano dary
ti, nežinia. Rasi, jos suma* 
nusios sudeginti Londoną? 
Neišpasakytas pašėlurnas.

SUFRAGISČIŲ “APGY
NIME”.

Iš to atžvilgio, kad An
glijos sufragistės, areštuo
tos ir uždarytos kalėjiman, 
paprastai iš kalėjimo išsi
sukdavo badavimais, parla
mentan įnešta bilius, kad 
badaujančias kalėjimuose 
sufragistės palikti jų liki
mui, būtent, nei iš kalėjimo 
badaujančių neleisti, nei 
prievarta jų penėti. Įneši
mas tasai greitai parlamen
te priimtas ir tik laukiama 
karaliaus patvirtinimo. Va
dinasi, dabar sufragistėms 
bus atimtas vienatinis gink
las, su kurio pagelba galėjo 
išsisukti iš kalėjimo.

Sufragistės už tai labai 
inirtusios ir laukiama nau
jų iš jų pusės atsitikimų.

nogorams paaukojus kanuo
les, amuniciją ir pristačius 
keliems mėnesiams valgo
mųjų produktų. Regis, Cer'- 
nogoriją remianti ir Rusi
ja.

Austrija perdaug išpra- 
džių įsišoko su Černogorija, 
taigi dabar sarmata nusi
leisti, nepaisant liūdniausių 
pasekmių.

Išėjo aikštėn, kad černo
gorai paėmę Skutari tik su- 
sinešus su tos tvirtumos 
apgynėju, Essad-paša, ku
ris Cernogorijai pavedė 
Skutari ir pats pasiskelbė 
Albanijos karaliumi, apie ką 
praneštą oficialiai neku
rtoms viešpatystėms.

Karas Austrijos su čer
nogorija neiš vengtinas; gi 
šiam prasidėjus, visa Euro
pa papluks kraujuose.

Tomis dienomis Austrijos 
ciesorius Pranas Juozas tu
rėjęs trumpą konferenciją 
su sosto įpėdiniu Ferdinan
du ir, sakoma, nutarta pas
kelbti karą Cernogorijai.

Po visą Europa vulkanas 
tik verda ir neužilgo pra- 
lauž sužiedėjusią politikos 
plutą.
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MOLODEČNĄ. K
Vilniaus gub.

Molodečno gelež. (Liepo- 
faus — Romnų) stotyje 
žmonių traukinys užėjo ant 
prekių traukinio. Žmonių 
traukinio garvežys ir du va
gonu sudužo į skeveldras. 
Sužeisti: mašinisto padėjė
jas ir 8 keleiviai.

GAISRAS TRAUKINYJE.
. Naktį į kovo 15 dieną 
greitajam traukiny, kuris ė- 
jo iš Odesos Vilniun, 12 vai. 
naktį užsidegė nuo inkritu- 
sios per langą iš garvežio 
kibirkšties. Gaisras prasi
dėjo vagone, kur buvo su
krauti I-sios ir Il-sios kla
sės keleivių daiktai ir pa
stas. Kuomet traukinys a- 
tėjo Vilniaus stotin, visas 
vagonas jau liepsnojo. Va
goną atkabino, tečiau jis, 
iors tuojaus pradėta ugnis 
gesinti, visas sudegė. Sude
gė visi vežamieji laiškai ir 
daiktai. Nuostoliai ganą di
deli.

RODUNIA.
Lydos apskr.

, fetai jau penktas mėnuo 
baigėsi kaip musų parapijoj 
po interdikto bausmės nuė
mimo šiek-tiek aprimo: len
kai sutiko užleisti lietu
viams aštuonias dienas per 
metus, nebetrukdyti jiems 
kas sekmadienį pamokslų, 
kuomet visi išeina iš bažny
čios, ir toliau nebekelti jo
kių riaušių bažnyčioj. Lietu
viai turėjo sutikti, nors su- 
Hg valdytojaus cirkulero 
jiems turėtų priderėti treč
dalis visų pamaldų. Bet 
dabar musų klebonas kun. 
Kochanskis nei iš šio nei iš 
to pradėjo inkalbinėti pa
rapijoms atskirti lietuvius 
nuo gudų: girdi, jam, kun. 
Kochansk., visokiebarniaiir 
nesutikimai bažnyčioje la
bai nepatinką, jis mylįs 
tvarką ir esąs čia atsiųstas 
jos vykinti. Parapijonįs iš- 
pradžios jokiuo budu nega
lėjo suprasti 
tvarką kun. 
nuolat kalba.
rimusi, gudai 
susitaikę.
klebonas juokauja, tečiau 
neužilgo pamatėme, kad iš- 

apie kokią 
Kochanskis 

Parapija ap- 
su lietuviais

Manėme, kad

Susirinkę darbininkai ties anglekasykla, Finleyville, Pa., kur žuvo daug angleka
siu nlvšus pažams.

tikrųjų lietuvių norima at
skirti nuo Rodūnios prie 
Dubičių.

Pats kunigas Kochanskis, 
atvažiavęs prie ligonies lie
tuvių sodžiun, paklausė su
sirinkusiųjų ten žmonių, ar 
toli jiems Dubičiai, ar neno
rėtų, girdi, jie ten prisirašy
ti. “Jus — sako — esate lie
tuviai, Dubičių parapija irgi 
lietuviška, tai jums bus ge
rai”. To sodžiaus gyvento
jai, išgirdę kalbant apie Du- 
bičius, nusigandę prašė ku
nigo Kochanskio verčiau 
prirašyti juos prie lenkų, 
bet kad tik butų galima pa
silikti prie Rodūnios. Kun. 
Kochanskis, lyg kažin-ko 
privengdamas, neužrašė jų 
lenkais, bet apie parapijos 
padalinimą nepaliauja kal
bėjęs, ir toliau sakosi, kad 
ir pas valdytoją jau buvęs. 
Susipratę gi lietuviai griež
tai atsisako nuo Dubičių. 
Jie sako: “Jaigu gudams 
ankšta su mumis, lietu
viais, ir jaigu jie nenori pri
leisti mus prie naujos baž
nyčios statymo, tai lai sau 
pasitraukia patįs nuo musų; 
mums 
lė”.

Per 
prašė, 
nors 
bet nei kun. Gochanskis, nei 
kamendorius kun. Gailiušis 
lietuviais nepasirūpino; lie
tuviai atsisakė klausyti len
kiškų pamokslų, užtat da
bar turės eiti išpažinties po 
Velykų.

Tenka puo kun. Kochalis- 
kio ir buvusiems čia kuni
gams, ypač kunigui Lajaus- 
kiui ir kun. Gudoniui, ku
riuos jis atrandąs kaltinin
kais visų riaušių ir nesuti
kimų. Kunigui klebonui 
uoliai padeda kun. kamen
dorius. Nesenai išbaręs iš 
sakyklos lietuves moteris, 
kam jos sugrąžinusios kle
bonui lenkiškus blaivybės 
patentus, nes, girdi, vis vie
na ar lenkiški ar lietuviški; 
kam jos nužeminusios taip 
kun. kleboną. Tas, kurios 
dar ligšiol neatidavusios, ra
ginęs susilaikyti, nes tai e- 
sąs labai kvailas darbas.

Iešmas.

gera ir sena bažnytė

rekolekcijas lietuviai 
kad ir jiems kokį- 

pamokslą pasakytų,

NELEIDŽIA JUBILIE- 
JAUS IŠKILMIŲ.

“G. G.” praneša, kad vi
daus reikalų ministerija ne
patvirtinusi iškilmių pro
gramos, kurią buvo sustatęs 
ir nusiuntęs patvirtinti su- 
sidaiusis prieš porą savai
čių Vilniuje vyskupijos ko
mitetas Medijolano jubilie
jui minėti. Ministerija su
tinkanti leisti vien grynai 
tikybines apeigas bažnyčių 
sienose, taip pat nekliudy
sianti atskiriems • žmonėms 
važiuoti į Rymo iškilmes, 
tečiau jokių paskaitų ir ki
tų viešųjų apeigų, taippat 
rinktinės maldininkų kelio
nės Ryman jokiuo budu ne
galinti leisti. “G. G.” rašo, 
kad dabar nebereikalingas 
esąs ir tas jubiliejaus su
kaktuvių komitetas, kuris 
turįs atsisakyti, kadangi ne
turėsiąs ko dirbti. -7

SENOVĖS PALAIKAI.
“S. Z. T.7; skelbia, kad 

Raseinių pav. Švėkšnos 
valsčiuje, ypač apie tas vie
tas, kur yra senovės kapai, 
valstiečiai turį daug seno
vės daiktų atrastų,žemėje, 
kaip antai senovės pinigų, 
senovės ginklų ir tt. Kam 
tokie daiktai ‘ -rupi, vertėtų 
pasiteirauti. ■ — *■ ' -

TVIRTOVĖS PLENTAS.
Kauno tvirtovės kamen- 

dantas gauna dažnai prašy
mų, leisti tvirtovės plentu 
važinėti, todėliai skelbia da
bar visiems, ,kad šis plentas 
priklausąs vien tvirtovei ii* 
niekam iš pašalinių nebus 
leidžiama juomi važinėti.

JAVAI.
Šią žiemą javai žieminiai 

visur Europoje apgedd.; 
Ankstyvas pavasaris nela-' 
bai pataisysiąs užderė jimą.: 
Be to Balkanų karas Baikal 
nų gyventojams neleido: 
žemdirbyste rūpintis. Iš tų 
priežasčių, reikia tikėtis, 
kad šiais metais Europa ma
žiau javų produkuosianti, 
kaip paprastai. Bet užtai 
Argentina ir dabar dar ne
siliauja javų Europon ga
benusi. Ypač Anglijos uos
tai Argentinos javų pilte 
užpilti. Argentina Šiemet 
atgabenusi vakarų Europon 
javų sykiu tiek, kiek Jung
tiniai valsčiai ir 9 sykius 
tiek, kiek Rusija. Rusijoje 
javų prekyba kaip ir snau
džia. Paskutinę savaitę iš
vežta iš Rusijos viso labo 
5,033 tukst. pūdų javų.

i ŠVĖKŠNA
Šalpėnų š. Mikuckis, sem

damas i iš šulinio vandenį, 
paslydo ir puolęs ant viedro, 
susitrenkė pūslę. Nuvažia
vęs Klaipėdon pasimirė. Ve
lionis buvoB pavyzdingas u- 
kininkas irilabai doras žmo
gus, ?

Uodas.

iš

GINUČIŲ SODŽIUS.
(Švenčionių pav.).

Ūkininkas D. važiavo 
Utenos į Vyžuoną. Žmogus 
buvo smagiai išsigėręs, tat 
ir nepajuto, kaip jo arklys 
pasuko ant gelžkelio. Gelž- 
keliu bevažiuojant, atsivary
ta pas tiltą; arklys patraukė 
ir per tiltą, bet įsmuko į 
špalų tarpą. Gerai, kad pa
sitaikė du vyru, kuriuodu, 
pamatę tokią nelaimę, su- 
šaukė daugįau žmonių “ir iš
gelbėjo nekaltą gyvulį, kurs 
savo gaspadorių-girtuoklį 
beveždamas kad tik kiek but 
galą gavęs,

; Jo draugas.

IŠ KALĖJIMO.
Tarp kitų politikos kali-: 

nių ir Vincui Mickevičių 
pasibaigė po vasario Augš. 
Manifesto ąštuonerių metų 
katorgos bausmė. Dabar jis 
gabenamas yra į Sibirą gy
venti.

LAIŽUVA.

Kovo & čL Ringių karče
moj 4 vyrai užpuolę ir šu 
peiliais ųžB^dę iki mirčiai 
Joną Juškevičią. Juškevi- 
čia buvęs čion atkeliavęs 
uždarbiautų; minėtieji vyrai 
užklupę j p kad jiems “fun- 
dytų”, bet jam atsisakius, 
pradėję mušti buteliais, o 
paskui ir’peiliais. badę. —• 
Visi jie esą'suimti ir išvež
ti kalėjimam ;

Z. Rasodnas.

KUN. JUOZAS DOBU- 
ŽINSKAS.

Išrinktas “Vilties” dali
ninkų antruoju “Vilties” 
redaktorium vieton atsisa
kiusiojo kun. Fabijono Ke
mešio — kun. Juozas Dobu- 
žinskas jau atvažiavo Vil
niun ir pradedant nuo šio 36 
No. pradėjo “Viltyje” dirb
ti.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJOS REIKALAIS.

Iš tikrų šaltinių esame su
žinoję, kad L. Mokslo drau
gijos komitetas nėra pasiė
męs ant savęs jokios prieš 
visuomenę atsakomybės už 
enciklopedijos turinį ir jos 
išleidimą.. Tie enciklopedi
jos leisti komisijos nariai, 
kurie yra kartu ir Mokslo 
draugijos nariais, (vienas 
net komiteto narys,) prisi
dėjo į tą komisiją, kaipo at
skiri žmonės ir nei Mokslo 
draugijoj, nei josios komite
tui tojęj (komisijoje neatsto
vauja. ..

LIETUVOJ PRAEITIES 
mylėtojo; sukaktu- 

, VĖS.
■j J į

Nesenai minėjo savo 50- 
ties metų darbavimos dailės 
dirvoj e3^vfeims žymiausiųjų 
lenkų tepliotųjų Kazimieras 
AlchimaVičiuš. K. Alchima- 
vičius gimė 1840 metais 
Dzembove, Lydos ap., Vil
niaus, gub., mokslus ėjo Vil
niuje; dailėje lavinosi Var- 
šavoje pas Gersoną ir Miun
cheno bei Paryžiaus akade
mijose. Jos mylimoji dailės 
rūšis--—- istorijos paveikslai. 
Mums Alchimavičius yra 
artimas tuo, kad ypač mėgo 
Lietuvos praeitį, iš kurios 

daugiausia ir sėmėsi sau in- 
kvėpimo. Štai jo didesnie
ji paveikslai iš Lietuvos 
praeities: 1) “Margio mir
tis”; 2) “Krivė Lizdeika 
Perkūno meldyklos griuvė
siuose”; 3) “Lietuviai grįs
ta iš Velionos su užmuštuo
ju didž. kunig. Gediminu” 
(“Gedimino laidotuvės”), 
4) “Paskutinės valandos 
kunigaikščio Mykolo Glins
kio kalėjime”; 5) “Degini
mas lavonų Lietuvoje” (tu
ri jį Rovinskienė Vilniuje, 
tasai paveikslas dar niekur 
nebuvo išstatytas);6) “Mil- 
dė” ir k. Taip-pat Alch. nu
piešė daugelį bažnytinių pa
veikslų. Gerbiausias iš visi; 
jo paveikslų skaitosi “Ge
dimino laidotuvės.”

OBELIAI.
(K. g.).

Visuomenė jau žino, kad 
kaikurie musų dvarininkai 
šiemet gabenosi sau darbi
ninkus iš Lenkijos. Štai ir 
mes susilaukėme kelių de
šimtų atėjūnų iš Cholmo 
apskričio. Atėjūnų tarpe 
randasi ir stačiatikių. Žin- 
geidu bus skaitytojams ži
noti, kiek apsieina musų 
dvarininkams tie nepapras
tieji darbininkai.

Mėnesiui algos mokama 
vyrams po 11 r. o moterims 
po 9 rub., be to dar duoda
mas jiems visas užlaikymas. 
Tuo tarpu vietiniams gyven
tojams tiek neduoda ir jie 
turi keliauti į Kuršų. Vie
nas dvarininkas man gyrėsi, 
kad pargabentiems darbi
ninkams net ir laikraščius 
išrašus. Štai kaip musų 
dvarponi j a platina lenkų ka
ralystę Lietuvoje.
- i Ranka.

PANDĖLYS.
Kauno gub.,

Pandėlio miesčiukas vi
dutinio didumo. Jis apgy
ventas beveik vienais žy
dais. Pertai ir visos krau
tuvės, prekyba žydų ranko
se; nors yra viena krautu
vėlė ir kataliko, bet kaž-ko- 
del žmonės ją ne labai te
lanko; gal del to, kad jis ne
dalina magaryčiomis saldai
nių, paperosų ir neduoda 
bargan, o gal, kaip kiti pa
sakoja, dėlto kad norįs už 
žydą daugiau pasipelnyti.

Pandėlio miesčiukas taip- 
pat garsus prekyba linais. 
Mugių dienomis žmonelės 
iš visos apylinkės verste 
užverčia rinkas linais. Bet 
gal niekur žydai taip neįsi
vyravę, neniekina ir ne- 
bjaurioja žmonių, kaip čia. 
Parduodant ką ar perkant 
vien tik ir teužgirsi iš žydų 
visokių pravardžiavimų. Ne
sant čia vartotojų draugijos 
krautuvei, nežinant kur kam 
kitam parduoti savo prekes, 
žmonės kad ir iškoneveikti 
turi prie žydų kreipties.

Iš paviršutinės išvaizdos 
miesčiukas vėl nekaip iš
rodo — purvinas, nešvarus 
ir labai tirštai žydais ap
gyventas. Taip šventoriaus 
muro dalį užima žydų krau
tuvės, o jų karčemos beveik 
greta stovi su špitole ir kle
bonija. Ypač nemalonų re
ginį daro savo bjauria iš
vaizda karčema prie pat 
klebonijos.

Ne visi kvaili.
Žmona ant vyro supykus 

rėkauja:
— Kasžin, ar visi vyrai 

tokie kvaili, kaip tu?!
— Na, kas Čia! Juk dar 

tiek daug yra vyrų nevedu
siu. J

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

GERO IŠAUKLĖJIMO IR 
MOKSLO NAUDA.

Vieną kartą mažas Ka
ziukas, vaikščiodamas su 
motina po sodą, pamatė ja
me sodauninką, kuris nuo- 
pat ryto triusėsi apie me
džius: vieniems šakutes nu
pjaudavo, kitiems žievę pas- 
kuzdavo, o trečius čiepyda- 
vo.

— Mama! — tarė Kaziu
kas,—delko šis sodauninkas 
taip daug užsiduoda darbo? 
Juk girioj daugybę mačiau 
visokių medžių augančių 
laisvėje ir nieks jiems ša
kučių nepjausto, nečiepina, 
neskuta ir nepalaisto.

— Teisybė, mano sūneli,
— atsakė motina, — tečiau 
tarp miško ir sodo medžių 
yra didelis skirtumas.

— Koksai gi skirtumas?
— užklausė Kaziukas.

Motina, vietoj atsakymo, 
nuskynė iš darželio vieną 
gėlelę ir viemi vaisių iš 
sode augančių medžių ir pa
davė sunui. Kaziukas paė-’ 
męs vaisių paragavo ir 
pasakė, kad labai gardus; 
paskui pauostęs gėlelę pagy
rė, kad maloniai kvepia.

Paskui nusivedus Kaziu
ką miškan motina nuskynė 
laukinę gėlelę ir padavė gu
lintį po laukine obele vai
šių. Vaikas pauostė gėlelę, 
bet joje nerado kvapsnies; 
paskui paragavo obuolį, bet 
greit jį numetė ant žemės, 
sakydamas, kad labai kietas 
ir negardus.

— Dabar įsitikrink, Ka
ziuk, — tarė motina, — ir 
atsimink, kad žmogus be iš
auklėjimo ir mokslo yra pa
našus į laukinį medelį arba 
laukinę gėlelę. Ši gėlelė 
nors graži, bet nekvepia; 
medis išduoda vaisių, bet 
negardu ir kietą. Gerai išau
klėtas žmogus panašus rū
pestingai įskiepytam ir už
laikomam Xnedeliui, kuris 
saldų ir gardų vaisių išduo
da.

Abušis.

RŪKAS.

Vieną vakarą rudens me
tu Mariutė vaikštinėjo su 
savo tėvu. Netoli nuo jų kė
lėsi iš pietį; tirštas rūkas.

— Kas ten yra pievoje?— 
paklausė Mariutė.

Tėvas. Tai rūkas arba 
migla, mano vaikeli.

Mariutė. Bet koksai tirš

Kur yra piemuo?

Kur yra Indijos kuni
gaikštis?

tas rūkas! galima butų jį pa
gauti.

Tėvas. Tečiau, jaigu mes 
butume toj vietoj, kur jis 
dabar esti, tai vos galėtume 
jį įžiūrėti.

Mariutė. Ar tik, tėveli, 
nejuokavoji?

Tėvas. Ar gali taip many
ti? eiva gi toliau.

Kuomet priėjo lanką, iš 
kur kėlėsi rūkas, tėvas tarė:

— Ną ką gi, mano duk
rele, kur pasidėjo tas ūka
notas kalnas, kurį čionai ti
kėjaisi pamatyti?

Mariutė. Pranyko... O 
tai nuostabus daiktas!...

Tėvas. Nesistebėk iš 
to, Mariutė — daug pasau
lyj yra tokių daiktų, kurie 
ištoli žiūrint atrodo nepa
prasti, o arti priėjus — du
rnais pavirsta.

Abušis.

ROŽĖS.

Buvo tai nedėlios rytas, 
dar prieš Sumą. Onutė be
sidabindama prieš veidrodį 
keletą valandų, pasipuošė 
šventadieniais rubais ir atsi
sėdo sau ant suolelio prieš 
namus savo gimdytojų, kur 
artimam daržely pražydėjo 
naujas krūmas rožių. Du 
keleiviu, eidamu pro šalį, 
žvilgterėjo į jas, o vienas ta
rė. “Ak! kokia graži, kaip 
pilna ir raudona!” Onutė, 
priimdama šį pagyrimą prie 
savęs, nusišypsojo ir padė
kojo nusilenkus už taip didį 
mandagumą. Bet tuodu ke
leiviu pilvus susiėmę raičio
josi iš juoko, o viens atsigrį
žęs tarė, pašiepdamas: “Ne 
apie tamistėlę mes kalbame, 
bet apie šią rožę, kurią dar 
pirmu kart šį pavasarį 
išvydome”.

Marytė susigėdinus nulei
do akeles. O kaip dažnai 
del tuščios puikybės ir gar
bės žmonės patįs save ant 
juoko išstato.

Abušis,

Leido.
—Aš jau nesuprantu, ką 

tas reiškia? Tu man nelei
di nieko daryti, ko aš taip 
labai noriu! Jaigu taip bus 
ir toliau, tai aš nieko nelau
kus išvažiuoju pas motiną.

— Balandėle mano mie
liausia ! Padaryk tą kuo- 
greičiausiai!... Tą tai aš tau 
tuojaus, su didžiausiu noru 
leidžiu.

2
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Baisi nelaimė kasykloj.
Pittsburg, Pa. Balandžio 

23 d. Monongahela River 
Consolidated Coal ant Coke 
kompanijos anglekasykloj 
atsitiko baisi gazo eksplio- 
zija. Išryto kasyklon bu
vo nusileidę apie 190 dar
bininkų. Po ekspliozijos iš 
kasyklos išbėgo 75 darbi
ninkai. Kiti 115 yra arba 
žuvę arba kenčia užgriūtoj 
kasykloj. Atkasinėjimo 
darbas yra labai sunkus dė
lei gazo dvokimo ir van-

šuos $330.000.000. Darbo 
milžiniškumu tai pereina 
tik Panamos kanalas. Mo
kestis busianti menka, už 5c 
galima busią važiuoti 25 my
lias.

Antras milžiniškas suma
nymas yra tai pastatyti til
tą per upę Hudson. Tai bus 
didžiausias tiltas pasaulyj. 
Bus 3.000 pėdų ilgas ir 150 
pėdų augščiau upės lygma- 
los. Per jį eis dvylika ke
lių gatvekariams, vežimams 
ir k. Lėšuosiąs $21.000.000.

dens. Tuo po nelaimei, 
gelbėtojai visą popietį gir
dėjo beldimą iš po anapus 
griuvėsių. Bet pavakariop 
beldimų jau nesigirdėjo. 
Nuo išsigelbėjusiųjų negali
ma nieko sužinoti apie 
eksplioziją, nes jie yra skau
džiai apdegę ir baisiamę iš
gąsty j. Nekurie ištarė tik, 
kad kasykla yra pilna ne
gyvėlių.

Nelaimė atsitiko ties mie
steliu Finleyville, 27 my
lios atstu nuo Pittsburg. 
Gyventojai it pamišę subėgo 
apie kasyklą. Buvo pasta
tyta sargyba, kad neleisti 
žmones prie kasyklos sky
lės.

Kol teatkasta 35 lavonai; 
Kasykla yra 4 mylių ilga ir 
tik viena mylią teatkasta. .

Beabejonėš ten daug nu
kentėjo ir lietuvių.

Muitų projektas jau atstovų 
bute.

