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Politiškos Žinios

KARAS BALKANUOSE

swotps ey'

tą miestą
Nesutiki- 
Bulgarija 
Serbai ir

ČERNOGORIJA NUSI
LEIDO.

Pereitos nedėlios vakare 
Vokietijos kaizeris Vilius 
Wiesbadene aplaikęs specia
li telegramą, kad černogo
rai, viešpatystėms’ reikalau
jant, nusileido ir prašalino 
savo armiją iš užimtos tvir
tumos Skutari. Paskui toji 
žinia ir Londone patvirtin
ta. Paaiškėjo, kad černogo
rai pagaliau pasibijojo prie- 
šinties ilgiau Austrijai, ku
rios pusėje stovi visos Eu
ropos didžiulės valstybės. 
Londone atsibuvo valstybių 
ambasadorių konferencija il
tie tiesiog privertė černogo- 
rus pasitraukti iš Skutari. 
Ar už tai Cernogorijaį bus 
atlyginta, nežinia; gal ji 
bus veltui praliejus savo 
kraują. Tai butų baisi ne
teisybė, jei iš šio kruvino 
karo jai nebūtą jokiu laimė
jimo vaisiu. Tuo tarpu Au
strija krikštauja apturėjus 
viršų.

Kuomet Cernogorijos ka
ralius nusprendė ir įsakė 
prašalinti iš Skutari savo 
kariuomenę, tuojaus rezig
navo jo kabinetas. Kabine
tui rezignavus, karalius su
šaukė skupčiną ant gegužio 
8 dienos. Skupčiną aptars 
visą dabartinį Cernogorijos 
stovi. Pasakojama, kad ka
ralius paklausęs savo gene
rolą patarimo, kurie savo 
susirinkime melde karaliaus 
verčiau apleisti Skutari, ne
gu pradėti karą su Austri
ja. su galingesne valstybe.

Pasklydęs gandas, kad 
karalius Nikola tikrai jau 
abdikuosiąs ir Cernogorijos 
sostą pavešiąs savo stumi.

Be to nuo salos Kortu Ber
lynan pranešta, kad ir Ser- 

4 biją savo kariuomenę praša
linusi iš Albanijos. Gi Lon
done- išnaujo susirinkę Bal
kanų valstybių ir Turkijos 
įgaliotiniai, idant galutinai 
ajikalbėjns apie visišką ka
ro pertraukimą Balkanuo
se.

Iš Pietinės Albanijos Ry
man pranešta, kad tenai 
siaučianti tikroji anarchija. 
Essad-pašos ir Džavid-pa- 
šos kariuomenės smaugia 
ir plėšią gyventojus. Visi 
kareiviai pasikeitę žmogžu
džių būriais. Albanai, ginan
ti savo žmonas ir vaikus, be 
jy.siga i Įėjimo žudomi. Tur
kijos valdžia viešai yra per
traukus visokius santikius 
su Essad-paša, bet slaptu 
keliu jį remianti ir norinti, 
kad tasai paša išteisybės 
liktųsi.Albanijos karaliumi. 
Daugumas albaną maldau
ja Italijos, idant ši Albani
joje įvestu tvarką. Italija, 
girdima, yra linkus įsiverž
ti su savo kariuomene Alba-

nijon. Laukiama tik Austri
jos patarimo, nes ir pasta
rajai norėtųsi tą šalį ‘‘pa
tvarkyti". daigu Italija su 
Austrija imtą bendrai Alba
niją tvarkyti, tada išnaujo 
Europoje gimtą nesutiki
mai ir vėl grėstų karo pavo
jus.

Tuo tarpu tarp Balkanų 
talkininku ir nieko gero ne
simato, gimę nesutikimai. 
Graikija neatmainomai sau 
reikalauja Salonikų, o Bul
garija irgi nori 
sau pasilaikyti.

yra dar didesni, 
graikai kareiviai broliuoja
si ir rūsčiai atsineša į bulga
rus kareivius, kaipo į di
džiausius savo priešininkus.

Makedonijoj ir Tessali- 
joj bulgaru vyresnybė areš
tuoja. nužiuromus graikus, 
kitur panašiai elgiasi grai
kai su bulgarais. Mat, nega
li pasidalinti užimtomis že
mėmis.

Manoma, jogei dabar Bal
kanuose visgi jau įvyks ra
mybė, pasitraukus černogo- 
rams iš Skutari. Paskiau 
gali gimti dar nesutikimai 
už Albaniją, bet tai butų 
tik antraeilis reikalas.

CHINIJAI GRASIA 
NAUJA REVOLIUCIJA.

Chinijos senatas atmetė 
paskolos projektą, kurią-tu
rėjo užtraukti valdžia pen
kiose viešpatystėse. Toji 
manoma 125 milijoną pas
kola gali Chinijai atgaben
ti nelaimingas pasekmes. 
Prezidentas Yuan Shi Kai 
su ministerią kabinetu su
manęs tą paskolą kokiuo 
nors budu gauti, bet parla
mentas ir visuomenė prie
šinasi, kad minėtos pen
kios viešpatystės su pasko
la stato labai sunkias išly
gas, kas Chiniją labai paže- 
nintu pasaulio akyse, juo la
biau, kad tuomet šalies val
dymo kontrolė patektų tu 
viešpatysčių rankosna. Vi
suomenės tai paskolai prie
šingumas yra taip didis, 
kad galima tikėties naujos 
ten revoliucijos, kurios va
du pramatoma plačiai žino
mas dr. Sun Yat S_en. Re
voliucija gali gimti jau ii 
todėl, kad dabartinis Chi
nijos prezidentas manąs ša
lį valdyti autokratiniu bū
du.

IŠ MEKSIKO PADAN 
į GES.

Huerto armija su ko
mendantu Salazar andai 
Casas Grandas atsisakius 
nuo paklusnumo ir apreiš- 
kus, jogei ji neisianti prie
šai konstitucionalistus į 
Chihuahua. Salazar su sa-

Viršuj Austrijos kariuomenė ruošiama karau, gi apačioje — černogorai savo sos
tinėje susispietę laukia žinių iš karo lauko.

kareiviai pereis su- 
(konstitucionalistą I 
tai, išėmus Jua- 

Chihuahua, Huerta 
prdviricijoje Chi- 
atsispyrinio. Gi

vo štabu tuojaus suimtas. 
Jei tie 
kilėlią 
pusėn, 
rez ir 
neturės 
huahua 
provincijos Sonora ir Coa
huila randasi sukilėlių ran
kose.

Sikilėlių vienas vadas, 
pulkininkas Rernandez, pa
ėmus Santa Rosalia liepęs 
nužudyti tenykštės Huerto 
įgulos visus oficierius ir 
paaficierius, kad tuo budu 
nors dalimi atkeršijus už 
prezidento Madero nužudy
mą.

Visoj šalyj padėjimas 
kritiškas. Huerto susivai
dijęs su Dįazu ir gali kilti 
nauja sostinėje revoliucija.

FRANCUA SAUGOJA 
SAVO SIENAS.

Kadangi Vokietijos lakū
nai vis tankiau ima rody- 
ties ant Francijos teritori
jos, Francijos karo depar
tamentas nusprendęs už
bėgti tiems vokiečiu šnipi
nėjimams iš padangių.

Tam tikslui padidinta ant 
sienos sargyba ir nekuriose 
žymesnėse vietose intaisyta 
smarkus reflektoriai, kurie 
nakties metu nuolat naudo
jami apžiūrėjimui padangių. 
Be to Francijos lakūnai 
naktimis aplink sieną 
skraidydami sergsti savo 
teritoriją nuo neprašytų 
svečią. Be to tvirtai sau
gojami visi iš Vokietijos ei
nanti per sieną keliai, nors 
keliauninkai nesą užkabinę-' 
j aini.

MINIA PRIEŠ SUFRA- 
GISTES.

Londono policija užgynė 
sufragistėnis Raikyti susi
rinkimus Hvdė Parke. An-

dai jos, iiorėtUmoą pasity
čioti iš policijos drJūdimoK. 
atvažiavo automobilis už- 

Įradėjo 
k Grei- 
yaikai,

arti

drauston vieton ir-4| 
prakalbas į praeivius 
tai pradėjo rinktieM 
kurie apstoję automobilius 
pradėjo juos stu 
atsirandančion kndfpn. Gi
mė kliksmas ir baisi maiša
tis. Ant laimės neužilgo li
tai pač;u laiką atvvko po
licija ir snfragisteš iš mi
nios ranką išgelbėjo.

Panašus perstatymai be
veik kasdien pasitaiko vie- 
nur-kitur Anglijoje*

NAUJAS SUFRAGISČIŲ 
SUMANYMAS.

Vokietijos sufragistė, po
nį Duorrin, akiveizdoj su- 
fragisčią kariavimo Angli
joje ir opresijos iš pusės 
valdžios, Anglijos sufragis- 
tėms suteikė instrukcijas, 
kokiuo budu butą, galima 
priversti- vyriškius nusileis
ti moterims. - " ’

Vokietė Anglijos- sąfra- 
gistėins pataria, idant jos 
nedasileidinėtą viešąją sau
valiavimu, kadangi tuomi 
pasielgimu negalima atsiek
ti pageidaujamas tikslas.

Jei norite priversti savo 
vyrus nusileisti — sako ji 
— tai sukeikite visuotiną 
savo namuose streiką. Ne
virkite, neskalbkite, neda
bokite vaiką,'tegu vyrai pa
tįs atlieka tuos darbus^ o 
tada jie bust priversti jhms 
nusileisti. Kuomet ją ne
klausysite, kuomet nedrau
gausite su jais 
tysitė, kaįpy jie mielai su- 
teiks: jumę teises politikoje.

Patariu jums, šustrai- 
kuokite visos išvienį oi. pa
matysite pagėidaujaiĮias pa
sekmes. :. •

Tuo tikslu Anglijos su- 
fragistės mano , sušaukti 

tai puma-

mitingus ir plačiai apkal
bėti savo draugės patari
mus.

SUVIENYTOS VALSTI
JOS NĖRA PAŠIRENGU 

SIOS.
Washingtone ir kitur pa

sklydus gandas, kad Suvie
nytos Valstijos nėra pasi
rengusios karau su Japoni
ja. Jei Japonija staiga 
Suv. Valstijas užpultą, pa
starosios atsidurtą didžiau
siai! pavojum

Karo sekretorius Garri
son pats pripažįsta, kad Su
vienytą Valstiją armija 
taip išmėtyta ir padalinta į 
mažus burius, kad mobili
zacija užimtų daug laiko, 
jei butu norima sutraukti 
armiją į paskirtas vietas.

Vienas augštesnis oficie- 
ras sako, kad išlavintos 
kariuomenės butu galima 
pastatyti nedaugiau 150.000, 
ko visai neužtenka pakraš
čių apgynimui.

Visupirmu nėra apsaugo
ti nuo Ramaus vandenyno 
pakraščiai, kadangi nesa
ma fortifikaciją, o todėl 
nebūtą galima priešininkas 
sulaikyti nuo sausžemio. 
Štai salos Filipinų ir Ha- 
vai tuojaus tektų japo
nams.

Oficieriai reikalauja tuo
jaus armijos reorganizaci
jos.

Naujas rekordas. Pran
cūzas aviatorius Gilloux ne
senai laimingai atlikęs sun
ką skrajojime rekordą, nu
lėkdamas 1.000 mylių be jo
kio atsilsio 22 valandom.

Persiskyrė. Austrijos 
arcikunigaikštienė Izabela 
Maria pagaliau po ilgų pa
stangą gavus persiskyrimą 
su savo vyru Jurgiu, Ba
varijos kunigaikščiu.

Suvienytos Valstijos ginkluojasi
Prezidentas Wilson ma

tydamas, kad valstybės se
kretoriaus Bryano misija 
su tikslu užbėgti įveda
miems įstatymams prieš ja
ponus, gyvenančius Califor- 
nijdj, visiškai nepasisekė ir 
įstatymus legislature užgy- 
rė, nusprendė daugiau į to
kius reikalus nesimaišvti, 
apreikšdamas, jogei jis to
liau nieko negalįs gelbėti 
skriaudžiamiesiems toj' val
stijoj japonams.

Visą japoną tauta tuo 
tarpu labai įnirtusi ant Su
vienytą Valstiją, ypatingai 
ant Californijos ir savo val
džios reikalauja kokiuo 
nors budu yankius pamo
kinti. Valdžia vienok vis 
dar ligšiol ramiai užsilaiko 
ir galutinai nėra nuspren- 
džius, ka turi veikti tame 
svarbiame atsitikime. Ja
ponijos valdžia tik atsisakė 
imti dalyvumą rengiamoj 
visasvietinėj parodoj San 
Francisco 1915 metais.

Valstybės sekretorius 
Bryan sugrįžo iš California 
Washin gtonan 
si raukęs 
jis ten 
Kuomet 
priminęs 
valdininkus 
jis išjuokta ir nenorėta nei 
klausyti apie ten kokius 
federalius valdininkus, ka
dangi California yra savita 
ir valdosi kaip jai patinka.

labai su- 
ir rustus, kadangi 

buvęs užgautas, 
jis legislature! 
apie augštesnius 

Washingtone,

Pienuojama intervencija Meksike
Meksike intervencijos 

reikalą slaptą perkratinėja 
Suvienytu Šiaurinės Ameri
kos Valstiją kongresas ir 
prezidento XA7ilsono kabine
tas podraug su armijos ir 
karo laivyno vadais. Tomis 
dienomis senatas svarstęs, 
kiek laiko imtą Meksiko u- 
žėinhnas su tikslu tenai i- 
vesti visuotiną tvarką. Be 
to buvę apkalbama, kiek 
tam tikslui butą reikalinga 
armijos, kaip dideli butą 
materijaliai ir žmonyse 
nuostoliai.

Nesenai prėzidentui Wil- 
sonui smulkmeniškai išdės
tyta, kad visame Meksike 
sumišimai užuot mažinties, 
vis labiau dar didinasi, kas, 
žjnoma, užkenks liepos mė
nesyj prezidento rinkimams.

Generolas-majoras Wood, 
slapta ištirinėjęs šiaurinia
me Meksike santikius, karo 
ministerijai pranešė, kad 
šiaurinės dalies gyventojai 
simpatizuoja revoliuciji- 
niam judėjimui, kuriuomi 
valdo gen. Carranza.

Sulyg viduriniu reikalu 
ministerijos pasakojimo, už
sieniu pirkliai priversti vi
sus savo vedamus užsiėmi
mus pertraukti įsakius ge
nerolui Carranza.

Coahuila viešpataująs a- 
belnas neužsiganėdinimas 
nrieš dabartinę Huerto vai- 

?v’’ •• .

Metai XV

ją valdžia gerai suplauta 
ir atjaučia pavoją, kokis jai 

kuri veikiai gali prisika
binti. Iš to atžvilgio įsaky
ta sumobilizuoti tuojaus da
lį karo laivyno ir pasiusti į 
Californijos pakraščius ir į 
tas vietas, kur japonai ga
lėtą užpulti. Be to suskub
ta su darbais prie Panamos 
kanalo, idant butu galima 
anuoju perkelti Atlantiko 
karo laivyną Į Ramųjį van
denyną. Imta fortifikuoti 
vakariniai kanalo pakraš
čiai.

Kongresmanas Hobson 
sako: Senai pramačiau, kad 
Japonija ieško priežasčių 
karui su Suvienytomis Val
stijomis.
nia geriau 
susilaikytą 
mais, nors 
karo laivynas bus tvirtes
nis Ramaus vandenyno pa
kraščiuose.

Su vien y tom s Vai st; j om s 
nuo Ramaus vandenyno pu
sės grasia pavojus. Jei 
gimtą karas, pavojus butą 
neišpasakytas. Kaip ne
būk, bet iš laiko reikia pri
sirengti.

Gi keli senatoriai pagiria 
Californijos legislatures pa
sielgimą ir sako, kad Suvie
nytos Valstijos neturi raci
jos bijoties Japonijos, ypač 
dar tokios mažos valstybės.

Tečiau Califor- 
padarytą, idant 
su tais įstaty- 
ligi tolei, kolei

Me

rei- 
val-

džią, kuri pakėlė mokesnius.
Valdiškai paskelbta, kad 

gen. Carranza su savo ar
mija po porai savaičių pa- 
sileisiąs paimti sostinę 
xico City.

Huerto ingaliotiniai 
kalavo Washingtono 
džios, kad ji pripažintą da-.^_ 
bartinę Meksiko valdžią. 
Kadangi Washingtono val
džia nepripažino, Francija 
atsisakė Meksikai skolinti 
2 milijonu pesu. Delei tos 
pačios priežasties atsisakė 
skolinti ir Suvienytą Val
stiją bankininkai.

Iš Meksiko sostinės aptu
rėta oficialė žinia, kad tenai 
maištus sukėlęs gener. T. 
Aubert prieš Huertą.

Taippat ruošiamos! prie 
revoliucijos provincijoje 
Queretaro, kur gubernato
rius padvigubinęs valdiškus 
mokesnius.

Gegužio 1 d. sostinėje at
sibuvus darbininku demon
stracija, kuriaja buvęs pa
juoktas dabartinis preziden
tas.
' Visame Meksike padėji
mas tikrai apverktinas. 
Kaip darbininkams, taip ir 
pramonininkams prisieina 
rankas nuleisti ir badmi- 
riauti. Be to dar pasakoja
ma apie kokios tai naujos 
ten revoliucijos išsiverži
mą.

pCGrt 4 .
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ALIZAVA.
Pan. apskr.

Alizavoje buna Šv. Jurgio 
atlaidai. Šiemet tą dieną 
dar besibaigiant pamaldoms 
ištiko muštynės.

Tokie atsitikimai del ali- 
zaviečių tai jau nebe naujie
na, nes čia muštynės ir su
mišimai buna beveik per 
kiekvienus atlaidėlius; ali- 
zaviečių mušeikos daro gėdą 
ir pažemina visus kitus ali- 
zaviečius svetimų parapijų 
akyse: grįštant iš minėtų at- 
laidėlių teko ne nuo vieno iš 
svetimųjų girdėti: “Daugiau 
nebeisime į Alizavą, nes 
baugu, kad galvos nepras- 
keltų”. Visos tos muštynės, 
tai vaisiai degtinės, kurią 
čia stato ištvirkėliai iš pačių 
katalikų. Girdėjau, kad vie
nas toks alizavietis. katali
kas atsivežęs per vienus at
laidus degtinės už 50 rub., ir 
paskiau dar aimanavęs, kad 
“tavoro” neužtekęs.

Taigi reikėtų alizavie- 
čiams tvarkyties.

KARO TEISMAS.
Vilniaus karo teismas 

svarstė andai Lydos karei
vio Bormano bylą. Borma
nas buvo kaltinamas, kad 
užmušęs aficierį Pochoiki- 
ną už tai, kad tasai nelei
dęs Bormanui išeiti mies
tan. Karo teismas nuteisė 
Formaną sušaudyti.

Vilniaus karo apygardos 
viršininkas teismo nutari
mą patvirtino ir Borma
nas, tuoj aus nugabentas 
Lydon, ten pat visos ka
riuomenės akyvaizdoje bu
vo sušaudytas.

SKUODAS.
Telš, apskr.

Praėjusią savaitę Skuo
do apylinkėje trįs žmonės 
neteko gyvybės; 8 varste 
nuo Skuodo miško kirtėjai 
užmušė važiavusį vieškeliu 
Liepojun pirklį žydą ir jo 
mantą pasigrobė; piktada
riai buvo užpuolę net miš
ko konduktorių, keliu va
žiavusį, tik šis kaž-kaip iš
sprukęs; iš visų kraštų su
plaukę darbininkai, kurių 
tarpe nemažai visokių pik
tadarių, dabar tikra Dievo 
rykštė visai apylinkei, ka
žin kuo tai ir pasibaigs. 
Šačių apylinkėje pasigėręs 

paikinąs ant vietos užmušė 
savo brolį ir pats pasislėpė. 
Spėjama, kad busiąs Pru- 

M

San Francisco gatve, apgyventa japonais. Kaip žin omą, Calif oraijos legia 
išleido įstatymus atsavinti japonus iš nuosavybės, todėl tarpe japonų gimęa 

prastas trukšmas.

suosna pabėgęs. Šią savai
tę netoli Skuodo miške pa
kirstas medis begriudamas 
užmušė čia-pat buvusį dar
bininką.

■ - .. p, t Treigys.

ALUNTA.
Ukm. apskr.

Šiemet žiemos neturėjo
me. Pavasaris užstojo an
kstyvas ir šiltas. Rūpes
tingesni ūkininkai jau pasė
jo avižas, žirnius ir anksty
vus miežius. Javai musų 
apylinkėje pigus, pašaras 
taipo gi nebrangus. Šį pa
vasarį ypač musų žemdir
biai perkasi plūgų vieton 
netikusių arklų.

Tėvynės Mylėtojas.

KVEDAINA.
Ras. ap.

Iš Kvedainos arba Kon- 
stantinavos pašto sunku y- 
ra atsiimti pinigus, ypač a- 
tėjusius iš Amerikos. Paš
to viršininkas paskutiniais 
laikais pradėjo siuntinėti 
visų paviestkas į valsčių, 
;kur jos ilgai turi pragulė
ti, nes staršina toli nuo 
valsčiaus gyvena ir jį sun
ku pasiekti. Dažnai pri
sieina prašyti paliudijimo 
pas žydą, nes klebono pa
liudijimo pašte nepriima
ma. Be to, pašto viršinin
kas nemoka ar nenori že
maitiškai šnekėti ir mums 
biedniems žmonėms vargas 
paštu naudoties.

Žemės Vabalas.

ŽEMĖS REIKALAI.
Kauno gub.

Valdybos buvo pakeltas 
klausimas, ar galima par
duoti žemę, pripažintą an
trosios rūšies buvusiems 
liuosiesiems žmonėms, jei 
jie neužsimoką dvaro sko
los. Mat, vyriausybė, leiz- 
damą tokią žemę išsipirkti, 
duodanti jai išpirkti ne vi
są skolą; 15 nuošimčių turį 
išmokėti patįs liuosieji žmo
nės. Kovo 6 d. vidaus rei
kalų ir pinįgyno ministeri
ja paaiškino, kad, negalint 
niekaip išieškoti tos skolos, 
galima esą parduoti ir že
mę.

“Vien.”.

POLITIKOS BYLA.
Balandžio 1 dienęį Vil

niaus teismo rūmai svarstė 
bylą Tatjanos Krainskaitės 
Prilukovos, kaltinamos,

kad dar 1905 rnetąis ji (da
lyvavusi vadinamosios ^Vi
leikos respublikos*’ paskel
bime. Ypač ji buvo -kalti- 
narna, kad spauzdinusi pro- 
klemacijas. Toji byli'buvo 
jau pirmiau teisiama, kal
tinami buvo tuomet- -išviso 
21’ žmogus;- Prilukovos* byla 
buvo tuomet išskirta., ka
dangi ji buvo -neatvykusi 
teisman. Teismas -PrĮluko- 
vą išteisino.-r■ -*-•

PANEVĖŽYS.
Pirmadienio rytą, kovo 

26 d., Fermos gatvėje vie
name ' šulnyje - rado negyVą 
žmogų, gan diktą-, 29 m., 
vaikiną Stumbrį.’ Priežas
ties, kaip j is pakliuvo šul- 
nin — tikrai niekas nežino. 
Kai-kurie sako matę- jį•‘■iš 
vakaro gerokai inkaušusį. 
Velionis mėgdavęs gerti.

STAČIŪNAI.
Šiaulių apskr. -

Žmonių neatsargumu No- 
rašaičių galulaukyje sude
gė Jono Pučkaus viensėdi
ja. Ugnyje žuvo visi tro
besiai ir visa ūkininko man
ta. Patįs gyventojai vos 
išsigelbėjo iš ugnies. Gy
vais pinigais sudegė 115 
rbl., kuriuos taupus šeimi
ninkas laikęs inkišęs į sto
gą. Šitoji nelaimė tebūna 
kitiems pamokinimu, kad 
su ugnimi reikia atsargiai 
elgties ir pinigai laikyti ne 
sienų ir stogo plišyse, bet 
bankuose arba valstybės 
taupomose kasose, kurių ug
nis nepasiekia.

E. G.

PARDUODA ŽEMĘ.
“K. L.” praneša,' kad 

valstiečių Banko Vilniaus 
skyrius pirkęs iš grafo Igri. 
Korvin-Milevskio Berezi- 
nos dvarą, Ašmenos apskr.. 
išviso 9.600 dešimtinių, ta
me skaičiuje 5,600 dešimti
nių pačio geriausiojo miš
ko. Už visa tai Valstiečių 
Bankas sutarė, užmokėti 
Korvin-M.il evskiui 2.100,- 
000 rublių. Pardvasos ak
tas jau padarytas ir Ban
kas nusiuntęs savo valdi
ninką priimti dvaro. Žemė 
busianti išskirstyta koloni
jomis jau šiais metais.