Washington, D. C. Mui
tų projektas liko paduotas 
svarstymui atsto vų'buta ųba- 
landžio 23 d. Daugelis atsto
vi} išreiškė norą kalbėti ta
me klausime. Muitų komisi
jos pirm. Underwood ma
no, kad projekto abelnam 
svarstymui penkių dienų 
pakaks ir reikėsią dar vie
los savaitės projekto skaity
mui. Paskui projektas bus 
pavestas senatui apsvarsty
ti. Senatoriai išsireiškę, 
kad jie su komisijos projek
tu sutinką ir be žymių pa
taisų perleisią.

Galima manyti, kad mui
tų klausimas urnai bus už
baigtas. Tikima rudeniop 
šis projektas stos įstatymu 
ir tuoj pagal naują įstaty
mą bus įleidžiama užsieni
nės prekės.

Muitų sumažinimo tikslas 
pagal prez. Wilson ir Un
derwood esąs prašalinimas 
globos nuo naminių išdirbė
jo ir įvedimas varžytinių 
su. vertelgomis kitų šalių.

Muitams prašalinus, val
džia neteks įplaukų $80.000- 
000 kasmet. Kad užpildyti tą 
deficitą bus uždėta mokes
tis ant turtuolių. Bus įves
ti mokesčiai nuo pelno. Ir 
taip visi turintieji pelno iki 
$4.000 metuose nemokės to 
mokesčio. Visi turintieji 
pelno nuo $4.000 iki $20.000 
mokės po 1%, 2% mokės 
turintieji pelno iki $50.000 
ir 3% savo pelno mokės visi 
turintieji pelno virš $50.000 
metuose. Be to visos korpo
racijos, turinčios virš $50.- 
000 pelno metuose, mokės 
1%.

Vaikų mažiau miršta.
New York. Praeitais me

tais kūdikių mirtingumas 
šiame mieste buvo mažesnis, 
negu bile kokiais kitais me
tais paskutinį dešimtmetį. 
Iš kiekvieno 1.000 mirė 105 
vaikai. Aprokuojama 1.000 
gyvasčių išgelbėta tais me
tais. Yra tai vaisius įstei
gimo tyro pieno stočių, kur 
gimdytojai gaudavo sveiką 
pieną.

Nauja ateivių stotis.
New Orleans, La. Liko 

čia įsteigta ateivių stotis. 
Ligšiol tokios stotįs tebuvo 
tik šiauriniuose miestuose. 
Todėl ir ateiviai tesiskleis- 
dayo tik šiaurinėse valsti
jose. O ateiviai yra pagei
daujami ir pietinėse valsti
jose. Dabar, įsteigus tai 
stočiai, nesusigrųs vien 
šiaurinėse valstijose. Ypač 
tai galės but gerai ateiviams 
iš pietinės Europos, kuriems 
atsako šiltas klimatas tų 
valstijų.

“Dabokit savo lekcijas”
New York. Komitetas 

Chinų Moksleivių Susivie
nijimo pasiuntė sekančią te
legramą parlamentui Peki
ne:

“Chinų Moksleivių Susi
vienijimas prašo palikti 
Yuan Ši-Kai prezidentu del 
pripažinimo ir gerovės ša
lies.”

Atsakymas toks atėjo: 
“Dabokit savo lekcijas”.
Chinų Moksleivių Susivie

nijimas turi 500 narių, kurie 
randasi įvairiuose Suvieny
tų Valstijų universitetuose. 
Bet daugiausia jų yra Co
lumbia. universitete, New 
Yorke.

tį^pirmas apsivedimas 
nebuVo Sūsisekęs. Nes pati 
įsimylėjo į Harry Kemp, ku
ris yra žinomas kaip besi- 
bąstajųtis poetas (tramp po
et). Sinclair gavo persisky
rimą ir jo pati ištekėjo už 
poeto; bet gyveno su juo 
vos keliatą mėnesių, nes ba- 
dumi buvo priversta jį ap
leisti. Upton Sinclair vedė 
Mary Craig Kimbrough. Ji 
yra poetė. Jis vedęs poetę 
gal bus laimingesnis, negu 
jo pati už poeto ištekėjusi.

Susirėmimas su straikinin- 
kais.

Hopedale, Mass. Straiki- 
ninkai Draper kompanijos 
turėjo susirėmimą su poli
cija. Buvo šaudymai iš pi- 
kietninkų ir policijos pusės. 
Vienas straikininkas nu
šautas.

Du dideliu sumanymu.
New York. Miestas pri

pažino reikalingu pailginti 
požeminių geležinkelių lini
jas. Jau kontraktai pada
ryti. Tuneliai ves į visas 
miesto dalis; eis po di
džiausiais namais, po upė
mis ir kanalais. Iš viso 
bus išrausta 630 mylių. Lė-

Užrašo daug pinigų orkes
trai.

Boston, Mass. Major Hig
ginson, įsteigėjas ir palai
kytojas Boston Symphony 
Orchestra, užrašo tai įstai
gai $1.000.000. Tokiuo budu 
ši įstaiga bus pilnai aprū
pinta. Ligšiol ji kentėjusi 
deficitą nuo $20.000 iki $50. 
000 kasmet.

Bandys sutaikinti.
Auburn, N. Y. Valstijiniai 

tarpininkauto j ai vėl bandys 
taikyti International Har
vester kompaniją su jos 700 
straikįninkų. Nei viena pu
sė nenori nusileist.

Įvedė minimum algą.
Everett, Wash. Didžiau- 

siojoj krautuvėj liko nusta
tyta minimum alga $8 sa
vaitėje. Gizeliams nebus 
tiek mokama. Jiems bus mo
kama nuo $6. Maximum al
ga busianti $25 savaitėje.

Upton Sinclair vedė antru 
kartu.

Fredericksburg, Vą. Žino
mas “Raisto” autorius Up
ton Sinclair vedė antru kar-

Mokinių straikas.
Pittsburg, Pa. Sustraika- 

vo vaikai, visų publiškųjų 
mokyklų mokiniai. Yra tai 
straikas prieš mokyklij su
perintendentą, kuris vedęs 
nedorą gyvenimą, pagal 
pranešimą merginos, kuri 
tarnavo jo namuose. Tūks
tančiai vaiki} užkimšo svar
besniąsias gatves. Viena 
mergaitė, kuri vadovavo 100 
kitų vaikų, buvo gatvekario 
užmušta.

Dalyko ištyrimui švieti
mo globėjai išrinko komisi
ją iš septynių, tarp kurių 
yra katalikų vyskupas, epis- 
kopalų vyskupas, žydų ra
binas ir presbiterijom} ku
nigas, kiti svietiški.
Kardinolas apie sufragizmą.

Baltimore, Md. Katalikų 
bažnyčia Amerikoj, kaipo 
organizacija, nesikiša šalies 
politikon, neremia nei vie
nos, nei kitos partijos. Ly
giai taip ir į sufragizmą 
žiuri. Tą dalyką palieka pa- 
vieniems asmenims išrišti, 
kam kaip tinka. Bet pagal 
asmeninių įsitikrinimų kar
dinolas Gibbons yra prie
šingas sufragizmui. Jis pa
sakė : “Bažnyčios pašauki
mas yra saugoti tikybą ir 
dorą. Kituose dalykuose at
skiri asmenis patįs nuspren
džia. Ameniškai aš esu prie
šingas moterių teisių suly
ginimui, nes aš geidžiu, kad 
moterių tikroji vertybė nesi
liautų besitęsusi.”

Mėsos išgabenimas sumažė
jo.

Washington, D. C. Ko
mercijos departamentas 
praneša, kad šeši metai at
gal Suvienytos Valstijos iš
gabendavo mėses ir galvijų 
36 kartus daugiau, negu da
bar. Paskutiniais devyniais 
mėnesiais išgabenta tik 5. 
479.439 svarų jautienos ir 
13.598 svarų galvijų. 1907 
metais per tą patį laikatar- 
pį buvo išgabenta 200.969. 
729 svarų jautienos ir 307. 
726 svarų galvijų. Tuo tar
pu gyventojų skaičius šioj 
šalyj tepasid augino 11% 
nuo 1907 metų. Aprokuoja
ma, kad užauginimas galvi
jų šioj šalyj nuo 1907 meti] 
sumažėjo 30%.

Praeitais metais Suvieny
tos Valstijos išgabeno 9.000 
000 svarų jautienos. Tais 
pat metais Argentina išga
beno 756.000.000, Australi
ja 109.000.000, Naujoji Ze
landija 27.250.000 ir Urug
uay 21.000.000.

1911 metais iš Brazilijos 
Suvienytosna Valstijosna 
įgabenta už $115.000.000, 
ši šalis Brazilijai tais pat 
metais tepardavė už-$29.000. 
000. /

Nelaimė an| geležinkelio.
Evansville,*-Įnck ^Darbinis 

traukinis nuyįrtoi nuo pyli
mo, užmušė inžinierių, pen
kis darbininkus sunkiai su
žeidė ir apie 25 kitus nela
bai pavojingai pažeidė.

Ljt- :JS
Sutinka užtiesti derybas.
Charleston, W. Va. Strai- 

kininkai iš Kanawna savo 
susirinkime nutarė priimti 
gubernatoriaus pasiūlymą 
taikyti straikininkus su 
darbdaviais. Straikas tęsė
si virš metų ir atsižymėjo 
maištais ir kraujo pralieji
mu.

Bryan į Kaliforniją.
Washington, D. C. Kali

fornijos legislatura sumanė 
įvesti įstatymą, uždrau
džiantį japonams ir chi- 
nams pirkti žemes toj val
stijoj. Prieš tą projektą bai
siai inirto japonai. Kad 
prašalinus visokius nesusi
pratimus ir nesmagumus, 
Wilson pasiuntė Kaliforni- 
jon valstybės sekretorių Bry
an. Bryan tikisi iki gegužio 
7 d. užbaigti dalykus Kali
fornijoj.

Važiuos aplankyti popežių.
Boston, Mass. Amerikos 

kardinolas O’Connell va
žiuoja Ryman aplankyti Tė
vą Šventąjį.

Prezidentas persidirbo.
Washington, D. C. Prez. 

Wilson pastaraisiais laikais 
taip daug dirbo, kad jo gy
dytojai liepė jam atsilsėti 
ir reguliariai kasdien neku- 
rį laiką atidėti pasilinksmi
nimams. Ligšiol jis kasdien 
eidavo pilkės žaisti. Dabar 
važiuosiąs ant jūrės pasiva
žinėti.

Prof. Taft pasodino ąžuolą.
New Haven, Conn. Ba

landžio 25 d. šis miestas 
šventė 275 metu sukaktuves v
savo gyvavimo. Toj' dienoj 
prof. Taft iškasė duobę ten,; 
kur 1638 m. išlipo pirmieji
kolonistai. Ton duobėn pa
sodino ąžuolą. Taftui dir
bant, būrys fotografistų liū
dinėjo paveikslus.

Grasia pavojus.
New Orleans. Mississippi 

upės vandenis dar nenuse
ko. 2.000 darbininkų stipri
na apkasas. Kol kas viskas 
laimingai. Vienoj vietoj ties 
Krotz Springs prasimušė 
vanduo ir daro daug blėdies.

Bomba brangakmenių krau
tuvėj.

Philadelphia, Pa. Didelė 
bomba buvo rasta ant lango 
vienos brangakmenių krau
tuvės. Ji but ekspliodavusi 
už kelių sekundų. Policija 
mano, kad tai vagių darbas, 
kurie ekspliozij'ai ištikus, 
manė sugriebti brangenybių.

Turėjo stoti į liudytojus..
Los Angeles. Bankierius 

ir kapitalistas G. Bixby tu
rėjo pribūti į liudytojus prieš 
baltosios vergijos komisiją. 
Jis slapstėsi per dvi dieni. 
Galop policija* jį sučiupo.

7*
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Naujas prezidentas. Sa
los Kuba kongreso ^atstovai 
tomis dienomis iškilmingai 
paskelbė, kad Kubos respu
blikos prezidentu išrinkta 
generolas Juan Mario Me- 
nocal, o vice-prezidentu 
Henry Jose Varona. Ba
landžio 21 dieną jiedu apė
mė savo valdvietes ir tuo-
jaus sutaisyta naujas kabi
netas. ’—. -

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks 
visus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t.y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menką sumą lankys jus 
geriausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj. Šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydams nei vėluodamas. Šis musų 
budilninkas rytą-metą neapsirinkančiai p :budys jus lygiai toj valandoj ir 
minutcj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai o ne kaip zuikis 
pakrumyj, nes busit tikri, kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

Ši musų nepap- N
rasta dovana yra Bf '1JI
daroma su tikslu ■! JI
supažindinti ir 

parodyti kuopia- 
čiausiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad I f
“Katalikas”

yra 
tobuliausias ir 
ir didžiausias

iš visų l etuviškų 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
Š:ą didžiausią do

vaną, kokios nei 
vienas laikraš is 

nėra suteikęs savo 
ėmėjams “Kata
likas” pradės davi
nėti naujai užsisa
kantiems ėmėjams 
nuo Gegužio 1 d.

Siųskit pin gus 
šiuo adresu:

10 O
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KATALIKO”
DOVANA

3249-53 So. Morgan St.
Chicago, III. .

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO. ILL

Ar ieškai pirkti namą ar lotą?
Mes jų turime!

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu- 
$ viski ofisai Chicagoj. Delko teip yra? Atsakymas ant šito klausi

mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “proper- 
tes” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelbą pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

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

{
Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver- 
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą klausimą 
galima išrišt sekančiais budais.
1) Apžiurėjus namą, apskaityt kiek jis galėtų kaštuot nau

jas pastatyt. 2) Kiek jis randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
ir vietoj jis yra.

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 šimtui namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie- , 
tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo

■ m vertę įr mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres- 
nis ir daugiau pelno neša.

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

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

$
 Perkantiems per musų banką, namą ar lotą, mes paskolina

me pinigus ant lengviausių išlygų.
Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite \ 

kitų ofisų, bet tuoj aus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimes padėti nupirkti.

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

J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manažerls.
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| MOTERIŲ SKYRIUS, t
APSIVEDIMAS.

Apsivedimas yra svarbiau
sias žingsnis žmogaus gy
venime. Nusisekęs apsive
dimas žmogui yra nuolatai 
atsinaujinantis džiaugsmas 
r laimė, nenusidavęs-gi nuo
latinis susikrimtimas, var
gas, vaidai, o kartais ir pil
nas žmogaus gyvenimo sui
rimas. Todėl tą žingsnį 
žmogus turi žengti su didžiu 
atsargumu, po nuodugnaus 
apgalvojimo.

Lietuvoj šis klausimas 
kur kas paprasčiau išriša
mas. Ten neretai vyras, 
vos keliatą kartų matęs sa
vo merginą, veda ją prie al
toriaus. Ir daugiausiai gy
vena sutikime.

Šioj šalyj gyvenimas ki
taip eina, čia kitos apysto- 
vos. Žmogaus reikalavimai, 
skonis paįvairėja. Čia šne
kama apie persiskyrimus, a- 
pie pačių pametimus. Kaip 
vienų taip ir kitų pavyzdžių 
lietuvių šeimynose nestokuo- 
ja. Yra tai neatsargių ap- 
sivedimų vaisiai.

Vedantiems ir ištekan
čioms reikia žinoti’, kad y- 
ra toks dalykas vadinamas 
lytine meilė. Meilė nėra pa
prastas patikimas. Yra tai 
neapribotas, neišreiškiamas 
pasiilgimas, noras matyti, 
turėti pamylėtą asmenį. Y- 
ra daug kitų meilės ypaty
bių, bet to nepatyrusiems 
neužsimoka pasakoti, nes 
nesupras, o patyrusioms ir
gi bereikalinga išdėstinėti, 
nes jie žino, Tai-gi kiek
vienai susižiedojančiai po
rai žinotina, kad meilė tarp 
jųdviejų turi but užsidegusi. 
Vedusios poros iš meilės tu
rės neišsemaiamą liksmybių 
šaltinį, be tos meilės porai 
grasia pavojus suirti, išken
tėjus daug bėdų ir susikrim
timų.

Pačiuojanties tad reikia 
pirmiausia žiūrėti, kad mei
lė but užsimezgusi.

Pamylėjus ir-gi reikia bū
ti atsargiam. Prieš prisipa
žinimą reikia tyrinėti pa
mylėto asmens papročius, 
būdą, palinkimus, silpnybes 
ir t. t. Gali pamatyti tokių 
mylimo asmens pusių sau 
netinkamų, kad ant visados 
jo atsižadėsi. Ypatingai 
merginos mažai tepaiso a- 
pie savo numylėtinio blogas 

(puses. Įsimylėjusi mergai
tė užsikemša ausis, girdėda
ma apie blogus savo numy
lėtinio darbelius, yra kurčia 

jtevų perspėjimams. Vėliau 
ištekėjusi už jo ir pamačiu
si, kad jos numylėtinio pa
laidūno, nepaisomo girtuo
klio esama, graudžiai turi 
apverkti savo padarytą 
klaidą. Sakau ypatingai 
merginos netyrinėja savo 
busimojo vyro budo, bet ne
retai ir vaikinas įpuola į to
kią klaidą.

Jau pašnekinus vaikinui 
merginą apsivedimui, nerei
kia tuomet drovėtis nei vie
nam išsiklausinėti ii’ išsipa
sakoti apie savo būdą, pa
linkimus, skonį, reikalavimus 
ir apie kitus svarbesnius ir 
smulkesnius dalykus. Toks 
artimas susipažinimas su vie
nas kitu prieš susižiedavi- 
mą, ppašalys pamatus įvai
riems nesusipratimams ir iš
metinėjimams, kurie galėtų 
kilti po apsivedimo.

Ypač mergina ištekant 
turi but atsargi. Apskritai 
yra tikima, kad menkos do
ros vyras susitvarkys po ap-' 
pivedimo. Iš dalies taip es

ti. Bet nevisuomet. Iš pra
džios po apsivedimo jis ap
rimsta. Nuolat dirba, par
neša užmokestį namo. Ne
retai taip tęsiasi net keliatą 
metų. Ilgainiui, vienok, pa
bunda jame nelabasis. Tuo
met niekas jo neriša prie na
mų. Nei pačios maldavi
mas, nei vaikai nesulaiko jį 
nuo girtuokliavimo. Pati 
su kūdikiais alksta keliatą 
dienų, o jis nelabojo apsės
tas visai to neatboja. Tad 
ištekanti mergina labai tu
ri žiūrėti, kad vyras nebūtų 
tinginys ir kartu girtuoklis, 
Su tokiuo jungiu negalima 
rodos turėti.

Vedančiam vyrui gal 
svarbiausiai atkreipti domų 
į tai, kad mergina mėgtų 
namų darbą. Mergina, ku
ri greičiau velija eiti dirb
tuvei!, negu namuose triu- 
sties, negali but gera šeimi
ninkė. Apie šiuos ir kituo- 
kius dalykus ir turėtų ap
šnekėti kiekviena pora prieš 
susižiedavimą.

Šioj šalyj gyvastis žmo
gaus yra labai nesaugus. Vi
sur atsitinka įvairių nelai
mių. Buna užmušimų bei 
sužeidimų kasyklose, dirb
tuvėse, gatvėse ir t. t. Todėl 
ištekančiai merginai labai 
svarbu, kad vedąs ją vyras 
butų apsidraudęs. Ir tai 
nemažiau kai ant $1000. Juk 
koks baisus yra našlės su 
vaikais padėjimas, jei ne
lieka geros posmertinės. Ly
giai baisus padėjimas pačios 
sužeisto ar šiaip apsirgusio 
vyro, jei nepriguli prie pa
šelpimų dr-jų. Tarp lietuvių 
tokių nelaimingų tiek ir tiek 
yra. Bet dar daugiau yra to- 
kų, ką neimasi sau pamokos 
iš tokių atsitikimų. Tad ve
dančiųjų svarbiu rūpesčiu tu
ri but apsidraust nemažiau 
kai ant $1000.

Augščiau jau buvo minė
ta, įsimylėjusi mergina turi 
atidžiai tyrinėti numylėti
nio būdą ir pasielgimus. Tą 
pat turi daryti ir vyras. To 
nedarymo vaisiai esti dažnai 
labai apverktini. Kas tė- 
mija ir prisižiūri į vedusių 
porų gyvenimą, tas galėjo 
pamatyti, kad neretai ge
riausios moterįs turi niekšus 
vyrus ir geriausi vyrai bjau
rias moteris.- O tai vis vai
siai poravimosi be apkalbė
jimo, išsišnekėjimo prieš ap- 
sivesiant.

Daugiausia pagal įsigyve
nusį paprotį vyrai kalbina 
merginas apsivest. Visai tai 
geras paprotis. Šis paprotis 
yra saugus merginai. Mer
ginai prisipažinus nelabam 
vyrui, grasia pavojus but pa
šieptai arba net suvestai. 
Bet gera mergina tikrai do
ram, mandagiam vyrui galė
tų išdrįsti prašnekti. Tarp 
išauklėtų asmenų tokie at
sitikimai nėra peiktini nei
gi nėra labai reti.

Dabar truputį apie ieško
jimus merginų apsivedimui 
per laikraščius. Yra tai pai
ka žaismė. Visai paikiai el
giasi tie, ką ieško, bet ir 
merginos but kvailos, jei to
kiam rioglai rašytų. To
kiems ne apsivedimas rupi, 
bet flirtuoti per laiškus. 
Norįs tikrai apsivesti suras 
padoresnį būdą ingyti mer
gaitės prielankumą. Lai nie
kas neatsiliepia ant tokių 
ieškojimų, tai tas kvailioju 
mas ir ^pranyks.

Nelaimingai ištekėjusi.

ŪKIO PREKYBA LIETU
VOJE. 
------------- r——•

Lietuvos prekyba yra la
bai svarbus klausimas. Mu
sų prekybą reikia priskaity- 
ti prie . vieno painiausiųjų 
šios dienos klausimų. Saky
sime, jaigu norime daugiau 
išnaudoti žemę ir iš jos dau
giau naudos turėti, jaigu no
rime pagerinti gyvulių veis
les, jaigu norime įsisteigti 
paskolos bendrovių, arba ki
tą kokį kultūros darbą at
likti, galime viską dirbti iš
sijuosę ir nieks nekliudys. 
Su prekybos klausimu yra 
visai kas kita, nes turime 
stiprų priešininką-trukdyto- 
ją — žydą, kurio nu veikimui 
turėtumėm pastatyti visas 
pajėgas. Be to, prekybos 
klausimas pas mus, juo yra 
opesnis, kadangi jis turi są
ryšį ir su šalies blogu ma- 
terijaliu stoviu.

Aš čia nemanau judinti 
visų prekybos šakų, nes man 
išrodo svarbiausiu ūkio pre
kybos klausimas, ir į tai no
riu labiau atkreipti pačių 
ūkininkų bei jiems užjau- 
čiančiųjų domą.

Žodis “prekyba” ir žodis 
“žydas” pas mus reiškia 
kuone tą patį, nes juodu 
kur vienas — ten ir kitas. Ir 
nenuostabu, nes pas mus ne
rasi tokios prekybos šakos, 
kurion nebūtų suleisti smai
lus žydų nagai. Taip-pat 
ir su ūkio prekyba, nes šita 
taipogi yra viena pelningų
jų

Kas gi superka musų ūkio 
produktus? Ugi žydai ir žy
dai! Jie superka pas mus vi
sokius javus, gyvulius ir net 
visokius mažmožius. Todėl 
ir nenuostabu, jog mes esa
me taip nuskurdę, o žydai 
turi suglemžę visą musų ka
pitalą. Kadangi iš lietuvių 
panašių pirklių neatsiran
da, tai žydai ūkininkais a- 
ria ir akėja; jie, norėdami, 
kainas pakelia arba visai 
sumažina. Man yra žinomi 
keli tokie atsitikimai, kur 
lietuviai ėmė pirkliauti se
nienomis, tik deja! ūkininkai 
greičiau parduodavo vis dėl
to žydui, o ne lietuviui. Rei
kia tikėties, jog didžiuma u- 
kininkų taip pasielgtų ir su 
kitais lietuviais pirkliais.

Paviršutinai į tai žiūrint, 
išrodo, jog ūkininkai tame 
kalti, bet įsigilinus į klausi
mą, matyti visai kas kita.