ŠVENČIONIS.
Vilniaus gub.

Pei* 40 valandų atlaidus 
musų bažnyčioje buvo toks 
atsitikimas: Moterįs buvo 
pasidėjusios ant bažnyčios 
altorėlio savo maldakny
ges : kažikas lietuviškas 
maldaknyges išnešęs iš baž
nyčios ant šventoriaus su-

piauste '1 skutelius, lenkiš
kosios -gi liko bažnyčioje 
anį vietos. Kas plėšė lie
tuvių nialdaknyges kol kas 
nesusegta*

:£: ' Balandėlis.
^ERKINĖ.

Trakų apskr.
Musų valsčiuje pradėjus 

žmonėms skaityti laikraš
čius, pasidarė viršaičiui ne
smagu. Atsikratęs nuo pa
duotojo jam sumanymo 
parsisiųzdinti valsčiun vals
čiaus pinigais lietuvių lai
kraštį, atkartojo len
kintojų tyčia į lietu
vius paleistą gandą ir 
pasakė: Atmink mano
žodžius! kas tik lietuvių 
laikraščius skaitys, bus pa
versti rusais! Nestebėtina, 
kad musų viršaitis platina 
tokias nesąmones; jis pats 
nutolęs nuo savo kalbos, 
lietuvių laikraščių nemėg
sta, kitų nė to neskaito ir 
kas dedasi aplinkui nesu
pranta.

J. P.
“V.”

MAŽEIKIAI.
(Šiaulių pav.)

Montvidų Kačerauskis 60 
meti} amžiaus nunuodijo 
savo žmoną. Tas jo dar
bas išėjo aikštėn. Pama
tęs, jog už tai gal prisieit 
pakentėti, patsai nuėjo ant 
kapu ir ten nusinuodijo.

Š. K.

“POVIATOVA PUŠČA” 
(Pavieto giria).

Inclomių žinių paduoda 
S. Z. T. apie girią esančią 
netoli Vilkijos miestelio ir 
bendrai' prigulinčią smul
kiems . Vilkijos, Seredžių, 
Pernaravos, Jasvainių pa
rapijų bajorams. Seniau 
butą tos girios 6 tukst. žem. 
dešimtinių, dabar gi jos 
palikta vos 2113 dešimt. Ta 
giria buvusi" lenkų karalių 
padovanota šio krašto ba
jorams. Jie nuo nepame
namų laikų bendrai kirzda- 
vo čia sau medžiu, bendrai 
ganydavo gyvulius. Tik 
paskui jąją gudresnieji ir 
ir gyvesnieji ėmė tą girią 
grobstyti, savintis. Tokiu 
budu jos plotas sutirpo iki 
2113 žem. dešimtinių. Bet 
drauge su tais grobstymais 
prasidėjo ir bylos ir iš tų 
bylų vieil galima susekti 
tos girios historija. Pirma 
byla pažymėta 1598 m. To
liau butą dar bylų del tos 
girios 1726 m. ir 1744 m.

Likusias 2113 dešimt, 
valdęs beveik visas pavie
tas. Girios nebeliko, te- 
želia vien krūmai, kurius 
kirto kas norėjo. Arčiau 
girios gyvenantieji ganę vi
si savo gyvulius. Tos gi
rios žemė esanti labai der
linga, bet taip ir stovėju
si apleista, neturėdama sa- 
vininkog r

1877 metais Langokių Da- 
kių, Kuilių ir Lebedžių so
džiai pradėjo tą girią sa
vintis. '>1901' m. gi apylin
kės bajorai taip ėmė del 
tos girios karščiuotis, kad 
visas reikalas atsidūręs 
teisme. Teismas pasirūpi
no todeliai ir iškaityti tos 
girios liekanas tarp 238 sa
vininkų, gyvenančių 63 a- 
kalicose. Tarpe gavusių 
žemę esama tokių, kurie 
gavo 1 žem. dešimtinę, ir 
tokių, kurie laimėjo ir po 
60 žem. dešimt. Iš ekono
mijos jos atžvilgio iš tokio 
išsklaidymo tik nauda kraš
tui, nes iš nenaudingo že
mės ploto pasidarė ariami 

žemės tvar- 

si dabar išdalinimu tos 
viisios girios tarpe jos 
bartinių savininkų.

KURŠĖNAI.
(Šiaulių pav.)’.

.Gedinčių dvarininkas 
Veik visas paskirtąsias val
stiečiams girios ‘ ‘ dalian- 
kas” pardavė Kuršėnų pir- 
kliams-žydams, o valstie
čiai gauti pirkt negalėjo. 
Žinoma, girininkas gali pa
siteisinti, kad jisai “da- 
liankos” pirkliams nepar- 
davęs, nes ji esanti parduo
ta kokiam tai valstiečiui. 
Bet tas valstietis ir nėra 
buvęs pas girininką pinigų 
mokėti, o užsimokėję patįs 
žydai, jie ir kerta ir veža. 
Girininkas gudrus, bet ir 
valstiečiai nemaži vaikai, 
neapgaus. Mane patį pir
kliai norėjo prikalbėti, kad 
aš tik žodį ištarčiau, o jie 
mano vardu nupirksiu “da
liau ką”; sako: “mes su gi
rininku žinomės”.

Papiliečiai jau padarė 
nutarimą. Reikėtų ir mums 
neatsilikti — drąsiai pa
liudyti, kad girininkas ne
turi teisės tokių “dalian- 
kų” parduoti, o žydai pirk
ti.

Alb. Gedaminskas.
PAVASARIO PARODA.
Penktoji pavasario pa

veikslų paroda nesenai čia 
užsidarė. Dalyvavo joje 
36 ne vien Vilniaus, bet ir 
Peterburgo, Maskvos, Pa
ryžiaus, Kroką vos, Varša- 
vos ir tt. kai-kurie artistai. 
Prie geriausiųjų darbų rei
kia turbut paskaityti Men- 
dzyblocko iš Krokavos du 
jaunų moterų portretai, 
piešti pasteliais. Viso la
bo parodoje buvo 191 ma
žesnių ii* didesnių paveiks
lų. Pasigesti prisiėjo Vil
niaus talentingo dailininko 
Rybakovo veikalų, kurs vi
sus savo paveikslus tuo pa
čiu laiku buvo Maskvos 
parodon nugabenęs. Lie
tuvių dailininkų darbų irgi 
čia nebuvo matyti. Prie 
tos parodos, sekdami lietu
vius, baltarusiai irgi sutai
kė savo liaudies išdirbinių 
įskyrių. Buvo tai pirmas 
jųjų mėginimas savo liau
dies daile pasirodyti. Pa
roda buvo praverta 25 die
nas ir davė 432 r. pelno. Gi 
jos intaisymas apsiėjęs 
Tarp-tautinei Dailės Drau
gijai 594 rub. Kaip mato
me — nuostolio buvę virš 
150 rub. Viso labo parodą 
aplankę 2280 žmonių. Par
duota tik 8 paveikslai; už 
juos visus paimta 150 r.

JONUKAS GUDRUO
LIS.

Labai mylėjo Jonelis 
mokslą, bet negailėjo ir ne
tingėjo savo mokslu pasi
dalinti su savo draugais- 
vaikais, mažiau žinančiais 
už jį.

Dažnai šventadienio va
karais surinkdavo sodžiaus 
vaikus į vieną vietą ir ten 
daug jiems pasakėlių pas
kaitydavo, tai iš atminties 
pasakydavo, arba taip ko
kių dalykėlių parodydavo, 
žodžiu, buvo mylimas ir vi
sų vaikelių gerbiamas.

Vieną šventadienį sugrį
žęs Jonelis iš bažnyčios, tik 
spėjo užvalgyti, kai tuojau 
pradėjo rinktis pas jį šian
dieną visi sodžiaus vaikai. 
Prisirinko pilnintelė grin- 
čia vaikų.

Šiandieną Jonukas nieko 
nei skaitė, nei sakė, bet su
manė jiems (vaikams) šlai
tai iš mokslo parodyti, pa
aiškinti.

Jonelis, stalą, ir suolą pa
statęs viduryje grinčios, 
pradėjo ruoštis prie lekci
jos.

Vaikai nutilo, nustojo 
kalbinę ir patį Jonuką, tik 
visi pradėjo stumtis, arčiau 
prie stalo, pamatę Jonuką 
stovintį ant suolo. Juonu- 
kas, pamojęs ranka, papra-v 
šė visų nutilti.

Prasidėjo lekcija...
Paėmęs nuo stalo baltą 

tuščią butelį parodė vai
kams ir užklausė:
-— Pasakykite, vaikai, kas 
yra tame butelyje?

— Kas čia bus — nieko 
nėra!

— Tuščias butelvs! — su
šuko vaikai.

— Tai sakot, kad nieko 
nėra šiame butelyje? — dar 
sykį užklausė Jonelis.

— Nieko! nieko! — visi 
vienu balsu suriko.

— Na, gerai, kad jus sa
kot butelys tuščias, tai rei
kia vandenio inpilti, bet 
kad ne apipylus stalo, pa
imsiu leiką. Paėmęs skar
dinę leiką įstatė į butelį, 
leika nepriėjo sandariai 
prie stiklo, tai tuos tarpus 
užlipdė vašku.

— Na, vaikai, žiūrėkite!
— sušuko Jonas.

Jonukas pasiėmęs puo
delį vandens pradėjo pilti 
į butelį per leiką. Leika li
ko pilna vandens, o bute- 
lyj — nė lašo.

SKUODAS.
(Telšių pav.).

Kovo 10 d. rytą rasta pa
kely j negyvas žmogus Jo
nas Butkus.

Sužinota, kad vakarykš
čiai J. B. ėjęs su švogeriu 
iš miestelio, abu buvę in- 
kaušusiu. Susiginčiję, švo- 
geris sudrožęs J. B-ui per 
galvą ir nuėjęs sau namo. 
O šiam nabagui, matyt, ne
daug betruko. Mušėjas po
licijai visame prisipažinęs 
ir suimtas. Lavonas pa
laidotas vietoje, paskirtoje 
bloga mirtim įnirusiems 
(mažkapiuose).

“L.Ž.”

Priėmė biudžetą. Vokie
tijos parlamentas trečiuoju 
skaitymu priėmė perstatytą 
valdžios biudžetą ir per
traukė posėdžius lig gegu
žio 27 dienai. Kas link mi- 
litiarinių išlaidų butą labai 
daug ginčų, teisiau valdžios 
pasiulijimas pilnai priim-

bu-
Mnsų bernaičiams ir mergaitėms.

— Kas čia yra? delko 
vanduo į butelį nebėga? —- 
nustebę vienas kito klausi
nėja vaikai.

— Tiesa — atsiliepia vie
nas vaikų, vardu Juozelis, 
— delko vanduo nebėga į 
butelį?

— Kva-kva-kva, — juo
kėsi Jonukas, štai gudrybė, 
bet jus pasakykit, kas van
denį užturi kad nebėga į 
butelį — juk leika kiaura!?

Visi vaikai tylėjo.
Paklausykite gi, aš jums 

paaiškįsiu.
— Reikia žinoti, — pra

dėjo Jonukas, — kad bute
lyje yra daug oro.

—O — suriko Petrukas,—• 
tai tame butelyje oras ne
leidžia vandens — štai ka
me gudrumas!

— Veizėkit, — prabilo 
Jonukas, — oras iš butelio 
neturi kur išeiti, nes visa 
leika pilna vandens, o tar
pai tarp leikos ir butelio 
vašku užleisti. .Kai tik pa
kelsiu leiką augštyn, kad 
šonuose liktų tarpai, pama
tysite, kaip vanduo pradės 
bėgti į butelį; tai dėlto, — 
paaiškino Jonukas, — kad 
per tuos tarpus iš butelio 
išeis oras.

Jonukas taip ir padarė. 
Pakelė leiką augštyn, o 
vanduo subėgo į butelį.

— Na, žinosite dabar del
ko vanduo nubėgo?

— Žinosim, žinosim, tai 
oras buvo butelyje ir nelei
do bėgti vandeniui! —< 
girdėjos vaikų balsai.

♦

Toliau Jonukas aiškino 
vaikams, kad oru žmonės ir 
visi gyvi sutvėrimai gyve
na, be jo negalėti} kvėpuo
ti, alsuoti, be oro nebūtų 
gyvybės.

— Na pasakyk, Jonai, ar 
daug oro yra augštai erdvė
je? — paklausė vienas vai
kų.

— Labai daug! Skaičiau 
vienoje knygoje, kur pasa
kyta, kad iki 40 mylių aug- 
ščio siekia.

— Delko-gi negalime o- 
ro matyti, kad taip jo 
daug? — paklausė kitas.

— Nematome dėlto, kad 
oras labai skystas, švelnus, 
visai be spalvos; juk taip- 
pat bespalvio stiklo lange 
nematome. Oras jokios 
spalvos neturi — nei žalios, 
nei raudonos, nei geltonos.

(Tąsa ant 3 pusi.).
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[H AMERIKOS ŽINIOS.I
Chicagos paulistai Baltuo

se Namuose.
Washington, D. C. Chica

gos paulistij choras davė 
sostinėj du koncertu. Vieną 
Baltuose Namuose, kitą vie
tiniame teatre. Baltuose 
Namuose buvo tik preziden
to šeimyna ir artimiausieji 
draugai. Visi liko labai už
ganėdinti išpildymu ir pylė 
ant giesmininkų pagirimo 
žodžius. Vietiniu teatran, 
kur paulistai davė koncer
tą, buvo tarp atsilankiusių 
žymiausių sostinės asmenų.

Chicagoj pąulistų bažny
čia yra ties 12 g. ir Wabash 
avė. Juos galima čia pui
kiai giedant išgirst veik kas 
nedėlia.

Jie atlikinėja Įvairias mi
sijas protestonams supažin
dinimui jų su katalikų baž
nyčios mokslu.

Pąulistų ■ choro vedėju y- 
ra kun. Wm. J. Finn. Jam 
tik 29 metai. Eina gandas, 
kad popežius kviečiąs kun. 
Wm. J. Finn Ryman sto
ti Choro vedėju prie šv. Pet
ro bazilikos. Praeitą sezoną, 
kun. Finn, būdamas Ryme, 
padaręs didį įspūdį ant po- 
pežiaus. Dabar popežius pa
norėjęs, kad jis apsiimtų 
būti choro vadovu prie šv. 
Petro bazilikos.

Šventė sukaktuves.
Washington. Gegužio 1 d. 

21 oficierius šventė 15 m. su
kaktuves susirėmimo ant 
jūrės su hispanais Manilos 
užlajoj. Tam atsitikimui bu
vo parašytos eilės ir laike 
banketo admirolas Dewey 
jas perskaitė.

Straikas.
Syracuse, N. Y. Štraikuo- 

ja 500 dailidžių ir 2.000 
šiaip darbininkų prie namų 
statymo. Turėjo- apsistot 
dirbę ir mūrininkai. Virš 
4.000 žmonių nedirba

Sustraikavo. ;
Peoria, Ill. Visokie darbi

ninkai prie namų statymo, 
apart dailidžių, sustraika
vo. Straikuojančių skaičius 
siekia iki 1.500.

Mūrininkai sustraikavo.
Milwaukee, Wis. Virš 300 

plytų statytojų ir mūrinin
kų sustraikavo, reikalauda
mi algos padidinimo. Lau
kiama visų miesto plytų 
statytojų sustraikuosiant.

Atsisakė.
Boston, Mass. Chas. W. 

Elliot, buvęs Harvardo uni
versiteto prezidentas, atsi
sakė būti pirmininku balto
sios vergijos komisijos. Vie
nok, jis išreiškė prijautimą 
tain veikimui.

Moterių alga Conn, valsti
joj.

Hartford, Conn. Du metu 
atgal buvo paskirta valsti
jos komisija ištirti moterių 
ir kalnakasių algas. Pasiro
dė, kad daugiau kai pusė 
darbininkių gauna mažiau 
$7.00 savaitėje. Geriausiai 
esančios apmokamos med
vilninėse dirbtuvėse, kur vi
dutiniška mokestis esanti 
$9.57 savaitėje. Virš 20% 
darbininkių esančios ištekė- 

merginų yra išstatytos pa
vojam dulkių, išgaravimų, 
smalkių, garų ir švino nuo
dams. 20 dirbtuvėse rasta, 
kad daugelis moterių dirba 
nuo 70 iki 80 valandų savai
tėje.

Pagal komisijos ištyrimą, 
toj valstijoj' esą sunku išsi
vers! su $7.00 savaitėje. Ji 
pataria paskirti komisiją 
nusprendimui minimum al
gos.

Krautuvių klerkai sustrai
kavo.

Buffalo, N. Y. Visų krau
tuvių klerkai sustraikavo, 
reikalaudami mokesties pa
kėlimo. Reikalaujama mini
mum $8 savaitėje merginoms 
ir $15 vyrams. Dabar vidu
tinė alga moterims esanti 
$5 savaitėje. Pikietai pasta
tyti prie kiekvienos krautu
vės. Straikas buvo apšauk
tas veik vienu balsu.

Tarp straikininkų.
Auburn. N. Y. Internatio

nal Harvester kompanijos 
lįnininkų straikas nepasi
baigė. Raminti stra ik in in
kus buvo pašaukta net mili
cija. Kelintą kartu susirem
ta straikininkų su policija 
ir milicija, šeši straiki įlin
kai buvo suareštuoti, tarp 
jų trįs moteris. Pastarosios, 
vedant jas policijos nuova- 
don, kandžiojo, braižė ir 
spardė vedančius jas polici- 
antus.

Tarp suareštuotųjų vyrų 
buvo straiko vadovas Gae
tano Fermiui, unijų organi
zatorius. Jį suareštavo poli
cijos viršininkas, jam pasa
kius socialistišką prakalbą, 
kurioj jis pasmerkė polici
ją, miliciją ir kapitalistus. 
Atsirado daug straiklaužių. 
Jau 150 dirba. Esti susirė
mimai tarp straikininkų ir 
vedančios straiklaužius 
dirbtuvėn policijos.

Apsivedė.
New York. Mercedes Ma

dero, sesuo nužudytojo Mek
sikos prezidento, ištekėjo už 
Antonio Canalizo, kuris Ma
deros prezidentystės metu 
buvo atstovu parlamente.

Kaliniai prie ūkio darbo.
Little Rock, Ark. Pagal 

naujai įvestą įstatymą, pra
sikaltėliai šioj valstijoj' bus 
statomi prie ūkio darbo. Tam 
tikslui yra ūkis iš 8.000 akrų. 
Priežastis, kuriu delei nu- 
tarta statyti prie ūkio dar
bo, yra sekančios: Pirmiau
sia todėl, kad jie nestoja į 
varžytines su kitais darbi
ninkais. Toliau, sveikas ant 
tyro oro gyvenimas ir dar
bas turės auklėjančią intek- 
mę ant doriškai sugedusių 
žmonių. Galop, jiems iška
lėjus busią lengviau gaut 
darbo ant farmų, negu dirb
tuvėse.

Ekspliozija.
Cripple Creek, Col. J. Ba- 

cono, buvusio valstij'inio le- 
gislatorio namuose, sprogo 
pečiuj nitroglicerino užpro- 
va. Užmušė pačią, šešių me
tų dukterį, jį patį sunkiai 
sužeidė. Spėjama, kad tai 
kokio priešo buvo padaryta.

I

Už padegimą.
South Bend, Ind. Ben 

Kahn turės atsėdėti nuo 2 
iki 21 metų valstijiniame 
kalėjime už savo krautuvės 
padegimą. Paleistas po už-

josios.
Sveikatos sąlygos medvil

ninėse dirbtuvėse esančios 
bjaurios. Metalinėse dirbtu
vėse tūkstančiai moterių ir'statymo $10.000.

Vyskupa-s išsirenka sau ka
pą.

Trenton, N. J. Vyskupas 
J. McFaul išsirinko sau vie
tą, kurioj ras amžiną atsil
sį. Taip-gi užsisakė pamink
lą. Vyskupui yra apie 73 
metai ir esąs geroj sveika
toj.

Billius prieš humbugierius 
daktarus.

Springfield, Ill. Senato- 
torius Hurburgh įnešė bilių 
prieš stebuklinguosius dak
tarus. Jiems bus užginta 
garsinties laikraščiuose, 
kad jie išgydysiu ligas, kitų 
daktarų pripažintas už ne
išgydomas, ir kovojimui su 
kuriomis nėra išrasta nei 
gyduolių, nei budo. O tokių 
ligų yra dar daug. Teisin
gieji daktarai jų neapsiimu 
gydyti. Todėl čia atsidaro 
platus laukas huinbugie- 
riams ir stebuklingiesiems 
daktarams. Pagal projek
tuojamą įstatymą, tokie 
daktarai ir savininkai laik
raščių, kuriuose tai bus gar
sinta, užmokės po $100 
bausmės.

Užsipuola ant Friedmann.
New York. Daktarų laik

raštis Medical Record duo
da vėjo d-rui Friedmann, 
kuris giriasi atradęs vaistą 
prieš džiovą. Minėtasai laik
raštis tvirtina, kad jis čia 
atvažiavęs pasipinigauti. Jo 
vaistai nepadarą jokio pa
lengvinimo džiovininkams.

Nelaimė ant upės.
Natchez, Mis. Laivas Con

cordia smogė į geležinį til
tą ir nuskendo. Du baltu ir 
vienuolika juodų nuskendo. 
Vienas juodukas sunkiai su
žeistas.

Pasveiko.
Washington. Valstijinio 

sekretoriaus Wm. J. Bryan 
žmona po inauguracijos ir 
kitokių iškilmių buvo apsir
gusi ii’ pasidavusi sanatori- 
jon Dabar jau visai pasvei
kusi.

Nusišovė.
Boston. Einant artistams 

į teatrą, teatro perdėtinio 
pagelbininkas Wm. Loth- 
rop nusišovė. Jis gerai buvo 
žinomas teatraliuose rate
liuose. Priežastis nusižudy
mo nežinoma.

Roosevelt už sufragizmą.
NewYork. Roosevelt savo 

prakalboj, laikyto j gegužio 
2 d., pasirodė esąs sufragiz- 
mo šalininku. Sakė, kad ne- 
kurios sufragistės ištikrųjų 
padarė bjaurybių, bet del 
tų kelių neturįs but užmes
tas šis klausimas. Kiekvie
nas judėjimas turįs aklų pa
sekėju, kurie užsikarščiaye 
pridaro net piktadarybių. 
Ta teisė neženklinanti pa
reigi! sulyginimą ir ta teisė 
neprašalysianti ydas iš 
draugijos, bet prigerėsian
ti tai atlikti.

Į VISOKIOS ŽINIOS.
Šalčiai. Pastaromis die

nomis Vokietijoje labai 
daug pakenkė sėjai ir vai
siniams medžiams nepa
prasti šalčiai. Nuostoliai 
esą labai dideli.

Žemės drebėjimas. Ka-
nados mieste Montreal at
jausta smarkus žemės dre
bėjimas.
darvta.

nepa-

Straiko pasekmes.- Belgi
jos darbininkų generalis 
straikas, nesenai pabaigtas, 
lėšavęs, kaip apskaitoma, 29 
milijonų dolerių, Jau visi 
darbininkai yra sugrįžę į 
savo paprastus darbus ir 
jokių sumišimų -nebūta.

Parlamento pirmininkas. 
Chinijos parlamento pirmi
ninku išrinkta valdžios pas
tatytas kandidatas Tang- 
Hu-Alung, vadinasi, Yuan- 
Shi-Kajaus šalininkas, ku- 
riuomi nekurios provinci
jos —- labai neužganėdin
tos.

r” ' . SR&iA.

Kova su sufragistėmis. 
Londone andai policija įsi
veržus vyriausiai! sufragis- 
čių biuran ir areštavus ten 
atsiradusias moteris. Suim
ta ir pati jų “generolas”, 
poni Drummond. Manoma 
tais išgaudymais visas sti- 
fragistes atšaldinti.

Policiantas suokalbinin
ku. Madride areštuotas 
vienas policiantų, kuris bu
vęs suokalbyj su anarchis
tu Allegre, norėjusiu nese
nai nušauti karalių Alfon
są. Policiantas anarchis
tui suteikęs tam tikslui ir 
revolverį.

Draudžiama važinėti au
tomobiliais. Treviro ties 
Benu (Vokietijoj) vyskupi
jos vyskupas tam tikru 
raštu uždraudęs savo vys
kupijos kunigams turėti 
nuosavybėje automobilius 
ir anais važinėties, kadan
gi tas esą priešinga kunigų 
luomo pašaukimui.