Priežastis to, kad ūkinin
kai visokį daiktą greičiau 
parduoda žydui, štai kame. 
Didžiuma pas mus ūkinin
kų turi mažiau, ar daugiau 
kitiems įsiskolinę, o pavasa
rį kada pinigai išsibaigę —- 
kur gausi pinigų pasisko
linti, jei.ne pas žydelį?! Jie 
juk visados turi. Paskolą 
žydai dažniausia duoda kai
po rankpinigius už javus. 
Todėl ūkininkai tame ir pa
teisinami, nes kitur sunku 
gauti paskolos. Jaigu ir y- 
ra viena-kita paskolos ben
drovė, tai tenai skolina tik 
‘ ‘ parančninkus ’ ’ turin t ir 
daugelis tokių pas mus įstai
gų ima kuone panašų, kaipir 
žydai, nuošimtį. Todėl ūki
ninkai sako, “kam dar man 
ieškoti keletos “parančnin- 
kų” ir juos visus girdyti — 
dar brangiau tokia paskola 
atsieina ’ Žinoma, pažada 
žydui javus, o tas ir pasko
lina ant greitųjų, nereikalau
damas nei “parančninkų”. 
Bet tik tegu atsiranda lietu
vių, kurie šia prekybos šaka 
užsiimtų, tada vis dėlto tas 
visas kliūtis bus galima per
galėti. -

Tečiau kįla klausimas: kas

ims? Aiškis (Įa^ykas, jog to
kių žmonių mums trūksta, 
kurie galėtų užsiimti preky
ba pavieniui, nes tam reika
linga turėti kapitalas. Man 
rodos, jog ūkio prekyba priva
lo patįs ūkininkai rupinties 
suvienijęsavopajėgas. Taigi 
susitartų'' kuopelė ūkininkų 
iš turtingesniųjų, sudarytų 
draugiją ir paskum bendrai 
visų pinigais galima butų 
užsiimti prekyba. Būtinai 
mums reikia tokių draugijų, 
kurios užsiimtų javų bei 
šiaip ūkio produktų ir 
gyvulių pirklyba. Juk tuo 
nesirūpindami, mes milijo
nus sukraujame kasmet į 
žydų delmonus. Jaigu bu
tų tokios lietuvių draugijos 
ir turėtų kapitalo, tada tai
pogi butų galima ūkinin
kams suteikti paskolos, kad 
butų užtikrinta, jog žydai 
neparduos javų. Juk yra pas 
mus ūkininkų ir visai pa
siturinčių, bet visi pinigus 
suspaudę laiko bankuose. 
Bet jaigu tie ūkininkai pa
mėgintų tais pinigais vers- 
ties prekyba, tai už juos 
gautų kur-kas didesnį nuo
šimtį, negu kad gauna iš 
bankų. Musų ūkininkai per
daug yra baimingi ir bijosi 
to, ko kartais visai nereik
tų bijoties. Bijosi taipgi ir 
prekybos, nes mano, kad 
prekyba — tai žydų darbas. 
Tegu apie tai kas kaip ma
no, bet tegu tik buna kapi
talo, o supirktus daiktus ir 
be žydų tarpininkavimo at
sirastų kur parduoti.

Jau dabar rietielaikai,kad 
iš lietuvių neatsirastų žmo
nių, žinančių pardavimų 
rinkas. Man rodos, reikia 
tik truputį pasidarbuoti ir 
turėti noro, o tiek kapitalo 
vis tik galima butų surinkti. 
Nuostabus dalykas, jaigu 
lietuviai ir tokių lengvai į- 
vy ketinamųjų* gyvenimam 
bet pelningų darbų, negalė
tų atlikti.

Antai latviai, daug mažes
nė tauta, o pas juos draugi
jų ant draugijų. “Latvių 
Centralė Ūkio draugija” 
Rygoje tik mokytų agrono- 
mų-instruktorių išlaiko a- 
pie 15. Be to, kita latvių 
ūkio draugija turi viršaus 
pei’ 20 agronomų-instrukto- 
rių. Jaigu jie ištesi tiek 
apmokėti žmonių, be abejo
nės, ir apyvartas daro kas
met dideles. Lietuviams 
jau laikas apsidairyti, kas 
dedasi aplink, ir imties už 
darbo negaišuojant. Kitaip, 
pamatysite, yisas lietuvių 
turtas suvažiuos į žydų be
dugnį kišenių. O žydai ne- 
pagerįs nei ūkio Lietuvoje, 
nei gyvulių veislės; nepasta
tys nei tautos namų, nei lie
tuviškų mokyklų, nei apru- 
pįs lietuvių prieinama pas
kola ir t. t. Nes, kas mums 
sava ir brangu, žydui yra 
svetima ir griautina.

Vertėtų Lietuvos ūkinin
kams gerai apie tai pagalvo
ti ir rimtai imties už darbo; 
nes juo-1 ilgiau lauksime, 
tuo labiau mes vargsime, o 
žydai turtės.

Ūkio prekyba pelningas 
dalykas ir ištiesų ją ir pri
guli tiktai. ūkininkams ru
pinties. Ūkininkai, pagal
vokite !

° ” Studs.
O i n

,i> T

Popežius sveiksta. Vati
kano organas “Osservatore 
Romano” rašo, kad pope- 
žiaus sveikatos, padėjimas 
esąs užganėdinantįjį ir po
pežius greitai pasveiksiąs.
Pasveikimas nors esąs la

pas mus ūkio prekyba užsi-*bąį palengyėliš, bet tikras.

vo skausmus ir 
Antrašas toks.

Jaigu kenti nuo baltųjų 
sntdrapanių, 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- 
gvdysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa- 

indėk 2c. marke atsakymui.

Tai. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

gauti DYKA! dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

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

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

ė

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

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

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

$45.00 n kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00

Czar — May 3rd
Russia^— May 17th

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

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

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kiuzie St., Chicago, DI.

Cfturcn Off * O 
cm™ BtLLS

Memorial Bells a Specialty.
Bfofihaaa BeUFeoadry Co., Baltimore,

F. Dalkus
;■ ; i ‘ -J i J ’ O ■ . - f -.l:| .

Drucziausias Lietuvys Ristiny- 
kas Amerikoj.

Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir
Canalport Ave. po nr. 2013 tjJrYx 
Jeigu busi Chieagoj, nepa- -tMTC 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymu su ku- 
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnatn visokias rodąs dykai

J. H. OLSON
ABU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prietaisų ;vedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street' 
Tel .Oakland 1441

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorins

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

*************************>., 
S Telefonas Yards 153a į

| DR. J. KULIS f
! Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *

81(6 So. Halsted SU, Chicago, lUlaols. j 
PRIĖMIMO VALANDOS r 5

Nuo o ryto Iki ra; fl iki 9 vakare. * 
Nedel. nuo 9 iki ra popiete nuo 6 iki 8 va!:. £ 

*Xt************V**««******

Sergančioms moterims.
Sesute. —• 

Aš esmių moteris, žinau kiek moteris 
turi iškentėti.

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

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IB PU ANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. SIU NAKCIALY (dzūkiška) ...............  30c.
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) .........   60c.

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

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

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa
lly kos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoj* 
šeimynoje

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

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
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 butelj.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

Naudinga Knygute
Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2. 

Saulutė teka, 8. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 1908 m Pal. 50.............................15a

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

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

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

J. M. TANANEVICZ,
3249 53 So. Morgan St., Chicago, HL
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KATALIKAS

Iš Lietuviškų Dirvų. |
Montello, Mass.

Kovo 31 d. moterių ir 
tnergimj N. P. Panelės šv. 
dr-ja surengė prakalbas, 
kuriosna atsilankė vyrai ir 
moteris. Kalbėjo vietinis 
klebonas kun. K. Urbanavi
čius ir trumpam laikui at
važiavęs iš šv. Jono Semi
narijos, Brigthon, Mass.,au
klėtinis F. J. Juškaitis. Be 
to buvo sudainuota keliatas 
dainų ir padeklemuota ke
liatas eilių.

Dr-jos pirm, poni M. Juš
kienė trumpai paaiškino 
minėtos dr-jos įstatus ir nu
rodė naudą iš prigulėjimo. 
Ragino moteris bei merginas 
prisirašydinėti prie tos dr- 
jos. Užbaigus savo kalbą, 
perstatė susirinkusiems 
kun. K. Urbanavičių.

Šisai kalbėjo apie moterių 
dr-jų abehią tikslą ir jų nau
dingumą. Priminė apie mo
terių dr-jas Lietuvoje. Pa
rodė, kaip senovėj moteris 
buvo blogame padėjime, 
kaip dažnai buvo vyrų skau
džiamos ir galop, laikui bė
gant, kaip prasidėjo mote
rių išsiliuosavimas; ir nuro
dė, kad šiuose laikuose jau 
vienur-kitur moteris valdo 
vyrais. Apskritai, kalbėjo 
apie tuokimosi draugijosna 
naudingumą, apšvietos rei
kalingumą, kaip vyrams, 
taip ir moterims. Kalbą už-i 
baigė kviezdamais moteris 
rašyties tik-ką susitvėrusion 
dr-jon. Kalba buvo bešališ
ka ir todėl visiems tiko.

Po prakalbos p-lė M. Rai- 
baitė dainavo “Oi putė, pu
tė.” Tai atlikti jai gerai nu
sidavė. Jos balsas malonus, 
skambus. Po to p. A. Ke- 
šečiute deklemavo eiles, P. 
Vaičaičiui paskirtas. Tai 
atliko įspūdingai. Toliau 
vargonininkas V. Juška dai
navo “Kur bakūžė samano
ta”. Jis turi puikų blasą ir 
galėjo sujudinti visus klau
sytojus.

Po to kalbėjo seminari
jos auklėtinis F. J. Juškai
tis. Šis kalbėtojas savo kal
bos pradžioj palytėjo mote
rių organizavimosi, paskui, 

t apskritai, apie šio miesto 
lietuvius. Gražiai nurodė 
blogus vaisius skirstimosi į 
partijas, girtybės ir 1.1. Pri
minė keliatą asmenų, kurie 
iš girtybės pamišo ir dabar 
tupi pamišėlių prieglaudoj. 
Ragino žmones paliauti ge
rus ir griebties mokslo, 
kningų, laikraščių. Taip-gi 
priminė keliatą asmenų, 
kurie del girtybės su šiuo 
svietu be laikcT persiskyrė. 
Peikė jaunosios kartos toli- 
nimosi nuo lietuvystės. Sakė, 
kad neretai tai esti del gim
dytojų nerūpestingumo. Ap
skritai imant, kalbėjo aiš
kiai ir apie gyvuosius lie
tuvių klausimus. Užbaig
damas ragino viengentes ra- 
šyties prie dr-jos ir darbuo- 
ties, šviesties kiek galint.

► Ragino skaityti tuos laikraš
čius, kuriems švietimas ir 
teisybė rupi. O tokie lai
kraščiai pagal kalbėtoją y- 
ra “Draugas”, “Katalikas” 
ir “Lietuva.”

Ant programo užbaigos 
vietinis kvartetas padainavo 
“Subatos vakarėlį oi, oi.” 
Kvartetui pabaigus, klausy
tojai dėkojo gausiu delnų 
plojimu.

Programų! pasibaigus, 
prasidėjo prie dr-jos prisi- 
rašinėjimas. Naujų narių tą 
vakarą prisirašė virš 30. 
Žmonių buvo prisirinkę a-

pie 400 Viso programo metu 
užsilaikė labai gražiai. Iš 
visų atžvilgių vakarą reikia 
skaityti nusisekusiu.

Vienas prakalbose 
Buvusių.

New Britain, Conn.
Jau metai gyvuoja čia 

moterių dr-j a ‘ ‘ Birutė ’ ’. 
Jauna dr-jėlė, neturi daug 
narių, bet vis-gi šį-tą veikia. 
Prieš Kalėdas buvo suren
gusi prakalbas. Kalbėtoju 
buvo Pruseika. Kovo 30 d. 
“Birutė” buvo surengusi 
vakarėlį. Buvo vaidinta ko
medija “Trįs mylimos”. A- 
part to buvo dainos, dekle- 
macijos ir monologas. Ba
landžio 6 d. S. L. R. K. A. 
109 kuopa buvo surengusi 
prakalbas. Buvo garsinta, 
kad busią daug kalbėtojų. 
Sulaukus paskirtos dienos, 
pasirodė, kad teturį tik vie
ną kalbėtoją. Buvo tai Su
sivienijimo centro pinu. p. 
J. Riktoraitis iš Waterbury, 
Conn. Prieš prakalbą su
dainavo vietos choras.

Po to prasidėjo prakalba. 
Kalbėtojas p. J. Riktoraitis 
pasigriebė nudėvėtos pasa
kos. Jis prilygino newbri- 
tainiečius prie nupeštos viš
tos. Jam kalbant žmonės 
pradėjo nerimauti. Po jo 
kalbėjo musų klebonas kun. 
J. Žebrys. Šis kalbėtojas 
atsakinėjo į p. Riktoraičio 
užmetinėjimus. Sakė, kad 
neivbritainiečiai nėra tokie 
kaip nupeštos vištos. Tvir
tino, kad sulyginus šio mies
to lietuvius su kitų miestų 
lietuviais, jie jau augštai 
stovi. Nurodė į pastatymą- 
naujos svetainės, kaipo di
delio lietuvių nuoveikalio. 
Po klebono prakalbos p. 
Riktoraitis vėl panorėjo kal
bėti. Šiuo sykiu apie poli
tiką. Ir čia nepasirodė dau
giau išmanąs už newbritai- 
niečius. Po to buvo iššauk
tas pakalbėti p. J. J. Gar- 
dauskas. Šisai trumpai aiš
kino ir nurodinėjo dr-jų 
svarbą, reikalingumą prie 
jų prigulėti, kad žmogaus 
gyvastis šioj šalyj turi but 
apdrausta. Ragino rašyties 
ir prigulėti prie dr-jų.

P. P. P.'

kui prisiėjus straikuoti, vėl 
reikės visuomenės malonės 
prašyti. O tai nesmagus ir 
pažeminantis dalykas.

Dabar vardan visų Ro- 
chesterio rubsiuvių dėkoja
me gerbiamiems broliams ir 
seselėms už jūsų gausias 
aukas. Jus ištiesdami sa
vo pašelpos ranką padėjote 
mums laimėti.

Jūsų aukos ne vieną alks
tantį pasotino, ne vieną pa
drąsino prie kovos. Vien
genčiai bukite tikri, kad 
jums prisiėjus straikuoti, 
mes neužmiršime jūsų.

Ypatingai ačiuojame 
šioms dr-joms: šv. Jurgio 
kareivio, šv. Petro ir Povilo, 
Didž. L. K. Gedimino. Dė
kojama širdingai “Katali
ko” išleistuvei už siuntinė
jimą 100 egz. laikraščio. Už 
salę susirinkimams dėkingi 
esame J. Karpavickui ir J. 
Šiukunui. Taip-gi M. Stuč- 
kui, Diegučiui, Petruliui ir 
k.

Laikraščiai mus užjautė 
gražiai šie: “Katalikas”, 
“Laisvė” ir “Kovą”.

Straikininkų komitetas 
A. Zinmickas, 

108 Thomas St.

Rochester, N. Y.
Jau trįs savaitės kai už

sibaigė rubsiuvių straikas. 
Musų laimėta visose dirbtu
vėse. Kur pirmiau dirbda- 
vom po 56 arba 55 valandas 
savaitėje dabar tedirbame 
53 valandas. Mokesties štu- 
kiniams pakelta 4%. Neštu- 
kiniams vienur tas pats pa
likta, kitur $1 savaitėje pa
kelta. Į darbą straikininkai 
nevienodai priimami. Dirb
tuvėse, kuriose buvo daug 
straiklaužių, ten ne visi 
straikininkai priimami, o ku
rios mažai teturėjo" straik— 
laužiu, tai tuos visus priima. 
Unijos pripažinimas liko ne
iškovotas. Tai atsitiko gal 
dėlto, kad tarp darbininkų 
nebuvosusiklausimo. Ne visi 
buvo išėję straikau. Kiti 
išėjusieji neišlaikė iki ga
lui. Straiklaužių daugiau
siai buvo tarp vokiečių. Jie 
net nenorėjo eiti straikan. 
Geriausiai laikėsi lietuviai, 
paskui lenkai, italai ir žy
dai. Bet streikui pasibai
gus, lietuviai sustojo lankę 
susirinkimus. Ne vienas sa
ko, girdi, kad kam reikią li
nijos. Nežino, kad jau ne 
laikas tada ginkluotis kuo
met reikia kovon stoti. Pas

Rochester, N. Y.
(Straiko atbalsis).

Straikas jau pasibaigė ir 
jau net pradėsime užmiršti 
visas jo baisenybes. Dabar 
norime išreikšti savo dėkas 
visiems, kurie tik prie musų 
išlaimėjimo prisidėjo. Strai
kas traukėsi virš aštuonių 
savaičių. Ir drąsiai laukėme 
galo žinodami, kad išlaimė- 
sime. Galop musų vadovai 
pusirengė mus grįšti darban 
su šiokiais tokiais laimėji
mais. Vargome per dienas ir 
naktis pikietaudami.

Mes vieni negalėjome lai
mėti. Mums padavė pašel
pos ranką visuomenė. Vi
siems mus sušelpusiems ta
riame širdingą ačiū.

Taip-gi laikraščių išleistu
vių buvome literatūra šel
piami. “Kataliko” gauda
vome po 100 egz., “Kovos” 
po 50 ir “Laisvės” po 50 
savaitėje. Vardan visų 
straikininkų šių laikraščių 
išleistuvėms tariame ačių.

Ačių visiems, kurie tik 
šiuomi tuomi prisidėjo prie 
musų kovos. Mes pasirū
pinsime už tai, progai atsi
tikus, atsilyginti.

Čia pridedame aukotojų 
vardus (Randasi kitoj vie
toj. Red.).

Šelpimo komitetas: 
Pirm A. Zhnnickas, 
Sekr. J. Bendokaitis, 
Kas. J. Mocejunas.

Boston, Mass.
(Straiko pabaiga).

Po ilgos ir audringos ko
vos, kuri tęsėsi apie 11 sa
vaičių, ant galo užsibaigė 
darbininkų laimėjimu. Daug 
vargo ir skurdo kentėjome; 
Bet tai viskas nenuėjo vė
jais. Štai balandžio 17 d. 
straikas pasibaigė. Išlygos 
sekančios.

1. Unijos pripažinimas.
2. Sutrumpinimas darbo 

laiko iki 50 valandų savaitė
je.

3. Mokestis pakelta $1 
savaitėje.

4. Štukinio darbo mokes
tį nustatys komitetas, susi
dedąs iš abiejų pusių.

5. Sub-kontratoriai panai
kinti.

6. Švaresnis dirbtuvių už
laikymas.

7. Jokis darbdavys negali 
pavaryti darbi/ninko be uni
jos žinios. i

8. Liuosamklaike dįrbtu-

vėj galima kolektuoti mo
kestis, unijos uždėtas.

9. Nesusipratimai dirbtu
vėj bus pavesti trečiųjų 
teismui. ,

10. Ši sutartis yra dviem 
metam. Bile kuri pusė, no
rinti laužyti ją,, turį antrai 
pranešti pirm dviejų mėne
sių.

Straikas laimėtas tik ačių 
visuomenės užuojautai. Iš 
visuomenės susilaukėme ir 
dvasiškos ir medžiaginės pa
ramos. visų laikraščių bu
vome užtarti. Niekas ne ■ 
buvo jam priešingas, nes 
kiekvienas matė, kad musų 
reikalavimai buvo teisingi. 
Aukos buvo renkamos net 
tolimose valstijose. Laikra
ščiai talpino visus musų 
pranešimus.

Kalbėtojų taip-gi nesto- 
kavo. Visados pakvietiman 
pribūdavo. Iš vietinių buvo 
Pruseika, Michelsonas, ir 
kiti.

Vietinis Lietuvių Ukėsų 
Kliubas davė susirinkimams 
svetainę uždyką. Socialistų 
60 kuopa, Vytauto, šv. Pe
tro ir Povilo, šv. Kazimiero, 
Lietuvos Dukterių ir kitos 
dr-jos gausiai šelpė auko
mis.

Išleistuvių buvome šelpia
mi lairaščiais.
“Lietuvos”, 
“Kataliko”, 
“Vienybės 
gaudavome 
“Kovos” po 
vynės
čiais ir “Saulė’ pasirodyda
vo. Už tai tariame ačių tų 
laikraščių leidėjams. Vi
siems, kurie tik kuomi nors 
prie musų prisidėjo, esame 
dėkingi ir tariame ačių.

Esame dėkingi unijos ko
mitetams, o ypač pirminin
kui Urbšai, kuris nenuil
stančiai dirbo del musų.

Jaučiamės didvyriais, su 
pasididžiavimu einame prie 
muzikos gaudimo ir aido 
“ Marselįietės”. Esame link
smi ir džiaugsmingi. Dabar 
sustiprėję veiksime ir to
liau vienybėj ir tvarkoj. Nes 
žinome ir jaučiame šios ga
dynės gyvenimo sunkias są
lygas, 
rankų.

Šis 
didelė
organizacijos svarbumą. Su
pratome, kad per vienybę ir 
susipratimą tegalime laimė
ti, pagerinti savo būvį. To
dėl platinkite tą susiprati
mą tarp visų.

Spaudos Komitetas:
S. Grubliauskas,
J. A. Bekampis, 
A. Latvinskas.

norėta 
aš esu 
Aš vi- 
Kores-

Norwood, Mass.
“Kataliko” No. 14 vėl aš 

esu paliestas. Ten 
man primesti, -kad 
partiviškas žmogus, 
sur esu bešališkas.
pondentas veda savo asme
niškus užsivąrinėjimus. Jis 
ten vėl užmena apie pra
kalbas, atsibuvusias gruo
džio 29 d. 1912. Kam-gi tas 
nesąmones vėl kelti. Jam 
kaipo karštam parapijonui 
galėjo prisisapnuoti, bet aš 
nesapnuoju, neklajoju, o ti
krai pasakau, kad į asmeni
nius ginčųs neatsikinėsiu.

J. Pakarklis.

Harrisburg, Ill.
miestelį aplankė van-

Visi gyventojai turė-
Šį 

duo. 
jo apleist miestą, palikdami 
daiktus ir rakandus. .Kiti 
nei drapanų nespėjo pasiim
ti. Upė buvo 5 mylių plati. 
Mieste vanduo buvo 12 pė
dų gilus. Apsėmė 4 kasy
klas. Kompanijos stengėsi 
gelbėti savo kasyklas, statė 
sienas, pylė pylimus. Dar 
vanduo nevisai tenuseko. 
Žmonės liūdnai žiuri į 
tuštėjusius namus.

Antanas.

ap-

CM- . 4

I Jūsų kraujas reikalauja |
nuodugni© apvalymo šituom metų laiku. 
Dabar yra toks metų laikas, kuriame krau
jas yra pilnas įvairių nevalumų; taigi rei
kia jį apvalyt.

Severas Kraujo Valytojas
(SĖVERA-S BLOOD PURIFIER)

apvalys jūsų kraują, o tuomi užkirs kelią 
tolimesniam pasirodymui įvairių bjaurių ir 
niežančių išbėrimų, kurie taip prasiplatinę 
PAVASARIO LAIKU. Kaina $1.00

©

&
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” Perkant vairius, reikalaukit nuo aptieko- 
riaus kad jums duotu Severos. Visi aptiekoriai 
juos parduoda. Jeigu jųsų aptiekorius negalėtų 
jų pristatyt, orderiuokit stačiai nuo mus.

Keleivio”, 
‘Laisvės”, 
“Draugo”, 

Lietuvninkų” 
po 300 egz., 
200 egz., “Tė-

po 50 egz. Retkar-

Albany, N. Y.
Čia patiko vieną lietuvį 

didi nelaimė. Kovo 22 d. 
traukinys užmušė jauną 20 
metų vaikiną Karolių Kubi- 
ką. Paėjo iš Kauno g., A- 
nyksčių p. Amerikoj gyve
no su tėvais.

kubinote su išmetinėjimais.
Vienam prakalbose buvu

siam, Montello Mass. Ačių 
už raštelį. Truputį apkar
pėme.

Jurgiui, Wilkes-Barre,Pa. 
Šventraštis apie tuodu da
lyku nieko nesako. Iš jokių 
kitų šaltinių apie tai nega
lima sužinoti. Bet tams
tai pasakysim, kad tai visai, 
musų žvilgsniu, nesvarbus 
klausimai.

Todėl nenuleisime

straikas tai mums 
pamoka. Supratome

Draugas.

Wilkes-Barre, Pa.
Balandžio 9 d. kasykloj 

buvo tokis nuotikis. Darbui 
pasibaigus, Juozas Adomi- 
nas ėjo tiesiu keliu namo. 
Iš užpakalio draiveriai pra
dėjo smarkiai joti. Jis pa
sisuko į šoną. Bet vis-gi tas 
negelbėjo. Draiveriai joj kai 
pabludę ir nelaimingasis 
papuolė po mulų kojomis. 
Vargšui nulaužė ranką ir 
krutinę sutrynė.

A. Adomiuas.

Dyvaičiui. Nuo tokių pa
žadų Tamsta esi pilnai liue
sas. Taikykitės but su ja 
kuodažniau, šnekėkit apie į- 
vairius pašalinius daiktus ir 
Tamstos drovumas dings. 
Tuomet galėsit po truputį 
jai pranešti apie savo norą 
ir pasakyti, kad ją my
lit. Jei ji kito neturi, tai 
galit būti tikras, kad ji jums 
bus prielanki. Tokiuose at
sitikimuose geros mergaitės 
yra mandagios ir Tamstos ji 
neužgaus. Bukit vyriškas. 
Veik visuomet vyrai mergai
tės šnekina apsivesti. Pas
kaityk Tamsta moterių sky
rių šiame “K-ko” numery j.

intikėtų, tai per- 
kairįjį plosčiaus

antrą šūvį palei-

kad ji tikrai inti-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Laurin, Ohio.
Lietuvių čia yra apie 20 

šeimynų. Laikraščių ir ki
tokių raštų tarp jų nesimato 
Užtat smukles tai noringai 
lanko. Kazyroms taip-gi 
duoda garo. Girtauja ne 
vien vyrai, bet ii’ moterįs, 
Nesenai buvo vienoj šeimy
noj krikštynos. Šeiminin
kas apsčiai pripirko degti
nės ir alaus. Visi vyrai ir 
moterįs lakė visuose namų 
pakampiuose. Visi nesvie
tiškai nusigėrė. Pradėjo 
vyrai rėkaut ir moterįs 
“dainuoti”. Ant galo bute
liai ištuštėjo. Tuomet ne
naudėliai pradėjo daužyti 
buteliais stiklus, indus, rei
kalaudami gėralų. Diena 
buvo šventa, negalima jų 
buvo gaut. Šeimininkas 
kasėsi galvą ir nežinojo kaip 
begėdžius nutildyti. Šeimi
ninkė pradėjo prašyt eit na
mo. Tad ir išsiskirstė.

Lietuvis. -

Tikram katalikui, Dekalb, 
Ill. Tamstos atšaukimą ko
respondencijos, tilpusios Ka
taliko No. 13, indėjomeįNo. 
16. Pergreit Tamsta pasis-

Gudriai išsisuko.
Sykį jau ne jaunas po

nas, savo išveizda primenąs 
Palestinos bajorą, pasivaik
ščiojęs pavakare grįšta na
mo per giraitę. Giraitėje 
iššoka iš tankynės plėšikas 
ir su žodžiais:” gyvastį arba 
pinigus” įremia revolverį

į krutinę. Ponas lyg išsigan
dęs šaltai atsiliepia:

— Nu, jaigu taip, tai aš 
tamstai be jokio ginčo ati
duosiu pinigus. .Bet kad 
mano pati intikėtų, kad aš 
ištikrųjų buvau užpultas ir 
apiplėštas, tai, meldžiama
sis, peršauk mano plosčiaus 
dešinį skverną.

Užpuolikas peršovė.
— Bet kad ištikrųjų mano 

pati tam 
šauk ir 
skverną.

Tas ir 
do.

— Bet
ketų ir nesiginčytų, tai per
šauk tamsta man ir ranko
vę.

Užpuolikas ir tai padarė.
— Bet kad mano pati pa

matytų, kad mano gyvastis 
buvo baisiame padėjime ir 
net persigąstų, tai peršauk 
tamsta dar ir mano skrybė
lę... •

— Labai maloniai per
šaučiau dar ir tamstos skry
bėlę — atsiliepė užpuolikas 
— bet ant nelaimės aš tik 
tris šovinius turėjau revol
veryje, kuriuos į du skver
nu ir rankovę iššaudžiau, 
daugiau šovinių neturiu, tai 
dabar atiduok man pinigus.

Užpultasis tada kiek tik 
leidžia gerkle suriko:

— Gevalt! gevalt!
Užpuolikas, žinoma, kuo 

greičiausiai smuko girai
tėm

Prezidento Wilsono vasarnamis šalia Cornish. New Haven
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6 KATALIKAS

BALANDIS, 1913 m.
1. K. Seštin. Pil. ir Jok. A.
2. P. t Zigmunto kar.
3. S. šv. Kryž. Atradimas
4. N. 6 po Vėl. Monikos, Florion.
5. P. Pijaus pop.
6. U. Jono Ap. ir Evang.
7. S. Domicėlės.

*
Advokatas Kazys Krauču- 

nas, gyvenąs Ketchikane, A- 
laskoj—rašo “Draugas” — 
sumanęs sutverti lietuvių 
bendrovę Alaskos turtų iš
naudojimui. Alaskoj esą 
neapsakoma galybė turtų, 
kaip tai aukso, sidabro, švi
no, anglių ir kerosino, o ap
linkinėse jūrėse ir upėse 
daug įvairių žuvų. Advoka
tas sumanęs sutverti ben
drovę žuvis gaudyti. Ir tam 
tikslui išpradžių reikalingas 
neperdidis kapitalas. Suma
nymas — labai gražus, bet 
sunkiai tegali but įkūnija
mas.

*
Gegužio 24 d. Berlyne at

sibusianti nepaprasta iškil- 
mybė. Kaizerio vienatinė 
duktė, Liudvika Viktorija 
bus išleista už vyro, Cum- 
berlando kunigaikščio. Pa
sitaikius tokiai progai, Ber
lynan suvažiuos iš visos Eu
ropos karaliai ir kunigaik
ščiai. Net baugusis Rusi
jos caras, sakoma, keliau
siąs vestuvėsna. Tai busiąs 
nepapratas pokylis. Iš laiko 
sutraukiama Berlynan šni- 
pai-agentai saugoti vaini- 
kuočius nuo anarchistų pa
sikėsinimų.

*
Kuo giliau miškan, tuo 

daugiau medžių, gali drąsiai 
pasakyti komisijos, paskir
tos Illinois valstijos legisla
tures. Nesenai viena tų ko
misijų susekė čielas jūres 
nemoralybės bėtirinėdama 
“baltosios vergijoj” prie
žastį. Dabar nesenai antro
ji komisija atidengė vaikų 
pirklybą Chicagoje. Nau
jai gimusieji vaikai plačiai 
pardavinėta. Rasi, neužil
go Chicagoj bus susekta 
daugiau įvairių nedorybių.

*
Prasidėjus pavasariui, 

Pietinėj Dakota jau siaučia 
pavojingi miškų gaisrai. 
Netoliese Pringle, Black 
Hills vietovėje, gaisras jau 
apėmęs kelis desėtkus ket
virtainių mylių ii’ vis labiau 
platinasi, naikindamas pa
keliui ne tik miškus, bet ir 
farmerių sodybas. Tai pir
mutinis šiame sezone gais
ras. Laukiama jų daugiau.

*
Neužilgo pradėsiąs eiti 

lygoje naujas laikraštis, 
“Rygos Tarpininkas”, lei
džiamas p. Juozo Smolskio 
šešiose kalbose: rusų, vokie
čių, latvių, lietuvių, lenkų 
ir estų. Talpinami busią 
vien paskelbimai. Laikraš
tis eisiąs 1 — 6 sykius sa
vaitėje ir busiąs dalinamas 
dykai. Leidimas jau gauta.

*
Atėjo pavasaris, tai lakū

nai ima žūti kaip musės. 
Nėra tos dienos, kad! tele
gramomis nebūtų pranešta 
apie vieną, kitą kokioj nors 
šalyj žuvusį lakūną. Bet 
daugiausiai žūna franeuzų 
ir vokiečių, nes jie labiau
siai rūpinasi užkariauti o- 
rą.

|Patemiiimai.|
❖ ❖

Vilniaus gubernijoje lie
tuviai iš dviejų pusių spau
džiami. Juos spaudžia caro 
valdžia, juos persekioja ir 
pati dvasiškoji vyresnybė. 
Šitai Vilniaus vyskupijos 
administratorius, nors pats 
sakosi esąs lietuviu, bet lie
tuvius įvairiais budais per
sekioja. Rodos, dvasiškija 
privalėtų lygiu saiku sai
kuoti visiems katalikams, 
ar jie butų lenkai, ar lietu
viai, ar kitataučiai. Bet 
Vilniaus vyskupijoje visai 
priešingai pasielgiama su 
katalikais. Vyskupijos ad
ministratoriui lenkai ende- 
kai daug meilesni. Antai 
Vilniuje Prozorovienčs pri
vatinėje gimnazijoje, kurią 
lanko daug lietuvaičių, ad
ministratorius prefektu pas
kyręs kunigą lenką. Kadan
gi jis nemoka lietuviškai, 
tat lietuvaitėms gimnazis
tėms negalėjo išguldinėti 
tikybos reikalų prigimtoj 
kalboj. Kuomet tasai klau
simas pakelta lietuvių spau
doje, prefektas apsiėmęs lie
tuvaitėms tikybą išguldinė
ti rusų kalba. Žinoma, lie
tuvaitės su tuomi nesutinka, 
tečiau mokyklų vyresnybė 
jas privers mokinties kate
kizmo rusiškai, jei jos norės 
toliau lankyti gimnaziją. Gi 
priešingai bus pašalintos iš 
gimnazijos. O vyskupijos 
administratorius ką-gi da
ro? Jam nei ne galvoj, kad 
lietuvaitės tuo budu skau
džiamos ir visai nerupi pas
kirti gimnazijon naują pre
fektą, mokantį vietos kal
bas. Tai toks lietuvių pa
dėjimas Vilniaus vyskupijo
je.

*
Kaip jau seniau buvo 

skelbta, birželio 25, 26 ir 27 
Pittsburge busiąs atlaiky
tas Amerikos lietuvių Ry- 
no katalikų kongresas. 
“Drauge” raudame tam 
kongresui pasiūlomą įneši
mą apsvarstyti, būtent p. 
A. J. Gudaitis reikalauja, 

-kad Lietuvių Katalikų Fe- 
’deraeija “paimtų ant savo 
pečių cenzūrą visų lietuviš
kų katalikiškų kningų ir 
brošiūrų, vartojamų šitoj ša
lyj”. Kad kningoms cenzū
ros reikia, tiesa, bet kam 
cenzūra reikalinga katalikiš
koms kningoms, tai mums 
visai nėra suprantama. Gi 
sutvarkymas vienodųkatali- 
kiškų giesmių, stacijų, mal- 
dakningių, tai juk nereiškia 

-dar cenzūros.
*

Rusijos pusoficialis dien
raštis “Novoje Vremia”, 
nesenai rašydamas apie at
sarginių paleidimą pažymė
jo, kad visi sargybiniai grį
sta namo įsitikinę, jogei ne
užilgo vėl bus tarnyston 
šaukiami. Tokio įsitikinimo 
svarbiausiąja priežastimi e- 
santi išmokėjimas visos al
gos iškalno už visus metus. 
Atsarginiai yra tos nuomo
nes, kad jiems tie pinigai ne 
veltui duodami ir kad pri
sieisią jiems už juos atitar
nauti. Vadinasi, 1912 metų

visai pa- Iratsarginiai nėra ' 
leisti, nes su pavasariu ima 
ir diplomatai labiau karš- 
čiuoties.

Iš savaites savaiten. & 
■rr, I 
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nukentėjo nuo potvinio, 3 
ar 5 namai sunaikinta.

Zanesville ,t- 2 asm. už
mušta, 450 namų sunaikin
ta, 8.150 i>e pastogės, 1.320 
reikalauja pašelpos.

Iš to raporto matyti, kad 
potvinyj žuvo 455 asmenįs 
ir keliolikos nesurandama.

Oficialis raportas apie potvi- 
nius.

Raudonoje Kryžiaus dr- 
jos agentai patvirtino, kad 
buvusiojo potvinio metu 
valstijose Ohio ir Indiana 
žuvo 455 asmenįs.

Neturinčių pastogės esa
ma 100.000 asmenų. Materi- 
j aliai nuostoliai dar nesuži
nota. Nuostoliai atskiriose 
vietose persistato sekančiai:

Athalia — 10 namų sunai
kinta.

Belpre — 15 narnų sunai
kinta, 30 šeimynų be pas
togės.

Beverly — 15 ar 20 namų 
sunaikinta.

Chesepeake — 200 asme
nų be pastogės.

Chilicothe — 17 mirusių, 
500 asm. be pastogės, 200 
namų sunaikinta.

Columbus — 89 lavonai, 
keli asmenįs pražuvę. 20.- 
000 asm. be pastogės, 245 
namai sunaikinta.

Cosnocton — 3 lavonai, 
15 namų sunaikinta, 35 šei
mynos be pastogės.

Dayton — 150 asm. žuvo, 
22.000 asm. be pastogės.

Defiance — 400 benamių, 
268 namai sunaikinta.

Delaware — 18 asmenų 
nuskendo, 21 asmuo kasžin- 
kur pražuvo, 115 šeimynų 
be pastogės.

Eaglesport—20 namų su
griauta, 135 asm. be phsto- 
gės.

Franklin — 7 asm. užmuš
ta; 75 šeimynos be pasto
gės.

Findlay — 4 asmenįs mi
rė, 50 namų sunaikinta, 1.- 
000 žmonių reikalinga pašel
pa.

Hamilton — 72 asm. už
mušta, 2.500 namų sunaikin
ta; 1.000 šeimynų reikalin
ga pašelpa, 12.000 žm. be 
pastogės.

Hanging Rock po vande
niu.

Ironton — 5.000 žm. be 
pastogės.

Laone — 62 namai sunai
kinta, 20 šeimynų reikalin
ga pašelpa.

Lowell — 20 namų sunai
kinta.

Malta — 200 šeimynų be 
pastogės.

Manchester — 280 šeimy
nų be pastogės.

McConnelsville250 šei
mynų be pastogės.

Marietta — 115 namų su
naikinta, 500 šeimynų be 
pastogės.

Miamisburg — 2 aukos, 
2.000 be pastogės.

Middletown—8 nuskendę, 
150 be pastogės, 1.000 asme
nų reikalinga pašelpa.

Middleport — 1.500 asm. 
be pastogės.

Oakwood — 150 šeimynų 
be pastogės.

Ottawa — 12 šeimynų be 
pastoges, 25 šeimynoms rei
kalinga pašelpos.

Piqua — 45 asm. nusken
do, 1.000 be pastogės, 1.400 
reikalauja pašelpos.

Pomeroj — 75 šeimynos 
be pastogės,

Proctorville — 100 namų 
sunaikinta.

Prospect — 60 šeimynų 
be pastogės.

Sidney — 25 šeimynos 
be pastogės.

Tiffin — 30 aukų, 46 na
mai sunaikinta, 600 šeimy
nų be pastogės, 2.000 reika
lauja pagelbos.

Troy — 6 užmušta, 3 ar 
4 asm. pražuvę, 1.000 asme
nų be pastogės.

Warren — 150 šeimynų 

Paminklas Vištaliui.
Visos kultūringosios tau

tos rūpinasi pagerbti savo 
šiokiuo ar tokiuo budu at
sižymėjusius asmenis. Juo 
tauta kultūringesnė, juo 
gražiau ji sumano pagerbti 
savo veikėją, rašytoją, ar
ba didvyrį. Europoj nuo se
novės yra įsigyvenęs papro- 
tis statyti paminklus savo 
garbingiems tautiečiams. 
Tai yra gražus, ideališkas 
pagerbimas.

Amerikiečiai ir-gi moka 
gerbti savo atsižymėjusius 
vyrus. Tai čia daroma tru
putį skirtingesnių budu, ne
gu Europoj. Šios šalies 
žmonės yra praktiški. A- 
merikiečiai stato tokius pa
minklus, kurie butų ne vien 
pasižiūrėjimui, pasigerėji
mui, bet kad žmonės šio
kiuo ar tokiuo budu galėtų 
jais naudoties. Šioj šalyj į- 
vairios viešos įstaigos, uni
versitetai, teatrai, kningy- 
nai dažnai nešioja vardus 
arba jų įsteigėjų arba kokių 
prakilniųvyrų. Steigimasko- 
kios viešos įstaigos pager
bimui žymaus vyro vietoj 
paminklo gal nėra toks pra
kilnus ir ideališkas, bet iš 
nekuriu atžvilgių toks pa
gerbimo būdas geriau at
siekia savo tikslą, negu pa
minklo statymas. Juk pa
minklas turi žmonėms pri
minti veikėjo darbus, poeto 
veikalus. Paminklo tikslas 
yra juk ne vienpagerbti, bet 
ir priminti žmonėms velio
nio darbus. Ar-gi tą tikslą 
legcriau atsiekia kningynas, 
teatras, Mokykla, ar kita 
tam panaši įstaiga.

Lietuviams, kaipo netur
tingai tautai iš medžiaginio 
atžvilgio ir neturtingai vie
šomis įstaigomis, reikia vi
sai atsisakyti statyti ak
mens paminklus. Vietoj to 
steigti kningynėlius moky
klas. Lietuvoj, Kaime, jau 
gyvuoja kun. Dambrausko 
mokykla. Dabar sumanyta, 
ir reikia tikėtis bus pasta
tyta, Maironio Dailės moky
kla tame pat mieste. Pas
kui gyvuoja kun. Tumo fon
das rytiečiams šviesti. Tai
gi jau stojama į teisingas 
vėžes.

Nelabai senai buvo pakel
tas klausimas apie pastaty
mą paminklo ant Vištaliaus 
kapo, kurs yra tolimoj Ar
gentinoj. Kam ir koki nau
da iš to butų? Kokią auklė- 
tiną intekmę turėtų tas pa
minklas į liejtuvius? Viek 
jokio. Be abejones butų 
protingiau įstęigti jo vardu 
kningynėlį ar, Lietuvoj, ar 
Suvienytose Valstijose. Tam 
reikalui tuomet ir aukos 
gausiau pasipiltų.

Paėmus Skutari, kas toliau?
Černogorai'Savo pesielgi- 

mu nustebino^ visą pasaulį, 
bet ypatingai Europos di- 
dėses valstybes. Jie nepai
sė didžių valstybių grasini
mų ir ultimatumų ir tęsė 
Skutari paėmimo darbą. Ir 
galop paėmė jį.

Balandžio 21 d. buvo pa
siųstas antrai ultimatum. 
Bet mažutė karalystė vie
toj atsakymo pertraukė ko

Apvogė ministerį. Angli
jos jureivijos ministeris 
Londone apvogtas. Kuomet 
jis viename kliube kaziria- 
vęs,iškišeniaus jam ištrauk
ta portfelis su labai svar
biais raštais kas lytisi An
glijos karo laivyno ir $2.500 
grynais pinigais. Ministeris 
prisibijo, kad tie raštai bu
sią išduoti užsieniams.

munikaciją ir su didžiu i- 
nirtimu užpuolė ant tvirto
vės. Nors černogorai ser
bų apleisti, bet nežiūrint į 
tai patįs vieni ištempė pas
kutines savo spėkas ir Al
banijos tvirtovė krito ba
landžio 23 d.

Bet kokie bus vaisiai tos 
pergalės ? Miestas Skutari 
yra albanų apgyventas ir jis 
turėsiąs pagal norą didžiųjų 
valstybių būti albanų sos
tine. Černogorai būdami 
skirtingos tautos ir menkos 
kultūros nemokėtų valdyti 
Albanus taip, kad jie butų 
maž-daug užganėdinti. Nuo- 
latai jiems gręstų pavojus 
turėti kivirčus su albanais. 
Spėti, ar pasiliks černogorai 
užimtoj tvirtovėj, butų tuš
čias darbas. Politikų nuo
monės skiriasi. Manoma, 
kad Rusija patarsianti Cer- 
no gori jos Nikitai pasitrauk
ti iš Skutari ir jis paklau
sysiąs. Išrodo, kad didė- 
sės valstybės turi gerus no
rus reikalaudamos černogo- 
rų apleisti Skutari. Juk ši 
tvirtovė, iš albanų išplėšta, 
butų ateityj nesutikimo o- 
buoliu ir Balkanuose ramy
bė nebūtų užtikrinta. Lai
kas parodys, kaip tas turės 
stotis.

Straiko vaisiai Belgijoj.
Iš Belgijos darbininkų pa

aiškėja, kad pohtiniai strai
ko vadovai yra nuolaidus ir 
protingi. Jie nestatė tokių 
reikalavimų, kurie butų er
zinę valdžią ir statę straiko 
pasisekimą į pavojų. Jie ga
tavi buvo vesti derybas su 
valdžia, ty. jie gatavi buvo 
taikiu ties. Pasiulus val
džiai užvesti derybas, va
dovai neatmetė pasiūlymų. 
Kitaip po dviejų, trijų sa
vaičių darbininkai but tu
rėję grįšti darban. Nes strai- 
kuojant ne tik kapitalas 
kenčia, bet ir darbas. .

Valdžia nedaug tenusilei
do, bet vis-gi nusileido. Tas 
ves prie peržiūrėjimo kon
stitucijos. O straiko pra
džioje Belgijos premieras 
pasakė: Joki valdžia negali 
nusileisti prieš tokį straiką. 
Nusileisti reikštų abdikuo- 
ti (išsižadėti valdžios).

Straikas kilo už sulygi
nimą piliečių balsavimo tei
sės. Ligšiol 308.683 žmonių 
vienas balsas skaitėsi už 
tris, 395.866 žmonių vienas 
balsas skaitėsi už du ir 993.- 
070 žmonių vienas balsas 
skaitėsi už vieną. Medžia
ginis turtas ir apšvietimas 
buvo to balsavimo pamatu.

Dabar bus paskirta komi
sija konstitucijos peržiūrė
jimui. Komisija susidės iš 
atstovų, žymių mokslavyrių, 
juristų ir kitų. Manoma dar
bas bus užbaigtas iki 1916 
metų ir tais metais bus at
stovų rinkimai pagal naują 
sistemą.

California prieš Wilsoną.
“Pragaran Wilsona!” <fĮ- 

kišti jis kur kokion skylėn I” 
Tokie balsai praplitę visoj 
Californijoj, kaipo atsaky
mas į prezidento Wilsono 
prašymą, idant tos valsti
jos legislatura neužgirtų an- 
tijaponinių įstatymų, nes 
tas gali pagimdyti karą. To
kį prezidento prašymą, o iš 
dalies ir reikalavimą, Cali- 
fornijos gyventojai prėmė 
kuoaršiausiai ir dar apreiš
kę, kad jie užgirsią daug 
aštresnius įstatymus prieš 
japonus ir kitus Azijos gy
ventojus.

Keliose kaiminiškose val
stijose taippat Igimęs nepa
prastas in tempimas ir gy
ventojai labai aštriai sta

tosi prieš geltonodžius atė
jūnus, iš kurių norimą^ g,- 
timti visokias teises ir tuo 
keliu neleisti jiems Suvie
nytose Valstijose gyventi.

Svarbiausiu japonų ir chi- 
nų priešininku yra pats Ca- 
lifornij'os gubernatorius, 
Hiram W. Johnson, buvęs 
kandidatas į Suvienytų Val
stijų vice-prezidentus iš pro- 
gresivinės partijos. Jis pats 
taigi reikalauja kuoaštriau- 
sių įstatymų priešai azia- 
tus, kurie negali likties šios 
šalies piliečiais. Gubernato
rius prezidento Wilsono pa
tarimų nenori klausyti.

Liepus prezidentui valsty
bės sekretorius Bryan to
mis dienomis nukeliavęs Ca- 
lifornijon, kur manąs legis
latures atstovams pranešti 
prezidento norą, kad šis vi
sai nenorįs del vienos val
stijos pertraukti ryšių su 
Japonija. Sekretorius Bry
an taigi ten nelabai prielan
kiai priimtas.

Suvienytų Valstijų su Ja
ponija santikių intempimas 
labai didis ir iš pažiūros 
smulkus nesutikimas gali 
pagimdyti kruviną ir bran
gų karą su Japonija, jei pa
staroji stos savo valdinių 
apgynimam

Gi Suvienytos Valstijos 
tuo tarpu tokian karan nė
ra pasirengusios.

Ir taip, del vienos valsti
jos atkaklumo gali užplūsti 
nelaimės ant visų valstijų.

•VABALAS-AUDŠJAS.

Daug gražių dalykų mes 
matome, kada apsidairome 
aplink save vasaros ir ru
dens metu, bet nedaug jų 
išrodo gražiau, kaip ištaisy
ti ant žolės voratinkliai, ap
sikabinėję mažais, žiban
čiais rasos lašeliais. Tie ra
sos lašeliai ant šilkinių voro 
audinių blizga gražiau ir 
puikiau, negu kokie žemčiū
gai. Taip, rodos, ir norėtu
mei juos pasisavinti, pasi
džiaugti, bet jie skirti tik 
akims, bet ne rankoms.