Revoliucija. Nesenai 
Portugalijos sostinėj Lizbo- 
noj buvo gimus revoliucija 
prieš dabartinę valdžią. 
Norėta sugriauti respubli
ką ir sugrąžinti monarchi
ją. Tūkstančiai žmonių su 
bombomis ir revolveriais 
puolėsi ant kazarmių ir 
arsenalo, bet valdžia su lo- 
jalės kariuomenės pagelba 
užpuolimą atmušė. Daug 
žmonių sužeista ir suimta. 
Tarp suimtųjų esama daug 
generolų ir oficierių, pri
gulėjusių suokalbyj.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Lietuvos jaunikaičiui, 
Laporte, Ind. Ačiū už raš
telį. Galit aprašyti plačiau 
apie jūsų miestelio lietu
vius — ar yra ten dr-jų, 
kiek lietuvių, ar yra lietu
vių biznyj ir t. t.

F. A. W. Mason City, 
Iowa. — Antru kartu siųs
damas mums žinutę pasis
tengi Tamsta aiškiau pa
rašyt.

Karštam socialistui. I)e- 
kalb, III. — Tamstos raštas 
neaiškus ir mintįs miglotos. 
Rašykit trumpiau ir aiš
kiau. Korespondecijoj rei
kia žinias suteikti, o ne 
ginčus su paklydėliais už
vesti.

J. A. D., West Pullman, 
Ill. — Indomu mums butų 
žinoti, kodėl Tamsta sle
piesi su savo pavarde? Kad 
koki ten krautuvė su išlo
šimais varo “biznį”, tai nė
ra joks atsitikimas, kaip 
kad yra nei nesvarbu, kad 
lietuvis ten ką buvo išlo
šęs. Jei Tamsta, ar kas ki
tas nori girti krautuves, 
tatai prisiųskit apmokamą 
paskelbimą laikraštin, neš 
veltui negalima rekliamų 
spaudinti.

■am-!

Phr»tv»‘-. G” American Press Association.
Viršuj parodoma sunkioji černogorų artilerija, hpšaudanti tvirtumą Skutari, o 

apačioje — Austrijos kavalerija. Plačiai kalbama, kad Austrija pradėsianti karą 
su černogorija už Skutari.

JONUKAS GUDRUOLIS.
(Pabaiga nuo 2 pus].).

Kartais oras tečiau turi 
dangaus skliautu spalvą, 
bet tik tada galima žinoti, 
kada mes prieš save daug 
oro turime. Užtai ir dan
gus mums pasirodo kartais 
tamsiai-melsvas, dėlto kad 
oro ant savęs turime.

— Kaip tai gali būti o- 
ras su spalva? — paklausė 
viena mergytė, vardu One
lė.

— Jtik ir su vandeniu 
taip-pat — atsakė Jonukas 

r ieškai pirkti namą ar Botą?
Mes jų turime!

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški 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 raudos 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.

I Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 

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

Mes neužsiimam spekuliacijom ir nepardavinųjam lotų pe 
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 
į kitų ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
' geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 

geriausiai storosimes padėti nupirkti.

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

J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manažerls.

— tvenkinyje, kur vandens 
daug, vanduo yra žalsvas, o 
pasemk i stiklinę — tai 
spalvos nebeturi. Tai taip 
ir su oru! — suprantate?

— Suprantame supranta
me!— suriko iš visų pusių.

— Na, tai labai gerai, 
kad supratote, bet dabar 
kas trumpai atkartos, ką 
paaiškinau.

— Aš! aš, — atsišaukė 
vaikai.

— Kad jūsų taip daug
nori pasakyti, tai geriau aš 
trumpai atkartosiu — atsa
kė Jonukas.

— Oras visur yra ant 
žemės, jei tik kur kito daik

to nėra, kaip antai: tuščia
me butelyje, stiklinėje puo
delyje ir t. t. Oras yra lau
ke augštai net už debesų. 
Oras neturi spalvos, užtat 
jo nematome. Oras užlaiko 
visokią gyvybę; paukščius, 
žvėris, žmones — be oro 
niekas negalėtu gyventi...

— Na, jau užbaigta šiai 
dienai. Dabar eisime į miš
ką uogauti...

Uuogauti, uogauti!... su
riko vaikai ir visi linksmai 
išbėgo į mišką. Toli-toli 
girdėjos jų skardus klege
siai ir juokai...

Vertė Vikonių Juozelis.
“Š.”
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VAIKŲ AUKLĖJIMAS.

Geidimas žinoti yra mums 
ingimtas. Kiekvienas mu
su stengiasi ši-tą sužinoti. 
Tas stengimosi sužinoti y- 
pač apsireiškia pas vaikus. 
Kasdien jie atranda, sužino 
§į-tą naujo. Mažas kūdikis; 
bile ką paėmęs, pirmiau paž
velgia į tą daiktą, paskui 
pauosto, bando paragauti, 
galop krato bene išgirs kokį 
barškėjimą, skambėjimą. 
Tokiuo budu vaikas ištiria 
dalyką visais savo kūno pa
jautimais. Ir jie nuolatai 
užimti tyrinėjimu. Kūdi
kiams augant, jų indomavi- 
mas silpnėja, apskritai i- 
mant, jie pradeda mažiau 
kuomi žingeidauti. Galop 
daugiausiuOse atsitikimuose 
indomavimas pas juos visai 
pranyksta. Suaugę žmonės 
ima dalykus taip kaip jie 
yra. Jis nestato klausimą. 
Jam neapeina iškur atsirado 
ežeras Michigan, kur ding
sta saulė vakare, arba kodėl 
girtas svyruoja.

Jei pas visus šis indoma- 
vimas svieto daiktais ding
tų, tai žmonės visai paleng
va težengtą pažangos ke
liu. Vien tik acią tam, kad 
mes išmokstame daugiau ir 
daugiau, ačią musą išradi
mams mes žengiame pir
myn. Juo daugiau išmok
stamo, juo toliau nužengia
me pažangos keliu. Tą da
lyką nesunku suprasti maž
daug protaujančiam asme
niui. . . .— — - - . .....

Ant’laimės, vienok, išlie
ka saująlč „tokių, kurie ne
nustoja, in domayę, per visą 
savo gy^eu^ną-stato klausi
mus ir ieško atsakymų, Ų? 
jie nenuilstančiai betruzda- 
mi, .bemąstydarni, betyrinė
dami, irigįja' pažinties' apie 
pasaulį daugiau, negu bile 
koks kitas žmogus žinojo. 
Šie žmonės yra išradėjai i 
Nekurie ją atranda didžius 
daiktus, kiti padaro atradi
mus menkesnės vertės. To
kiuo budu šie vyrai savo 
mažais .ir dideliais atradi
mais prapliečia žmonių , pa
žintį apie šį pasaulį.

Žinant viršišdėstytą daly
ką-. visiems gimdytojams ir 
mokytojams reik, mpinties 
kuodidžiausiai užlaikyti pas 
vaikus tą brangią ypatybė: 
— indomavimą. Reikia ją 
žingeidumą kuotinkamiau- 
siai ir kuopilniausiai užga- 

^aėdinti Reikia ją žingei
dumą įvairiais budais su
kelti. Bet kaip mažai yra 
tokiu, ką taip daro, kaip ma
žai tokią, ką tai supranta.

Dažnai gimdytojai,, savo 
klausinėjančius vaikus nu
tildo subardami juos. Tie
sa, neretai vaikai užduoda 
kvailus klausimus, arba to
kius, kurie negali but nemo
kytą tėvą, išaiškinti. Bet 
norint but vaiką prietelium 
ir turint šiek tiek kantry
bės, galima šiaip taip paka
kinti ją žingeidumą. Kad iš- 
tikrąją ,■'sveiko proto be
moksliai tėvai gali tinkamai 
užganėdinti vaiką žingeidu
mą, privestą Čia tikrą atsi
tikimą . Girdėjau -lietuvių 
vaiką 5 — 6 metą užduodant 
motinai klausimą: -“Iškur 
ežeras atsirado ?' -‘1 Mylinti 
motina taip nupasakojo:

“Senai, daug—daug metų 
atgal, kuomet manęs nebu
vo -ant svieto, kpomef1 ir 
Chicągos čia nebfŽvo, ®o‘ tik' 
raudoni indionai ' būriais 
bastėsi po šią. galį, tuojue_t

toj vietoj, kur yra ežeras, 
buvo didelė-didelė duobė. 
Per daug metą, lietui lįjant, 
prisipildė duobė vandeniu ir 
pasidarė ežeras.” Paskui 
dar paaiškino, kad apie tą 
dalyką sužinos paaugęs mo
kykloj ir ras kningose ap
rašyta. Kokia-gi sveiko 
proto motina negalėtą dasi- 
protėti taip paaiškinti? O 
toks paaiškinimas visai pa
kaktinas 5— 6 metą vaikui.

Labai reikia vengti tė
vams, nesakyti vaikams ne
sąmonių arba šiaip nebūty
bių. Tai pratina juos me
luoti. Pav., motina norė
dama, kad vaikas pamestą 
tą bjaurų paprotį gumą 
čiulpti sako jam:

“Nustok čiulpęs gumą.”
“Kodėl?” paklausia vai

kas.
“Todėl, kad ji yra daroma 

iš arklių nagų.” Arba:
“Neik ant gatvės, tave 

“makabilius” pagaus.”
Šitokie atsakymai tam 

kartui gali atnešti pagei
daujamus vaisius. Bet il
gainiui tas ant ją budo at
silieps. Tokie atsakymai 
ugdina nežinystę ir daro 
vaikus bailiais, panaikina 
pasitikėjimą ant savęs ir sė
ja į ją širdis prietarus. Pro
tinga motina, bei tėvas ap- 
svarstinės dalyką, apkalbės 
iš visą pusią. Tokiuo budu 
tėvai ingįja vaiką pasitikė
jimą. Vaikuose gema tuo
met meilė teisybės ir tei
singumo.
. Visi gimdytojai geidžia, 
kad ją vaikai • butų 'geri, 
tvarkus ir mandagus. Ne- 
kuomet tėriiiųiepadarys sa- 
Vp ‘WikW tokiais apgaulių-' 
jimais ariia kitais neteisifl- 
gais budaik.

Ne vien reikia vaikams 
duoti teisingus atsakymus, 
bet taip-gi reikia kantriai 
išklausyti jų. įspūdžius, jų 
pasakojimus apie matytus 
daiktus, Bęabėjones tas rei
kalauja didžio pasišventimo 
ir kantrybės. Nekas moti
nai piknikas, kuriai reikia 
aptriust namai; išklausyt 
trijų-keturių vaiką norus 
bei atsakyti į klausimus. 
Bet geidžiant savo vaikams 
gero, reikia viskas perga
lėk . f

Studentas-medikas.
-.. S- • -------

DORA IR ALGA.

Mažai protaujanti žmo
nės nurodo vieno pikto vie
ną šaltinį. . Šitai nekuriu 
tvirtinama," kad baltosios 
vergijos buvimo priežačJes 
yra $5 algos merginoms sa ■ 
vaitėje. O štai komisija-, ty
rinėjusi veik metus tą pik
tą Philadelphioj, atrado, 
kad nedoros buvimas prigu
li nuo menkos algos vyrą, 
ne merginą. Ši komisija 
rado, kad daug žmonių Phi
ladelphioj uždirba $200 ma
žiau, negu šeimyna gali pra
gyventi. Todėl daugybė 
vyrą negali apsivesti. Vai
siai tokio dalyki; stovio e- 
są kūniškas ir doriškas 
žmonių sugedimas. > .v. 
; Jei vyras veda- neuždirbu 
damas tiek, kiek reiką šei
mynai piUgy veniipui, VaŲtu- 
ri but žiūrima, kad pati už
dirbinėtą. O juk kiekvie
name mieste Amerikoj yra 
tūkstančiai šeimyną, tėvas 
kurią’ neuždirba /gyvemųno- 
iiOs algos. Todėl motiną 
turi prisidėti savo už 1 • i tol.’ 
prie šeimynos palaikymo.

Toki sunki kova už būvį 
skaudžiai atsiliepia ant šei
myną. Slopina draugijinį 
jausmą ir užnejautrina są
žinę.

Vienas paprasčiausių šei
mininkės uždarbiavimo bū
dą yra vyrą priėmimas' ant 
stalavonės. Šie" kampinin
kai išgriauja visokią’ šeimy
nos paslaptybę. Ap'ysxovos, 
tarp kurią jaunos mergai
tės auga, atbukina švelnes
niuosius ją jausmus. Jei 
dar kas lieka kiltėstiio pas 
jas, tai tą jos galutinai'pra
randa šokią salėse ir kru-‘ 
tančiąją paveikslą sVetairtė-

Tokiuo budu ar tai lyti
nės nedoros, ar tai kitą ydą 
priežastįs yra ieškotinos šei
mynų netobulybėse. ......

ŽMONIŲ IR DIEVO ĮSTA 
TYMAI.

Seattle, Wash., kasžin- 
kas parašė į vieną vietos 
laikraštį, kad žmoniški įsta
tymai nėra teisingi, perdaug 
spaudžianti ir paklausė, ar 
nebūtų galima pasinaudoti 
dieviškais įstatymais poli- 
cijiniuose teismuose, taip- 
pat persitikrinti, kokį skir
tumą tarp savęs turi tie į- 
statymai.

Laikraštis, norėdamas 
rasti atsakymą į tą klausi
mą, nusprendė atlikti se
kantį išmėginimą:

Pakvietė protestantą dva
siškį Jeffersą, idant jisai 
polieijiniame teisme atsi
sėstą šalia teisėjo Gordon 
ir, idant apkainuotą visas 
vedamas bylas iš dieviško
jo atžvilgio.

Teisėjas Gordon’J sutiko 
su tuo projektu pažymėda
mas, kad kiekHefiKas ją-%ky- 
riumi išdttpsį^B ^lo^ren- 
džins paeiHufereinaątčją by
lų, o paskui ;seks tų nuo
sprendžių palyginimas ir-

matyti žmoniškų ir dievišką 
įstatymą skirtumą..

Kuomet pa sflnltu*' laiku 
mėginimai buvo. užbaigti, 
pasirodė, kad lygiai teisė
jas, kaip ir dvasiškis išdavi
nėjo kuone vienodus nuos
prendžius (ištarmes) pėr- 
krataiit visokias'bylas, arba 
kad duotoj aplinkybėj žmo
niški įstatymai . laikėsi, su- 
tikmėje su dieviškais įsta
tymais.

Dvasiškis Jeffers pripa
žindamas teisėjui teisingu
mą, pažymėjo, kad jei jis iš- 
teisybės butą teisėją* ir jei 
geistą panaudoti- dieviškus 
įstatymus, išduotą tokius 
pačius nuosprendžius? ■ kai 
kad teisėjas Gordon.

Teisėjas atsakė, kad jei 
bylose pasitaiko bent Juo
kios neteisybės, tai tas pa
eina ne delei-blogų ‘įstaty
mų, bet greičiau delei blo
go aną panaudojimo.

. Abudu sulygino išduotus 
nuosprendžius vienose ir 
tose pačiose- bylose ir per
sitikrino, jogei teisė vieno
dai. .....

Pirmąją bylą buvo' t’ėisi- 
mas-vieno jureivįo'4 už" be- 
sivalkiojimosį ir girtybę..;, 
;_Teisėjas jąją,.,,, pąsą^ė:
Gaila tavęs^ kad.^įją:ėtiąn 

but uždarytas 5-: kalė jlmaii. 
Pažadėk man, kild daužau 
nepasigersi it' kuo^ėfcihti- 
siai pasiieškosi

“Pažadu”, ‘ ątsą^ė.^kalti
namasis ir liko paliuosuotas 
nuo atsakomybės.

“Ir aš tokį patį nuospren
dį bučiau išdavęs”, pažy
mėjo dvasiškis^

Paskui pašauktas “ prieš 
teisėją senas, ^icpataisomas-

girtuokles, kaltinamas už 
perdidį1 girtavimą, nors 
pirm sąv’Ai^tė'š buvo atlikęs 
bausmę1’kalėjime už tą pa
tį prasižengiihą. Teisėjas jį 
pasmerkė 30jnai dieną ka
lėjimai/^def jo locno gero, 
tvirtind^in^,' kad geriau 
girtuoklfdi1 išbūti kalėjime 
mėnesiš ir biiti visas laikas 
’blaiviu, nei laisvam esant 
vaikio tiėš po saliunus ir 
girtauti. ! ’’ J

Dvasiškis irisu tuo teisė
jo nuosprendžiu sutiko.

Trečiuoju kaltinamuoju, 
koks atvėsta prieš teisėją, 
buvo žmogus pabuvusiame 
amžiuj e, kiltis * suklastąyo 
čekius. :

Antrusyk jis statytas tei
sman ūž tą patį prasižengi
mą. Pirmusyk su juo ap
sieita švelniai;'šį sykį teisė
jas jam paskyrė pabaudos 
šimtą dolerių ir pasiuntė 
30-čiai dieną kalėjiman.

“Teisingai”, prabilo dva
siškis. “Tasai žmogus tu
rėjo laiko pasitaisyti, visuo
mene gi turi but apsaugo- 
jama”.

Kitas prasižengėlis buvo 
dailidė, areštuotas už girty
bę. .

Tai buvo žmogus vedęs, 
turintis vaikus, kuris rasi 
butą labai doras, jei ne ta
sai piktas įprotis.

“Juk turbut nesi blogas 
žmogus”, tvirtino jam tei
sėjas.

“Ar gali’ man pažadėti, 
kad daugiau negirtausi?”

“Pamėgįsiu”.
“Tat eik pas žmoną”, tę

sė toliau teisėjas ir paliuo- 
savo kaltinamąjį.

Du vaikinu, turinčiu po 
19 ląetą; sutiko dvi mergai- 
ti, seserį 15 ir ’16 metą, ir 
husivedę jas kavinėn ten 
įiugirdė, pagaliau nusigabe
no viešbutin.

i? i.':'tU iii 4 ■ ■' -v

Ant laimės policija laiku 
užbėgu ir męrgaiti buvo pa- 
iiuosąoti iš spąstų.

Kaltinamuoju išreiškė 
gailestį. Męrgaiti verkė.

Teisėjas pasakė jiems 
tinkamą pamokslą ir visus 
paliuosavo. .
y “Ačią Dievui”, atsiliepė 
dvasiškis apleidžius teismą 
dviem jaunom. porom.

į i Prisižiūrėjęs ir. prisiklau
sęs perkratinėjamą bylą, 
dvasiškis apreiškė, kad tu
rėtą but. tiktai dvi priežas
tį žiąonią baudimui ir atė
mimu, jiems laisvės. 
.Astuonias dešimts nuo
šimčių.’ nubaustąją, sulyg 
dvasiškio; nuomonės, palieka 
dorais žmonėmis, jei jie at- 
sakomon pusėn .pakreipia
mi ir jei turi pasitaisymui, 
progą.

Ir nubaustas turi širdį 
ir jaučia ir mąsto kaip ir vi
si kiti.: Nupuola ir pasike
lia kaip tūkstančiai tokią 
žmonių, kurie prasilenkia 
progą susidurti su baudžia
ma j a įstatymą ranka.

Svarbiausiu klausimu 
prasižengusiųjų žmonių by
lose turėtų but ne baudi
mas, bet jų perreformavi- 
mas ir apdraudimas nuo to
limesnių klaidžiojimų.

Augšeiaų aprašyta išmė
ginimas* nėip. tečiau galuti
nu prirodytom, kad ameri-: 
koniniah teismai visuomet 
-eitą sųtikmėje su dieviškais' 
■įstatynįaiSi^j'i- .■?. * u ■.*

Žmoniškus įstatymus su^ 
įtaiso, žmonės; kurie kaipo ’ 
silpnos, esybės nesykį papil
do klaidas ir vadovaujasi/ 
geiduliais, gi - teisėjai riaipu 
pat yra žmonės, linkę viso- 
kįos rąšies pakušdoms. -> 
’ .jtodel amonių teisybė tan- ' 
kįąi .ar* apsilenkia su Dievo ;

Sergančioms moterims.
Sesute. — 

Ai esmių moteris, žinau kiek moterie 
turi ižkentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapapių, nupuoli- 
N. mo arba attrukimo 
k \ motes, esi nevaisinga, 
» \ turi skausmingus ir 
A \ neregulariškus peria* 
Hį I dus, reumatizmą ar 
Mk kitokias ligas paban- 
■ML'.dyk mano Naminį gy- 
ĘSy dymąsi, kuriuo , išsi- 
©P gydysi pati namie ir 
T visai pigiai. Tuojaus 

rašyk aprašydama sp
indėk 2c. markę atsakymui.vo skausmus ir 

Antrašas toks.
Mrs A. S. Hon,

South Bend, Ind. Box L. I.

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 

? gerausio tabako
Josi. Bartkowiak, Išzdirbejas. 

4934 So. Paulina St, CHICAGO, ILL.

AR NORI Į
gauti DYKAI dvi geras sztu- S

I i\A\v8 k&s ^atalioga visokiu geru 
iVnM rn{MUsz^u sztuku ir kitokiu E 

visokiu dalyku, kuriu tu la- E 
r j bai nori, o nežinai kur ju gaut? B 
k j Jeigu taip, tai atsiusk sa-vo pil- g 
) J na ir aiszku adresa, o asz tuo-E 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas ■ 
/ tau nusiusiu dykai. Adresuok: ■

JUOZAS J. SZLIKAS, I
• (MAG1KAS) w B 

i 3250 Union Ave., CHICAGO. ILL. |

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėj imas tarp Russi- 

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

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

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

i

<.v:

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

Ką reikštų jums išvalymas nešva
rumo iš jus kuknios šią vasarą—būti 

... liuesais, nuo karščio anglių pečiaus, 
ir nuo pelenų ir dulkių.

■Ncw/Pcr/cction 
^Oii^ojJstow

Su New Perfection viršum, New Perfection pečius 
yra geriausia virimo ir kepimo prietaisa kokia yra 
ant inarketo. Taipgi gera del skalbimo ir prosinimo.

Szitad Pečius su- 
čedina laika 

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

ir 3 degtuvais, su ilgu 
poliruotu tupkiziniu mė
lynu kamynu. Visas pui
kiai padarytus. 2 ir 3 deg- 
tuvių pečiai parduodami 
su arba be kabinetinio 
viršaus, kurs yra ap
rūpintas lentyna, va- 
ginių etc.

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

kę.

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana valst. korporacija).

27 Broadway, 
’ < A. E. JOHNSON

155 West Kinzie St.,

CO., General
Pass. Agent.

New York.
& CO.,

Chicago, Hl.

\l^BEU.S
Memorial Bells a Specialty.

i. Methane Bell rooadry Co^ Baltimore, Ae

F. Dalkus
Drucziausias Lietuvys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karezema 
ant kampo So. Halsted ir ĄyV 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj,. nepa- -Aflrr 
mirszk užeit pąs mane, nes 
turiu visokiu gerymusu kū-<^' 
riais galių užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnani visokias rodąs dykai

UR R A 1

VISI

PAS

Juozapą Ridiką j
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. |

Szaltas Alus, gardi Ariel- js 
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu < 
del mitingų, veselijų ir tt. -g

TELEPHONE YARDS 2716 |

lavanos Gi- »
didelg salę 2
>seliiu ir tt. •

J. H. OLSON
ARU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prietaisų ’vedimas 
ir pataisymas.

4012
State Street
T el .Oakland 1441

.. Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
« 1 !f 1 namu.
,, Visur užkalbinimus atlieka 

kuoveikiausfal.
824 West 35th Street

-> Netoli Halsted St.
, CHICAGO, ILL.

g*****^^*^************^. 
st ’ " Telefonas Yards 153a į
f DR. J. KULIS |

, l-ietnviu Gydytojas ir Chirurgas. M
* 3«B5 80. Halsted St., Chicago, Illinois. * 
sįt/ . PRIĖMIMO VALANDOS: ■ į 
M > Nuo 9 ryto iki 12 ^6 iki 9 vakare. ja 

..lledel nu<v, iki it po rjiet: nuo 6 iki 8vale. įį 
« atura a rao e e a »t'«it oovmwi***

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJANUI

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 AS PAKIRSČIAU ..................................................................... 20c.
6. Už SILINGĖLI   ..................................................................... 30c.
7. DOVANOJO (dzūkiška) ........................................... ■...................... 15c.
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ................................................................. 15c.
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA...................................................... 15c.
10. SAULELĖ RAUDONA ................................................................... 25c.
11. LIHGO (latviška) .................................................   15c.
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

, DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa- 
Idkcs gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje
1 šeimynoje

| Išnaikina skaudėjimą nuo Reu-
I matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 

L Stfenų Degimą, Strendieglis ir 
F Neuralgijos.
Hp| Skubiai palengvina žaizdas, styvu- 
r mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 
S Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudeji-. 
L mą kaklo. Trukdo nuo krajb šukepimą

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

25c ir 50c. už butelį.

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, 3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas,’ o. Piemenėlis, 6. Se
nelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 1908 m. Psl. 50............................  15c

' “Gyvenimo gabalėliai “susideda iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių- 
Autorius matomai, .moka atjausti ir musu gamtos grožybes Ir žmonių vargus 
Jis užstoja už skriaudžiamuosius “mažutėlius" ("Piemenėlis’. "Antanukas ) 

■jam gaila- ir vargšo.elgetas ("Senelis'') iii darbininko artojaus kurio visas i- 
dėalas "tai didelis duonos kepalas” ("Vasaros rytas”). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeitį (“Skaitymas”) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarljon bet tam tikl'o pasaukimo (“Vienturtis”).
■t • ' ■ (“Draugija")

Kiekvienam lietuviui velytina perskaityti “Gyvenimo gabalėliai”. Skaity
tojas atras daug geiiijaltškų minčių apie vargdienų padėjimų.

Piningus siųskite krasos ženkleliais. • ’
J. M. TANANEVICZ,

3249-53 So. Morgan St,, Chicago, I1L
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Iš Lietuviškų Dirvų.
New Britain, Conn.

Šv. Andriejaus dr-ja gy
vuoja jau nuo 1912 metų. 
Turi apie 40 narių.

Vasario 1 d. ši dr-ja buvo 
surengusi vakarienę atmi
nimui savo dešimties metų 
sukaktuvių. Buvo trumpos 
prakalbos ir deklemacijos. 
Pelno buvo nemažai. Bet 
kasierius S. D. iškirto što
ką. Jis suglemžęs tuos pini
gus ir aidiš, kur akįs veda, 
kojos neša. Tebuvo užsta
tęs kaucijos $50. Sučiuptas 
buvo vyrukas. Wyoming, 
Pa., detektivai nutvėrė už 
kalnieriaus. Buvo patupdy
tas kalėjimai! Hartford, 
Conn. Kovo 4 d. Superior 
Courte atsibuvo teismas. 
Nuteistas sugrąžinti dr-jai 
$392 su centais, užsimokėti 
iškaičius ir $25 bausmės.

Dr-ja buvo išrinkusi ko
mitetą peržiūrėjimui kuni
gų pereitų, 1912 metų. Ba
landžio 13 d. atsibuvo ber- 
taininis susirinkimas ir pa
gal komiteto pranešimą 
trūksta $185. Užsipulta ant 
finansų raštininko. Šis gy
nėsi. Galop buvo nutarta iš
rinkti komitetą, kuris pa
siteirautų pas advokatą, 
kaip ištyrus dalyką.

Primįsiu, kad susirinki
muose dvokia rudžiu. Neku
rie nariai apsvaiginti tik 
ermyderį kelia.

Balandžio 13 d. Teatra
liška Kuopa statė scenoje 
dramą “Ponas ir mužikai”. 
Pelnas buvo skiriamas lie
tuvių svetainės naudai.

P. P. P.

Waukegan, Ill.
Šitame miestelyj randasi 

pusėtinas lietuvių būrelis. 
Lietuviai katalikai turi sa
vo parapiją ir bažnyčią. 
Klebonauja kuu. Krušas. 
Bet čia yra taipgi ir lietuvių 
evangelikų-liuteronų. .Jų y- 
ra apie 30 šeimynų ir kelin
tas pavienių asmenų. Lig- 
šiol lietuviai evangelikai- 
liuteronai gy veno be artimo 
ryšio tarp savęs. Apie pen
ketą metų atgal jie sutvėrė 
šv. Povilo pašelpinę dr-ją. 
Kun. J. J. D. Kazokui apsi
gyvenus Chicago j ir pradė
jus jam karts nuo karto 
waukega n i eči u s a pla n ky t i
ir lietuviškas pamaldas at- 
laikinėti, lietuviai evangeli
kai-! iuterona i pakilo, su
stiprėjo. Jau yra susitvėru
si parapijukė. Ir ji jau fak
tiškai gyvuoja. Pamaldos 
atsitikinėdavo suomių evan
gel ikų-1 iuteronų ma 1 dn a-
myj, dabar atsilikinėja vo
kiečių maldnamyj, ties La
ke ir County’ gatvėm. Kun. 
J. J. D. Kazokas atlanko 
juos kas pirmas ir kas pas- 

, kritinis kiekvieno mėnesio 
nedėldienis. Pamaldos lai
komos, žinoma, lietuvių kal
boj'. Atsilieka 2:10 po pietų, 
nes tuo laiku kun. J. J. 1). 
Kazokas tegali pribūti i; 
Chicagos. Tos naujos misi
jos pirmininku yra p. J. Jo
kūbaitis. Kods, dar yra ten 
kaip ir kitur, tokių lietuvi i. 
ev.-liuteronų, kurie kreipia 
si su savo dvasiškais reika
lais prie vokiečių kunigų 
Bet tokių keistų žmonių 
skaičius nuolat mažinusi.

Dirbtuvių čia nedaug. Y- 
ra, taip vadinama, cukrai
nė ir vielų dirbtuvė. Dar
bai eina pusėtinai.

X. Y. Z.

Marquette, Ill.
Čia randasi apie desėtkas 

lietuviškų šeimynų ir keliū
tas pavienių asmenų. Mies
telis mažas, pramonės kaip 
ir nėra. Randasi tik viena 
krautuvė, kuri priguli vie
tiniai kasyklų kompanijai. 
Vienas trijų saliųnų yra lie
tuviškas. Čionykščių lietu
vių gyvenimas prilygsta so
diečių Lietuvoj. Aplinkui 
jų nusamdytų triobų yra 
daržai. Laiko paukščių, gy
vulių. Bedarbei užėjus, kas 
veik kas vasara atsitinka, 
prasimaitina žmonės iš dar
žų ir gyvulių. Jų gyvenimas 
gali but geresnis čia, negu 
dideliuose miestuose.

Nekurie čiony kščiai lietu
viai jau pragyvenę po kelis 
desėtkus metų šioj šalyj. 
Yra čia gimusio ir augusio 
jaunimo. Pašnekėjus su 
jais, pasirodo, kad lietuvių 
dvasios pas juos daugiau, 
negu augusių dideliuose 
miestuose. Pas juos nėra 
taip-gi to gatvinio sugedi
mo, kuris veik neišvengti- 
nas dideliuose miestuose.

Atlikinėti savo dvasiškų 
reikalų važiuoja į Spring 
Valley. Nekurie net leidžia 
savo vaikus į Spring Valley 
lietuvišką mokyklą.

Gyventojai uždarbiauja 
vien anglių kasyklose.

Jis.

Weaver, Ill.
Minėtas miestukas yra 

4^4 mylių atstu į žiemius 
nuo Herrin, Ill. Stovi ant 
upės kranto. Penki metai 
kai čia atidarytos anglių 
kasyklos. Jos priklauso W. 
P. Rend Coal kompanijai. 
Jose dirba apie 500 angle- 
kasių. Čia yra apie 12 lie
tuvių šeimynų ir apie 4 syk 
tiek pavienių asmenų. Jie 
uždarbiauja minėtose an- 
glekasyklose. Tarp lietuvių 
yra skaitančių lietuviškus 
laikraščius. Kovo 1 d. Sime
onui Kairiui pasidarbavus, 
liko sutverta S. L. A. 102 
kuopa iš 16 narių. Kitokių 
drjų čia nėra. 3 savaitės at
gal, užtrinus musų upei, per 
8 dienas nebuvo galima nie
kur nei išvažiuot, nei artyn 
prie kasyklų prieit. Vande
niui nusekus, nei pusė laiko 
nedirbama. Su darbu čia 
riestai. Todėl savo viengen
čiams patariu čia nevažiuot 
su mintim darbo ieškot.

Simeonas Kairis.

Sprino Vaiky, III.
Balandžio 14 d. lietuvių 

kapinėse liko palaidotas 
Juozas Margis. Jis gyveno 
Cedar Point, Ill. Vasario 
15 d., vėlai vakare, grįžda
mas namo iš Peru, III., vie
toj eiti per tiltą, pasuko ša
lia tilto. Upėje buvo proper
šų, tai-gi velionis į vieną 
jų ir įkrito. Ant jo riksmo 
subėgo vietiniai gyventojai 
bet jau nieko negalėjo ras
ti. Nors ir ieškojo visur, bet 
tik upei ledus išmetus po 
I vie jų su viršum mėnesių 

. ienas žvėjis rado jį kark
tose. Velioniui buvo apie 
0 metų. Paliko moterį ir 
Tetvertą vaikų.

Balandžio 20-22 d. čia, 
ietuvių bažnyčioj atsiliko 
10 valandų atlaidai. Buvo 
daug žmonių iš aplinkinių 
miestelių. Buvo ir svetimų 
kunigų.

Jis.

Laporte, Ind.
Pirmiau čia buvo pusėti

nas lietuvių būrelis. Dabar 
truputį apsimažino jų skai
čius. Darbai eina silpniau. 
Lietuvių mažai kas laikraš
čius išsirašo. Ir išsirašiusie
ji mažai teskaito. Apsileidi
mas didelis. Kiti griebiasi 
skaityti laikraščių svetimo
se kalbose, kurių nemoka. 
Bet daugumas mano, kad 
laikraščiams neužsimoka 
leisti pinigų. Kiti dar blo
giau sako, verčiau, girdi, 
karčemoj pragerti tuos pini
gus, negu už laikraštį mo
kėti.

Lietuvos Jaunikaitis.

Dekalb, Ill.
Nors mus miestelyj yra 

nedaug lietuvių, bet tarp 
jų yra visokių; yra ką nuo 
bažnyčios tolinasi ir ją pa
niekina. Kitas tvirtina, kad 
kunigai iš bažnyčios tik biz
nį turi, šventais Sakramen
tais pirkliauja. Yra turbūt 
visur tokių, ką nei dalyko 
ištyrę, nei mokslo pasiekę, 
o statosi ir šneka kai viską 
žiną ir suprantą.

Karštas socialistas.

Mason City, Iowa.
Čia lietuvių yra apie 10 

šeimynų. Nieko gero negali
ma parašyt apie juos. Jie 
veik visi tamsokėliai, dva
sios ubagėliai. Nesirūpina 
šviesti savo protą mokslu, 
skaitant kningas ir laikraš
čius, bet naikina savyj žmo
gystę, be saiko gerdami deg
tinę ir rudį.

Darbai eina neblogai. Ga
lima but gražiai gyventi.

F. A. V.

Kitataučių spauda apie liet 
liaudies dailą.

Artistiškas laikraštis 
“Studio” išleido Paryžiuje 
specialį No. pašvęsta Han
dies dailei Rusijoj ir kaž
kuriose jos provincijose: U- 
krainoje, Lenkijoje ir Lie
tuvoje.

Skyriuje, pašvęstam Lie
tuvai, randame p. M. Bren- 
štein’o straipsnį apie musų 
liaudies dailę ir kelioliką i- 
liustracijų: valstiečių (mo
terų) parėdai Suvalkų ir 
Kauno gub., keli juostų pa
vyzdžiai, įvairus daiktai iš 
medžio išpiaustinėti, k. a.: 
kryžių padabinimai, dėžių 
antvožai, kanklės (parašė 
padaryta nedovanojama 
klaida “kanlės”) ir keli 
puodai. Tai ir visa musų 
liaudies dailė. Nuostabu, 
kad p. M. Brenštein tik tiek 
ir tesurado musjj turtingoj 
liaudies dailėje paskelbti ir 
paduoti svetimtaučių žiniai.

Savo straipsnyje p. M. 
Brenštein’as tvirtina, jog 
lietuvių liaudies dailėje ne
są nieko originaliu: joje ma
tyti tik dailės intakus suo
mių, skandinavų, germanų, 
vytų (Orientales), Rusų- 
Bizantijos (?), lenkų vakarų 
('?) ir dar kitų, nežinia ko
kių velkančių ar jau nusto
jusių veikti tautų. Šitas 
p. M. Br. tvirtinimas ne
paremtas jokiuo išrodymu, 
o tai butų buvę labai svar
bu ir induinu. P. M. B. 
taip sau žodžiams be rimtų 
išrodymų, sunku mums in- 
tikėti, kad musų liaudies 
dailėje nesą savotiškumo.

• Autorius, kalbėdamas a- 
pie musų architektūrą, sa
ko: “Šios dailės šakos ne- 
bekliudysiu”, nes čionai, 
girdi, nesą nieko indomaus. 
O gaila, kad gerb. autorius 
paliko nekliudęs tą musų 
dailės šaką.

Kitų skyrių afutorius (u-

Maystanding, N. J.
Darbai šiuo tarpu musų 

miestelyj eina neblogai. 
Dirbame kasdien. Vieni už
dirba po $16, kiti po $20 ar
ba net $30 dviejose savaitė
se. Yra tik viena audeklinė 
dirbtuvė ir joj dirba žmo
nės visokių tautų — italų, 
slovakų, lenkų, lietuvių. 
Tarp lietuvių moterių teko 
susekti vieną, kad yra Lie
tuvoj palikusi vyrą ir vai
kų, o čia išsiduoda už mer
giną ir taikosi ištekėti.

Balandėlis.

v Harvey, Ill.
(Klaidos atitaisymas).
“Kataliko” No. 17, mano 

korespondencijoj iš šio 
miestelio parašyta, kad pa
rapija susitvėrė jau treti 
metai, o turi but tre
čias mėnuo.

Blaivininkas.

Pittsburg, Pa.
Iš laikraščių jau skaity

tojai žino, kad ties Finley
ville kasyklose atsitiko bai
si ekspliozija, kur žuvo apie 
115 anglekasių. Tarp nelai
mingųjų žuvo ir apie 26 lie
tuviai.

Štai keliolikos žuvusių 
vardai:

Karolius Mikei ionis, Juo
zas Liorentas, S. Jakušas, 
V. Paulauskas, Jonas Pau
lauskas, Jonas Terebeiža, 
P. Bacevičia, V. Sabutis, J. 
Zaukus, J. Didjurgis, J. Zal- 
makutis, J. Matusevičia, M. 
Mockus. Tie visi iš kasyklos 
išimti. Kiti dar nesuranda
mi.

krainų, lenkų) kitaip pažiu
rėjo į savo uždavinį. Ten 
randame daugybę pavyz
džių bažnyčių, sodžiaus gy
ventojų butų ir 1.1. Ar gerb. 
lietuvių skyriaus autoriui 
nekuomet neteko matyt 
musų klėčių-svirnų, kurie 
yra labai ypatingi ir yra 
indomiausias primityvas 
musų tautinės (liaudies) ar
chitektūros, ar gi mažai yra 
musų bažnytkiemiuose var
pinių, indumių architektū
ros žvilgsniu?..

Toliau autorius aprašo 
lietuvių parėdus. Apie tai 
gerb. autorius tegali 
mums pasakyti, jog sunku 
esą susekti, kokius parė
dus lietuviai bei lietuves y- 
ra nešioję viduramžyje: iš 
viso ko tesą užsilikę tik 
“namitkos”, kaipo vienin
telis pėdsakas lietuvių pa
rodo. “Namitkai” p. M. 
Br. pašvenčia nemaža vie
tos, jis išrodinėja, jog, kaip 
pats vardas rodąs, lietuviai 
pasisavinę “namitką” nuo 
slavių, jis spėlioja, kad tą 
“namitką” įvedęs Lietu
von- Jogėla, Lenkų kara
lius ir Lietuvos kunigaik
štis, atskirti pakrikštytoms 
lietuvaitėms nuo nekrikš
tytų. Jaigu p. M. Br. tik 
tiek tegalėjo pasakyti apie 
lietuvaičių galvos parėdus, 
tai, matyti, jog jis nieko 
negirdėjo nei apie gobtu
vus, nei apie pakai kės..

Toliau autorius, aprašy
damas moterių parėdus, te
mini “šimtakvoldį” ir tvir
tina, jog lietuvaičių rubai, 
kuriais jos taip dažnai 
mėgstą dabar puošties iš
kilmių metu, nešą origina
liai, tai mozūrų parėdų ko
pija, kurią pasisavinę lie
tuvaitės suvalkiečiams tar-‘ 
pininkaujant. Gerb. lietu
vių dailės skyriaus auto

rius nėra, matyti, niekad 
regėjęs nei “pamuštinių”, 
nei “kiklikų”, nei origina
lių “sijonų”. Mes jam pa
tartume nuvykti Tilžėn į 
lietuvių muziejų, kur jis 
ras visus augščiau paminė
tus lietuvaičių parėdus, ly
giai ir spalvuotus piešinius 
parėdų XVII ir XVIII 
šimtm., kurie padaryti Gi- 
sevius ’o rupesniu.

Iš vyrų parėdų p. M. B. 
temini vienų-vieną “tri- 
kampausinę”, bet ir tą pa
čią, jo nuomone, lietuviai 
pasiskolinę nuo lapunų. 
Apskritai, p. M. B. randa 
pas lietuvius daug bendro 
su laponais: jo nuomone ir 
juostos, kurių gan daug dar 
audžiama Lietuvoje turį 
daug panašumo su laponų 
juostomis. Mat, lietuvi 1 
liaudies dailės butą, o gal 
ir esama (?) laponų mta-
koje.

P. M. B., kalbėdamas a- 
pie lietuvių audinius, mini 
kai-kuriuos audimo įrankius, 
tarp kitko ‘ ‘ przašnicą ’ ’. 
priinitivį kuodelį, kuris e- 
sąs skolintas nuo gudų, ka
dangi Lydos pilyje radę pa
našų kuodelį.

Čia mes turime pastebė
ti, jog gerb. autorius nesi
varžo, nepažindamas gerai 
lietuvių kalbos, terminolo
gija: kur jam stinga lietuv. 
vardų, ten jisai lengva šir
dimi skolinasi juos iš “tur
tingos” lenkų kalbos. To- 
kiuo budu atsirado pas 
mus “przašnicos”, “na
mitkos”. Ten gi, kur au
torius cituoja tikrus lietu
vių įrankių vardus, jie ne

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menkąsumą lankys jus ge
riausias 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 skubydamas nei vėluodamas. Šis musų budil- 
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabudys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikelsi! pageidaujamoj valandoj.kad atsikelsi! pageidaujamoj valandoj.

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopla- 
čiausiai t a r p 
žmonių žinomu.

kad

“Katalikas”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

iš visų lietuviškų 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
Šią didžiausią do
vaną, kokios nei 
vienas laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmėjams. “Katali
kas” pradėjo davi
nėti naujai užsisa- 
kamiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

* Jusi) kraujas reikalauja t
nuodugnio apvalymo šituom metą laiku. 
Dabar yra toks metų laikas, kuriame krau
jas yra pilnas įvairių nevalumų; taigi rei
kia jį apva'yt.

Severas Kraujo Valytojas w
(SEVERA’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 $

---------------- ----- ------------------- w
Perkant vai-tus, reikalaukit nuo aptieko- ® 

riaus kad jums duotu Severos. Visi aptiekoriai 
juos parduoda. Jeigu jųsų aptiekorius negalėtų 
jų' pristatyt, orderiuokit stačiai nuo mus.

W________________________ ®

W. F.Severa Co. ^.4

©

$ 
g

gailestingai sudarkyti, kaip 
antai; “kanlės” “kanklės”, 
kurios kaip gerb. autorius 
mano, atklydusius pas mus 
iš Suomijos. Ištikrųjų 
vargšai mes esame, visa, 
kas tik yra geresnio pas 
mus, esame pasiskolinę tai 
pas mozūrus, tai pas gudus, 
tai pas suomius, net gi pas 
laponus.

Ką galės manyti apie 
Lietuvos liaudies dailę kl
iaučiai, kuriems paklius į 
rankas “Studio” rinkinys? 
Sunku yra labiau sudarky
ti tyčia ar ne tyčia musų 
liaudies dailę. Liūdna yra 
regėti, kuomet nepašaukti 
imasi darbo, apie kurį jie 
turi menką supratimą.

J. Gabrys.

/o ,0 r.
V

6

s “KATALIKO” 
DOVANA

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

©

Tarptautinė paroda. Bel
gijos mieste Gandava kara
lius Albertas iškilmingai a- 
tidaręs tarptautinę, pramo
nės parodą. Parodoje re
prezentuojama ir Suvieny
tos Valstijos

Nusileidžiama. Anglijos 
valdžia jau antru sykiu no
rėjo suimti ir uždaryti ka
lėjimai! nesenai išleistą po
nią sufragistę Pankhurst. 
Bet kadangi nuo paskutinio 
kalėjime badavimo ji vis 
dar esanti silpna, tatai ji 
lig laikui paliekama ramy
bėje ir laukiama kol visai 
sustiprėsianti. Valdžia nu- 
sprendžius jai trijų metų 
kalėjimo jokiuo budu nedo
vanoti.

O

5
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GEGUŽIS, 1913 m.
8. K. Stanislovo
9. P. t Grigaliaus vysk.
10. S. Vigil. Dzidoriaus, Art. pat.
11. N. Sckm. Marner. Maxim.
12. P. 2 Sekm. d. Pankracijaus
13. U. Aleksandro k. Severino
14. S. t Bert. pasn. Bonifaco

❖ . . ** Patempimai.|
Kauno “Saulės” draugi

ja paskelbė savo apyskaitą 
už 1912 m. Tais metais 
“Saulė” turėjusi 71 sky
rių (kuopų). Narni visuose 
skyriuose buvę 2.000. Savo 
lėšomis palaikiusi 24 įvai
rios rūšies mokyklas Kau
no gubernijoje. Visose mo
kyklose buvę 1.493 moki
niai, būtent 630 bernaičių ir 
863 mergaitėg. Mokytojų, 
vyrų ir moterių, butą 52. 
“Saulė” turinti 21 kningy- 
ną, kuriuose esama 7791 to
mų kningų vertės 2.724 rub. 
Pajamų centro valdyba tu
rėjusi 24.459 rub. 68 kap., 
gi išlaidų 25.194.85. Defici
tas padengtas aukomis ir 
pelnu iš vakarų. Dabar svar
biausias “Saulės” už
davinys — tai nuosavių 
namų . statymas Kau
ne. Tų namų pastaty
mas apskaitomas lig 120.000 
rub. Gi ligšiol tiems namams 
surinkta suvirs 69.000 
rub., o jau išleista daugiau 
53.000 rub. Namų užbaigi
mui reikalaujama dar ma
žiausiai 50.000 ir “Saulės” 
valdyba pasitikinti visuo
menės prijautimui ir gau
sioms aukoms, kurios su
vartojama tokiam kiltam 
darbui.

♦
Birželio 25 d. š. m. Pitts- 

burge, Pa., prasidėsiąs Lie
tuvių R. Katal. Federacijos 
Am. sušaukiamas lietuvių 
katalikų kongresas. Kon
greso rengėjai paskelbė kon
gresui apsvarstyti sekančius 
reikalus: 1. Tautiški reika
lai (įkūrimas tautiško iš- 
do); 2. Mokslas (įkūrimas 
augštesnės mokyklos); 3. 
Januomenė (Įkūrimas jau
nuomenės sąjungos); 4. Mo
terių sąjung-U; 5. Kolioniza- 
cija (įkūrimas tam tikslui 
bendrovės); 6. Bažnytiniai 
reikalai; 7. Spauda; 8. Strai- 
kai (įkūrimas bendro išdo 
streikininkų šelpimui) ir ki
ti reikalai. Mums rodosi, 
kad perpintus autsyk užsi
mojimas. ypač su įvairiais 
“išdais”. Esame prielankus 
tiems visiems sumanymams, 
bet abejojame bau bus ga
lima tuo vienu šuviu nušau
ti. ir dar taip staiga, kelis 
riebius paukščius.

*
“Lietuvoje” randame ko

respondenciją iš Dayton. 
Ohio, kurioje aprašoma ten 
buvusiojo potvinio pasek
mės ir nukentėjusieji lietu
viai. Korespondentas rašo, 
kad nuo potvinio nukentėję 
daugiau 50 lietuvių šeimy
nų, tarp kurių buvę 4 su val
gomais produktais krautu
vių savininkai, 4 smuklinin
kai, vienas rūbų krautuvi
ninkas, vienas kostumerinis 
siuvėjas ir muzikalių bei 
laikrodžių krautuvininkas. 
Vienas krautuvininkas nu- 
siskundęs, kad jam nuosto
lių padaryta $1.500. Nus
kendusių lietuvių esama 3: 
du suaugusiu ir viena mer
gaitė. Nukentėjusieji aprū
pinami ir valgydinami už

viešai surinktas aukas. Te- 
čiau pažymima, kad atei
viams, taigi ir lietuviams, 
sunkiau esą gauti ir pašėl
tą, nes pirmiausiai visa- 
juom aprūpinami amerikie- 
či?1*

*
Pennsylvanijos geležin

kelio valdyba sumanius iš 
savo darbininkų tarpo pra
šalinti girtybę, kuri, kaip 
žinoma, gimdo daugiausia 
visokių nelaimių ant gele
žinkelių. Tam tikslui įves
ta peržiūrėti konduktorius 
ir darbininkus prie veržtu- 
vų: kas rytas kiekvienas 
traukinio darbininkas turįs 
pūstelti savo kvapą į rašti
ninko nosį ir pasirašyti ant 
tam tikros blankos. Tas 
daroma todėl, idant joks 
nei truputį gėręs darbinin
kas nepatektų traukinio ve
dėju arba prižiūrėtoju. Jei 
tik katro kvape suuodžiama 
alkoholis, tas tuoj nubau
džiamas: esti suspenduotas, 
ar perkeliamas prastesnėn 
vieton, arba visai iš darbo 
prašalinamas.