Miklus verpėjas ir audė
jas tas voras. Jis atlieka 
savo darbą instinktiniu bu
du. Šilkinis siūlas kokį jis 
verpia, išeina iš plonų, kaip 
ploniausias plaukas, trube- 
lių. Vienu žygiu jų išeina 
daugybė iš voro kuho ir jau 
ore esant kits su kitu susi
veja į vieną ploną virvutę, 
kuri yra dar taip plona, kad 
aplink šimtą jų sudėjus krū
von, pasidaro tik kaip vie
nas plaukas storumo. Siū
lelio galą voras prikabina 
prie šakelės, lapelio arba ir 
medžio gabalėlio. Kartais 
jis siūlelį prikabina kur- 
nors augštokai ir paskui lei
džias juomi žemyn iki ne
pasiekia kokio kito daikto, 
prie kurio kergia antrąjį 
galą. Kuomet abudu galu 
lieka prikabintu, tada voras 
it koksai akrobatas bėgioja 
juo šen ir ten ir raišioja siū
lelius keliose kitose vieto
se. Paskui sukryžiuotų 
siūlelių viduryj numezga 
puikų tinklą, kuriuomi rei
kia tik grožėties. Tas Va
rui daug darbo atsieina. 
Kartajs jis tą tinklą suau-, 
džia vienoje valandoje. Vi
si tie tinklo siūleliai išeina 
iš voro kūno pavydale sky- 
stimo, liiris ore greitai su
stinga ir palieka gana sti
prus, nes atlaiko vėjus ir 
lietus.

Tas tinklas vorui reikalin
gas gaudyti vabzdžius, ku
riais jis maitinasi. Pasidir
bęs tinklą, voras nesnaudžia, 
nes juk pakliuvusį tinklan 
vabzdį nepriversi stovėti. 

Voras ir tam dalykui su
randa priemonę — jis visus 
siulus nukloja tam tikrais 
klijais, prie kurių vabzdžiai 
prilimpa ir tvirtai laikosi. 
Ales tų klijų savo akimis 
negalime matyti, nes jie y- 
ra permaži, bet žiūrint per 
padidinantį stiklą, matomi 
tūkstančiai burbuolėlių.

Nekurie vorai tinklų ne
audžia, bet pasidirba tam 
tikrus spąstus ir anais gau
do sau vabzdžius. Pereitą 
vasarą teko man matyti lau
kuose daug tokių spąstų. 
Tam tikroje voro parinkto
je vietoje, tankiausiai smul
kioje, bet augštoje žolėje, 
jis sutraukia arba praskina 
žolės viršūnes, anas savo 
siūlais suraišioja ir padaro 
guštos pavidalą. Toji gus
ta buna iš viršaus pikti, bet 
į apačią vis eina siauryn. 
Apačios dugne jis pritaiso 
mažą, nykščio didumo, kap
šelį, Tas kapšelis labai tan
kiai suaustas ir jo viršus už 
sidengia tam tikromis savo 
svarumu veikiančiomis dure
lėmis. Durelės esti atviros 
kol vabzdys ten neįkrinta, 
bet jam įkritus jos užsidaro 
ir tuokart vorui kraugeriui 
buna skanus pietus. Pir
miausiai voras savo auką 
kokiuo nors budu prismau
gia, o paskui ramiai iš jos 
čiulpia kraują. -■ ; į

Daug, labai daug kas bu
tų pasakyti apie vorų dar
bus, jų rūšis ir ypatybes. 
Tegu tas palieka tolimes
niems laikams. Tik tiek 
dar pažymėsiu, kad vorai 
žmonėms labai naudingi, nes 
gaudo vabzdžius, kenkian
čius musų sveikatai.

__________ Milda.

Salėje.
— Ar girdi, kiek reikia už 

tą gėrimą?
— Ar už vyną? Tiek ir 

tiek!
— Bet pasakyk savo po

nui, kad už tokius pinigus, 
tai šitame vandenyje perma- 
žai yra įpilta vyno. Vanduo 
visur dykai gaunamas, o čia * 
tokius pinigus lupate!

Butų geriau.
AIokinys, prašydamas tė

vo pinigų, tvirtina išdėsti- 
uėdamas:

— Tėve, aš už tave pasi
rengęs esu pereiti uguį ir 
vandenį.

— Bet man, sūneli, butų 
daug geriau, kad tu laimin
gai pereitum egzaminus.

Pirmutinis ryte darbas.
Kunigas, mokindamas ka

tekizmo vaikus:
— Kaip rytą atsikeli, ką 

pirmiau veiki?
Ugi einu į karčemą 

tėtei snapso parnešti.

Atšipęs skustuvas.
Tėvas: — Nežinau kodėl 

tas mano skustuvas taip at
šipęs?

Petrukas: — Vakar, kuo
met aš juomi drožiau paiše
lį, jis buvo labai aštrus.

Suirusiomis mintimis.
Teisėjas: — Ar apskusta

sis esi vedęs?
Apskustasis: — Ne, esu 

dar jaunikis.
Teisėjas: — Na, tai dar 

visa laimė del tamstos pa
čios,

•JiiF
Pasivėlino.

Jaunikis, kreipdamasis J 
tėvą, meldžia:

— Aš myliu tamstos duk
terį ir pasidrąsinu prašyti 
jos rankos. ’

— Atleisk, tamsta, nega
liu, pasivėlinai, nes aš jau 
kito išmokėjau skolas.
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KATALIKAS

Kaip padarius bėdinus 
teilingesniais.

Žymusis Bostono bankie 
tins, Roger W. Bobson, vie
nam laikraščiui parašė ne
paprastai užimantį straips
nį reikale teisingo padalini
mo šalies turtų tarp žmo
nių.

Štai ką jis tvirtina: Ir iš- 
naujo girdime mirus J. Pier
pont Morganui, pinigu kara
liui, kad 95 nuoš. visos šalies 
turtų randasi rankose 5 nuoš. 
gyventojų, gi 95 nuoš. gy
ventojų turi savo rankose 
tik 5 nuoš. abelnų šalies tur
tų.

Bendrai su tuomi kas aug- 
ščiau pasakyta, Bobson pa
rodo turtų skaitlines devy
nių žymių šeimynų Suvieny
tose Valstijose. Tos skait
linės sekančios:

$1.000.000.000 
500.000.000 
300.000.000 
250.000.000 
250.000.000 
200.000.000 
200.000.000 
150.000.000 
150.000.000

Tie visi turtai atneša ir 
dideles metines įplaukas. 
Pav. nuošimčiai nuo 3.000.- 
000.000, jei imti tik 5 nuoš., 
išneša vieneriais metais 
$150.000.000.

Tas reiškia, kad milijar
dierius, turintis tris mili
jardus kapitalo, norints ne
norėtų turtingesnių pastoti, 
nenoromis turtėja, kadangi 
jo kapitalas kas metai, kas 
diena, kas valanda auga.

Iš atžvilgio milžiniškų į- 
plaukų, pinigas daro pinigą 
be jokių savininko tame rei- 
'kale pastangų.

Tad kaipgi padarius,idant 
turtingieji perdaug netur- 
tėtų, o bėdinieji palengva 
imtų įgauti didesnius tur
tus?

Bobson tame klausime pa
žymi, kad visi žmonės, ly
giai bėdini kaipir turtingi, 
gali turtėti, jei turėsią kapi
talą, kuris jiems suteiksiąs 
nuošimčius.

Franeijoje, kuri laikoma 
turtingiausiaja šalimi pa
saulyj ne iš atžvilgio į mili
jonierius, bet iš gerai pa
silaikančios visuomenės, 
kiekviena šeimyna stengiasi 
taupyti pinigus, kad už a- 
nuos nusipirkus nors vieną 
akciją. Akcijos atneša nuo

šimčius nuo indėtų pinigų. 
Vienas amerikoninis turčius 
savo praturtėjimo pradžio
je, paskyrė nekurtą pinigų 
sumą vienam užsiėmimui ir 
netrukus pelnė kelis dole
rius.

Tada jis linksmai sušu
ko: “Atidengiau praturtė
jimui paslaptį! Reikia liep
ti pinigams dirbti!”

Kad turčiai perdaug ne- 
turtėtų —ant jų visupirmu 
reikia užtraukti mokestis nuo 
įplauką. Juo didesnės į- 
plaukos, tuo didesnės turi 
but mokestįs. Žmonės, tu
rinti vidutines įplaukas, 
taippat užlaikanti dideles 
šeimynas, turi but paliuo- 
suojami nuo įplaukų mokes
čių. Toki mokesčių nuo į- 
plaukų paskirstymo siste
ma užkrautų didesnę sunke
nybę ant skaitlingesnių pe
čių ir pagelbėtų bėdiniems 
praturtėti, o tručiams subė- 
dinėti.

Bobson pataria taippat, 
idant žmonės butų daugiau 
neprigulmingi materijaliai, 
pirkties jiems žemę, norints 
mažus gabalėlius daržams. 
Jei kiekviena šeimyna turė
ti]. mažą darželį, kuriame 
galėtų but auginamos daržo
vės naminiams reikalams, 
pragyvenimo lėšos sumažė
tų, taigi ir materijalė ne- 
prigulmybė padidėtų.

Savo locno gabalo žemės 
apdirbimas suteiktų dauge
liui bėdinų žmonių užsiėmi
mą. Turčiams butų sunku 
gauti darbininkus ir jie bu
tų piversti patįs dirbti.

Tegu bus daugiau farme- 
rių. Jei 95 nuošimčiai gy
ventojų butų farmeriais, 
sauja milijonierių turėtų 
ieškoties sau darbo — tvirti- 
tina Bobson, pasiremiant 
tuo, kad kiekvienas, turintis 
gabalą žemės, atrastų nepri- 
gulmingą būvį.

Ankščiau ar vėliau turime 
pastebėti kad svarbiausias 
milžiniškų turtų pavojus 
guli išimtinai ant žmonių, 
turinčių tuos turtus. Visa 
vertė pav. trijų milijardų 
turto yra tarne, kad tų tur
tų savininką įgalioja naudo- 
ties visą kitų žmonių pa
tarnavimais.

Bobson persegsti turčius, 
kad viskas, kas tautoje gim
do nepasiganėdinimą ir ne

apykantą, prisitarnauja di
delių turtų naikinimui. Tur
tingas žmogus privalo pats 
daugiausiai užbėgti prieš di
delių turtų suplaukimą į 
vienatų rankas, kadangi 
toksai suplaukimas visuo
menei gimdo sunkenybę ir 
galų gale iššaukia finansinį 
krizį.

Bobson baigia savo pata
rimus užtikrinimu, kad tei
sybė iš atžvilgio žemės tur
tų padalinimo ir iš anų pel
no privalo įvykti greitai, 
kadangi tas yra reikalinga 
turčiams, lygiai ir bėdi
niems.

Iš visako pasakyto ban- 
kierius mokslininkas ant 
galo padaro tokį išvedimą. 
Kad nebūti skurdžiais ir 
neleisti turčiams surinkti 
milžiniškus turtus, privalo
me neatbūtinai taupyti, ir 
sutaupytus pinigus nelaiky
ti kur pakimštus plyšiuose, 
bet juos indėti pramonėn 
ir prekybom Ekonominę 
neprigulmybę galima atsiek
ti tik savo locnomis pastan
gomis.

INDOMIOS ŽINIOS A- 
PIE MEDAUS SKRUZDĖ

LES.

Yra daug įvairių skruz
dėlių veislių. Jos apsčiai 
veisiasi šiltuose ir karštuose 
kraštuose. Mes taip daug 
ir dažnai matome skruzdėly
nus, kad nei ant valau dėlės 
neužsimąstome apie tuos 
mažučius vabalus, kurie juo
sius sukrovė. Tos darbščios 
skruzdės yra vertos tyrinė
jimo, nes jos visos atsižymi 
nuostabiu stropumu, rau
menų spėka ir stebėtinu su
manumu.

Huber, žymus Šveicarijos 
gamtininkas ir ypatingai 
skruzdėlių tyrinėtojas, a- 
prašo daug indomių dalykų 
apie tuos gyvūnus. Indo- 
miausia skruzdėlių veislė y- 
ra taip vadinamos medaus 
skruzdės. Jos veisiasi aps
čiai Meksike, valstijose New 
Mexico ir Arizonoj. Jos 
panėši į paprastas rausvai 
juodas skruzdėles. Jos taip 
'gi gyvena didžiomis šeimy
nomis kaip ir kitos skruz
dės. Jos be galo mėgsta me
dų. Užtat ir vadinasi jos 
medaus skruzdės. Vasaros 
metu nekurios skruzdėlės 
taip išpampsta nuo medaus, 
kad jos negali nei pavėžlio- 

ti. Tuome'tlrifos gabena jas 
skruzdėlynan, kur joms tam 
tikros vietos yra paskirtos. 
Tenai eilėmis sudėtos yra 
ir kitų, penimos.

Tuo tarpu gal ne vienam 
lenda galvon i klausimas: 
“Kam-gi dar rupi uties ge
rove tų savų sesučių, kurios 
taip godžiai ėdė medų?” 
Bet jos tai daro nebe rei
kalo. Jos vien tukina jas, 
lygiai tam pačiam tikslui, 
kaip žmonės kad tukina i 
kiaules, avis, galvijus. Lai
kui bėgant tukinamųjų 
skruzdėlių pilvai taip iš- 
purpsta ir išsitempia, kad 
jos paneša į mužutes, ap
valias, permatomas vynuo
ges. Artinanties metlai- 
kiui, kuomet maisto sunku 
gaut laukuose, tuomet pa
aiškėja, kodėl kitos skruzdė
lės aprūpina apsirijėles. Da- i 
bar kitos skruzdėlės virsta 
į kanibales (žmogėdes), 
skerdžia nutukėles ir lė
bauja. Ėda jas su didžiu 
godumu.

PAVASARIS..

Saulutė sužibo
Meiliais spinduliais.
Miškai pralinksmėjo
Paukštelių balsais.

Augštai pasikėlęs
Čiren vieversys:
Miške pasigirsta
Dainos atbalsys.

Lankose prakvipo r
Žali žolynai;
Po juos šokinėja 
Linksmieji žiogai.

Linksmi piemenėliai 
Sau gano baudas, 
Yt ramus paukšteliai 
Jie trankią dainas.

Paukšteliu gąly'ič
Atskrido pas mus —
I savo tėvynę
Pas musų vargus.

Perkūno Oželis.

Turi paslaptį.
Parį užsipnoius ant vyro 

klausia:
—Kaip tu 'gali taip gerti 

visą dieną?
— Nėra kvailių pasakoti! 

Kai pasakyčiau tą paslaptį, 
tai ir tu taip gertum.

Kaimiečio šeimyna.
Sykį kaimietis paklaustas, 

kaip didelė jo šeimyna, nie
ko nemąstęs atsakė:

— Du meitėliu, trįs par
šai, karvė, arklys, penkios 
vištos, trįs avįs, pati ir dve- 
jatas vaikų.

ŠLAPIŲ IMTYNĖS INDI ] 
JOJ.

Nesvietiškai turtingi In
dijos kunigaikščiai pagal į- 
sigyvenusį paprotį tarp jų 
luomo, užlaiko didžius šla
pių burins, nors ją maitini
mas ir linobiutas nemažaipi- 
nign prarįja Tie šlapiai nė
ra darbui, bet daugiausiai 
naudojami medžioklei, šven
tėms ir apvaikščiojimams, 
kurie Indijoj dažnai atsilie
ka.

Plačiai Indijoj yra prasi
platinusios taip-gi šlapiu 
imtynės, toi»ou I aip aut šio 
paveikslo matosi, šlapiai 
jokio palinkimo neturi kau
ti esi. Jie yra ramus gyvuliai 
ir sugyvena kuogražiatįsiai. 
Todėl įvairiais budais sten
giamasi suerzinti juosius, 
sukelti norą rungties. Jau 
pirm kelintos menesių prieš 
imtynes jie yra raugiami; 
prie to. Yra apsčiai šeriami 
sujudinančiu maistu, ypač 
cukrinėmis lendrėmis.

Šlapių g?.'ynės akiveizdoje Indijos kunigaikščio.

Imtynės atsibuna darže 
ties kunigaikščio rūmais. 
Prieš imtynes šlapiai yra 
grandiniais darže pririšti 
už pasturgalinių kojų. Kaip 
tik kunigaikštis su savo pa
lydovais pasirodo ant plat
formos, užlipa ant šlapių 
po žmogų su aštriomis vily- 
čiomis ir savo šauksmu, 
badymu, plakimu labai su
erzina ir padaro juos žiau
riais. Tuomet grandiniai es
ti atrišami nuo koją. Šnypš
dama, kriokdami, ausis pa
statę šlapiai puola ant vie
nas kito, ištiesę savo triu
kas. Kad šlapiai ištikrųju 
nenumalsomai nesusiiintu 

Iii kad išvengti sutripimą 
pergalėto, dažnai esti mūri
nė pertvara pastatoma. Pri
bėgę šlapiai prie vienas ki
to, jie susikimba savo triū

siomis ir tąsosi šen ir ten. 
Atsitinką taip, kad vienas 
paleidžia. Tuomet antrasis 
su didžiu drebežnumn par- 

puola ant žemės. Galop vie
no žvėries spėkos pradeda 
silpnėti ir apsistoja rung
ties. Tuomet antrasis tren
kia kakta jo šonan ir galu
tinai apveiktasis' pasileidžia 
bėgti. Tuomi užsibaigia im
tynės ir šlapiai yra nuveda
mi..

Sumanus miestiečiai.
— Kas tai gali būti, kad 

tokiame nemažame mieste
lyj daktaro nėra?

— Matote, kaip pirm pen
kių metų susirgo musų sta- 
rosta, tai parvežėme iš pa
vietinio miesto jam daktarą, 
kuri- užrašė jam gyduoles, 
kada starosta išgijo, tada 
mes tą receptą pašiepėme, 
ir dabar kaip tik kas musų 
miestelyj suserga, tai tuoj 
mes tą pačią iš vaistines 
parnešame ir... pagelbsti; 
tai todėl mums ir daktaras 
nėra reikalingas.

KUNIGO ŠMĖKLA.
(Iš “The Light of Truth”.)

Tarp Viduržeminių jūrių 
yra sala vadinama Malta. 
Viena našlė, tos salos gy
ventoja, turėjo sūnų vardu 
Kainylis (Camillus), kurio 
visudidžiausiu džiaugsmu 
buvo, kad turėjo laimę kas
dien tarnauti prie Mišių. 
Klaupėsi būdavo tai iš deši
nės, tai iš kairės ir su di
džiausia atyda tėmydavo 
kiekvieną kun. Schillerio ju
dėjimą, ir tai darydavo su 
didžiausiu dievotumu, kas 
retai pasitaiko tarpe vaikų, 
tarnaujančiųjų prie Mišių. 
Jojo motinai nereikėdavo 
išryto dusyk budinti, nors 
ant Maltos Mišios prasidė
davo gana anksti,betKamy- 
lis išgirdęs motinos balsą 
tuojaus šokdavo iš lovos, 
nusiprausdavo, susišukuo
davo ir, apsirėdęs menkais, 
bet švariais drabužėliais, 
sparčiu žingsniu traukdavo į 
bažnyčią, netoli esančią pa
gal siaurą gatvę.

Paprastai visi kaimynai 
ir giminės pranašaudavo, 

kad Kamylis bus kunigu, ir 
beabėjo jojo brangiausioji 
motina geisdavo savo širdy
je, kad ta pranašystė ir tie 
linkėjimai išsipildyti]. Ypa
tingai kuomet ji matydavo 
savo mylimiausiąjį sūnelį 
klupuojantį pas altorių su 
dailiai sudėtomis rankelė
mis ir tarytum paskendusį 
dangiškose linksmybėse. 
Maltos gyventojai yra labai 
dievoti ir kaip paprastai ai
riai bei lietuviai, taip ir jie 
(maltiečiai) laiko sau už 
didelę garbę turėti kunigą 
šeimynoje.

Iš tos tai priežasties mal
tiečiai turi didelį skaitlių, 
kaip svietiškų kunigų, taip 
ir vienuolių. Anglijos val
džia šiandien ypatingai ko- 
lionijų gyventojams katali
kams suteikia didelę liuosy- 
bę. Ir ištikrųju pakeleiviai 
jaučiasi, kaip senovės lai
kuose dar prieš taip vadina
mą reformaciją, ir veizi su 
nepaprastu džiaugsmingu 
nusistebėjimu, kaip karei

viai atiduoda prigulinčią 
garbę Švenčiausiam Sakra
mentui, kuomet nešama pas 
ligonį.

Maltos areivyskupas taip 
buvo gerbiamas vieno gene
rolo. kad kuomet tik jis tu
rėdavo praeiti pro jųjų sto
vyklą, visados išeidavo su 
visais savo kareiviais ati
duoti jam prigulinčios gar
bės.

Bet grįžkime prie musų 
Kamylio. Visųpirma turiu 
pažymėti, kad jis dar nebu
vo buvęs prie pirmosios šv. 
Komunijos, bet tik dar ren
gėsi šią vasarą* prie pirmo
sios išpažinties ir Komuni
jos šv. Todelei ir jis su ki
tais sau lygaus amžiaus vai- 
kaisįlankydavos paskirtoj va
landoj į bažnyčią, kame bū
davo išguldoinas katekiz
mas ir priruošiami vaikai 
prie pirmosios Komunijos 
šv. Visi buvo padalyti į į- 
vairius skyrius šalinėse ko
plyčiose, kurių ant Maltos 
bažnyčiose randasi net po 
kelias.

Buvo tai jrieno sekmadie
nio vakare,/ kuomet po die
nos karščiui vaįkaį susirinka

bažnyčion katekizmo pasi
mokytų. Musų Kamylis sė
dėjo kampe pagal sieną. Par
vargęs nuo dienos karščio ir 
besiklausydamas išguldinė- 
jimų, nei pats nepajuto 
kaip užsnūdo, nors visomis 
savo vaikiškomis spėkomis 
stengėsi miegą šalin nuvy
ti. Po pamokinimų visi 
vaikai išsiskirstė namo ir 
nei vienas nepatėmijo, kad 
Kamylis kamputyj užsnū
do. Taip-gi nei zakrastijo- 
nas jo nepatėmijo patamsyj, 
kuris užrakinęs duris nuėjo 
savais keliais. 1 Kamylis 
miegojo sau ' ramiai iki vi
durnakčiui, 1 kuomet bažny
čios bokšte laikrbdis pradė
jo mušti dvyliką. Pabudęs 
staiga pašoko, pratrynė akis 
ir manė sau, kad esąs na
mie savo lovoje,o bet beieš
kodamas užkloties, nuvirto 
nuo kėdės ir tik tuosyk pa
stebėjo, kad esąs visai sve
timoje, iš pradžių visai jam 
nežinomoje, vietoje. Pratry
nė dar kartą airis ir atvėręs 
jas pamatė staeiaipriešsave 
toli mirguojantį tamsumoje 
žiburėlį prieš Žįv. Sakramen-

Tame nepaprastame per- 
sigandime iš pradžią jispra- 
dėjo verkti, paskui šaukties 
pagelbos ir bėgti. .. Bet pa
stebėjęs, jog jo visas tas 
trukšmas eina ant niek, ne
trukus nusiramimo ir apsi
prato, nes taip-gi buvo pa
pratęs ankšti rytą, kuomet 
dar būdavo tamsu, eiti baž
nyčion, tat persigandimas ir 
kova su likimu tuoj užsibai
gė. Nusprendė laukti ryto
jaus, kada zakristijonas du
ris atidarys.

Tad vėl jis sugrįžo atgal 
ant savo kėdės ir mėgino 
kaip nors patogiaus atsirem
ti, kad greičiaus vėl galėtų 
užmigti. Bet jam miegas 
jau visai nemerkė
Landžiojo tiktai po galvą 
inintįs apie jojo brangiausią
ją ir mylimiausiąją motinė
lę, kuri buvo pati viena na
mie ir beabejo susirupinus 
laukė jo.