Visgi tai indomus suma
nymas.

♦
Balandžio pradžioje Rusi

joje pas žemdirbystės mi- 
nisterį buvęs posėdis že
mės tvarkomųjų dalykų ko
miteto. Svarstvtas žemdir
bystės valdybos sumany
mas, kaip sulaikius ukius 
nuo smulkaus suskaldymo 
ir padalinimo. Ketinama 
išleisti įstatymus, drau
džiančius vienkiemių žemes 
dalyti tarp kelių šeimynos 
vaikų. Vienas, likęs tėvo 
įpėdiniu ir žemės savinin-. 
ku, turėtų pamokėti ir atly
ginti kitiems broliams ir se
serims už jų dalis. Tie ma
nomieji išleisti įstatymai ir 
lietuviams yra svarbus, nes 
nebūtų galima skaldyti ti
kins.

*
“Draugas” rašo, kad Chi

cago.] pradėta rupinties į- 
steigti draugiją, panašią į- 
protestantų Young Men’s 
Christian Association. 
“Draugas” nuo savęs pri
duria, kad, girdi, ir lietuvių 
jaunimui vertėtų prisižiurėt, 
kaip toji draugija yra tve
riama, ir įsikurti jos šakas. 
Horrendum! Argi jau tiek 
ir butų pas “Draugą” pa
triotiškumo, kad lietuvių 
jaunąją kartą stumti sve
timtaučių bangosna! Juk 
lietuvių jaunuomene ir be 
to skatinimo ištautėja.

*
Žinomas Amerikos lietu

viams kinematografistas, 
musų tautietis A. T. Račiū
nas, balandžio pabaigoje iš
keliavo į Lietuvą, kur ma
nąs pasigaminti krutančius 
paveikslus iš Lietuvos gyve
nimo ir, sugrįžus atgal, juos 
originaliai parodyti lietu
viams amerikiečiams. Sa
koma. jis rudeniop sugrįšiąs 
ir parsigabensiąs daug tų 
paveikslų. Amerikos lietu
viams bus indomu pamatyti 
tėvinainių gyvenimą, dar
bus, apsiejimus. P-nui A.T. 
Račiūnui tik ir velytina 
kuogeriausių pasekmių.

♦

“Etiškiausioji” ir “šva
riausioji” “Laisvė” vietinė
se žiniose (No. 34) rašo:

“27 d. bal., ponas kapu
cinas laikė čia (So. Bostone. 
Red.) savo misijas. Išver
tęs akis, kaip kukulius, i- 
diotiškai šukavo, kai kad 
Sacharos tyruose, ar tarpe 
laukinių žmonių. Taiktai 
pusiau pamišusioms davat
koms, rasi, patiko...”!

Naikinkime muses!
Kaip kas metai, taip ii’ 

šiemet Chicagos miesto sa
nitarinė taryba skelbia vi
suotiną kovą prieš muses. 
Tai daro visų miestų svei
katos departamentai. Ren
giasi ton kovon antidžiovi- 
nės draugijos, moterių kliu- 
bai ir kitos organizacijos. 
Susivieniję musių priešinin
kai išleidinėja į gyventojus 
tam tikrus atsiliepimus, ku
riuose aprašoma pasibaisė-, 
tinas musių kenksmingu
mas ir skatina tuos mažus 
siaubūnus visur įvairiais 
budais naikinti. Svarbiau
sieji tos kruciatos motivai 
yra sekanti:

“Musė yra tarpininke 
praplatinimui tarp žmonių 
džiovos, tifuso, choleros ir 
kitų limpamų ir pavojingų 
ligų bakterijų.

“Musė yra netik pasi
bjaurėtina rykštė, bet ti
krasis sveikatos ir gyvas
ties neprietelius.

“Musės turi but naikina
mos neatsižvelgiant į svei
katą, turtus ir liuonumą.

“Musės atsiranda iš mėš
lynų ir susirenka spiečiais į 
jūsų namus.

“Nėra sunku nekurią kie
kybę musių išmušti arba vi
sai jas panaikinti.

“Apvalius visas nesani- 
tarines vietas ir paskui a- 
nas švariai užlaikius — vi
sai nusikratysime musių.

“Apskritai imant, skait
lius bakterijų, išnešiojamų 
vienos musės, yra 1.250.000.

“Dabar yra patogiausias 
laikas pradėti kovą, kol pra
sidės jos veisties.

Kad musės žmonijai yra 
labai pavojingos, tai paliu
dija skiriamos kai kur tam 
tikros dovanos už jų naiki
nimą. Visi nūdien yra per
sitikrinę, kad musė nutūp
dama kam-nors ant nosies, 
arba ant plikės, arba kenk
dama vaikui miegoti -— yra 
ne tiktai vasarine rykšte, 
bet taip-pat baisiausiu žmo
nių giminės neprieteliumi. 
Musė nuo džiovininko 
spjaudalų persikelia tiesiog 
ant indo su pienu, kurį už-

Panašiai atsiliepti apie 
tėvą Kazimierą tesugeba 
tik juodos sąžinės žmonės ir 
kanceliarijų griovikai.

*
Rusijos caro amnestija į- 

vairios rųšies kaliniams ir 
prasižengėliams atnešus ne 
tik daug gero, bet ir blogo. 
Didžioji dalis nepataisomų 
nedorėlių išleista iš. kalėji
mų, bet kas iš to, kad jie iš- 
naujo už niekdarystes sui
mami ir atgal uždaromi. 
Labai reikia stebėties, kad 
esama dar tokių žmonių, 
kurie savo laisvę nebrangi
na nei sudilusios kapeikos. 
Tokiems žmonėms visas iš
ganymas, tai tik kalėjimo 
apnikusios sienos.

*
“Rygos Garse” (No. 22) 

rašoma, kad Rygos miesto 
dumon išrinktas ir vienas 
lietuvis, p. Kaz. Vizboras. 
Tai pirmasis ten atsitiki
mas, kad lietuvis laimėtų 
tokią žymią valdvietę. Ry
gos lietuviams tas labai 
svarbu, nes jie turės jame 
užtarėją ir tarpininką.*

Birželio 3 d. š. m. Broo- 
klynan sušaukiama Lietu
vių Vargonininkų Sąjungos 
Amerikoje seimas. Sąjungos 
seimas atsibusiąs drauge su 
S. L. R. K. A. seimu,. . v 

teršia džiovos bakterijomis; 
musė tiesiog nuo mėšlyno 
persikelia f ant sužeistų žmo
gaus kūno, vietų, kur taippat 
paliekat įvairios rųšies bak
terijas.

Statistika liudija, jogei 
naminės musės Suvienytose 
Valstijose užteršdamos val
gius padaro 350 milijonų 
dol. nuostolių ir keturiems 
milijonams žmonių sutrum
pina gyvenimą. Šių dienų 
hygienos svarbiausiuoju už
daviniu — naikinti muses. 
Viena musė, neužmušta ba- 
landyj, lig rugsėjo 10 d. ga
li priveisti 5.598.720.000.000 
ainių! Tatai naikinkime 
muses!

Bet kaip jas naikinti? Ar 
pakanka jų naikinimui nuo
dų, poperos su klijais, pa
vieniai mušimas? Ne, visu- 
pirmu visur reikia palaiky
ti švarumas ir panaikinti tas 
vietas, kur musės galėtų 
maitinties ir veisties. Pride
ra kuošvariausiai užlaikyti 
kiemus ir namus, tuomet 
musių nebus, kadangi jos 
laikosi tik nešvariose vie
tose.

Nesmagios moterių darbo 
sąlygos.

Valstijinė legislature Ne- 
braskoj po atlikimui oficia
lių tardymų, viešai paskel
bė darbo sąlygas gyvulių 
skerdyklose mieste South O- 
maha. Tuo raportu tvirti
nama, kad lygiai darbo są
lygos, kaip ir hygiena tose 
skerdyklose tikrai yra ap
verktinos.

Ypatingai moterių darbas 
skerdyklose yra taip blogas, 
kad tąjįdymų, komisijos pir
mininkas, atstovas Losey, 
legislaturon perstatė savo 
asmeninį raportą.

Savo raporte Losey nuro
do, kad skerdyklose moterįs 
darbininkės turinčios pie
tauti be stalų ir -kresių kam
bariuose, kur grindys yra 
šlapios, nuo lubų varva, o 
įėjimai tamsus ir glitus.

Fabrikantų sutaisyti įsta
tai skerdyklose neleidžia 
moterims naudoties keltu
vais (elevatoriais) ir jos 
priverstos todėl laipioti tre- 
pais kelis arba kelioliką 
augštų.

Viename skerdyklų bus
te susekta, kad 75 moterįs 
dirbo tik su vienu langu 
kambaryj. Grindys buvo 
sulietos kraujais, sutekė
jusiais iš viršaus, kur sker
džiamos kiaulės.)

Sulyg liudininkų tvirtini
mo, nėra toaletinių kamba
rių del moterių šalia salių, 
kur jos dirba.

Vienoj vietoj toaletinis 
kambarys podraug buvęs ir 
valgomuoju kambariu ir tai 
dar ant 9-to augšto. Kitur 
toaletipis ir valgomajis 
kambarys buvo ant 7-to 
augšto, bet niekur nesuras
ta, idant toaletai ir valgo
mieji kambariai butų ant to 
paties1; augšto, kur moterįs 
dirba. ..

Darbininkės labai nusi- 
kankinusios nuo lipinėjimo 
trepais po tkelioliką augštų 
darbo,metiji. Jos trepais 
priverstos, nešioti blekines 
su mėsos konservais, ret
karčiais sveriančiais lig 90 
svarų. Darbo kambariuose 
pataisyti nešvarumams mi
bėgimai taip labai susmirdę, 
kad nekurios darbininkės 
suserga širdies blogumais.

-Atstovas Losey pataria 
legislature i štai ką. Jei da
bartiniai gyvuojanti įstaty-

mai negalį pataisyti gyvuo
jančių sąlygų, pridera legis
lature! užgirti įstatymus, 
sulyg kurių valstija turėtų 
teisę skerdyklas kontroliuo
ti ir nors sykį toms bjau
rioms darbo sąlygoms pa
daryti galą.

Pabėgėlis iš Siberijos.
Tragiškas atsitikimas bu

vo nesenai New Yorko uos
te. Ant Ellis Island atke
liavo jaunas rusiškas žyde
lis, Eli Cohen. Jis atvirai 
ateivijos valdybai prisipa
žino, kad pabėgęs iš Siberi
jos, kur buvęs ištremtas li
gi gyvos galvos už krimi- 
nalį prasižengimą ir kur 
septynerius metus jau buvo 
išbuvęs.

Cohen, turintis 29 metus, 
esąs visai žilas, o veido 
spalva panaši švinui. Jis 
tvirtinęs, jogei jam reikėta 
penkių mėnesių dasigauti 
link sienos pasprudimui iš 
po policijos priežiūros, pas
kui mėnesį laiko užėmus 
kelionė į Antverpen, iš kur 
jo prieteliai jį išleidę A- 
merikon.

“Vos tik nenumiriau ba- 
dumi, kol pasiekiau sieną, 
ir buvau toks silpnas, kad 
pats vienas neįstengiau u- 
žeiti ant laivo denio”— pa
sakojęs nelaimingas pabė
gėlis.

Deja, atkeliavus jam A- 
merikon, ateivijos valdyba 
nusprendė jį atgal grąžin
ti.

“Maniau — skundėsi ne
laimingasis — kad šioj ša
lyj busiu svetingai priim
tas, vienok apsirikau. Ir 
ant Ellis Island atradau 
priespaudą”.

Jis esąs ateivijos valdy
bai dėkingas vien tik už tai, 
kad jam leista ant Ellis Is
land pasimatyti su savo se
nais gimdytojais.

“Grįštu į mirties nagus 
būdamas gyvas — kartojo 
Čohen — ir neturiu jau vil
ties kuomet nors išvysti 
laisvę”.

Cohen atgal pasiųstas 
garlaiviu “Lapland” De
portuoto pabėgėlio motina 
ant dokų atsiklaupus ii’ 
meldžius grąžinti jai sūnų.

Jos meldimai ir ašaros 
neatnešė jokių vaisių. Gy
venimas yra žiaurus ir be 
susimylėjimo ir norint žmo
gui širdis plyštų iš gailes
čio, svietas į tai abejingai 
žiuri.

Jo deportavimą galima 
išaiškinti tik tuomi, kad jis 
beabejonės turėjo prisipa
žinti esąs anarchistu. Gi 
tokios rųšies žmonėms nė
ra vietos Suvienytose Val
stijose.

Pažangusis senatas.
Suvienytų Šiaurinės A- 

merikos Valstijų politikoje 
apsireiškia nepaprastos at
mainos, kas ypatingai pa- 
tėmytina pačiame Suv. 
Valst. senate

Pirmiausiai, dabartinis 
senatas turi demokratinę 
didžiumą, būtent, šešis bal
sus daugiau, kas demokratų 
partijai leidžia kontroliuoti 
valdžią pirmusyk po 18-kos 
metų ir antrusyk po civi
liam karui.

Paskui, senatas liko per
organizuotas numetus šalin 
taisykles kas link viršeny
bės komitetuose, tai reiškia, 
kad pirmenybę komitetuo
se turi visi tie, katrie tam 
tikslui užsitarnauja, bet ne 
vyresni amžiumi arba gar
be.

Ačių tom dviem inovaci
jom, senatas, kuris repu- 
blikonų laikais buvo per

daug jau atžagareiviška in
stitucija, nūdien paliko la
biau pažangesniu už atstovų 
butą.

Šiame laike senate yra 51 
demokratai senatoriai, 44 
republikonai ir vienas pro- 
gresivinis. Dabartinis se
natorių stovis gali trauk- 
ties du metu, jei kartais 
pirm to mirtis nepagimdys 
kokios-nors atmainos.

Pirm pasibaigsiant dviem 
metam įeis gyveniman kon- 
stitucijinis pataisymas, rei
kalaujantis betarpinių se
natorių rinkimų ir ačių tai 
atmainai ateityj senatoriai 
bus renkami visuotinu bal
savimų. lygiai taip, kaip 
renkami valstijų guberna
toriai.

Prezidentas Wilson turi 
tą persvarą ant savo pirm- 
takunų, kad abudu kongre
so butu yra su juomi poli
tiniame susinešime. Pre
zidentas Taft tik per du 
metu turėjo republikoninę 
didžiumą senate ir atstovų 
bute.

Nauja senato organizacija 
nori būti demokratinė ne
tik savo vardu, bet ir pa
sielgimu.

Jovaro ūkio reikale.
Pastaraisiais laikais ne- 

kurie Amerikos lietuviu vei
kėjai yra užimti Jovaro-li
kimu. Norima nupirkti jam 
ūkį arba dvarą, kur jis ga
lėtų ramiai užbaigti savo 
gyvenimo dienas. Jis esąs 
tokios lietuvių dovanos už
sipelnęs. Nesu priešingas 
tam sumanymui. Jei nori, 
tegu perka. Bet kas link Jo
varo nuopelnų lietuvių tau
tai, tai, pagal mano nuomo
nę, jis jei kam patarnavo, 
tai Hegut lietuviams laisva
maniams ir socialistams. 
Lietuviai katalikai, žiūrėda
mi į jo raštus, kitaip spren
džia apie jo nuopelnus. Jo
varas vra revoliucionistas- 
laisvamanis. Tai matosi šen 
ir ten jo eilėse ir rašteliuo
se.

Nemanau perkratinėti jo 
raštų nuodugniai. Tai maž
daug atliko “Moksleivis”. 
Čia tik truputį pacituo
siu iš “Jausmų kibirkštė
lių”. Ten artojui jis rašo: 
“Nė maldos, nė mišios lau
kų nepalaimys, nė skurdus 
dejavimai laimės neduos.” 
Šie žodžiai yra antikatali- 
kiški ir antikrikščioniški. 
Krikščioniškoji tikyba mo
kina, kad visa žmogaus pa
laima ateina nuo Dievo. O 
kas nori laimingu but, tas 
turi melstis ir atlikinėti ti
kybines apeigas. Kitoj vie
toj tam pačiam raštelyj nu
rodo artojui kelią į laime 
seka učiai: “ Ligšiol tik 
skaitei “Vadovus į dangų” 
ir baisias, baisias su vėl 
niais “Peklas”.. bet.. dan
gus tuščias ir šaltas ir mai
sto neturi. Ir tu, artojau,, 
nesikelk į dangų, kaip šven
tieji gyveno, taip negy
venk, ieškok tik mokslo po 
pirmeivių raštus, skaityk 
geras, bet žemiškas knin- 
gas, tada pamatysi daug 
puikesnį dangų.” Ar neaiš
ku ko Jovaras nori pamo
kyti? Ar čia ne atviras kan
dimas katalikų Bažnyčios? 
Jei kas nori ieškoti mokslo, 
tai gali daryti ir atrasti ir 
kataliku būdamas. Kam 
reikia žmogų vilioti nuo ti
kėjimo. Pasaulyje yra ga
na katalikų, prieš kuriuos 
toksai Jovaras visai negal 
pasirodyti su savo “moks
lu”, o vienok jie yra tvir
tais krikščionimis ir kata
likais. Galima but dar dau

Popežius sveiksta. Pope- 
žius po sunkiai ligai pa
lengva sveiksta, reguliariai 
priimdinėja valgius ir jau 
gali kiek daugiau pasikel
ti iš lovos. Daktarai ap
reiškę, kad ligos visas pa
vojus jau praėjęs.

Oficialiai kamisoriai. Ja
ponijos vyriausybė į Cali- 
forniją pasiunčius oficialius 
kamisorius, kurie ant vie
tos išstudijuosią sąlygas, 
delei kurių amerikiečiai su
manę atsavinti nuo žemės 
visus japonus ir chinus.

Susivaidijo. Meksiko du 
nesenai “didžiausiu bičiuo- 
liu”, kuriuodu yra nudėję 
prezidentą Maderą, būtent 
Huerta ir Diaz, pagaliau 
susivaidijusiu taip, kad 
Diaz su savo šalininkais net 
sostinę apleidęs ir manąs 
ant Huerto užpulti. Mek- 
sikonus suvaldyti reikėtų 
Rusijos caro su kazokais, 
nes jie dabartine laisve nė
ra pakakinti. Patįs neži
no, ko ieško ir ko nori. Tuo 
tarpu visoj šalyj revoliuci
ja verda.

giau jį pacituoti, bet iš virš 
privestų sakinių aišku, ko 
jis lietuviams geidžia.

Pagal Jovarą visa nelai
mė ir vargai, kuriuos Lietu
vos žmonės turi kentėti, pa
eina nuo to, kad jie yra die
vobaimingi, kad jie skaito 
maldakninges. Išganymą 
lietuvių jis mato nuo bažny
čios, nuo Dievo, ir nuo tiky
bos atsisakyme. Liksią lie
tuviai laimingi laisvama
niais ir socialistais stoję.Ta
me turėtų Jovaras but lietu
viams paveikslu. Jis yra at
sisakęs “nuo senojo svieto", 
neskaito “Peklą” ir turėtų 
but laimingu šiame pasau
lyj. Bet štai tas į laime ke
lią kitiems berodydamas, 
eina pats pas tuos panie
kintus lietuvius pašelpos 
prašyti. Jis toks mokytas, 
susipratęs žmogus galėtų iŠ 
savo augšto mokslo sau duo
ną pelnyti. Bet taip nėra.

Tai ką daryti su musų Jo
varu? D-ras A. Rutkauskas 
su keliatu kitų tautiečių su
manė nupirkti jam ūkį. Ne
su tam priešingas. Bet jei 
lietuviai, kaipo tauta, pra
dės pirkinėti ukius viso
kiems Jovarams, tai jiems 
nebus galo. Juk čia Ameri
koj visokie Bagočiai, apsi
laužę ragus, neteks energi
jos “darbuotis” ir panorės 
ūkių. Jei Jovarui ištikrųjų 
reikia ūkio, tai lai jį jam 
intaiso lietuviai laisvama
niai su socialistais, kurių 
ideų jis yra išreiškė j u. Lie
tuviai, kaipo tauta, šelps 
tik tokius, kurie neįlenda į 
partijos kailį ir netarnauja 
kokiai laisvamanių sauja- 
lei.

Jei jau Jovaras norėtų 
katalikų užuojautos, tai lai 
jis atšaukia, ką jis yra prieš 
juos parašęs. Tuomet gal 
kitaip virstų ir su ukiu. Bet 
jis to nedaro. Laikosi Baž
nyčios priešu- Todėl lai ne
sitiki katalikų paramos u- 
kio įsteigimui.

Šiuo savo straipsneliu ne
manau agituoti prieš suma
nymų, nei peikti sumanyto-, 
jų, nei pataikauti katalikys
tei, tik išdėsčiau, kaip aš šį 
dalyką įsivaizdinu. Jei kas 
mane priderančiai sukriti
kuos, nepyksiu, bet busiu 
dėkingas.

“Kataliko” Skaitytojas.
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JAPONŲ ŠVARUMAS.
Apie japonų švarumą rašo 

ndomias pastabas buvęs pa- 
ydovas Franci jos pasiunti- 
aystėje, Pekine, J. J. Mati- 
gon, kuris perkeliavęs be
veik visą svietą valstybinėj 
tarnyboj būdamas ir del 
progos rusų-japonų karo 
dabar paskelbė savo dak
tarines pastabas.

Tekančios saulės valsty
bė savo švarumu pralenkia 
visas kitas valstybes. Šva
rumas japonams yra įgim
tas. Japonas kasdie mau
dosi ir maudyklės reikalau
ja taip kaip ryžių. Pavo
jingiausiose ir svarbiausio
se gyvenimo valandose mau
dyklės nepamiršta. Man- 
džurijoje kampanijos metu 
nei ilgos kelionės, nei rusiš
kos kulipkos, nei šaltis ja
ponų armijai tiek nedaėdė, 
kiek stoka apsiprausimo 
nuo galvos lig kojų, kaip tas, 
kad turėjo vaikščioti nešva
rume, dumblini, prakaituo
ti. Taigi kiek sykių pasitai
kydavo proga maudyties, 
to nekuomet nepamiršdavo 
atlikti. Kaip tik kareiviai 
sustodavo kokiame nors 
miestelyj, tuojaus katilė
liuose šildydavo vandenį. 
Nesant pastogės, tai kiemų 
kertėse pasislėpę nuo vėjo, 
net žiemos metu, išsireng
davo ir trindavo savo kūną 
rankšluoščiais, suvilgintais 
verdančiam vandenyj ir 
lengvai išgręžtais. Bet jei 
kokioj nors vietoj susilai
kydavo kelias dienas, tuo
jaus statydavo liglaikinas 
pirtis. Oficierių ir kareivių 
sugalvojimai tarp savęs 
lenktyniaudavo išrandant 
prietaisas maudimuisi ly
giai praktiškas, kaip ir ori
ginales, lygiai pigias, kaip 
ir lengvai pataisomas. Mil
žiniški chinų palivuoti uzbo- 
nai iš terakoto, kokius ga
lima atrasti kiekvienuose 
chimi namuose, buvo valio
mis, tankiausiai naudojamo
mis. Tie užbonai įkasinėta 
žemėn, o aplinkui anuos 
kurta ugnis; tame pačiame 
šildytame vandenyj maudė
si 15 ligi 20 žmonių. Tasai 
bendrumas rasi truputį y- 
ra nesmagus, bet visuomet 
karo metu yra geriau mau
dyties kasdiena bendrai vie
name ir tame pačiame van
denyj, negu visai nesimau
dyti.

Taigi Mandžurijos mau
dyklės parodė, ką japonai

jau senai žinojo, kad armi
jos sveikumas yra svarbiau
sias apgalėjimo veiksnis, nes 
karuose daugiau aukų pra
rija ligos, negu neprietelių 
kulipkos. Japonų sveikatos 
valdyba savo kareiviams iš
leido sveikumos palaikymui 
užrašus formoje mažos knin- 
gutės. Tas kningutes turėjo 
su savimi kiekvienas karei
vis. Be to dar ir oficieriai 
tankiai kareivius pamokin
davo kas link sveikumo už
laikymo. Verta pažymėti, 
kad japonai oficieriai yra 
žymiais pagelbininkais dak
tarams karo lauke. Dak
tarų įsakymų oficieriai klau
so taip, kaip savo vadų pa
liepimų ir visokius sveiku
mos įsakymus pildo, todėl 
karo metu ir ligų nebūta 
tarpe kareivių. Juk prieš 
pat karą vienas japonų karo 
daktaras ne veltui pasigir
damas išsitarė: Pasistengsi
me, kad karo metu kareiviai 
nuo ligų nemirtų. Visuose 
karuose ligšiol ant vieno už
mušto 5—10 kareivių būda
vo numiršta nuo visokių li
gų. Musų kareivius galės 
retinti tiktai neprietelių ku
lipkos. Prieš milijoną ne
prietelių pakaks mūsiškių 
pusės milijono. Rusams 
daug kareivių sunaikįs li
gos, mes prieš tokį pavojų 

_ busime apsidraudę Ir rei
kia pažymėti, kad tasai pa
sigyrimas tikrai išsipildė.

Ačių tiems sumaningiems 
sveikumos užrašams, ačiii 
karo vedimo budui, ačių ka
reivių švarumui, japonų ar
mija visoj savo 18-kos mė
nesių kampanijoj labai ma
žai turėjo atsitikimų nuo li
gų ir parodė svietui. ką reiš
kia švarumas. Ligtol pa
prastai buvo skaitoma vie
nas užmuštas ant 5 — 10 
mirusių nuo visokių ligų. Gi 
japonai ant 5 užmuštų tu
rėjo vieną mirusį nuo ligų. 
Paskutiniu Mandžurijoj 
karo metu japonai atsiekė 
ketveriopą rekordą: grasos, 
tėvynės meilės, drąsos ir 
švarumo. Ir šis pastarasis 
jiems buvo taip pasekmin
gas kaip ii* trįs pirmieji.

Pirmoji išlyga kad būti 
švaru, būtent, kad pripras
ti prie švarumo, reikalinga 
yra turėti vanduo. Nešvaru
mą ir apsileidimą nekuriu 
Azijos gyventojų galima iš
teisinti vandens stoka. Gi 
pačiai Japonijai gamta nė

ra pasigailėjus vandens. Ke
liauninkas, kuris pažįsta i- 
šimtinai tik didelius Japo
nijos uostus, negali turėti 
supratimo apie įgimtą japo
nų liaudies švarumą; kad 
tai pažinus, reikia eiti ša
lies gilumon, pamatyti men
kas vargdieniii grinteles, ku
riose gyvena žuvininkai, bū
tent, kur ties mažais uos
tais, atsirandančiais tarp 
neprieinamij uolų. Tenai 
vietos" gyventojas turi dar 
savo originalį būdą ir nėra 
užgautas vakarų šalių civi
lizacijos. Įnėjus į tas ma
žas sodybas, visupirinu puo
la mums į akis nepaprastas 
švarumas. Per medinių na
melių mažus langelius gali
ma nuo gatvės pamatyti, 
kaip tai viduj palaikoma 
pavyzdingas švarumas. Ant 
grindų ištaisytos ragažėlės 
— kuošvariausios, nematy
si nei purvų, nei net dul
kių nes ant jų gyventojai 
vaikščioja basi arba tik bal
tose pančiakose. Japonų 
namuose niekas nėra matęs 
purvų; jei kaimynas kaimy
ną namuose aplanko, savo 
avalus palieka už durių; pa
našiai turi elgties ir europė- 
nas: arba nusimesti avalus 
ir eiti vienomis pančiako- 
mis, arba apsiauti tam ti
krais audekliniais čevery- 
kais, kurių pas japonus 
prieangiuose daug randasi, 
ypač pas tuos, kur tankiai 
lankosi svečiai.

Štai kita maža smulkme
na japonų švarumo. Šalia 
kiekvienos išeinamosios vie
tos visuomet stovi kibiio< 
su vandenin ir kiužikėliu. 
kiekvienas japonas, atlikęs 
prigimties reikalą, nusi
prausia rankas. Kiekviena
me waterklazetc ant gele
žinkelių stočių randas' 
praustuvės. Visuose vieš 
bučiuose ir viešose vietose 
tarnaitė kiekvienam išei 
nančiam svečiui iš \vate; 
klozeto paduoda, vanden 
nusiplauti rankoms. Tą pr 
protį japonų armija buvo * 
savimi išsinešus ir į Man 
džarijos laukus. Visose ka 
reivių stovyklose šalia duo 
bių sąšlavoms sumesti, buv< 
įkasta žemėn ir du dideli i 
kubilu. Viename buvo vai. 
duo rankoms mazgoti, o an
trame pelenai, kuriais kiek
vienas japonas savo išma
tas užberdavo. Jei kurį 
miestą japonai užimdavo, 

pirmutiniu jų rupesniu bū
davo miestą \ apvalyti. Iš- 
kazdavo grabes vandens ir 
nešvarybių nuleidimui, ant 
viešųjų piečių iškazdavo 
šulinius, pataisydavo išeina- 
masiąs vietas gyventojams 
ir prižiūrėdavo, idant gy
ventojai anomis naudotus. 
Armijos komendantai išlei- 
dinėdavo tam tikrus įsaky
mus ir liepdavo juos pildyti. 
Toksai pasielgimo būdas 
buvo labai reikalingas. Nie
kas juk negalėtų įsivaizdin
ti, kokie buvo nešvarus 
miestai Koreoj arba Man- 
džurijoj. Vietos gyventojai 
atlikinėdavo savo reikalus 
tiesiog ant gatvių ir viešose 
vietose. Dar 1895 m. karo 
metu su Chinais japonai 
stengėsi .tuos nešvarumus 
prašalinti Koreoj. Kuomet 
jie užėmė Koreos sostinę 
Seou-I, pirmiausiai pastaty
dino viešas išėjimui vietas 
ir ant kerčių gatvių užkabi
nėjo paskelbimus japonų ir 
koreanų kalbom, paaiškin
dami, kam tie kabinetai y- 
ra reikalingi ir visus skati
no anais naudoties. Nepa
klusnieji Imdavo baudžia
mi pinigiškomis pabaudo
mis, o retkarčiais, jei taip 
galima .išsireikšti — muša
mi nuosaviais ginklais, ty. 
būdavo priverčiami savo iš
matas rieškučiom susemti ir 
nunešti prigulinčion vieton. 
Toksai japonų pasielgimo 
būdas veikiai išmokė ko- 
reanus mylėti švarumą.

Japonai palaiko švarumą 
ne tik išlauko, bet ir savo 
viduj. Jei jie rūpinasi savo 
odos švarumu, tai nemiršta 
švariai užlaikyti savo dan
tų, lupų ir, abelnai, visos 
burnos. Kasdiena japonas 
prauzdainasiš nepamiršta iš
plauti savJ' burnos, ypač 
dantų. Tane tikra prietai
są nuplaunamas ir liežiUvis. 
Ant kiekvienosgeležinkelio 
stoties galima rytais gauti 
uito vandens dantų plovi
au!.

Kiekvienas japonas ka
reivis turėjo su savimi še
štuką dantims valyti ir 
mitelius. Tai kareiviams 
prisi ūždavo labdaringos 
draugijos. Japonai labai 
in-inasi savo žandų padėji
mu Labai daug prasčiokų 
žmonių pas juos nešioja 
auksinius dantis, gi musų 
žmonių tai daro tik turtin
gesnieji, bet ir šie retai lan
ko deutistus.

Tukanai.

TUKANAI.

Yra įvairiu tukanų veis
lių. Bet visos veislės atsižy
mi savo nepaprastai ilgu 
snapu sulyginant jį su 
paukščio didumu. Nors tas 
snapas yra didis, vienok jis 
yra lengvas. Maisto tuka- 
nai, kaip ir kiti paukščiai, 
nekramto, rija čielą. Paė
męs ką ėdamo savo snapam 
tukauas užšilaužia ir rija 
it žąsis arba višta vandenį. 
Tukanai maitinasi daugiau
siai vaisiais. Jų ilgi snapai 
palengvina jiems vaisių ski- 
uima. Jie. vienok, neužsiga
nėdina vien vaisiais. Užpuo
la ir skerdžia taip-gi mažus 
paukštelius, kuriems savo 
didžiais snapais daug išgąs
čio padaro. Ūda taip-gi 
paukščių kiaušinius ir vai
kus. Sukremta ir-gi neku
rtos rūšies vabalus.

Tukanai veisiasi Brazili
joj'. šalto klimato jie nepa
kelia. Kartais medžio viršū
nėj, keturių arba penkių 
skaičiuje gieda ypatingais 
jiems balsais. Ypač jie link

smai gieda prieš lietų. Todėl 
tenbuvių gyventojų jie va
dinami lietaus pranešėjais.

Brazilijinis tukanas turi 
juodas plunksnas ir kaklą 
gelsvą. Plika oda apie akis 
yra raudona. Jis yra pus
antros pėdos ilgas, o jo sna
pas šešių colių ilgas.

Tukanai mitrus, linksmus 
ir bailus, bet labai žingei- 
daujanti. Jie labai vengia 
žmogaus. Ir tik gabus me
dėjai gali prie jų prisiar
tinti ir šaudo juos del jų 
gražių plunksnų.

LONDONAS, ANGLIJA.

Šiuomi kartu svarbių ži
nių “Kataliko” skaityto
jams neturiu pranešti. Vis
kas slenka po senovei. “Bi
rutė” gyvuoja nepergeriau
siai. Skolos kaip turi, taip 
turi, ir nežinia kuomet iš tų 
skolų ji išsikas. Apskelbus 
rusų carui manifestą, nema
žai lietuvių grįsta tėvynėn. 
Atsisakius p. P. K. Pilėnui 
nuo redagavimo britiško 
skyriaus “Birutėje”, kaip 

girdėjau nepardavinėjama 
daugiau atskirais nume
riais. Pirmiau “Birutė” la
bai uoliai buvo platinama 
tarpe Londono lietuvių at
skirais numeriais. Kai kada 
buvo parduodama net po 36 
egz. savaitėje. Išpultų ją 
palaikyt.

Galijotas.

Meksike nėra ramybės. 
Iš šiaurinių Meksiko pro
vincijų rašo apie nuolati
nius susirėmimus ir kovas 
revoliucionistų su federa- 
listais; viename atsitikime 
revoliucionistai užpuolę ant 
traukinio, kurį visiškai a- 
piplešę ir pasiėmę daug 
gabenamo aukso.

Nauja pora. Iš tikrų 
šaltinių Londono dienraš
čiams pranešta, kad dabar
tinis Anglijos sosto inpėdi- 
nis. Valijos kunigaikštis, 
apsivęsiąs su Rusijos caro 
vyriausiąja dukterimi Gigą? 
Kunikaigštis su carinte pa
simatysiąs tik ateinanti ru
denį.

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

(Tąsa), 
jūrių kranto pažiūrėti begu 
neįkrito į vandeni su kitais 
vaikais pajūryj' bežaizda- 
mas ir skęsta...

Bet visi bėgiojimai veltus. 
Sopuliais suremta širdimi 
pagrįžo namo ir visą naktį 
praleido be miego verkda
ma ir melsdamos.

Tat kas galės apsakyti 
jos džiaugsmą, kuomet ji 
vėl išvydo savo sūnų gyvą 
ir sveiką. Ji visai nemanė 
jo bausti, kad jis jai uždavė 
tokį širdies skausmą, bet 
priglaudus prie širdies bu
čiavo jį klausinėdama, kur 
jis buvo visą naktį ir dėlko 
jis jai padarė taip daug rū
pesčiu ir nuliūdimų.

Kamylis taip buvo sumi
šęs, kad negalėjo nei atsi
kvėpti nei žodžio ištarti, i- 
dant apsakyti visa tai, kas 
su juo buvo atsitikę. Bent 
kiek susiraminęs apsakė mo
tinai visą atsitikimą kas 
link tojo matymo bažny

čioj.
Motina, dievota moteriš

kė, išklausius tojo pasakoji
mo, galėjo tuojaus intikėti, 
vienok nedrįso'nieko ir tar
ti tame dalyke. Bet tuojaus 
nusivedė Kamylį pas klebo
ną, padrąsino ir paakvatino 
jį, idant teisingai apsakytų 
klebonui visą “nakties ma
tymą”.

Klebonas iš pradžių manė, 
kad visas tas “nakties ma
tymas” ir atsitikimas, tai 
tik sapnas bei tuščias įsi- 
vaizdinimas. Kamylis vie
nok pasiliko prie savo ir 
apsakinėjo su tokiu įsi- 
tikrinimu net mažiausias 
aplinkybes, kad ant galo 
dunkstelėjo klebonui į gal
vą mintis, ar tai tik nėra 
koks nepaprastas Dievo Ap- 
veizdos apreiškimas, kad 
tas vaikelis užmigo bažny
čioje niekeno nepatėmytas, 
idant jam parodyti šitą ap
reiškimą.

Dievas myli nekaltus ir 

atviros širdies vaikelius ir 
tankiai juos sau pasirenka, 
idant per juos savo norus 
mums apreikšti. Ir taip 
pavyzdin jaunam Samu
eli ui, kurį Viešpats 
šaukė naktį, apreiškė bau
smę, kuriaja turėjo būti 
nubausti Heli už jo sūnų 
Ophni ir Phineesnevaikščio- 
jimą Viešpaties keliais. Ar
ba Liurde (Lourdes), Lasa- 
lette, Šidlavoje (Žemaitijoje) 
tik vaikai turėjo laimę ma
tyt Paneles Švenčiausios ap
sireiškimus. Jiems taipgi ta
po apreikšta paslaptįs apie 
bažnyčios ateitį ir bausmės, 
kokiomis Dievas turėjo pa
lytėti Franciją. Klebonas 
tat nusprendė su tuo atsiti
kimu labai atsargiai pasielg
ti. Susilaikė su nusprendi
mu ir į tą vaikelio papasa
kotą atsitikimą atkreipė sa
vo domą ne kaip į kokį pa
prastą įsivaizdinimą bei sap
ną, bet į kaip turintį savyje 
didelę svarbą. Todėl klebo
nas paklausė Kamylio, ar jis 
apsiimtų ateinančią naktį 
pasilikti ,bažnyčiųj'e su tuo 
tikslu, idant ištirti, ar tas 

apsireiškimas dar atsikar
tos. Kamylis, kurį jau vi
sai apleido baimė, sutiko su 
klebono reikalavimu pra
leisti dar vieną naktį baž
nyčioje. Taip-gi ir motina 
po trumpo abejojimo sutiko 
vaiką leisti per naktį į baž
nyčią. Klebonas išlydėdams 
juodu namo aštriai užgynė 
nieko niekam nepasakoti 
apie tąjį atsitikimą ir ilgė
jimą.

Po pusiaunakčiui zakri
stijos durįs atsidarė ir vi
sas regėjimas1 atsikartojo 
taip, kaip praeitą naktį. Ka
mylis laikėsi labai ramiai 
ir tėmijo kiekvieną tojo 
naktinio svečio pasijudini
mą. Kuomet regėjimas pa
sibaigė, jis užmigo ir sal
džiai miegojoHig ryto. Ant 
rytojaus viską papasakojo 
klebonui, kas atsitiko. Da
bar klebonas jau buvo tik
ras, kad regėjimas yra tei
singas ir kad tai turi kokią 
nors paslaptingą reikšmę. 
Todelei nusivedė Kamylį 
pas arcivyskupą ir ten ap
sakė jam visą regėjimą ir 
atsitįkįnut. Jo Malonybė la-

bai stebėjosi iš to atsitiki- nepaaiškės reikšmė tojo pa-* labinus pradėjo plakti. At- 
mo ir begaliniai buvo užiu-Įsirodyino ir visi susirinku-isiklaupū ant altoriaus laip

tų ir laukė kunigo pradėm 
dant Mišias. Kas gal apsa
kyti jojo persigandimą, kuo
met jis pažvelgė į kunigo, 
nužengiančio nuo altoriaus 
veidą!... Buvo tai viena ma
kaulė, kokias tankiai gali-

teresuotas. Išklausęs viso 
apipasakojimo, atleido Ka
mylį namo su dideliu prie
lankumu ir įsakė jam būti 
pasirengusiu ateiti vėl pas 
jį po piet, jei jis jo reikalau
tų del pasikalbėjimo.

Paskui arcivyskupas lai
kė ilgą pasikalbėjimą su ku
nigais. Dalykas tyrinėta iš 
visų galų ir aplinkybių. Ka
mylis buvo žinomas, kaipo 
geras, doras, paklusnus ir 
dievotas vaikas. Taipgi ir 
jojo motina, kaipo išmintin
ga, padori, darbšti moteriš
kė, nemylinti pasigirti savo 
dievotumu. Tat nei vienas 
kunigų neabejojo, nei apie 
vaiko, nei apie motinos išti
kimumą ir teisingumą.

Bet visgi jie dar negalėjo 
gerai išaiškinti to nakties 
matymo. Gal, sako, tasai 
kunigas reikalauja, kad už 
jį melstųsi tikintieji, o gal 
daro atgailą už apsileidimą 
laike savo kunigavimo, pa
kol dar jis gyveno. Bet ant 
galo nusprendė neperstoti 
tyrinėjus to dalyko tol, kol

šieji kunigai ir arcivysku
pas visą tą pasikalbėjimą 
tuojau sutvarkė taip:

Pašaukė Kamylį pas ar
civyskupą ir įsakė jam atei
nančią naktį būti bažnyčio
je, budėti ir laukti tojo ku
nigo. Na, jei vėl tas kuui-jma ant kapinių matyti bei 
gas pasirodytų, kad Kamy-j numirėlių skiepuose, 
lis. nieko nelaukdamas, ei-! [' 
tų pas altorių jam tarnauti mės ir 
prie Mišių ir tėmyti, kuo lin... Bet tuojaus jam priei
tas viskas užsibaigs.

Musų mažiuks <”' 
tik didžiavosi iš arcivysku
po tokio juo pasitikėjimo. 
Jis savo pasiuntinystę lai
kė už labai svarbų dalyką. 
Tat stropiai prisižadėjo iš
pildyti arcivyskupo įsaky
mus.

Sekančią naktį Kamylis 
vėl pasiliko bažnyčioje. Ly
giai pusiaunaktyj vėl tas 
kunigas išėjo su Mišiomis. 
Musų Kamylis drąsiu žing
sniu nužingsniavęs pas al
torių laukė jo ateinant, bet 
kuomet pamatė jį jau išei
nantį iš zakristijos, jo šir
dis smarkiai sudrebėjo ir

Kamylio riktelėjo iš bai- 
. . pašoko liėgti ša- 

minė arcivyskupo įsakymas
didvyris'ir jojo prisižadėjimas, kad

turi tam svečiui tarnauti 
prie Mišių. Tat vėl sugrįžo., 
atsiklaupė ant drebančių' 
kelių ir virpančiu balsu at
sakinėjo maldas. Viskas se
kėsi gana gerai. Kunigas- 
šmėkla laikė Mišias, o Ka- 
mylis, bent kiek nusirami
nęs, jam tarnavo. Tiktai 
karts nuo karto virpėdamas 
žvilgterėdavo nedrąsiai į 
kunigo-šmėklos veidą, ypa
tingai kuomet atsigrįždavo! 
ant “Dominus vobiseum”. 
Dabar ir jam begaliniai pa
gailo tojo nelaimingo kuv'

(Pabaiga seka).
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Vieno Veiksmo Juokai.
, Sulietuvino 

VAIDEVUTIS.

VIENUOLIS. Nekalti juokai, pone Šmui- 
la. Pabandykime, lai sugriaudžia per
eisime be disputo.
kūnas ir trenkia į vienuolyną, o apsi- 

ŠMUILA. Bet jis nenorės, kad žmonės mir- 
. tu nuo perkūno (rabinas pasišaukia 

Šmuilą ir tyliai su juo kalbasi).
JURGIS. Ot tai sutvėrimas! (mojuoja bo

tagu). Del pasismaginimo butu nepro- 
, šalį pliaukštelėjus botagu per pakink- 

les.
VIENUOLIS. Nurimk Jurgi! Duok jiems 

šventą ramumą. Kiekvieną artymą 
reikia mylėti, nors ir blogiausias bu
tu, nes visi yra Kristaus krauju at
pirkti.

ŠMUILA. Musu didis rabinas sako, kad 
jau galima pradėti disputuot.

RABINAS (linkteli išlengvo galvą vienuo
liui, kaipir del pasisveikinimo, paskui 
su didžiausiu rimtumu išpalengro pa
kelia pirštą į viršų dangaus link; 
vienuolis gi atsako į tai, rodydamas 
pirštu į žemę ir trepteli koja i grin
dis ).

JURGIS. Oho, musu Bonifacas, ačiū Die
vui, laikosi tvirtai.

ŠMUILA. Ša. Jurgi! nereikia trukdyt.
RABINAS (pakelia pirštą prieš save per- 

pendikuliariškai [statkirčiu, stačiai'). 
o vienuolis du pirštu — rabinas nu
simena. pakrato galvų ir skaito knin- 
goje, lyg norėdamas surasti nepasise
kimo priežastį).

JURGIS (juokdamos). Ot tai juokinga 
disputą! Savo gyvenime dar nemačiau 
panašios.

ŠMUILA. Jurgis turbūt juokiasi iš džiaug
smo, kad musų rabinas toks išmintin
gas, nors nieko nekalba.

JURGIS. Išmintingas ir mokytas, kap po
ros savaičių ožiukas...

VIENUOLIS. Geriau butų, jei nutiltum, 
mano mielas Jurgeli...

ŠMUILA. Ny, Jurgi! nekalbėk sau tokius 
šiurkščius žodžius, nes aš gal apskųst 
į teismą ir į cipe pasodint.

JURGIS. Galite sau sveiki net pačiam ka
raliui skųsti.

RABINAS (atsigręžia į šmuilą ir Jurgį 
ir krato ranką, duodamas ženklų, kad 
nutiltą riejusis abudu).

VIEN UOLI S. Nesibarkite, o jei negalite 
iškęsti nesibarę, tai negut ženklais, 
kaip mudu darova... (Smaila rodo pirš
tu į Jurgį, o tas grasina jam kumščia).

RABINAS (ištiesia atvirą ranką, o vie
nuolis grasina kumščia; rabinas gi. 
matydamas saro nepasisekimą, muša
si į krutinę, mykia, purtosi, krato gal
vą, paskui linkteli Smailai ir su juo 
išeina).

_ IX. REGINYS.
VIENUOLIS, JURGIS.

JURGIS. Valio!! Musu išlošta, žydai su
mušti! Sakyk, brolau, ką tie ženklai 
turėjo reikšti? _

VIENUOLIS. Nežinau, ką rabinas turėjo 
savo omenyje, kuomet rodė pirštu Į 
dangų, bet aš pamaniau, kad jis nori 

»—mane pakarti, todėl jam atsakiau, kad 
pirma suginsiu jį i žemę ir koja pri
minsiu.

JURGIS. O ką tai reiškė, kuomet pakėlė 
pirštą prieš save (perpendikuliariš- 
kai) ?

VIENUOLIS. Turbūt grasino, kad išlups 
man akį; o aš atsakiau, kad išlupsiu 
jam abidvi aki.

JURGI S. Puikiai, brolau, kad nepasida 
vei tam smarvei!

VIEN UOLI S. Kuomet man, pagalios, pa
rodė atvirą ranką, be abejonės norėda
mas man duoti veidan, tuomet pagra
sinau, kad pilsiu iš visos jėgos jam 
su kumščia į galvą (įeina Šmuilą).

' X. REGINYS.
TIE PATĮS IR ŠMUILA.

ŠMUILA. Ai vai mir, atsitiko didelė ne 
laimė; musų didis ^rabinas prisipažis 
ta, kad Bonifacas jį sumušė. Ai vai 
kas čia bus? tai baisus daiktas! Sina
gogą reiks sugriaut ir kur kitur pa 
statyt, kokios bus išlaidos, kiek pini
gų, ai vai mir!...

JURGIS. O ar nesakė jūsų gudrusis rabi
nas, kokiu budu jis liko sumuštas dis
puto j ?

ŠMUILA. Jis sakė, kad rodydamas pirštų 
į dangų, norėjo pasakyt, kaip Dievas 
yr’ danguj', o ponas Bonifacas, nulei-

" dęs pirštą žemyn, kad Dievas yr’ ne 
tik danguj’,.bet ir ant žemės.

JURGIS. Ho,ho! Musų brolis, Bonifacas 
nebijotų eiti į disputą nei su dešimts 
rabinų.

ŠMUILA. Musų didis rabinas, pakėlęs 
pirštą prieš save stačiai, manė sau, 
kad tai yra Apveizdos akis, kuri žiu
ri į svietą, o Bonifacas, pakėlęs du 
pirštu į viršų, kad Dievas netiktai 
viena, bet net dviem akim žiuri; at
vira ranka reiškė, kad Dievas laiko 
svietą ant delno, o suspausta, kad lai
ko tvirtai rankoje.

JURGIS. Na, dabar, ponai žydai, sparčiau 
kilnokite savo kulnus, kad kuogreičiau- 
siai perneštumėte sinagogą kiton vie
ton.