Besirangydamas ant kėdės 
ir su tomis liūdnomis minti- 
mis bekovodamas pravėrė a- 
kisirpamatė kažką, jamne- 
suprantamą, priešflsave, kaslr 
atkreipė visą jojo atydą. Ku
nigas, pasirėdęgbažnytiniais

rubais, su kieliku rankose, 
išėjo iš zakristijos ir stačiai 
nuėjo prie altoriaus! Musų 
Kamylis gerai negalėjo pa
žinti, kas ten do kunigas bu
vo, ar tai vietinis klcbonasj 
ar tai koks svečias. Matė 
tiktai kaip tas kunigas 
pastatė kieliką ant alto
riaus. atidarė knygą ir. nu
žengęs žemyn prie paskuti
nio laipsnio altoriaus persi
žegnojo ir, kaip paprastai, 
garsiai pradėjo Mišias: 
“Introibo ad altare Dei”. 
Paskui sustojo, tarsi lauk
damas, kad kas jam atsaki
nėtų. Kainylis nors labai 
mylėdavo tarnauti prie Mi
šių, bet iš baimės neišdrįso 

akių, eiti jam atsakinėti. Tad tas 
kimigas pastovėjęs gana il
goką laiką, užžengė prie al
toriaus, pasiėmė kieliką ir 
nuėjo į zakristiją.

Kamylis taip persigando 
ir sumišo, jog visą naktį jo-
klu budu negalėjo užmigti. 
Netik valandas, bet ir minu
tes suskaitė, o ant rytojaus! r 
zakristijono su raktais kaip 
nėr, taip nėr. Ant galo iš
girdo zakristijoną jau at

barškinantį su raktais ir 
kaip tik atidarė duris, Ka- 
niylis nepatėinijus išsprufco~ 
iš bažnyčios ir sparčiu žing
sniu tiesiog nubėgo pas sa
vo mylimiausiąją motinėlę 
apsakyti jai kas su juo at
sitiko ir ką jis matė.

Iš priežasties jojo pra- 
’žuvimo, nelaimingos mote- 
'riškos rūpesčiui nebuvo ra
gožiaus—-kuone plyšo josšir- 
dis iš skausmo! Laukė ji jo 
ir nesulaukus paprastoje 
valandoje, kuomet visados 
sugrįždavo iš bažnyčios, pra
dėjo rūpintis, ar tik kas 
nors blogo neatsitiko su juo. 
Nuėjo pas kaimynus, gimi
nes ir pažįstamus pasitei
rautą, ar kas nematė kur jos 
vienatinio sūnelio. Bet vel
tui. .. Niekur jo neradus ir 
nieko neišgirdus apie jį, at
siduso iš gilumos ir pradėjo 
melstis, kad Dievas teiktųsi 
išgelbėti jos sūnelį iš tos ne
laimės ir sugrįžintų jį jai. 
Nes manė, kad jį jūrių plė
šikai pagavo ir nusinešė ant 
laivo. Tokiomis mintimis 
kankinama nubėgo dar ant

(Dar bus).
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Vieno Veiksmo Juokai.
Sulietuvino ' 

VAIDEVUTIS.

(Tąsa.).
kad tik su kuo disputavus. Jis visus 
žydus ragan suvarytų! Reikia link to 
dalyko su juo pasikalbėti. Rasi ir su
tiks stoti disputan su rabinu. Regiu 
ji ut ten stovintį prie vienuolyno mū
rų. Hei! Hei! Bonifacai! meldžiu tė
vuką čia ant valandėlės.

III. REGINYS.
JURGIS IR VIENUOLIS.

VIENUOLIS. Ką tokio norėjai man pa
sakyti, padorusai Jurgi?

JURGIS. Turbūt jau žinai tėvukas Boni
facas, jog čia netrukus turi atsibūti 
disputą su rabinu?

VIENUOLIS. Girdėjau biskį apie tai. Ro
dos musų tėvas gvardijonas turi dis
putuoti su rabinu.

JURGIS. Taip, taip, bet aš labai bijau, 
kad musų kunigas gvardijonas kartais 
nepraloštų, nes žydai — tai apsukri 
tauta.

VIENUOLIS. Nieko nebepadarysi dabar, 
kitą jau nepaskirsi, nes rabinas už va
landėlės atvyks.

JURGIS. Vienatinis ir geriausias, man 
regis, išėjimas butų tai, kad tėvu
kas Bonifacas sutiktumėt disputuoti 
su rabinu. Jus žinote gerai visas žy
dų paslaptis ir jų suktybes, netrūksta 
jums taipgi ir sąmonės, tad manau, 
kad lengvai sumuštumėt rabiną.

VIENUOLIS. Bet ką į tai pasakys tėvas 
gvardijonas?

JURGIS. Tai jau mano dalykas, tuojaus 
einu pas jį ir esu tikras, kad sutiks 
su tuo mano įnešimu («neina).

IV. REGINYS.
VIENUOLIS. Kažin? gal ir turi Jurgis 

raciją. Kas kita melstios ir valdyti 
vienuolyną, o kas kita yra disputuoti 
su žydais. Bet klausimas, ar pergalė
čiau rabiną, jei apsiimčiau su juo dis
putuoti? Kaip yra pasakojama, esąs 
tai labai mokytas žmogus, o žydai 
tvirtina, kad net stebuklus galįs da
ryti. Hm, hm, yra tai labai svarbus 
dalykas; nes, jaigu rabinas laimėtų, 
tai butų didelė zokonui nelaimė: mil
žiniški iškasei ai pasidarytų griaujant 
ir statant vienuolyną kitoje vietoje. 
Ką čia daryti?.... Hm! Nu lai buna 
Dievo valia!...

V. REGINYS.
VIENUOLIS, JURGIS.

JURGIS. Valio, vyručiai! viskas gerai. 
Kunigas gvardijonas paglostė, pabu
čiavo ir tarė: “Puikiai! su mielu no
ru priimu tavo sumanymą, mano mie- 

- -■ las Jurgeli; lai — sako — brolis Bo
nifacas disputuoja su žydų rabinu, 
nes aš jau senas, neiškalbingas”. Tad 
į darbą! Lai tėvelis Bonifacas tik ge- 

I rai prisirengia į kovą, kad apgalėtu-
į mėtė žydus, kurie, it kūkaliai tarp
I kviečių, išsiskirstę po visą musų ša- 
? J.ele apgaudinėja žmones.
VIENUOLIS. Jaigu kunigas gvardijonas 

liepia, noroms-nenoroms turiu stoti Į 
kovą, bet ar laimėsiu?

JURGIS. Laimėsite. Tik bukite drąsus ir 
smarkus. Rėžkite parkai teisybę, kad 
net akis jam paraustų ir į kempine 
susimestų!...

VIENUOLIS. Tavo karštus žodžiai pri 
duoda man daugiau vilties. Laba?' 
ačiū už juos. Darysiu, ką galėsiu, kad 
išgelbėjus vienuolyną nuo nelaimės ii 
gėdos.

JURGIS. Ot tai puikiai! Tas man patinka. 
Laikykis Bonifacai. Regiu pro langą 
sparčiu žingsniu atžingsniuojanti 
Šmuilą.

VI. REGINYS.
TIE PATĮS IR ŠMUILA.

ŠMUILA. Musų didis rabinas neužilgo 
čia pribus. Izraeliaus perdėtiniai At
siuntė mane su prašymu, kad gera 
valia sutiktumėt perkelti vienuolyną 
į kitą vietą.

VIENUOLI S. Parduodate kailį, o vilkas 
miške tebėra. Pirma lai buna dispu
tą, o kas bus toliau, palikime Dievo 
valiai.

’ŠMUILA. Nv, ka čia niekus kalbėt?! Mu- 
su rabinas gal daryt stebuklus. Jis 
duoda gerus patarimus, gali velnius 
išvyti, gy<lo ligonius, o kokis jis pro

tingas, koks mokytas!*.. 'Ai vai! Jis 
moka atmintinai visą talmudą, o taip
gi žino gerai bubliją.

VIENUOLIS. Bublija tai tur būti bibli
ja arba šventas Raštas.

JURGIS. O ar moka lietuvių kalbą tas 
mokytasai rabinas?

ŠMUILA. Kam mokytas ir išmintingas ra
binas turi mokėti lietuvių kalbą? Jis 
kalba tik žydiškai ir hebraiškai.

VIENUOLIS. Tai kaip gi susikalbėsime? 
Aš nežinau žydiškos ir hebraiškos kal
bų.

ŠMUILA. Tai ponas Bonifacas yr’ išrink
tas į disputą su musų didžiu rabinu? 

JURGIS (grąsydamas botagu). O tu ne
krikštyta dūšia, aš tau parodysiu, kas 
tai yra ponas! Tai tėvas Bonifacas, 
o ne ponas.

ŠMUILA. Ai vai mir, ne taip arti su tuo 
rapniku, nes turiu labai dalikatną 
skūrą (kailį). Bet kam mes čia turi
me pešties. Tegul buna tėvas, brolis 
arba nors ir sesuo tas ponas Bonifa
cas, man vis viena.

VIENUOLIS. Ką čia riejatės už menknie
kius, kaip maži vaikai. Verčiau eiki
me prie dalyko: visų-pirma reikia nu
tarti, kokioj’ kalboje atsibus musų 
disputą.

JURGIS. Aš patarsiu. Geriausias būdas, 
man regis, ženklais susirodinėjant. 
Juk nebyliai (bežadžiai) labai gerai 
gali taip susikalbėti.

VIENUOLIS. Nebloga mintis. Žinai ką, 
Šrnuila, eik pas rabiną ir pasakyk 
jam, kad disputą atsibus susirodinė- 
jimo ženklais, t. y. taip, kaip nebyliai 
kalbasi.

ŠMUILA. Git pone Bonifacai, tuojaus ei
nu. Musų išmintingas rabinas sutiks 
taip disputuoti, nes jis sumuš jus goi- 
mus, kaip Samsonas asilo žandu suka
pojo Filistinus.

VISOKIOS ŽINIOS?
- ----

Naujas ęekoręįas. Itali
jos karo orlaivis
andai iš Ryino’miskriejęs į 
Veroną, vį^ųmi Apeninų 
kalnų ir d^yųfiunais valan
domis padaręs ^95 mylias.

Francija.. neužsileidžia. 
Loriento uoste vandenin į- 
leista du milžinišku Franci- 
jos šarvuočiu “Provence” 
ir “Bretagne”.

Savo gavo. Šalia Pary
žiaus Gentilly bulmistras 
Piron 1912 m. buvo užpuo
lęs savo miestelyj ant dvie
jų turtingų senučių su tikslu 
anas nužudyti ir pasinau
doti pinigais. Už tokį ne
dorą darbą Paryžiaus kri- 
minalis teismas poną bul- 
mistrą pasmerkė 15-kai me
tų sunkaus kalėjimo.

Banditai nužudyta. Pa
ryžiuje andai sulyg teismo 
nusprendino giliotina nu
kirsta galvos trims autoban- 
ditams. Miriop buvo pa
smerkti keturi, bet vienam 
respublikos prezidentas 
mirtį pakeitė kalėjimu.

VII. REGINYS.
VIENUOLIS, JURGIS,

Prastai sufragistems. An
glijos valdžia' sumanius en- 
ergiškesnę kovą prieš su- 
fragistes. Taigi nuspren- 
džius jų organizacijas išriš
ti, kapitalus sukonfiskuoti 
ir neleisti taiišyti susirinki
mus.

JURGIS (mojuodamas botagu). Parody
siu aš jam goimus tam susmirdusiam 
Šmuliai. Goimas reiškia tiek ką gyvu
lys. Mes tad tikri katalikai turime bū
ti žydų akyse gyvuliais!*., žemiau ko
jų laikomi* ir niekinami!? Tfu!

VIENUOLIS. Patįs esame kalti, kad kan
triai velkame ant savo pečių tą žydų 
jungą; juk musų žmonės beveik viską 
perka nuo žydų ir bemaž viską parduo
da žydams; prekyba ir pramonė Lietu
voje beveik visa žydų rankose. Tatai 
visa tai, kas yra geresnio, visa žemės 
išduoto turto dalis tenka žydams.

JURGIS. Teisybė, teisybė, mano mielas 
Bonifacai. Žydai laiko mus kvailais, 
tamsiais, kaip krosnies kakta, niekina, 
išjuokia. Tečiaus musų lietuviai į tai 
nei-kiek neatsižvelgdami, traukia svei
ki į žydų krautuves, kaip bitės aviliu. 
Ypač musų moterėlės labiausiai nusi
deda iš to atžvilgio. Žydai taipgi yra 
didžiausi blaivybės priešininkai, nors 
patįs yra blaivais ir supranta, kad 
girtybė yra žmonijai didžiai kenk
sminga, bet kad lietuviai gertų degti
nę, alų ir kitus svaigalus, tai jie labai 
nori; mat jiems iš to yra didelis pel
nas, nes jei lietuviai geria, tai geria 
jų karčiamose, kurių pilna šventoj 
mus Lietuvos žemelėje.

VIENUOLIS. Vargas, didelis vargelis lem
ta kęsti musų tautai. Visi lietuvius iš
naudoja. Musų broliams reikia dau
giau šviesos ir susipratimo, tuomet vi
sa kas virs kitaip, viskas pasitaisys.

-------a-----------
Japonai šąlta| svarsto Ja

ponijos sostinėj Tokio atlai
kyta kongresas 66 japoniš
kų biržų ir pirklybiniai-pra- 
moninių organizacijų. Kon
grese gyvai apkalbėta santi- 
kiai Japonijos su Suvieny
tomis Valstijomis, kurie 
šiais laikais labai intempti 
delei Californijos. Pirmoje 
kongreso sesijoje kalbėjo 
užsienio reikalų ministeris, 
baronas Nabuaki Makino, 
kuris persergėjo japonus 
prieš nelaikiną įnirtimą ant 
Suvienytų Valstijų ir reika
lavimą karo. Tokie grasi
nimai esą labai nenaudingi. 
Norima viskas suderinti 
švelnu budu, be išsišokimų.

Rekordas. Prancūzas la
kūnas Gilbert sumušė visus 
ligšiolaikinius buvusius re
kordus, nulėkdamas iš Vil- 
lacombay į Vittoria, His- 
panijoje, perkeliaudamas 
513 mylių 8:30 valandomis.

Daug dovanų. Dovanų 
pustrečio milijono dolerių 
vertės turėsianti gauti Vo
kietijos kaizerio vienturtė 
duktė, ištekanti už Cumber
land kunigaikščio. Vestuvės 
busią labai iškilmingos.

VIII. REGINYS.
TIE PATĮS, ŠMUILA IR RABINAS.

ŠMUILA. Štai atvedu didį ir išmintingą 
rabiną, Izraeliaus garbę, kurs gali da
ryti stebuklus. Jis sutinka disputuo
ti nebylių kalba, t. y. susirodymo ženk
lais, bet pirma nori pažiūrėt į kningą, 
kuri vadinasi talmudas (deda didelę 
kningą ant stalo, rabinas ją atsiver- 
čia, varto lapus, skaito, mykia ir glos
to sau barzdą).

JURGIS. Ar tai tas didysis rabinas, žydų 
taip gerbiamas, galįs daryti stebuk
lus?...

ŠMUILA. Ny, Jurgi, nebūk kvailas! neda
ryk šposų, nes tai ne tik išmintingas,” 
mokytas, bet ir dievobaimingas žmo
gus. Jaigu jis norėtų, tai perkūnai 
tuoj trenktų, kad net tau kinkos su
drebėtu. _ ,

zTnliau bus).

Gyventojų statistika. Su
lyg paskutinių apskaitymų 
Peterburgą^ nūdien turįs 
2.018.596 gyventbjus.

■ ___2_——A—_
Apdraudimas, ‘ senatvėje. 

Vokietijos parląmentan sb- 
cialistai atstovai įnešė pro
jektą, idanWapdraudimo se
natvėje pradžia"1’butų pažy
mėta nuo 65 metų amžiaus, 
bet ne nuo Y0 ni., kaip lig- 
šiol budavog 3

Atsidūrė negilumon. Di
džiausias ant AHantiko nau
jas pasažierinis garlaivis 
“Imperator”, priklausantis 
Hamburg-American kompa
nijai, andai užplaukęs ant 
negilurnos ir įgrimzdęs, kuo
met jis traukta |įš dokų ju7 
resna. Laivar Stočiau nei 
kiek nesugadiftas.

Užsimušė lakunas^Fran- 
cijos armijos poručnink’as ir 
karo aviatorius de Blamont 
su savo aeroplanu iš 350 pė
dų augštumos krito ir ant 
vietos užsimušė.

Šokikę patiko nelaimė. 
Garsi francuzė šokikė, Izi- 
dora Duncan, pasitraukian
ti nuo scenos ir mananti sa
vo visą, gyvenimą, pašvęsti 
ligonių prižiūrėjimui. Ne
senai Paryžiuje jos du vai
kučiu važiavo automobiliu- 
mi ir su šituomi įkrito upėn, 
kur ir nuskendo. Taja ne
laime užgauta, šokikė atsi
žadėjo visokiij linksmybių. 
Ištikro tai liūdnas atsitiki-
mas.

Naujas garlaivis. Garlai
vių kompanija Cunard an
dai Anglijoje vandenin į- 
leidžius naują milžinišką 
pasažierinį garlaivį “Aqui- 
tania”, kuriame galėsią tilp
ti 3.790 keliauninkų.

Valdžia veikia. Nekurtos 
Anglijoje sufragistės, tu
rinčios nuosavybes, atsisa
ko valdžiai mokėti pridera
mus mokesnius. Kadangi 
valdžios kolektoriai negali 
išgauti pinigų iš jų, konfis
kuoja sidabrinius indus ir 
pardavinėja. Mat, nekurtos 
turtingos sufragistės mano, 
kad jei jos neturi politikoje 
balso, tat neprivalą ir mo
kesnių mokėti. Taip neina- 
si.

Drutina sargybą. Vokie
tiją apėmęs didis išgąstis 
išgirdus, kad Francija ties 
Vokietijos siena stiprina 
karo sargybą. Mat, nesu
pranta, kokiam tikslui tas 
veikiama.

Chinai civilizuojasi. Chi
nn respublika susilaukė sa
vo progresistų, taigi dvi 
politinės partijos susijungė 
prieš chinų demokratinę 
partiją ir sutvėrė naują 
progresistų partiją.

Koks labdaringumas! Vo
kietijos sosto įpėdinis pas
kelbė, jogei imąs su savimi 
savo lėšomis trims savai
tėms vakacijij 100 bėdinų 
vaikų iš Berlyno mokyklų į 
jūrių maudykles Gdanske. 
Kasžin kokiam tikslui daro
ma toji labdarybė?

Nenori skirti pinigų. Vo
kietijos parlamente prasidė
ję ginčai, kad iš biudžeto 
išbraukus skiriamas išlai
das $2.500.000 naujam gar
laiviui del kaizerio. Kaize
ris, žinoma, labai įnirtęs ant 
opozicijos už tokį pasiprie
šinimą.

Iš katedros bokšto. Ant
verpene iš katedros bokšto 
iškrito vaikinas su mergina 
ir ant vietos pasiliejo. Abu
du buvusiu įsimylėjusiu, bet 
gimdytojai neleidę jiedviem 
susituokti, tatai keistu bu
du ir nusižudžiusiu.

Sugriuvo namai. Pary
žiuje sugriuvę namai turtin
go jubilieriaus ir auksaka- 
lio-artisto Emiliaus Fro- 
ment. Griuvėsiuose atrasta 
paties jubilieriaus ir jo 
žmonos lavonai.

Norėjo suplaišyti banką. 
Anglijos sufragistės tomis 
dienomis buvo sumanusios 
suplaišyti Lloydo banką 
Londone, bet ant laimės 
bomba sū rūkstančiu knatu 
laiku susekta m* nelaimė 

Į prašalinta. 1

“Kataliko” Agentai.
"KATALIKO” keliajafitl agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vitkevičius

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

SO. BOSTON, MASS- 
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway. 
P. 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. Plochoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevičia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 88 Webster Ave.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ugaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland avė.
A. Kasparavičia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair avė.
Z. Mickevičia, 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 avė
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley avė
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. Dzikas, P. O, Box 453 į - , ■

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitls 448 Leonard St. N. W.
V. Stasevieia, 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.
“Tarka” 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. Miknevičia, 91 LaSalle St.

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 5GS Pleasant St.

4
4
4
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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. Miklaii, 1408 S. Main St

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

“LIETUVA”
Eina ja n 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 Av.

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

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

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

ST. CHARLES, ILL.
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 New7 Grant St.

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

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

HEPRPRIISIfl
Proga už

$10

išsigydyl

Patrūkimą 
{KYLĄ}

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

c a go j siūlo nuostabu $10 iszrydyma ik Geg. 11 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygia! 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Ziuoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgui”.

10 L'ZGYDYTU PATftUKELIU.
Bernard Van Mynen, S >. Holland, Ill.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, III.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
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 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penuingcr, 16X) Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioj una-, mtempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimai arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patruk ima iki 
inilzinfszko didumo ir unli vesti prie užsmaugi* 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyktuoj. Koa 1 kentėti patru ima. kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien n;io 8‘ryto iki 6 vakaro; 
ranedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2roFioro
Tarp Jackson-bd. Ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

* *5*

»

4 
4
❖

JOHN M. BRENZA 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas
4608 So. Ashland five., Chicago, 111.

PHONE DROVER 1«$»

Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 
snkaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. 
Užsiimu vediniu visokiu civiliszkii ir 
kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaliszka reikalą, alsi 
szaukite pas tautieti.

4
4
4
4
4
4
4i
4
4
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Uranium Steamship
Company

Rcguliariška Pasažiorine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Gerbusi I aivai — Ruimingi kambariai
Marconi bei ieiiuo »t »tls— Geras Valais

Aust rijos. 1; u nuari jos ir Rusijos 
pasnžienai gali važiui ti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kilus

Del Tikielu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner <SL Co.,

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

si visur Suvienytose Valeli jose.

8



KIEKVIENAS 
MUSZASI UZ

KEBO
— Cork Tip —

Cigarettes

10 už 5c. Kiekvienas per* 
dav. parduoda

NEBO
CWARETUS

Kasdieną.

MALDINGŲ ŽMONIŲ DOMAI.
Gegužio mėnuo yra pašvęstas pagerbimui Panelės 

šv. Dabar artinanties gegužio mėnesiui ne vienas 
maldingas asmuo norės atkalbinėti tam paskirtas 
maldas.

LOUBDES’O ŠV. PANELĖS
MARIJOS MĖNUO .r. 30c.

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

ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.^.ą.ą.ą.ą.ą.^.ą.ą.^.ą.ą.ų.4. 
t Nauja Lietuviška | 

į g APTIEKI Į 
Š Aš atidariau nauja lietuviška Ž 
4* Aptieka. Aš užlaikau Severos gy- * 
J duokles, ir geriausią Trajanką ir t 
? geriausius rusiškus lašus. Aš taip ą.
* pat užlaikau visokias žoles iš senos 4>
* tėvynės. Ateikite persitikrinti. T 
t F. FRANK, Aptiekorlus I
* 5462 S. Halsted st. arti 55 g. +

t Telefonas Drover 2773 ą!

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

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

Išgydysiu Jus ■n K 4 NUO PASLAP- III W Ua TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
se, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atsilan 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus u« 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju j>ats 
savo medicinas 
priprovas k u-

SpeeJallrtas koris fias ase pats 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.Dabar laikas 

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
Hfflu—inz viyjimas djrkai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža užmo
kėsiu, pagal jusu iiizga lojimą. N e truk
dyki bet atsilankyk jzepdien.

Asz kalbu Cletuviszkai.
Western Maillcal Institute

1827 Blue Island Avn,, 2 lub. vinasį Bbro- 
kos,pri« įstosiu,ves, Chicago, III.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., rodei. 8 r. iki 12 dies

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, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago. Ill.
Telephone Yards 6685

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St. 

Kingston, Pa.
' ai************************* 
I DR. O. C. HEINE | 
« DENTIST AS *
sį Kamp. 31moB ir Halsted gatvių j 
> Ofisas viršuj Aptiekos # 
» 15 metų vienoje apygardoje.
**************************

PORA AUSKARŲ, ŠPILKA, ŽIEDAS IR BRASLĖTAS.
Gvarantuota, kad tikro aukso, su brangakmeniais bus duota kartu su $100 

dovanoms visiems, kurie atsiųs teisingų išrišimų ir pirks nuo musų 4 lotus, re- 
gulere kaina kurių $50 už kiekvienų lotų.

Galvosūkis 15-kos

Taisyklos konteste dalyvaujantiems:
1. Dėk numerį nuo 1 iki 9 kiekvienan kvadpatan, neatkartodamas j’o (nedu- 

plikuodas), kad sudėdamas kiekvieną pusę gausi 15.
2. Teisingą išrišimą atsiųsk į 15 dienų.
3. Jaunesni 18 metų negali dalyvauti.
4. Laiškų su. neaiškiai adresais mes neskaitysime.
5. Atsiųsk teisingą išrišimą, prašydamas mapų ir kitų žinių šiuo adresu:

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 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tol. Central 1663. 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, IU.
Gyvenimo Tel. Canal 2662.