ŠMUILA. Mes norime užmokėti didelius 
pinigus, kad musų sinagogags nereik
tų pernešti. Mes daugiau neberėksime. 
Mes užsilaikysime dabar ramiai laike 
maldos sinagogoje.

VIENUOLIS. Nesame pinigų gobšais. Si
nagogą reikia kuotrumpiausiame lai
ke perkelti kitur, o jaigu nesirūpinsite 
tai padaryti, tai musų tėvas gvardi- 
jonas paduos jus į teismą. Turėsite 
tuomet ir gėdą ir didesnes išlaidas. 

ŠMUILA. Tą visą nelaimę užtraukė ant 
mus biednų žydelių tas išmintingas, 
bet ne, jis nėr išmintingas, rabinas.

JURGIS. O juk sakei, kad jei norėtų, tai 
visi perkūnai imtii griausti.

ŠMUILA. Jau aš netikiu tokiems plepa
lams. Gaila musų gražios sinagogos! 
Ai vai, koki gėda, kad tas Bonifacas 
apgalėjo išmintingiausią žydų rabiną. 
Ai vai mir, kas čia bus?...

( Uždanga nusileidžia).
PASTABA : Rabinas nors nieko gyvu žo

džiu nekalba, tečias gi yra tai gana 
svarbi rolė, nes veido mina, pasijudi
nimai, gestikuliacija — visa tai at
kreipia žiūrovų domą. Rabino tad rolė 
nėra taip lengva atlošti, kaip atrodo.

Rabinas privalo turėti ant gal
vos lapės kephre, vienuolis turi būti 
apsivilkęs abitu, o Jurgis sodietiš
kai apsirėdęs.

Vaidevutis.
Orchard Dake, Mich.
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TE SAKO MAN ŠIRDIS.
Ko nuraudai? Ko nuraudai,'

Kaip rožė žydinti?
Sapne ne kartą bučiavai — 

Tad kam dabar slepi?
Tegu jausmai! Tegu jausim..

Liepsnoja it ugnis,
Tuomet išdils visi skausmai 

Te sako man širdis.
Myliu tave!... Myliu tave!...

Mylėsiu visuomet;
Nuvys tas žiedas pas man:- 

Ant amžių tik tuomet.
Kada ateis... Kada ateis

Ilga, šalta žiema,
Kada sušals, nakčia apskleis...

Sušals jinai tada.
Ir juokiasi! ir juokiasi

Saulutė maloniai,
Kada nuo jos jau traukiasi 

Liūdnumo debesiai.
Juoko perlai... Juoko perlai, 

Kaip raiteliai raiti...
Tarsi mėnulio spinduliai, 

Ant upės išskleisti.
Ko nuraudai? Ko nuraudai,

Kaip rožė žydinti?
Sapne ne kartą bučiavai —

Tad kam dabar slepi?
J. Tvanas.

TYLIOS NAKTIS.
Tylios naktis, spinduliuotos, 
Tylos žingsniais vaikštinėja; 
Paslaptybe vainikuotos, 
Paslaptis bekasinėja.
“Pasakykit man nors kartą, 
Ką bemano ta mergelė? 
Ar nelaužys žodį tartą?
Kur palinkus jos širdelė?”
Jaktis sparnus suplasnojo
Ir, įžvelgusi į rytą, 
Tarsi juokdamos šnabždėjo 
Man į ausį kokį mythą :
“Laimės sapną besapnuoja, 
Ir niūniuoja laimės dainą;
Svajų rūmuose puotoja — 
Sii nakčia lankyti eina”...

J. Tvanas.

DARBO HIEBYRĖ IŠ AT
ŽVILGIO Į ISvĖIKATĄ.

Kiekvienas apie tai labai 
gerai žino, kąd turi dirbti 
sąžiniškai-ir atsidėjus, idant 
uždirbus savo ir šeimynos 
užlaikymui. Toksai darbas 
mums net pasaldina gyveni
mą, nors neišrodo mums la
bai nesmagus Į ir apsunki
nantis. O kada Dievas pa
siunčia ant musų ligas ir 
negalime dirbti, tada tai tik 
kiekvienas pajunta didį 
sveikatos ir darbo palaimi
nimą ir kuogreičiausiai ver
žiasi prie savo kasdieninio 
darbo ir skubinasi atlikti 
savo privalumus.

Tečiau sveiko žmogaus 
darbe turi but palaikomas 
nekursai santikis, idant per
sunkus ir perilgas darbas 
neiščiulptų dirbančiam pas
kutinių spėkų. Gi darbo 
kiekvbė turi but visokerio
pa ir prideranti nuo to, ar 
dirba vaikas, ar moteris, ar 
jaunas, ar suaugęs darbi
ninkas.

Mokslas apie sveikatą rei
kalauja pritaikinti nekurias 
taisykles, kurias būtinai pri
dera užlaikyti dirbančiam 
žmogui, idant nenupuolus 
sveikatoje.

Ir todėl yra reikalinga 
darbe nekurtos pertraukos, 
sustojimai, kurių metu bū
tinai reikia sustot dirbus; 
nakties darbas turi but kuo- 
labiausiai apribuotas, gi 
šventėmis ir nedėliomis dar
bas turi but panaikintas. 
Šiandie vis labiau apsireiš
kia siekinys, idant nustaty
ti del visų darbininkų augš- 
čiausiai galimo darbo sai
ką, kokį kiekvienas priva
lėtų atlikti nęuggaimant sa
vo sveikatos.

Kas tiesa* filirikuose ir 
užsiėmimuoše negalima im
ti taip toli atsižvelgimo į 
vienatas, kaip tas turėtų but 
daroma. Užrašai apie dar
bą išleidžiami abelnai dėl 
visų darbininkų. Jei butų 
galima atidžion paimti viso
kį darbininkų padėjimą 
skyrium, butų lengvai tuo 
budu užbėgama ne vienai 
nelaimei; ne viena žmogaus 
gyvastis butų apdrausta, 
nebūtų tiek daug nelaimingų 
atsitikimų, kurie atima šei
mynoms penėtojos, arba pa
daro juos netinkančiais prie 
darbo, gi visuomenei atima 
naudingus narius.

Ypatigai turime visi rei
kalauti, idant mokyklų vai
kai nebūtų uždarbiniais 
darbais apsunkinti. Pirmu
tiniu akies žvilgsniu galėtų 
pasirodyti, kad bėdidesnčs 
šeimynos negalės apsieiti be 
vaikų darbo. Vienok jei 
pastebėsime, kad uždarbiau
janti vaikai del ei to apturi 
dideles sau nuoskaudas, kad 
jie negali išaugti sveikais 
žmonėmis, pripažįsime, kad 
perankstybag vaikams dar
bas ateityj tėvams nesu
teiks jokios naudos, bet at-, 
penč dar didelius nuosto
lius. Pas vaikus, dirban
čius fabrikuose arba nami
niuose užsiėmimuose, grei
tai apsireiškia visokios li
gos, kaip taiiabelnas silpnu
mas, nublankiinas, bet tan
kiausiai džiova nuo netyro 
oro ir dųĮ^ių^ Todel-gi 
viešpatystės pačios rūpinasi 
apie tai, idant vaikams lig 
paskirtam jų amžiui butų 
draudžiama visokis darbas. 
Ir taip: Vokietijoje, Holau- 
dijoje, Švecijoje ir Norvegi
joje draudžiama, vaikams, 
neturintiems 12 metų, dirbti 
fabrikuose; Su vienytose
Valstijose tai-ppat tokie į- 
statymai g) vuoja, nors

kiekvienoj valstijoj nėra 
vienodai diktuojami.

Apart to darbo laikas y- 
ra apribotas, taip kad vai
kams Vokietijoj, Anglijoj ir 
Franeijoj leidžiama dirbti 
tik 6 valandas dienoje, gi 
nakties darbas visai panai
kintas.

Panašiai yra apribuotas 
darbas ir moterims. Visu- 
pirmu iš to atžvilgio, kad 
pirmutine juk jų priederme 
yra darbas namuose — au
klėti vaikus, parengti gerą 
valgį vyrui, kuris turi teisę 
reikalauti sau gero valgio.

Fabrikuose, kuriuose dir
bama nuodingos medžiagos, 
arba kuriuose darbas rei
kalauja žymesnių pastangų, 
neturėtų dirbti moterįs iš 
atžvilgio į jų motinišką" pa
šaukimą.

Sveikata — tai brangiau
sias sviete darbininkui tur
tas. Todėl pridera įsakmiai 
pavartoti visus tuos budus, 
kokie gali pasekmingai ap
saugoti tą brangų turtą. 
Vienų valdiškų įstatymų ta
me dalyke nepakanka tik 
išleisti, bet reikia juos ir 
pildyti, jei norima, kad tas 
eitų žmonių naudon. Ne
paisyti į kelis centus trum
pam laikui uždarbio, bet 
saugoti žmonos ir vaikų 
sveikatą, idant apsaugojus 
juos nuo ligų ir apdraudus 
jiems visam gyvenimui jų 
brangiausią turtą — svei
katą .

Uždrausta demonstraci
jos. Vokietijoje gegužio 1 
d. socialistams buvo už
drausta kelti demonstraci
jas, todėl minėta diena pra
ėjus kuoramiausiai.

Norima pavogti sufragis- 
tę. Vienas Londono dien
raščių sužinojęs, kad gar
sią stifragisčių vadovę 
Pankhurst norima slapta 
aeroplanu išgabenti Fran- 
cijon. Pankhurst yra nu
teista trims metams kalėji- 
man, bet iš ano lig laikui pa
leista pradėjus jai badauti.

Naujas išradimas. Vo
kietijoj vienas daktaras iš
radęs vaistus nuo baisios 
Afrikos ligos, s vadinamos 
mieglige. Vaistų išmėgini
mai pasirodė pasekmingi. 
Tais vaistais, sakoma, bu
sią galima pagydyti ir pik
tomis rauplėmis sergančius.

Portugalijos revoliucio- 
nistai. Portugal] jos revoliuci- 
onistai savo drąsumu suju
dinę visą Portugaliją. Jie 
persitaisę jūreiviais nusi
davė ant šarvuočio “Repu
blika”, kur buvo uždaryti 
suimti oficieriai už pasta
ruosius judėjimus prieš res
publiką, ir visus suimtuo
sius paliuosavo. Vadinasi, 
pasalingu budu valdžia ap
gauta. Portugalijos val
džia uždarė socialistų ir 
monarchistų laikraščių re
dakcijas. ,

Spaudžia respubliką. Vi
durinės Amerikos respubli
ka Guatemala kalta Angli
jai kelioliką milijonų dole
rių. Anglija galutinai pa
reikalavus nors sykį atsily
ginti. Guatemala neturi pi
nigų. Anglija jai pagrasė 
ginklais. Tatai Guatemala 
tomis dienomis kreipėsi 
Washingtonan užtarymo. 
Ar ji gaus užtarymą, ne
žinia, juo labiau, kad šian
die Suvienytos Valstijos 
priverstos daugiau rupin- 
ties apie save, Vęgu apie 
kitką,

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai J

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vitkevičius

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

Jonas M. Tauanevičia, 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. Rauliuaitis, 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. Vilkevieia, l”0 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevieia 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. Hgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevieia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland live.
A. Kasparuvit'ia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevieia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zaeharevieia, 2336 S. Oakley ave
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Keutraitia 44.S L.onard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

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

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

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
"Tarką” P. 9- 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. Mlknevieia, 91 LaSalle St.

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22ud St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrio St.
A. Povilaitis, 112% Saginow St.

PULLMAN, ILL.
V.' Gaižauskas, 10809 Curtis A.vc.

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

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?" 
Gal nežinai kur jį gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyču ir paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbiu žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svoto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik >2.00, pusei metų >1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted 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. Versoeki, 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. Šeškevičių, 501 New Grant St.

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

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

NEPflPRHSTfl

IKI GEG JŽ O 15-tai
D-ras Flint, idi* patrūkimo sppcialicta>- (’hi 

caKoj siūlo nuostabu $10 iszxvdyma ik (Jvk. 1* 
Ta $10 yroga yra lygiai del visu, diclzįu ir mažti, 
seniai ir neseniai ratririusirms--\isiems lygia! 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dzian vienos b&nvaites kūdikius ir vyrus ftimo- 
tu amžiaus, bet. szi $10oroga yra ypatingai ski. 
riama darbininkams. Zi .omą tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTO PATr.UKcLIU.
Bernard Vau Myncn, S «. Holland, HI.
F. Frunehina, 862 Gault St., ('hie go, III.
J. Golobic, BlueIslatifl. H. F. D. I.
J. Burnert, 3556 So. State-st.
K. Viertel, 3648 Elmwuod-ave.
J. W. Tibbits. 1126 Michi 'an ave.
L. Hollse, 1732 N. Snaulding-ave.
A. F. Lange, 913 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Pcnuinger, 16 0 Millard-uve.

JUS TRUPUT, PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti Lzkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas HtidoliOiima . •ntemui- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
inilziniszko didi ino ir » ii vest i prie uz-mnugi* 
mo ir mirties. Nerizikuok. Jszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti, negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti patrn imu, kuomet 
asz galiu be operacijos piurydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA ismsigydyti linkta- 
ro Flinto budu uz S10.

Valandos: kasdien n o 8 ryto iki 6 vakaro; 
I nuodeliais ir k et vergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2ro Flor©
Tarp Jackson-bd. ir Van Buran-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios ruš:cs del statymo tutinu taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards oOJ JOS. J. KOZIIOX panl.

+ JOHN M. BRENZA j 
| LA WY E R j
t Lletuvys Advokatas
į 4608 8d. Ashland Ave., Ghicaqo, III. *
4* PHONE OnOVCR 1>»

Atlieku visokius legaiiszkus reikalu^ at- 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus, a 

•F Uzriimu vedimu visokiu civiliszku ir 4 

T kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu J

abstraktus ir padirbu visokias jjopieras * 
4- ir doKtimentus pardavimo ir pirkimo J* 

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, k«i-
.j. rie turite koki legaliszka reikalu, ab i & 
4* szaukite pas tautieti. ▼

Uranium Steamship
Company

Reguiinriška Pasažierinč Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM 
teriansi I aiv >i Ruimingi kambariai 

M Tfonl heiielitiostotis Geras Valgis

Ausi rijos,] lungarijos Rusijos 
pasažier ai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per 1'niniuni
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietuar informacijos kreipkitės

Oraninm Steamship 
Coinpany

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (8l Co..

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

422 S. 5th St., Philadelphia, Pa.
Arba pas mus asrentus kurio r.i i 11- 

si visur Suvienytose Valeli ;<>su.

8



/ KATAMAS
----------------------------------------------------------------------- — ------ ------------- g-.au*>*' -

KIEKVIENAS 
MUSZ1SI UZ

KEBO
z^zzzz Cork Tip----------

Cigarettes

10 už 5c. Kiekvienas par- 
dav. parduoda

CIEARETUS

Kasdieną,

GERAS LIETUVIsKAS KRIAUCIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio reiž 
kalavimą. Visokių materijų ant pašį= 
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakyki! 
pas mus, o busit užganėdinti. PalSh 
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pdghl. pasku
tinę madą. '

Taip-pat užlaikau geriausias llsitl- 
viškas kningas ir užrašau iaijtfA^j 
“Kataliką”.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ava., 

Kingston, Pa.

Lietuva Band
, lo1 CHICAGO, ILL.

Tiktąj- “KATALIKO” skaitytojams
\sutelkiama sekančią kningą dovanoms!

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

* kningą:

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

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

MALDINGŲ ŽMONIŲ DOMAI.
Gegužio mėnuo yra pašvęstas pagerbimui Panelės 

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

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

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

Nauja Lietuviška .

Aš atidariau naują lietuviška^, jr 
Aptieką. Aš užlaikau Severos gy- ❖ 
duokles, ir geriaušią Trajšnką it 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 4.! 
pat užlaikau visokias žoles'H senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti. . T'

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

J. Telefonas Drover 2773. ;: r* ; '

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TIPEWRITER

Tiktai $8.oo su prisiuntimu
.....

The American Typewrite r Co.

<S>

Young American

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ
V . krautuve CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

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

dovanoms visiems, -kurie atsiųs teisingą išrišimą ir pirks nuo musų 4 lotus, re- 
gulere kaina karių $50 už kiekvieną lotą.

Galvosūkis 15-kos

Taisyklos konteste dalyvaujantiems:
1. Dėk numerį nuo 1 iki 9 kiekvienan kvadratan, neatkartodamas jo (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:

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3362 Emerald Avenue - - Chicago, HL

Telephone Yards 4527.

STANLEY’S BUFFETAS 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 CIGARAI

WHnao & SleliM
Į1859 W, Chicago Avė. Telephonas Sęeley 3029 
>6235 So, Halsted, St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Išgydysiu Jus ■ EJ "UC PAŠLAPINO Ui TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma

^Tarautuoju 
klokvien am u 
gan e d inima

mana o 
^sz >8a gydysiu jus u« 

pigiau i r ge- 
riša, negu dak- 

y tarai miesto, 
' kurie turi mo-

^eti aukaztas randas ir turi 
didelius iszka- 
Bzczius. A s z 
vart°ia ir Yab- rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 

Speeleltetas kurte P»® ,Pat3 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.Dabar laika* 

isssigydytl Ir būti sveiku. Rodą ir is«- 
H—Min ■ vojimas djrkai, ar gydysiesi ar. 
ne. Ass pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu fuizgaloįima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu Cletuviszkai.

Western Meiflcal Institute
1827 Blue Island Av v., 2 lub. vinnd Bri

kos, prie 18tos guides, Chicago, Ill.
DR. RENFER, Specialistas.

Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dies.

LIETUVIAI REMSITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau--.laikraštį f‘-jSatąliką Vjrf’PųrdMpdu 
lotus ir apdraudžiu gvvasti.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.
*************************J
* ne n f*. MFiNF « 
*

l

DR. O. C. HEINE J
DENTISTAS j

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių $ 
Ofisas viršuj Aptiekos . <•' 

15 metą vienoje apygardoje, #[ 
W*******»***»************S

JOHN COCHINSKY
- LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO ----- ‘
Atlieku visokius legališkus reikalus-atsa
kančiai,- ypatingai susižeidimo, ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūra abstrak- . 
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį I 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį i

Ofiso Tel. Central" 1663. <
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, III.
— Gyvenimo Tel. Canal 2552.

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 pardavimo
Visos* Lietuviu KarcžemoOa

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS 3
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge-, 

riaušių arlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del' pakelle-
Vinggu. K.-! •< ».i

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

J. W. Zacharewicz.
NOTARAS 1

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

Kreipkitės prie tantieczio 'kurte yru 
atsakantis o visados gausit teisinau pa
tarnavimu. . Prieszai Szv. Jurgio bau*. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatą. 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesne 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 kuno sudėjimą ir kitokių.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis pflauksotas, kuingos spau

da aiški.

Grynai;, lietuviška. muzikališka draugija, suside
danti iš gerai išsilavinusių muzikantu, Lietiiva Band 
grajina naujausios mados šokius lietuviškus, europe- 
jiškus, amerikoniškus taipgi ir klasiškus grajus ge
riausią kompozitorių. Minėtas Benas dalyvauja ba
liuose, koncertuose, piknikuose, žodžiu sakant, kas 

tik atsitinka iš muzikališkos noturos.
Garbus Tautiečiai, reikale muzikos malonėkite at

sišaukti i Lietuvos Band vyriausybę arba kitus na
rius. Pirmsėdis Vytautas L. Lukauskas, 3314 Au
burn a\e. Tel. Yards 1138. Pagelbininkas J. Bud
ria, 918 W. 32 st. PTot. Rašt. K. K. Pocius,. 12245 
Union avė., West Pullman. Fin. Raštininkas Alex 
Budris, 264 N. Marshfield avė. Kasierius J. Rakaus
kas, J. Petraitis, 4528 S. Marshfield avė.

Sueiga muzikantą pėtnyeiom vakarais 8:30 vai.
J. Ridiko svetainėj, 3253 Ills. Court. Tel. Yards 2716.

Taipgi reikalingi muzikantai, grajijanti iš notų. 
Teiksitės atsišaukti po nurodytu antrašu.

Su pagarba
KOMITETAS.

—-----1 --------------------- -T—--------------------------------------------------- :--------------------------------------------
i VARICOCELE, HYDROCELE 43a peilio ir skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Njuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų,

Tas laisvas pas: alinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų? Ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti- žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi ūktai ir ant visada išgydąu.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausi patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 

Į jalisto vyriškų ligų; Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

.(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų _i r Inkstų. 
Nerviška negale/ Silpnu
mas, Pražudyta, pajiesra, 
Nuovargį, Kraujo užnuodiji* 
mą, Slapumo bėgimą.

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

išgydo, kad butum sveikas

Užrtuodi jimą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenejusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI-

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviškai.

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

Dr. ZINS-. 183SSCHICAG0
Valandos: 3 ryto iki r Nedelioma, 8 ryto iki 4 po pietų.

DU-KART NEDELINIS LAI^SAŠTIS

"SAULE"
■ - - :»{ :.ti ’

yra tai Vienatinis lietuviu laikraštis 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS
'■ 'U 1 '<■ ' .... ; •

Išeina kas utarninkas ir petniĮčia,

Andreas Vesalius plausto negyvėlį.
Pirmas anatomas, kuris suprato reikalą žmogaus kūną p;*-', 

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.

Insteigta 1879 m. “ ■ •

Lietuviu Didmiesfiio 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 OF CHICAGO 
S.-E. Cor. LaSalle Washington Sts.. Chicago

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

Adresuokit šiteip:

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

Teisingai padaryta degtinė iš P 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
K SOLO degtinę 
' geru vaistu 

Šeimynų

“Ant W 
baro ~

geriausia
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės

1 orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. . 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

g Reikalauk S-O-L-O
STRAUt BROS CO. Distillers - Chicago, 

216 W. Madison St

---------- t-—^-.PRENUMERATA KAŠTUOJA:  ----------—

AMERIKOJ
EUROPOJ fRosi^ ir Lietuvoj $3.50, Anglijoj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuoj aus, o. gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
52S-522 V. Saiitb lit,; . Hahanoy City, Pa.
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SUBATOJ, GEGUŽIO 10,1913
Atsidarys Naujas Didelis Furničių Storas, vardu

SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE
po No. 3224-3226 So. Hoisted St., terp 32ros ir 33cios gatvių.

Kėdės ir Rockeriai

Yra tai didžiausias ir puikiausias Furničių Storas šioje miesto dalyje. 
Didžiausias pasirinkimas Gražiausių Furničių, o kainos pigesnes kaip visur.

fiofkos- Kėdės Daveiipufl-Šulankstcmos Lovos

Pečiai

4 .

Ice Boxiai Stalai
‘.O,-(p '■

; Lovos Vygės Šėpos

Musų storas talpinasi musų locname name, randa nieko mumi nekaštuoja; kiti musij storo expensai yra la
bai maži, o tavorą męs perkame už gatavus pinigus, ne ant kredito, už tai męs gauname geresnį tavorą ir pigesnes 
kainas, ir todėl galime ir parduoti savo tavorus pigiau kaip visi kiti. Ateikite pamatyti musų naują štorą, o persitik
rinsite apie tavorų gerumą ir pigumą jų kainų. Štoras yra adaras ir vakarais: Utarnike, Ketverge ir Subatoj.

Auksinio Obuolio
HiHTOKl.I A

(Graikų m.v t kolegijos žiupsnelis)

Lietuvių kalbon išguldė

ALYVA.

Šioj, dailiai išleistoj kningoj, su daugybe pui
kių paveikslų, gražioj' lietuvių kalboj yra išguldy
ta indomiausios ir garsiausios ant svieto tautos 
mythologija (padavimai). Niekas neužginčys ir nie
kas nebandys-ginčyti es apie tai, kad senovės grai- 
kų tauta buvo garbiausia ir mokyčiausia tauta pa
saulyj. Jų neapribota, plati poetiška vaidentuvė 
sutvėrė didžiausią ir nuostabiausią mythologija. 
Seni ii’ jauni, mokyti ir 
rįs su lygiu žingeidumu 
atsigėrėti tais dyvinais 
amžius šie pasakojimai
ta vertė per ištisus šimtmečius nenustos ateityj. 
Tad kiekvienas būtinai turi tą kningą perskaityt. 
Kninga lėšuoja su prisiuntimu ........................... 50c

nemokyti, vyrai ir mote- 
skaito ir gėrisi-ir negali 
pasakojimais. Per ilgus 

nenustojo savo vertės ir

J. M. Tananevičia,
3249 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

SKAITYKITE “KATALIKĄ”

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain Į pluksnoš!