MAIL OBDEB DEPARTMENT, K.
63 Park Row, Room 1013, NEW YORK

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarautuoja.
8262 Emerald Avenue - Chicago, Ill-

Tele phone Yards 4527.

LASH’S 
Bitters
Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavime
Visose Lietuviu Karczsmoso

STANLEY’S 8UFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKiS, SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIES2AI MIESTO SALE

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

WIWd & SleinM
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

■ CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephones Normal 2617 
ILLINOIS

Telephone Canal 1503

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge

riausią arlieka ir vyno, ir kvepen- 
tl cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vinggu.

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

MUheueAAdRedhAAa

J. W, Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkite, prie tautiečio kuris yra 
ateaknntie o visados gausit teisiam pa- 
ttrnavlma. Primai 8zv. Jurgio Basa. 
911 W. 5 5 rd St. Tel Yard 5423

KATALIKau

GEBĄS LIETUVIŠKAS KBIAUČIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
‘ ‘ Kataliką ’

Jonas Kučinskas, f
238 Slocum Ava.,

Kingston, Pa.

Sutvarkyk Savo Svarbiausią 
dalyką pirma.

AIKAS tyrinėti mašiną yra prieš jos pirki- 
mą o ne nusipirkus jau. Pasisekimas arba nepasise

kimas viso meto darbo, nuo arimo iki brandos prigu
li nuo gerumo ir išnašumo mašinų, kuriais vartoji savo 
lauko apdirbimui. Todėl sAarbiausios dalykas yra mašinos 
sšsiriukimas. Tad sutvarkyt tą dalyką pirmiau, negu reikės arti. 
Gauk mašinų katalogas ir žiūrėk, kad mašinos butu su vardais

Champion Deering 

iMcCormick' Milwaukee^
Osborne Plano

Žinok, kad mašinos už kurios mokėti pinigus perseptynes dešimts 
metų pjovė vidame pasaulyj javus ir čieną. Per visą tą laiką buvo 
pridedami pagerinimai, kokius praktiką parodė reikalingais esant. 
Taipgi tos mašinos išbandytos ir išpraklikotos yra parduodamus už 
žemiausia kainą.

Antras daiktas, kurs turi but atmenamas, yra tai pataisymas su- 
sedusiųjų dalių. Tai labai greitai padaroma. Į keliątą valandų gali 
į vietą nulužusios mašinos dalies gauti naują, kuri kuogeriausiai 
tiks.

Kad mašina gerai ryštu reikia, kad šniūras butu drūtos ir lygus, 
kad nenutruktų-bėryšant ir kad lengvai bėgtu nuo kamuolio. Šniū
ras. kurs atsako pilnai tam reikalavimui yra parduodamas 1 H O 
pardavėju vardu Champion, Deering, McCormick, Milwaukee, Os
borne, Plano ir International. Yra jų keturių rūšių Manila, Pure 
Manila, Sisal ir Standard.

Jūsų kaimynai pažįsta 1 H C mašinas ryšimai šniūrus — jie pasa
kys, kokie jų patyrimai yra su jais. I H C vietiniai pardavėjai 
tutūks jums katalogus, informaciją ir papasakos apie mašinas.

įįf.... J1-;1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ""S.
DU-KAŠT NEDELINIS LAIF5AŠTIS

“SAULE"

I
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnKas ir petniĮčia.
-----------------— PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------------------

AMERIKOJ f ospusei msitij
PTTPOPOT C Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-DUJlVrVJ [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali,, • Mahanoy City, Pa.

3*- - - - - - __ it

Vyrai Išgydomi į 5 Plena's
VARICOCELĘ, HYDROCELE JBe peilio ir skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvienų vyrą kenčiantį ntto Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pas'ulinimas 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 vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neiėgydymą—Neišgydo, nemokSk)

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

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumae, 
Ligos Kepsnų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiesa, 
NuovargĮ.Krauio užnuodljl- 
mą. Slapumo bėgimą.

Plaučiai

Kalbu Lietuviškai,

Užnuodi j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus. Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
ištyrimas DOVANAI.

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

Dr. ZIN Ss183 S^CHICAGO
Valandos: 8 ryto iki fc *. Nedcliomo, 8 ryto Iki 4 pešiotų.

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams i 
sutelkiame sekančią kolegą dovanoms H

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

• kningą:

SVEIKATA
===== arba Tiesus Ir Trumpas kelias į Sveikatą =

sutaisė Dr. A. L. Graičnnas.

Tiktai už $1.00
■ KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatų. 

KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studijotl hi

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

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

da aiški.

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

styti, norint jo sudėjimą žinoti.
AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IR 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
5249 So. Morgan St. Chicago Ill.■

Instelgta 1879 m.

Lietuvių Didmiesčio Taupymo Banka
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis Išrengimas 
Gali aprūpinti kiekvieną 

reikalavimą.
ATSAKOMYBE

Matoma iš budu ir šlovės 
jos vedėjų.

Patyrimo
Virš 33 metų.

PINIGINE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti

pelnai virš $ 3.800.000
3 PROC. MOKAMA ant PADĖTOS SUMOS.

STATE BANK 0F CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle (8l Washington Sts.. Chicago

DOVANAI! DOVANAI!
ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir naudingų ‘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.

Teisingai padaryta degtine išl 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai 
k miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

Ant 
baro 

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

I Reikalauk S-O-L-
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 

216 W. Madison St

9



“Kataliko” spaudos Knygų Kataliogas.
iš

30.
15c.

L .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas 
amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina.

2. . APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15f.

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

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina .......   $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina .........
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.

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

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

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

15. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini-
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .........   5c.

16. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina ..................... 40c.
Ta pati apdaryta ....................   65c.

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.

^49 IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė 
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c.

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

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

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

23. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms

■*, mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
X. apdaruose ....... •......................;.................

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

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ Iš PANŲ Mi
te,.. .LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa

rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti

— daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c.
■6. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo 
B laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
r kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 

kankino ir žudė nekaltus žmones arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina . 10c.

07. KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
R akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La- 

; bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina.......................... 10c.

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

£9. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 

I kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai- 
fe, >et dar įgysi sau naudą ir apsipaži-

4.

5.

<5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15c.

10c.

15c.

50c.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

si su gyvenimo budu musų senukių. Pusi. 
296. Kaina ...................................................  50c.
Su apdarais .................................................. 75c.

LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35c. 
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c. 
MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c. 
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 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimi) 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 ................. !
MILUKU  ADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarų tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina .........................
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ...................................
NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai- 
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran- 
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ................ . ............................ . .

BREVIORELIS.
katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malas* 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

50.

52.

25c.

5c.

50c.

35c.
38. 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 ... J.................   35c.
NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina .........................................  15c.
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS ..

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

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ........................................................... 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 
Valančauskas. Trečias su pataisymu išda
vimas. Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose .....................

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

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

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
■kaityti kaip dievotas, taip ir laisvama-

39.

40.

41

42.

43.

48.

25c.

50c.
75c.

10c.

50c.

uis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą, teisybę, 
paduotą Rššjo ir giliąi apmąstęs su
pras, ar jos - teisingu, ar blogu keliu sku
binasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs į savo, būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie amžipastį. Viskas parodyta 
ant. paveikslėlių .labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina    75c.
Ta pati apclarjęta .................................... $1.00.
SNIEGAS. raina 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis.. Pusi. 62. Kaina ......... 50c.

51. TRĮS KELEIVIAJ. Krikščionis žydas ir 
turkas. Parfibkmanti apysaka. T. Višniau- 
ekas. Vertė- P. B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pušį. 92 Kaina .............  25c.
Ta pati apdaryta ........................................ 30c.
TABAKAS-NŪODAI ir kenksmas nuo 
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina ....................................
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ............................

54. UŽKEIKTO URVAS.
vių gyvenimo. Pagal lenkišką
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c.

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

56. UŽKERĖTAS JAČKŪS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina........... 15c.
ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina .. . . ...................... 10c.
VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin- 
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei^ kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi.
24O.Kaina popieros apdarais ................   $1.25.
Gražiais audimo apdarais  ............. $1.25
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Apysaka apie žydą, kuris nu
pirko malūną del “gešefto”,-bet vėtrą ma
lūną sulaužė.; Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina.........35c.

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

bai puiki apyysaka. Pusi. 32. Kaina.... 15c. 
ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė S. Kaimietis-
Pusi. 19. Kaina ........................................ 10c.
ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijė- 
lė. Sulietuvino Vaidevutis. Pusi. 26. Kaina 10c.

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

53.

57.

58.

59.

62.

63.

1100

a 
b 
c 
d 

1102

a 
b 
c 
d 
e

1104

10c.

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

Apysaka iš lietu- 
nupiešė

35c. 1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos ša-

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

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

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

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1123 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais .. ........................ 60c

MALDAKNYGĖS.
šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš-' 
tą spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
Ta pati su kabe ................................................
šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe...........
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su ‘‘Officium’’ 
su ‘‘Officium’’ yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75c 
šagrino skuros apdarais su kabe........................... $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 aukštybes o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų. 
Prastais apdarais

*****
1127 Prastais apdarais 

gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-njĮS bismutui ‘sjBjnpdn 
relė, paauksuotais kraš
tais........................  50c

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

Kad atituštinti vietą maldtkny- 
gėms, kurių norime ištisą eilę jdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuo! kad žiū
rai ant abrozelio, abrozėlis pavirsta j 
naturališką paveikslą, kuriamo matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
svą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus štai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimus) Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui.

13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.

16. Kristaus kūną 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 gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia būdavote 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 pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
baksel).

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

delį Oceania) laivą.
28. New York. Pilies darias (Casttle

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

1.

2.

3.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
ii.

12.

23.
24.
25.

$1.25
$2.00
$2.50

. 75c
$1.00

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

V*/ / Ml gBIMlWMi nmmiiiiiiiHiin foH

M] *..... .. t,

IBS 1
bažnyčios aprobatu.1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su

Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

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

50c
75c

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

a
Prastais apdarais paauksuota

Kuni- 
Arnul- 
antru 
kaštu

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

1111 Prancūziškos -ėku 
relės, gražiausia iš vi- 
■ą už tą prekė.. ^1.00 ,

1113 Su baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1.50

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.......... . . $1.75

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė ... . .................50c

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

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

J. M. TANANEVIGZIA
3? 49 ^3 S. Morgan sf

ant svodbos, Kanoj Gali-
Permaino vandenį ) vy-

ant kalno kalba priešais.
savo pabučiavimu išduoda

kryžių
veidą

jo ne-
nukry <

Garden).
29. Boston.
30. Atlantic 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indijonas uamioje.
35. Moki indijonų gyverimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
38. Motina girių, 68 pSdas apėmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
19. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj.
10. Airija. Killarney, pilis Ross. 

Inėjimas į Muckross KUoštorių, 
Airijoj.

42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

15. V oKietiįa. Laivas aploidžiantis Ko- 
blencą, int Rheino upės.

16. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejouo pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

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

da, Išpauijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa- 

ryžinj, Francijoj.
54. Tullerinų daržai, Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Palociai tautą ant upės Seinuos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus do Milo Louvre, Paryžiuje, 

Frjncijoj.
57. Des Shamps Elyseee. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
Tvirtynė Sv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauks ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carnicho kelias ir ežerėlis 
farnehe, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

JU1XAO ivi. TANANEVICE 
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, HL

n.

•4.

59.
50.
81.

62.

63.

64.

Ville-

Monte

Chicago, III
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LDMINISTRACUA.LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA BV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS BV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACUA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA. 

Jurgis Ažis. Pirmininkas, 
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparavlčė. * 
273 Stanton Str., 

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

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

Petras Aeeviče. II. Finansų Bait 
60 Sheridan Str., 

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

Bal. Palionis. Globėjai.
• 9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: “Už korerpondencijaa, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neatsako ’

Širdingai kviečiame Jaunuomenę at
silankyti, kur galėsite praleisti links- 
smai valandas tarp savęs, prie to bus 
duodamas gražus programas. Meldžia
me nepamirškit Gegužio gražu Vakar%, 
o musų Kliubas stengsis patarnauti 
dėl atsilankiusių svečių, męs esame ant 
to - pasišventę gražiai ir meilingai už
ganėdinti gerbiamą Publiką. Žinote, 
kad musų Balius yra linksmas dėl Jau
nuomenės. širdingai kviečia.

Komitetas.

Paieškau štilio St. Bamanauikin, 
paeina ii Suvalkų ’ g. Aleksote p. Za- 
piškių p. Viliamų i 6 metai kai Ame
rikoj. Gyveno Wilkes-Bane, Pa. Pats

Kazyg Ramanauskas, 
3249 So. Morgan St’1 Chicago, UI.

(18) “*?• *.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 

JUOZAPO PALM. SM.
J. žalaudauskas, pirmininkas. 

4629 So. Marshfield Ave.
, Pr. Stasinlis, Vice-Pirm.

4506 So. Wood St
J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

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

St. Anučiauskis, Iždininkas 
4617 So. Hermitage avė.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė - .(Spulka) No. 1.
Nauja 48 Serija prasidės Ketverge 

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6% 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 sučėdijimo pinigų.

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

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

Skolūiame .pinigus ant lengvų išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, 
pirmo morgičiaus (Morgage) su 
žiurėjimir visų popierų.

Suguodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

DIDELIS APVAIKŠČIOJIMAS IB 
BALIUS.

Dešimtis metų sukaktuvių Dr-stės ŠV. 
Mykolo Ark. No. 11 atsibus Nėd., 4 
d. Gegužio (May), 1913 M. Wicker 
Park Svetainėje 2046 West North Av. 
lažanga 25c. Porai Apvaikščiojimas 
prasidės l-mą valandą po pietų pas lie*- 
tuvišką bažnyčią, 1644 Wabansia Ave., 
kampas Paulina Str. Paskui bus mar- 
šuojama gatvėmis su didele iškilme lig 
svetainės, o tenai nuėjus bus labai į- 
vairus Programas, kokios dar ant 
North Sides nebuvo.

Dėlto-gi kviečiame visus konuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, o męs nžtikri-J 
nim, -Kad busite užganėdinti. Kur ga
lėsite iągirsti linksmiės dainas, gar-. 
sius kalbėtojus ir malonias deklemaci- 
jas. Programui pasibaigus bus tau
tiški šokiai vėlumai nakties. Užprašo
me visus. Su godone, Komitetas.
; (i?)

Paieškau Stąpoų^ ,Pavnionl<5, paei
na ii Kauno g., Panevėžio p. Skironių 
s. Trįs mėnesiai kai iš Lietuvos. Gy
veno Brooklyne. Turiu svarbų reikalą. 
Pats ar kiti rašykit.

E. Jesun,
1327 lįebecci St. N. G. Pittaburg, Pa.

(18)

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA!

PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’D 
(CICERO, OI.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDURMIESTELYJ. NA
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNŲ. PAR
SIDUODA ANT LENGVU ISMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

STATEMENT OT THE OWNER
SHIP, MNAGEMENT, CIRCU

LATION ETC.
of "Katalikas” published weekly, at 
Chicago, Illinois, required by the Act 
of August 24, 1912.
Name of Post Office Adress.
I. Editor P. Tumasonis, 3249 So. Mor

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

Chicago, Ill.
Managing Editor S. P. Tananevicz, 

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Business Manager, S. P. Tananevicz, 

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

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

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

Sworn to ant subscribed before me 
this 27th day Of March, 1913.

Frank J. Palt, 
Notary Public.

J. Brazis ..■
V. Gudinos .
M. Stučkas .
J. Saslkauskas
F. Szukis

* ***********************:
* Telephone Yards 687 ;
| DR. G. M. GLASER, į
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,H1. j
* Pranešu visuomenei, kad aš osu į
* seniausias gydytojas ant bridge- į
* perto, praktikuojant 21 metus. Vi- j
* sus 1
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet ■.

ligonius stcngtsiuosi užganė-) Į 
. sąžiniškai ir esu visuomet į ’ 

♦♦♦$♦♦♦♦♦♦♦♦■ * ant pareikalavimo dieną arba nak- i
! H e į * ■ | Esu specialistas ligose vaikų,j.

i moterų, ir vyrų. Taipgi darau j ' 
# visokias operacijas. 5#**************»***»*****j ,

3253

3252

(Seal)

866 Milwaukee Ave.
kampu Center Ave.

Pastkmlngii gydo vyru, w 

turu ir valku liga*.' Taipgi 
pa»laptlnga« Ir kraujo Ilgas. 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 rak.

yra
yra

ADMINISTRACIJA L. I. D. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.
“SATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ant 
per-

STRAIKAS ANT SCENOS.
Gegužio 11 d. Šv. Jurgio, saleje, kam-i 

pas 33 g. ir Auburn Ave, “AušrosU 
dr-ja stater scenoje G. Hauptmano vėl-; 
kalą “Audėjai’’, šis veikalas plačiai; 
ir nuodugniai perstato audėjų gyveni-' 
mą ir jų straikus. Jame dalyvauja 
virš 30 asmenų, šio veikalo autorius: 
pereitais metais tapo pripažintas mok
slo žmonių geriausiu ir gabiausiu visa-.- 
me sviete dramos rašėju; .Jam buvo 
paskirta Nobelio dovana, šis veikalas, 
yra statomas didžiausiuose pasaulio 
teatruose. Dabar bus gera proga,lie-1 
tuviams jį pamatyti. Yra statomas pir- 
ihū khrtu lietuvių kalboj. Lošėjai pa
rinkti ..geriausiai tinkanti savo rolėms- 
iš gabiausių musų artistų. Po persta
tymo didelis balius su visokiais pas
kiausios mados pamarginimais. Pra
džia 6 v. v. Inžanga 25c ir augščiau. ; 
Tisų meldžiam atsilankyti. Aušros ,dr- 
§os. a - . Komitetas.

(18-19)

Siuvėjų dirbtuvė moteriškų ir vy
riškų. Biznis eina gerai seniai iš
dirbtas? Pūkiai išrengta. Visi įran
kiai, dvi mašinom ir t. L Savininkas 
perka kitą biznį dėlto parduoda. Rū
mai šviesus. Arti airių bažnyčios, ran
da tik $15. 
617 W. 37 St.

(16-17-18)
Chicago, Ill.

..Pigiai du geru arkliu su pakinktais 
ir duonkepio vežimas. Abu arba po 
vieną. Adr. u

J. Lebecki ir Co.
Lake St ir 23 Avė. Melrose Park, Ill.

Daržas, saliunas, triobos it visas 
Leafy 'Gijove, Ill. Art! Iletu- 

kaplnių. Parsiduoda už 
Pusė dabar pusė vėliau.

biznis.
tuviškų
$6.000.
Kreipkitės pas' E. Ažuka, 3301 Auburn
Ave. Gausit visokius paaiškinimus. 
9:30 vai. arba Vikarais. Telefonas. 
Yards 3036. •

(16-17-1$)

DŽIOVININKAI IŠGYDOMI.
Naujausias išradimas ir tikriausias 

vaistas prieš džiovą.
šis vaistas yra specialis pagamytas 

iš žolių bei augmenų, kurios turi gy
dančią veikmę ir neturi savyj jokių 
kenkenčių medžegų. Pasekmingai gydo 
džiovą, užsiseniejusį kosėjimą, ir visas 
sunkiausias plaučių ligas. Kurios gy
dytojų yra pripažytoB už neižgydo- 
mas. Drąsiai tvirtiname, kad nieko 
ant sviete nėra lygaus tam vaistui ir 
gydo geriau, negu bile koks kitas šim
tai padekavonių nuo ligonių, kurie bu
vo musų pagydyti. Asmenjs, tos ligos 
suspausti lai kreipiasi į mus, reikalau
dami vaistų asmeniškai arba per laiš: 
fcą. Busite pilnai išgydyti. Kaina di
delio butelio $3. šeši buteliai už $15. 
' Užsakymai per pactą tuoj išpildomi 
po gavimo mokesties.
> The Sanitas Tonic Medicine Co.
0520 S. Marshfield Av., Chicago, Ill

Grosernė ir buėernė. Vieta gera. 
Ant Bridgeporte. 'Apie 197 kningučių. 
Apie $35 a p vartos ^Sienoj. Norima u- 
mai parduoti. • Savininkas eina į kitą 
biznį. Kreipkitės į

TANANEVldlAUS BANK4.
(17-18) i < ( -

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

.iStnis. Stonevi&į Vice-Prez, K?
858 — 33rd. St

’ Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,. 
3245 S. Morgan St., 5 

Antanas Kasparavicz Rašt. Sin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

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

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

34 Logea 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 Utarnžnkas 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-, 
atbaigia" už 6įį metų ir atneša $100.(10.'

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti. V

-Virš minėta Draugija (Spulka) y»a 
po priežiūra valstijot Illinois ir yra. 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių aut 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

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

REIKALINGI
Reikalingi darbinnikai. 

(leiberiai): prie Santa Fe geležinkelio. 
Nuolatinis darbas per ištisus metus; 
gera mokestis; kreipkis pas R. K. 
Graham, 47 st, ir Archer avė.

REIKALINGAS.
Geras laikrodininkas (dzegormeis-; 

trasj turi kalbėt Angliškai,, lietuviškai i 
ir lenkiškai. Mokestis $20 savaitėje.

P. K. Bruchas,
3248 So. Morgan St., Chicago, Dl.

Reikalingi penki pąrdavėjai įvai
riuose skyriuose musų krautuvės, 
gą getą mokėsime.

KLEIN BROS.
Halsted, rtlth Canalport Ave.

Al-

REIKALINGA '
Mergina prie namų darbo mažoj šei

mynoj. Darbas ant visados su gera 
mokestim. Kreipkitės.

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

2200.

PĄRSIĖ^JODA
Pilnai išrengta grtįcernė.

702 W. SSth^St-y^les Union Avė.
(17-18)

- -----—fe.u------------------------- fe_i--------
. 'PARSIDUODA.

Saliunas geroį'viėtbj biznis gerai iš
dirbtas. Arti'-liet'Alų bažnyčios. Sa
vininkas; 'tuTi.'dn Kilniu,' todėl parduo
da. ParsidUodA'at v’&nas 
biznis. Tolesnių1 žinių laišku ar' as
meniškai kreipkitės.

J.'-' Tamali&nas, 
1443 S. 49th Av. ' •. "■ Cicero, III.

SKAITYK ^ATYDŽTAI.
Parsiduoda kepjikla. Biznis gerai 

išdirbtas. Geroj vietoj. Keturi metai 
kai įsteigta. Tarp lietuvių ir kitatau
čių, 
tuoj.

Parduodū dėl ligos. Kreipkitės

J. MiSevicz, 
2212 — 137th, St.

Indiana Harbor, Ind.
(17-18-19) 15

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

LIETUVIU JAUNIMO RATELIS.
Stato scenoje 3 veiksmu komedija 

Svetimose Plunksnose Sutaisyta J. J. 
Zolp Nedelioj, 4-tą d. Gegužio “May“ 
1913 šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
prie 33-eios Gt. ir Auburn Av. Prasi
dės 7:30 valanda vakare. Po perstaty
mui lietuviški šokiai. Esate . visi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti ant šio 
vakaro. Lietuviu Jaunimo Ratelis.

(18)

REIKALINGI
šeši geri siuvėjai Ir keturios merginos 

prie moterišką drabužių. Darbas nuolati
nių mokestis gera. Kreipkitės tuoj.

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

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

PARSIDUODA.
Parsiduoda pirmos klasos 

Market.
2009 S. Halsted St.

Meat

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

Ant. Mostei ka, Protokolų Raštin., 
821 33rd — PI.

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

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
b. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
ŠALTELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

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

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

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

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

4737 So. Paulina St.

LINKSMAS BALIUS!
Šv. Juozapo dr-stė L. M. rengia ba

lių nedėlioj gegužio 4 d. Leščinskio 
svetainėj po No. 4535 So. Honore St. 
Prasidės 4 vai. po pietų. Viengenčiai, 
kas tik liūdnas ar linksmas meldžia
me atsilankyti į šį bąlių. Visi nuliū
dimai nuslinks. Muzika bus po Nar
buto* vadovyste. Komitetas

(18).

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Brolio Jono Šukio, trĮs 

metai kai Amerikoj, gyveno Chicago). 
Pats ar kiti praneškit Adr.

Petras šūkis
102% Meadow St. _ 

Westfield, Mass.
(16-17-18-19) M:®'?,

ANT BANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriau&iame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ran
kos. Kas jieško gerų, švarrj 
ir sanitariškų kambarių, at
sišaukite tuo jaus 4 - '

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 SO. Morgan St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
.IETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
L M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3Z49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

GRAŽIAUSIAS “BIRUTĖS’’ VA-
. KARAS.

Nedėlioj, gegužio 4 d., Meldažio sve
tainėj, 2242-44 Wl. 23rd. PI. ‘ ‘ Birutė ’ ’ 
vaidys dvi juokingi komedii “Nesi
priešink“ ir “Meška”. Pradžia 6 v. 
v. Įžanga 25c ir augščiau.

šis yra paskutinis pl-iešvasarinis Biru
tės vakaras. Ir bus linksmiausias va
karas, kadais atsilikusių Chicagoj. Šia
me vakare prisilinksminsite iš juo
kingiausių perstatymų, išgirsit gra
žiausias dainas, po dainų balius su 
rožiniais šokiais. Visi esate kviečiami 
atsilankyti šin vakaran.

Kviečia “BIRUTĖ.
Tikietus gaukit šiose vietose:

J. M. Tananevicz, 3253 So. Morgan St. 
A. Olszevski, 3252 So. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
J. Bagdžiunas, 2334 So. Oakley Ave.

.------------- --------- -.■■■.r' <■—! "-r-*'’*:
Paieškan sekančiu asmenų Juo

zapo Pulšuko, Veronikos Fraciskytės 
ir Martino Josečip ir Kleopo Kamins- 
kio. Paeina Iš Kauno ReSeinltį p 
Jurbarko p. Skirsnemonio pat. Adr..

' Vilimas Gervll,
4614 S. Paulina St.

(16-17-18-19)
.; Chicago^ jgivakortes
—

Paieškau Broliu Jono Ir Stanislovo 
Mickevičių, Suvalkų g., Naumiesčio p.- 
Dobravalios gm. Jis ar kiti rašykit. 
250 Poplar St., Wilkes Barre, Pa.

DOMAI LAIVAKORTES
(Šifkartės) PERKAN-

w ; TI?
Į Mekuriuos4

čiuose buvo pi
laikraš-

Paieškan Prano Baciuno, paeina iš 
Kauno g. Jurbarko p. gyveno Milwau
kee, Wis. Adr.: ...- ... .......

Dominikas Mikolaltis, 
535 — 6th St. Oahkosh, Wis.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKšTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, tiažt^ 
Jonas Zvlvitis, Iždininkas, 

' 841 W. 33 St.

GRAŽUS GEGUŽINIS BALIUS SU 
PROGRAMŲ

Parengtas Jaunu Lietuviu Lavinimo
si Kliubo Nedėlioję., 11 d. Gegužio 
(May), 1913 m. Freheit Turner Svet., 
3417-21 So. Halsted St. Balius prasidės 
5-tą valandą po pietų Įžanga 25c. Po
rai. Graži muzyke Orchestra iš Lietu
vos Beno po' vadovyste K. J. Filipo-

i GRĮŽTANTIEMS į LIETUVA.
Gera proga grištantiems į Lietuvą 

ingyti ūkį. Parduodame 25 desetinus 
žemes, didelis vaisingas sodnas, ge
ros triobos, su visais gyvuliais ir žem
dirbystės įrankiais. Netoli miestelio 
ir geležjnkelio stoties. Kauno g. Ę- 
žerėnų p. Skopiškio v. Kundzenų s. 
Rašykit.

Jonas žematis,
502 Joseph Ave. Rochester, N. Y.-' 
; (18-20-22).

ROCHESTERIO STRA1KININKŲ 
ATSKAITA. 

Dr-jų bei pavienių asmenų auka
vusių streikininkams vardai, 
į L. S. S. 7 kp. Rochester, N. Y. $13.00. 
p. l. k. g. d....:28.15' 
Draugai suaukavo’.............. .'.7.75 
Per prakalbas L. S. S. 7 kp........... 7.05
šv. Petro. dr-stė.. . ......................... 27.10
Sukalektiiota namuose.................. 55.31
‘“Aido” choras......................................5.00
Sukaluokta ................................ ...10.65
Per Baltrūną......................................8.25
š. M. P. Moterių dr-stė..................5.00
Darbininkų kliubos Plymouth, Pa.

.25.00 

..7.00 

.15.15 

.28.10

Sukalektuvavo ........
Iš Amsterdam, N. Y. 
Schenctady, N. Y.... 
Beughamton N. Y...
V. Kudirkos dr-stė Cleveland, O.. 19.85 
L. S. S. 188 kp. Montreal, Can........2.50
L. Piliečių Kliubas, Detroit, Mich.

........................................................... 14.75
Per tamašiuną................. .,5.10
D. L. K. G. D. Rochester, N. Y...52.60 
L. S. S. 89 kp. Gardner, Mass........6.00
Per Peterį.. ................. :. ....................2.30
SĮ. L. A. 14kp. Cleveland, O.,..... .8.00 
Per šlakienę..................... 10.85
Ber Baltrunienę.............................16.27
Per Bendokaitį....................
L. S. S. 7kp. ........... .............
Sheft, Pa. iš unijos 139S sk. 
Per Gelskį...........................
Per Degutį............................
Surinktą .. ...........................
A 
V. 
S; 
K.

10.00
.7.42

N.
K.

Letkauskas........ .
Zurkabeta........ .

Glaeckos............ .
Metdiell.............
Slrvinėka’.........
šlapelis

Greras.................
šyliuis.. ’............ .

M. čelkls.................
Fra. Andriuškevičia 
A. Baranauckas ... 
F. 
,B. 
P. 
I.

įsios. -Lter. 
tarpko-

I.
S.

Polykis.... 
Vinctais ... 
Llkas, .. . . . 
Malceicz.... 
Vaičkus . .. 
Gardon .... 
KUmaitis .. 
Skupokis ..

;I. Pablanie ...
Bldrenas .. 

Migliuos ... 
Postkauckos 
Butotas .... 
Skutkus

1.00
1.00
L00

. .50
.50
.50
.50

. .50

. .50

tuviai nepainiai 
kių miestų MpL 
mi reikalauju,,- numažin
tą kainą ir 
dinti, jei to įm 
go tik tarp 
Valstijų ir J

Paieškan Jono Beliacko, paeina iš 
Kauno g. Panevėžio p. Linkavos p, 
Tilonių gyveno Chicago!- Turiu svar
bų reikalą. Jis ar kiti tuoj rašykit 

Joseph Zinkevičla, r •
3223 W. 38th Pl. Chicago, III.

.neuzgane- 
pina. Atpi- 
: Suvienytų 
istrijos ir 

miestu Triest, kur niekas 
ii Lietuvių nevažiuoja. Mū
siškiems pasilieka ta pati 
kaina, ty. $34.>per vandenį, 

i Tananevicz Savings Bank

P.
J.
J.

D. Bros.
M. Sullivan .................. ......... ..
J. Nivinckos ..............................
VU Simonaitis.....................................
D. Mcškuce.........................................
T. Milkaitis ................................... ..
J. Roden ;......................................
K. Kivis

Paiežkau Pačios Teresos Strugięnės; 
pagal tėvus Mankėvičiutė. Paliko ma
ne jau šeši metai su trims mergaitė
mis. Ižvažiavo Chicagon, III. Girdė- 

Turi rusvus 
Už su tei

Išvažiavo 
jau mirus New 
plaukus, kalba 
kimą žinios

ikai. Už bu ta
p. dovaną. Aite

Telephone Yards 2750

jPirmos Kleąos Karčema
Užlaikau šaltą alų* geriausią vynąl 

Ir rugine degtinę, o cgiarai tal net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delel resell)q ir kitokių sn-

Antanai T. BADAVICZIA 
«36W. 33rd St.^

S. Navidonckis .................................
P. Praunskas .....................................
-F.- Sadzevičla.....................................
V. Butrinaičla ................'................
J. Baranauckas.................................
K. AndruŠkaivičla ......................... ..
J. Bertusevičlo ............. ;...
P. Gosunos ............ . .........................
K Rogoskos' ....ji.;.................... ..
A. Rimkus ..  .. ...................... ...........
S. nivinekas ................................... ..
m RI0 VįįžE3Sc vU. .U-----------
B. Juškus .............. . ................. . .
A. Gudinos........................... ........... .
A. Sintkeridą ..................................

.25 
125 
.25

425 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
25 
.25 
,25 
.25 
.25' 
.20 
.15 
.10 
.vj

.10 

.10 
JO

********+4****************
MOKYKLA ŠOKIU. *
Waltz, ’Jwo Step Ir kitokių. J

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj į 
Prof. Julius kaip Isxmokina, tai niekas s 
taip negali iszmokint niekur kitur. ’

1’KOF. JULIUS SILSKO
1848 S. Halsted St. Chicago. HL Ž 
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 

)k)k)|c*********^**********)k*

ji 
15 

<i* ■U* 
> * ■ *

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORISM APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertės. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios taringos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjąs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
sioj skaistybe) nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią taringą, 
gėrisi ja. Tai gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. TANANEVICZ!A
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Labai naudinga kninga
M. Beraatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Hlstorlškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00 
.. AUDEKLO $1.25

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

n ■ . ■■■■ ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrij ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali 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- 
verykų štoro). Phone Canal 3263

11
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KATALIKAS

TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

$$$S

Automobilius su pen- 
asmenimis ties Wells 
Lincoln avė. trenkė į

Iš lietuvių kalbės 
A. Graičunas.

n.
12.
13.
14.
15.

= 
==

“Apšvietos” dr-jos vakaras, perstatymo puikiai sudaina-
Balandžio 26 d. “Aušros” 

svetainėj atsiliko “Apšvie
tos” dr-jos vakaras. Buvo 
žaismės, šokiai, prakalbos, 
dainos ir vakarienė. Pir
miausia žaista. Paskui šok
ta, skambinant ant piano 
jaunam A. Olševskučiui.

vo ‘‘Birutės” choras. Prie 
tokios šviesos dainų gaudi
mas ypatingą įspūdį darė. 
Vaidentuvė neteko ribų ir 
fantastiški vaizdai briovėsi 
galvon. Po dainų šokta, 
linksmintasi. Gražaus jau
nimo buvo prisirinkę.

ti įvairius Europos • gražiai 
pastatytus namus ir paska
tinti chicagiečius statyti na
mus ant geresnio pieno. Vis
kas bus uždyką. Tęsis iki 
birželio 1 d. Šiokiomis die
nomis bus atidaryta nuo 
2:30 iki 9:30 P. M. Nedėlio- 
mis nuo 2:30 iki 5:30 P. M. 
Įvairių tautų asmenis kal
bės prie parodos atidarymo.

d-ras

dėlią atsisveikino su Chica 
go. Ji per 20 savaičių įvai
riuose Suvienytų Valstijų 
miestuose lošįnėjo teatrus. 
Dar loš Clevelaiide ir New 
Yorke ir paskui , grįš Fran- 
cijon. >■—- .. -

—-įs Praeitą nedėlią Chica
gos chinai, susirinkę po No. 
2210 Archer avė., meldėsi 
už savo respubliką. Meldėsi 
krikščionių Dievui. Dalyva
vo keli ir amerikonų dvasiš
kieji.

Pirmas kalbėjo p. St. Tana
nevičia. Kalbėjo apie “Ap
švietus” dr-ją. Nurodinėjo 
jos reikalingumą, reikalą 
plėtoties ir jos darbus. Už
baigė linkėdamas jai geriau
sios kloties jos besidarbavi- 
me. Po prakalbai p-lė Ol- 
ševskiutė išpildė solo ant 
smuiko, akompanuojant A. 
Olševskučiui. Dar dainavo 
mažutė mergaitė Stasiuliu- 
tė ir p-lė Dunduliutė padai
navo “Šių nakcely”. Po mu- 
zikalės dalies kalbėjo Pr. 
Gudas. Nurodinėjo, kad vei
kėjams reikia pažinti savo 
tautiečių ydas ir silpnybes. 
Ilgiausiai, rimčiausiai ir ge
riausiai kalbėjo d-ras A. 
Rutkauskas. Gražiai nuro
dinėjo, kad veikėjoms bei 
veikėjams reikia mokinti 
savo tautiečius., gyvenimo a- 
bėcelės. Sakė, kad, pav. ren
giant valgių parodą, nerei
kia gaminti jai brangius, 
puošnius valgius, kokius 
paprastos šeimininkės iš
teklius nedaleidžia gaminti, 
bet reikia jas pamokinti, 
kaip iš papraščiausių daik
tų pagaminti gardžius, svei
kus valgius. Sakė, kad mu
sų tautietės reikia pamokin
ti, kaip greitai, lengviai ir 
gražiai žlugtą nužluginti, 
langus ir grindis išplauti, 
mergaičių plaukus sušukuo
ti ir t. t. Programas užsibai
gė visų susirinkusių tautiš
ko himno dainavimu, p-lei 
Dunduliutei skambinant 
ant piano. Po to prasidėjo 
vakarienė. Iš daili ško ir 
gastronomiško atžvilgio va
karienė buvo puiki. Per vi
są vakarą visų linksminta
si blaiviai, gražiai, šeimy
niškai. Buvo apie 60 asme
nų.

Vaikai-darbininkai.
Daugiau kai 118,000 vai

kų, jaunesnių 16 metų už
darbiauja įvairiais budais. 
Taip yra aprokuota Child 
Labor komisijos. Pagal šios 
komisijos pranešimą 11.111 
vaikų, jaunesnių 16 metų, 
uždarbiauja strėplimų tavo- 
rų ir mezgimo dirbtuvėse. 
Apie 10.000 vilnų pramoni- 
joj, 8.143 šilko dirbtuvėse, 
11.035 prie konservų taisy
mo ir virš 78.000 kitose 
dirbtuvėse.

Saldž. Širdies V. J. dr- 
jos balius.

Nedek, balandžio 27 d., 
Saldžiausios Širdies V. J. dr. 
laikė savo balių Freiheit 
Turner salėj. Šokta ir link
smintasi. Buvo taip-gį ba
ras. Kiek draugija pelni- 
jo, nesužinota, vienok turė
tų but ne mažai, nes žmonių 
buvo daug.

Sąnarys.

M. D. “Kanklių” dr-stės va
karas.

Balandžio 27 d. šv. Jur
gio svetainėj atsibuvo M. D. 
“Kanklių” dr-stės vakaras. 
Vaidinta “Pinigų nėr”. Ap
skritai imant nusisekė pu
sėtinai. Po perstatymo p-lė 
Horodeckaitė gražiai padai
navo porą dainų. Po to vaikų 
choras dainavo. Kaip ber
niukų, taip ir mergaičių bal
sai stiprus ir šiek tiek pra- 
lavinti. Berniukams trūksta 
estradinio, mandagaus ve
dimos! ant. scenos. Paskui 
dainavo gamtos apdovanota 
puikiu balsu p-ni Janušaus
kienė. Galop gražiai sudai
navo “Kanklių” choras. 
Perstatymo metu šen ir ten 
svetainėj buvo girdimi kuž- 

■lėjimai, marmėjimai ir pa- 
■ėmijimai, ko neturi but. 
■Taip-gi salėj buvo vaikų, pa- 
Fsielgimai kurių dainų ir per- 
hstatymo metu buvo erzinan
ti. Atsilankiusių vakaran 
■buvo pusėtinai.

Liet. Giesm. dr-jos vakaras'.
Ned., balandžio 20 d., šv. 

Mikolo Arkaniolo salėje 
Lietuvių Giesmininkų Dra
matiška dr-ja laikė savo va
karą. Vaidinta komedija 
“Prieš vėją nepapūsi”. Tai 
originalis veikalėlis. Nuoti- 
kiai paimti iš lietuvių gyve
nimo. Tarp atsižymėjusių 
lošėjų paminėtina p-lė Ste
fania Čiurlioniutė. Gražiai 
nudavė p-lės M. Vilka vičai- 
tė ir L. Narmontaitė. P-lės 
Bartkiutė ir Kaminckiutė 
taip-gi parodė tikrus kai
miečių tipus. Nusisekė p. V. 
Valašimui Lietuvos bajorė
lį nuduoti. Daunoros rolėje 
gerai lošė p. V. Jucaitis. 
Neblogai atliko ir kiti. Po 
perstatymo gražiai atliko p. 
Vincas solo ant klarnetos. 
Jausmingai deklemavo p-lė 
J. Blažiutė “Luke j imas”. 
P. P. Sriubas prijuokino 
monoliogu “Ana vienos gal
vos”.

Žmonių buvo atsilankę 
pusėtinai. Užsilaikė gražiai, 
ramiai. Iš programo tobu
lumo ir jo atlikimo turėjo 
but visi pakakinti.

Gali kilt rubsiuvių straikas.
Rubsiuvių susirinkime, 

laikytame bal. 23 d., liko 
nutarta, kad visi skyriai į- 
steigtų tam tikrą kasą su 
nemažiau $1.000 ant pra
džios organizavimo tų dar
bininkų, kurie dirba firmo
se, prigulinčiose prie darb
davių Association, prie ku
rios priguli sekančios fir
mos :
B. Kuppenheimer ir Co. 
Ederheimer, Stein ir Co 
The Royal Tailors 
Edward Price ir Co. 
Hirsch, Wick wire Co. 
Rosenwald ir Weil 
Kuh Nathan ir Fischer Co. 
H. M. Lindenthal ir Sons 
Continental Tailoring Co. 
Chas. Kaufman ir Bros. 
Lamm ir Co.
Sears Roebuck ir Co. ir ne
kurtos kitos. Visose firmo
se, išskiriant Hart Schaf- 
ner ir Marx, darbo sąlygos 
ir užmokestis yra pasibai
sėtinos. Tyrinėjant Illinois 
senato baltosios vergijos ko
misijai, buvo faktiškai paro
dyta, kad Rosenwald ir 
Weil firmoj yra moteris, 
kuri turi keliatą vaikų už
laikyti, tegauna $3.40 savai
tėje, nekalbant merginų, ku
rios gauna tik po $3.00 sa
vaitėje. Šitokis dalykų sto
vis verste verčia organizuo
tis, kad paskui galima but 
stoti kovon su lupikais. O 
kad jų organizacija liktų 
pripažinta, reikalingas, re
gis, bus straikas.

P. Galskis.

par-
ir mirė St. Luke

Z.

kiais
g- ir
vieną bežaidžiančių vaikų ir 
smarkiai nulėkė. Vaikai ne
pamatė automobilio nume
rio. Vaikas pasveikęs.

A
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26.
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28.
29.

TEMYKIT. 
“Kataliko” išleistuvčj randasi laiškai 
sekantiems adresatams.

1. Adašunas Placidas
2. Breskis Jonas
3. Brazdeikis Juozapas
4. Baronowska Kazim.
5. Bagulis F.
6. Butwinskl Willin.
7. Cocis Jov.
8. Dargis F.
9. Dombrowski Anthony
10. Dargeviče F. 

Donušis Frank 
Dervini Tony 
Garbaczewski Pius 
Jakimowicz Frank 
I lenas Alponas

16. Laurinaviee K.
17. Malcewicz Ant.
18. Nowak Mary Mrs.
19. Patcheits Emma
20. Palunis Tekia
21. Rodovicz John
22. Rostkowski Bolesl. 

Rutkus Kaz. 
Ruzas Juzap. 
Ropainis Juozas 
Raekavskis Leonas 
Rutkauskis Juozas 
Sprovagis C. 
Stulgis Kaz.

30. Shi inkus Valer
31. Sutkus Aleks.
32. Stortok Jos.
33Tverionavicze land
34. Ugianski Michael
35. Viezelis Bolesl.
36. Waiciulis Ant.
37. Walesu Stan.
37. žukauskis/<Ant.;
38. Breskis Kastulis
39. Cziapas Jonas
40. Jocaite M.
41. Ynelura Paul
42. Karpus Jurgis
43. Kabelis T. S.
44. Kasmickus Alex 

Kolesu Stan. 
Kelpšas Voclaw 
Kasiulis Juoz. 
Lyško Mlchol

49. Liubinas Silv. 
Liaskauskas Ant. 
Miller M. 
Morkun Wlad. 
Praklikevicz Juoz. 
Rulevicz Anna

55. Tamalunas Antanas 
Wenckus Stan. 
Zalesk Bruno

58. Zileviezaite Agi

45.
46.
47.
48.

50.
51.

53.
54.

56.
57.

Tananevicz Savings
I

BANK
Jonas M. Tananevifcia, sav

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)

$3.00 metams.

> “Birutės” vakaras.
Balandžio 25 d., Mark 

White Spuare salėj' atsiliko 
“Birutės” vakaras. Vaidin
ta “Meilės parodijos”. Žmo
nių buvo prisirinkę daug ir 
vaidinimas gražiai ėjo. Tik 
mirkt — 
Sugriebta 
pavirto į 
neatbojo.

Išvažiavo Lietuvon.
Balandžio 27 d. apleido 

Chicago p. Charžauskas. 
Važiuoja į Lietuvą. P. Char
žauskas buvo vargoninin
kas ir mokytojas prie “Auš
ros Vartų” parapijos. Buvo 
vienas gabiausių Chicagos 
lietuvių vargonininkų ir at
sižymėjo taip-gi kaipo vei
kėjas. Palydėti jį prie Bal
timore ir Ohio stoties su
sirinkę buvo daug giminių 
bei pažįstamų. Tarp jų bu
vo d-ras A. Rutkauskas ir 
p. St. Tananevičia. Širdin
gai linkime jam laimingai 
perplaukti platų vandenyną 
ir pasekmingo besidarbavi- 
mo gimtinėj šalelėj.

VISIEMS NAUDINGA.
Gransitlka, arba Rankvedis anglų 

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

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

Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati- 
deliok, daryk tai šiandie.

SI00.000.00

buvo pa- 
šautuvai

70 metų

žiburiai užgeso, 
žvakių. Vakaras 

“šabasą”. Niekas 
Tęsta toliau. Po

Namų paroda.
Gegužio 8 d. atsidarys 

Namų Paroda (Housing 
Exhibition). Atsibus Mies
to Kliube (City Club), po 
No. 315 Plymouth Court. 
Parodos tikslas bus parody-

Trumpesnes Žinios.
— Praeitą nedėlią neko- 

kis G. Freeman buvo rastas 
negyvas, klūpant prie lovos 
ir rankas sudėjus, kaip ant 
maldos. Jam buvo 34 m. 
Širdies ligą turėjęs.

— D. Tulloc, 26 metų am
žiaus, N. Clark gatvėje, no
rėdamas perbėgti per gat
vę, buvo gatvekario 
blokštas 
ligoninėj.

— Čekai atidarydino sa
vo Settlement House po No. 
1831 So. Center avė. Lėša- 
vęs $44.000.

■—- E. Thorsen, 55 metų se
nas, naktininkas, buvo ras
tas negyvas ofise Commer
cial Furniture Manufactu
ring kompanijos. Jis sirgu
liavo ir, manoma, nusižu
dęs.

— G. R. Barios’ui po No. 
608 W. Kinzie st. 
vogti šeši puikus 
vertės $1.000.

— Senis Milke,
amžiaus, pažeidė koją, už
mindamas ant surūdijusios 
vinies ir Alexian Brothers’ 
ligoninėj mirė.

— Senis Webb, 76 metų 
amžiaus, ties 92 g. ir So. 
Turner avė. sudribo ir mi
rė.

— Breiskiui pabėgusi pa
ti su dviem vaikais, ketu
rių ir šešių metų. Išsinešusi 
taip-gi $100.

— 40 metų žmogų užga
vo traukinys ties Park Row. 
Apdraskė tiesiąją ranką ir 
sužeidė galvą.

— Garsi francuzų artistė 
SaraK Bernardt praeitą ne-

ADVERTISEMENT.

Tikras kelias.
Sveikas protas sako 

mums, kad mes turime lai- 
kyties prie to, kas yra ge
ra. Mes žinome, kad ant to 
mes galime pasitikėti. Ban
dant ką nors naujo mums, 
mes turime patikėti žo
džiams kitų. Tai yra labai 
svarbu, ypač kuomet priei
ni prie parinkimo vaisto sau 
arba šeimynos nariui. Jus, 
pav. žinote, kad Triner’s A- 
mėrican Elixir of Bitter 
Wine bėgy j virš 20 metų pa
gelbėjo jums, jūsų šeimynai 
arba jūsų kaimynams atsi
tikimuose nevirškinimo, su
kietėjimo, apetito netekus 
arba kito nepilno virškini
mo. Kodėl jus turėtumėte 
bandyti kitą ką? Šis vais
tas išvalys kūną pilnai be 
jo. susilpninimo, pagerįs 
virškinimą, ir sustiprys jus. 
Aptiekose Jos. Triner 1333- 
39 So. 'Ashland avė., Chica
go, UI.

Muskulų reumatizmas pa
sitaisys urnai 
Triner’s Lin»

i, vartojant 
lent.

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 Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 34-00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 32.50 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.

i
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$ $ $
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