Kiekvienas yra matęs ir kiekvienas mokąs rašyti yra rašęs fontanine plunk
sna, Nei vienas mokąs rašyti negali apsieiti be to parankiausio rašymui Įrankio. 
Ištikrųjų, fontanine plunksna didžiai svarbus išradimas ir patogus Įrankis. Bet 
vartoti fontanine plunksną, vietoj paprasto plunksnakočio, yra ne vien patogiau, 
parankiau ir švariau, bet taip-gi, viską aprokavus, kur-kas PIGIAU ATSIEINA. 
Nes gerą plunksną Įsitaisius, naųdojies ja ilgus metus. Išvengi daug keblumų, 
nuolatinio dažymo, vartojant paprastą plunksnakoti.

Pas mus randasi geriausios ir su paskučiausiais patobulinimais fontaninės 
plunksnos. Pas mus pirktos plunksnos tarnaus jums ilgus metus. Jos yra pada
rytos geriausioj firmoj ir visos yra gvarantuotos. Visiems užsisakantiems pas 
mus plunksnas, išsiunčiame kuogreičiausiai ir kuorupestingiausiai jas aptaise.

MOKINTO NEKUOMET NERfl VELU!
Kiekvienas žmogus privalėtu perskaityt šitą kninga

DANGUS
P..gal K. Flammarion, paraše

P. BRAN BUKA S.

■ ‘.‘FiliTv'GUA’ft

Kaina

Kana

Kaina

Siunčiant pinigus adresuokite

$1.50

$2.25

$2-75

Jonas R Tanaaevičia
3249 So. Morgan Si

I

CHICAGO, ILL

j ’ Yra tuo vardu kninga, kurioje aprašoma visos 
i pasaulio slaptybės, visi beribės erdvės kūnai, ko- 
I kius mes nuo žemės matome ir kokių nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as- 
j. tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
L dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų , 
l< akis per.sista to musų Žemės atsiradimas, jos judė- 
( jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 

i j planetų padangėse skilijojimas ir jų apgyvenamas, 
į’ Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiekvienam 
I žmogui. Be to toje feningoje aiškiai ir suprantamai 

pasakyta, kokia ateitis ir likimas laukia musų Že
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj' kalboj DANGUS išleista pir
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą 
kningą.

Kaina poperos a.pdarais 50c 
“ audeklo ” 75c

Užsisakant tą indomią kningą DANGUS, rei-' 
kia drauge prisiųsti ir pinigus Money Orderiu arba 
registruotu laišku.
Tuoj rašykite sekančiu adresu:

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

Perkupčianis (juodame gerą nu o š i m tį.

< A t| ....
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm.’, ’ 
, 918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis viee-preą |

948 W. 35 Place :
Ant. Kasparas, Prot. Yaštiž.) 

3416 Auburn Ave. ,
D. L. Kadzi?wski, Fin. SclrP* 

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

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

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

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden A v.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga. Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, FA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas;
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparavlče. '
273 Stanton Str.,

Siltėstras Pileckis. Prot. Raštininkas;
462 E. South Str., 

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

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Doūgher lane /

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: “Už kore=pondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

įT?U'-.
KATALIKAS 11

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

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

425 S. Grant St. Į
J. Ažis Pagelbininkas,

130 Stauton St. <
K. Kučinskas, Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
1DMINISTRACUA DB-STĖS ŠV. 

JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, pirmininkas.

4545 So. Lincoln St.
Pr. Stasiulis, Vice-Pirm.

4506 So. Wood St.
3. Pelekus, rašt.
460S S. Wood St.

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

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

ADMINISTRACUA L. I. U. 
KLIU BO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas,

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

B. F. D. No. I Box 172.
Alex Cerbauskas. Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, '

B. F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTBACIJA.
EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis,

:;'i 446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin.,

238 Slocum Ave.

Draugysčių Reikalai
TAUPYKTT PINIGUS!

“Keistuto” 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. Taagi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia nž 6’4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ant 
per-

^ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Beu. Butkus,FM’lrW? rV'į- ■
840 — 33rdi St.

Stnis. Stoneviče, Vice-Prcz, 
S5S — 33rd. St 

'Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,.
3245 S.. Morgan St.,

’ Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

•:< Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 
918 — 33rd St., 

Ignacas Brazauskis,. Knygius,
į- 3220 Illinois Court.
ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-pre.zidentas, 

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTŽS 

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. Daukšvs, Kasierius, 

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU 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. Ciapas, Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

4757
L. Bonevičia,

1849
L Labanauskas,

4737 So. Paulina St.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas. 
S. Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.

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

3 249 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.
šV.ADMINISTRACIJA DR-STĖS 

JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 

858 W. .33 St.
Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas,

3325 So. Morgan St.
Jurgis Sereika, Prot. Rašt.r 

3221 Illinois Court.
Jonas

Jonas Zylvitis,
Kazukauskas, Fin, Haš 
s Zylvitis, Iždininkas,

STRAITCAS ANT SCENOS.
Gegužio 11 d. šv. Jurgio salėje, kam

pas 33 g. ir Auburn Ave. “Aušros” 
dr-ja stato scenoje G. Hauptmano vei
kalą “Audėjai”, šis veikalas- plačiai 
ir nuodugniai perstato ,audėjų, gyveni
mą ir jų straikus. Jame dalyvauju 
virš 30 asmenų, šio veikalo šįįįtoriuto 
pereitais metais tapo pripačintaa^ 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
tuviams jį pamatyti. Yra statomas pir
mu kartu lietuvių kalboj. Lošėjai pa
rinkti geriausiai tinkanti savo rolėms 
iš- gabiausių musų arfettų. To.persta- 
tymo didelis . balius ‘ bu visokiais ^ta
kiausios mados pamarginijmaiį^ j^Ęa-
džia 6 v. .v. Inžanga 25c ir augščiau. -■ 
Visų meldžiam atsilankyti. Aušrio "dr- 
jos. ., Komitetas. i/

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

3. Lebeckl Ir Co. 
take St ir 23 ^fdrose Parlį Ui.

* ***********************1 1
‘ Telephone Yards 687 į
* DR. G. M. GLASER, j
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. j
* Pranešu visuomenei, kad aš osu ]
* seniausias gydytojas ant bridge- ? .
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- i
* sus ligonius stengtsiuosi užganė-
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet ;
* ant pareikalavimo dieną arba nakr i

i 2Vwo ddministracijoSi
f Kataliko ’' išleistuvėj randai! 

feal žvarbu* laiškai ii Lietuvos pu 
iriu adresui.

MT; Juzapal Sawiikii;
. Chicago,-T——‘3249-53 S. Morgan St.KHicdrne. Vieta gera... 

ft Apie 197 kningnčiųt 
tosJiienot. Norima d- 
Savlnlnkas eina į kitą

GrąsenjĄ ir 
Ant Bridgeport 
Apie ?35- apva 
mal parduoti, 
biznį. Kreipkitės Į

TANANETVIČIAUS BANKA-
I (17-18) ; . - M

la- 
to-

m.

O KAS ČIA?
Na-gi popieriai laiškams rašyti 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis,

BU 
su 
su 

.auksinėmis raidėmis su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačto markė-

SKAITYK ATYDŽIAI.
Parsiduoda kepykla. Biznis gerai

išdirbtas., Geroj, rtetoj. Keturi, metai. ;niią tais 'sĮdhikys 12 popierių su kon-
įsteigta. Tarp lietuvių ir kjta^įi- ’’ ....................... 'r

Šių. - Parduodu del; ligos. Kreipldtes

jos. « 
(18-19)

, J. Mteevicz,
2 i 2212 — i37th, St. - 

Indiana Harbor; Ind.
(17-18-19)

vėjais; kas prisius 1 doleri per Mo
ney‘Ordėri arba registruotame laiške, 

.. aplaižys 5 tuzinus popierių su 
konvertais ir dar pridėsiu-dovanų ka
balą, kaip , ištirti savo laimę su pagel- 
ba kazyrų (kortų).

F. Noreika,

29 MOTERIŲ GRAŽYBĖS
Tikrai artistiškus pa

veikslus gražiausių mote- 
! rių mes siunčiame užda
rytame laiške už 42c.

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

NEW YORK.

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Paedtmlngai gydo vyru, mo
terų Ir valku ligas. Taipgi 
paslaptinga* Ir kraujo Ilgas, 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 rak.

lareikalavimo dieni} arba nak- i 
Esu specialistas ligose vaikų,] 
rn ir vvrn Tninai dar.nl'^moterų, ir vyrų. Taipgi darau

* visokias operacijas.
**»**************»*******j į

********<•+****************

s$
**
* *

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, ’Juo Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip issmokina. tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

l’ROF. JULIUS SUNKO w
1843 S. Halsted St. Chicago. III. 3 

n.rtzN <1»4 11 - T>hsxnA Ponai 37AQ 73 IotO IlHl SlCtl S V. vlllCaįįOn Iii* 
»' į v Nuo 9 ryto iki 11 va *. Phono Canal 3702 
11 jk*************************

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

38ta Serija prasidės Utarninke, Ge
gužio 6tą dį 1913 m: Susirinkimai at- 
sibuna kas Ųtarninkas 8tą vai. vakare 
Dęm. šemaičio 'svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tqp gatvės.

Akcijos kaina . 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po -keįetį} ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius j savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6^4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash

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

2200.

SUSIRINKIMAS.

Susirinkimas dr-stės. Šv. Stanislovo 
V. ir Kank. Atsibus nedėlicj 11 d. 
Gegužio. 1-mą valanda po pietų šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėj ant 46 ir 
Wood gatvės. Pribuvimas neatbūtinai 
reikalingas.

(19) .

PIRMAS DIDELIS TEATRAS IR BA
LIUS.

Parengė Szventos Onos Draugija sta
to scenoje dar pirmu kartu Chicagoje 
labai juokingi dvi vienaveiksmi ka- 
mediji: “Nepasiseke Marytei” ir “Gu
miniai Batai” Nedėlioj, 18 GegužĮo, 
1913 m. Szvento Jurgio Svetainėje 
32-ras PI. ir Auburn Avenue. Teatras 
prasidės 7tą valandą vakare. Sale at
dara 5tą vai. Inžanga 25c ir augščiau 
ypatai. Muzyke V. Lukausko.

Širdingai užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaites, kaip jaunus taip ir senus. 
Atsilankusieji turėsite progą pamatyti 
dvi. juokingi komediji, dar Chicagoj 
pirmu kartu lošta. Po teatrui šokiai.

Širdingai užprašome atsilankyti vi
sus be skirtumo.

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 25e. Po
rai. Graži muzyke Orchestra iš Lietu
vos Beno po vadovyste K. J. Filipo- 
vich.

širdingai kviečiame Jaunuomenę at
silankyti, kur galėsite praleisti links- 
smai valandas tarp savęs, prie to bus 
duodamas gražus programas. Meldžia
me nepamirškit Gegužio gražu Vakarą, 
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.

Salem, N. J.Box 245
(19-20)ANT BANpOS ŠTOKAS.

- Geriausioj vietoj del milk store-. 
~ . Paieškau gero

partnerio suprantančio prie duonos ke- 
pimo, nes statau kepyklą po No. 828 

St. pusė bloko į vakarus nuo 
St., arba parandavosiu geram

REIKALINGI
Reikalingi penki pardavėjai įvai- Randa labai žema.

riuose skyriuose musų krautuvės, 
gų gerų mokėsime.

KLEIN BROS.
Halsted, zoth Canalport Ave.

Al-

W. 31st 
Halsted 
kepėjui.

REIKALINGA '
Mergina prie namų darbo mažoj šei

mynoj. Darbas ant visados su gera 
mokestim. Kreipkitės.

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

Morkus, 
•3402. So. Halsted St.

HAMBURG AMERICAN LINIJA. .
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg;

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir

dienose

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

Kningvedis, ne jaunesnis 22 metų, 
ri gerai mokėti savo amatą.
Kreipkis- tuoj pas

M. J. TANANEVIČIA, 
670 W. 18th St.

Tu-

Parsiduoda grosernė ir bučernė la
bai geroj vietoj tarp lietuvių apgy
venta. Priežasties pardavimo — sa
vininkas važiuoja į Lietuvą, Atsišau
kite:

928 — 33rd St.

Kainos
$34

VAIKAI REIKALINGI.
Dirbti dirbtuvėj ir kartu mokyties 

amato kreipkitės pas.
P. Becker and Co.

755 W. Polk 8t.

REIKALINGI.
Agentai pardavinėjimui likierių šei

mynose riesto ir priemiesčių. Geram 
vaikinui gera mokestis. Geras būdas 
uždarbiauti. Kreipkis pas:

The Ellis Liquor Co.
5728 S. State St. Chicago, Ill,

ANT RANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiaibe padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus į patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ran
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarių at
sišaukite tuojaus į

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

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

ras patarnavimas. — Geri sveiki vai i 
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos7, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

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

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

HISTORIŠKA APYSAKA IS JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

: ' V REIKALINGAS. <.
Teisingas, blaivus vyras baro rūme, 

kuris supranta užkandžių dalykus. Ge
ra mokestis. Paliudijimai reikalingi. 
Kreipkis pas:

The Ellis Liquar Co.
5728 S. State St.- . . . , Chicago, Ill.

PAIEŠKOJIMAI;
Paie.škau Brolio Jono Šukio, trįs 

metai kai Amerikoj, gyveno Chicagoj. 
Pats ar kiti praneškit Adr.

Petras šūkis i '
102% Meadow St.

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

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

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

(16-17-18-19)

DOMAI LAIVAKORTES
— (Šifkartes) PERKAN-

TiEM^!*ss?r,‘
Nekurčiose lenkų laikraš- 

čiuėse buvo pagarsinta,, kad 
laivakortės atpigusios. Lie
tuviai nepatėmiję tarp ko
kių miestų atpigo, pirkda
mi reikalauja už numažin
tą kainą ir ėsti neužganė
dinti, jei to negauna. Atpi
go tik tarp Suvienytų 
Valstijų ir Austrijos ir 
miestu Triest, kur niekas 
iš Lietuvių nevažiuoja. Mū
siškiems pasilieka ta pati 
kaina, ty. $34, per vandenį.

Tananevicz Savings Bank

DEL REKLAMOS
AUKSINIS LAIKRO- 

, DELIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

tarp musų Žemaičių 
k Suvienytose Valst. ir 
a į Kanadą vysai dova- 
a nai 100. prepuikių lai- 
R| krodelių 14 karatų auk- 
|Sį sb išpilditų ir ant 20 
ja mėtų gvarantuotų. Ra- 
® šykit dar šiandien ir 
J3 atsiųskite 12 centų 
M štampų ant persiuntimo 
J MOROZOW and CO. 
’ 3202 Third Av.

New York, N. Y.

j Labai gražus keturiose spalvose<'

I i

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

Dominikas Mikolaitis, 
535 — 6th St. Oshkosh, Wis.

Paieškau Žukauskio. Gyveno Ken
sington, Ill., ir išvažiavo nežinia kur. 
Paeina iš Kauno g. Raseinių p. Labai 
svarbu reikalą turiu. Kas duos ži
nią apie jį gaus $5. Adr:

Stanislava Ruginienė
355 Kensington Av. Kensington, Ill.

Paieškau Vinco Jankausko, kuris 
išvažiavo iš Tuluca į Granville, iš ten 
į Gary, Ind. Malonės atsišaukti, nes 
važiuoju į Lietuvą ir norėč pasima
tyt.

Box

Adr:
Izidorius Jankauskas,

545 Toluca, Ill.

IM. 23 AKMENŲ 
0ELEŽINKBLI0- 
LAIKRODĖLIS.

w Vyriškas arba
moteriškas laik- 
rodėlis gvarautuo- 
tas ant 20 metų, 
[mnl-inoti i du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam G.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus-del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Ųž jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Kėy

14k.
prie 
904.

EXCERSIOR WATCH CO., 
904 Athanaaum Bldg-, Chicago, Hl.

Paieškau Sekančių asmenų: dėdes
F, Šukio, puseseres Anelijps šunaičiu-f -Naujausias ' i
tės, Josefos Vanago ir Zilijos Dizi- 
doriaus. Visi paeina iš Kauno g. Uk
mergės p. Mčžiškių miestelio. Gyve
no Omaha, Neb., Paieškau taip-gi švo- 
gerio Kaspero Grikso, paeiną iš. j&Ur 
no gub. Reseinių p. Vizdingų š..A^ri. .

Petras šūkis,
17 Kerkpetrick St. Pittsburg, Pa.

ANT PARDAVIMO.
GEBA PEOGAt 

PABSIDUODA NAMAS GBAND WORK’S 
(CIOEBO, ILL.) LABAI GEAŽIOJ 
TOJ, PAČIAME VIDUEMIESTELYJ. 
MAS BANUASI ANT 2 ŠEIMYNŲ.
SIDUODA ANT LENGVU ISMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL,

VIE-
NA-

PAB-

DŽIOVININKAI IŠGYDOMI.
ir tikriausias 

vaistas prieš džiovą/'
šis vaistas yra specialia pagamytas 

iš žolių bei augmenų, kurios turi gy- 
dančią veikmę a»» nuturi sąvyj . jokių, 
kenkeučių medžegų.- Pasekmingai gydo 
džiovą, užsiseniejfef kosėjimą, ir visas 
sunkiausias plaučių ligas. Kurios gy
dytojų yra pripažytos už neižgydo- 
mas.. Drąsiai.. tųkŲąame, kad ųieko 
awfr-avieto tam vaistui fr
gydo geriau, neįi^lįįislcoks-' kitas Šim
tai padėkavonių nuo ligonių, kurie bu
vo musų pagydyti. Asmenįs, tos ligos 
suspausti lai kreipiasi į mus, reikalau
dami vaistų asmeniškai arba per laiš
ką. Busite pilnai išgydyti. Kaina,, di
delio butelio $3. šeši buteliai už $15.

Užsakymai per pactą tuoj išpildomi 
po gavimo mokestį?^

JĘhę Sanitąs Ton^c Medicine Cą. / 
4520: S. Marshfield Av., Chicago, DI.

5 ■; . - ■ ■■■- ~ Ž-~
PARSIDUODA.

Lietuviška bučernė ir grosernė ant 
Bridgeporlo. Tūkstančiai, lietuvių čia 
gyvena. Puikiausioj vietoj ant. Hai- 
sted St. Parsiduoda sykiu afklys ir 
vežimas. Parsiduoda 
mų tarp save, 
noje; 
aukso

Telephone Jards 2750

pirmos Klesos Karčema

del nusutiki-
’ Biznis $90.00 die-

Į
i

i

J
i

i
i

noje; Gera buži 
aukso kasykla.

Tuoj kreipki 8
'3402 8. Halsted]

(ne,

Jubilėjinis paveikslas-
KOVA TIES

ŽALGIRIA1S

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL

Labai naudinga kninga
M. Bematowicz.

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų: karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. _ 
ranlduoda laba! pigiai, Ferkaat “Ka
taliko” reJakcIĮoĮe, ant vi«toi, pi- 
wlkslas letuoĮa tik 25c. Sn prlalun- 
tlmn In kitus miestas, 80c. Hpen- 
tams, Imant daug, nalaidžtama SO 
nuošimtis.

!
i 
t

S 
i 
i

!

i

į ______
I Užsakymus su p’nigais siųskite 
| “Kataliko” išleistoje vardu:

T J. M. f ANANEVICZE
! 3244 S. Morgan St, CHICAGO, ILL

Temykit.
“Kataliko” išleistuvėj randasi 

kai senkantiems adresatams.
1. Brazdeikis Juozupas
2. Bagulis "F.
3. Dombrowski Anthony
4. Malcewicz Ant.
5. Patcheits Emma
6. Rodoviez John
7. Rostkowski Boles!.

• 8. Račkavskis Leonas
9. Rutkauskis Juozas
10. Tverionavicze Liud.
11. Ugianski Michael
12. Viezelis Bolesl.

-- 13. Waiciulis Ant.
14; Walesu Stan.
15. Žukauskis Ant.
16. Karpus Jurgis

> I?. Wenckus Stan.
5 wiaikau šaltų altį- gerlinrtių - vĮ^įąl-1-- ^leyiezaite Agi 
ir rugine degtinę, o cgiarai tai net ; ‘ Sln ap0'„ ° “ . . . . ... , 20. Leonaitis Juoz.iš pat Kauno,, o prie to tusiu didelę

genu vedama^gfaįlilinjJJ ~-

T. RADAI 
936W. 3 3rd StJChicago, LU.-

ICZIA 
Chicago.

&L4P*acikevicz Juoz.
23. Pacevicze Anna
24. Semoska John
25. Vitas Jeronimų

1;

i
!

laiš-

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas

Sulietuvina 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.

Daktaras Wissig SPECIALISTAS 
Iš

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

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

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

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

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles įr 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 181h St, kampa, Wood St. (viršum č»- 
vervkų Štaro). Piiani Canal 3263

11
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Chicago, Ill

BANK

$3.00 metams

$100.000.00

to

Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo' namo, tai atsi
šauk j mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati- 
deliok, daryk tai šiandie.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

lošimo sekė deklema- 
“Yra šalis, kur upė 
deklemavo p. J. Gry-

ŠIFKORTES parduodame iš ir j visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

KATALIKAS

IVIETINES ŽINIOS. M
— _ ------- - ■ ------- '---- ^***nrn----- ■!----------------------TB------------------ ***-

iv. Mykolo Ark. No. II dr- 
stės apvaikščiojimas. ’

Nedėlioj, gegužio 4 d., šv. 
Mykolo Ark. No. II. dr-stė 
škilmingai apvaikščiojo de- 
limties metų savo gyvavimo 
ukaktuves. Iškilmėsna bu- 
o pakviestos ir apvaikščio- 
ime dalyvavo sekančios dr
ies : 1. Leib-Gvardija D. L. 
<. Vytauto 1-ma divizija 
■aitelių, 2. Leib-Gvardija 
D. L. K. Algirdo, 3. D. L. 
<. Gedimino dr-stė, 4. Šv. 
1 uoząpo Globėjaus dr-stė ir 
i. Lietuvių Rubsiuvių Kim
ias.

Didžia minia žmonių, 
skaičiuj virš 600 žmonių, a- 
rie antrą valandą po pietų 
nadėjo maršuoti nuo šv. 
Mykolo bažnyčios Wicker 
?ark svetainėn. Maršavi- 
nas visu keliu atsiliko gra
sioj tvarkoj. Suėjlis miniai 
lidžion, gražion svetainėn, 
jrasidėjo programas. P-nas 
tf. Vabalas atidarė progra
mą trumpa prakalba. Pas
ini “Rūtos” choras po p. J. 
!M. Lankelio vadovyste su- 
lainavo tautišką himną 
‘Lietuva, Tėvyne musų”. 
Dar tas pat choras sudai- 
lavo dvi daini. Po to buvo 
kalba. Tai atliko Pr. Gudas, 
įžvaduodamas pakviestąjį 
‘Kataliko” leidėją p. J. M. 
Tananevičią, kurs laiko sto
kos delei negalėjo pribūti. 
Pr. Gudas kalbėjo apie nau
dą dr-jų, apie reikalą riši
mos! draugijosna. Sakė, kad 
ir mokslo vyrai ir. augštes- 
niųjų profesijų asmenis — 
daktarai, mokytojai ir kiti 
— rįšasi draugijosna įvai
riems tikslams. Tuomi la- 
jiau reikią darbininkams tai 
laryti. Po prakalbos jauna 
3-lė J. Blažiutė gražiai dek
lemavo eiles “Tėvynė ma
no”. Toliau ta pati p-lė dai
navo solo “Ko liūdi sviete- 
i”. Po to “Rūtos” choras 
lar sudainavo keliatą dai
lų. Galop kalbėjo genero- 
as Leib-Gvardijos D. L. K. 
Bytauto p. S. Pocevičia. 
Programą užbaigė trumpa 
calba p. M. Vabalas. Po to 
jrasidėjo balius ir šokiai. 
—Šv_ Mykolo Ark. No. II. 
Ir-stė yra susitvėrusi gruo- 
Ižio 6 d., 1903 m. Yra tai 
>ašelpinė dr-stė. Per dešim
kes metų savo gyvavimo 
aikotarpį ši dr-stė pasek- 
ningai bujojo ir darbavosi. 
Dabar turi apie 250 na-

Indomus perstatymas pir
mu kartu.

Šv. Jurgio svetainėj, ge
gužio 11 d. pirmu kartu bus 
lošiamas didis veikalas “Au
dėjai”. Perstato audėjų sun- 
ių gyvenimą ir jų jštraiką. 
Ši drama yra iš po plunks
nos garsaus vokiečių rašy
tojo G. Hauptmano. Bus 
;ai labai įspūdingas persta
tymas. Loš geriausieji Chi- 
cagos lietuvių artistai. Ve- 
ytina kiekvienam atsilan-

raštis “Pirmyn”. Paskui 
prasidėjo lošimas.. Loštasai 
f ei kalas perstato nelaimin
gą miestų darbininkų gyve
nimą. Parodo, kaip jie yra 
skaudžiami kompanijų ir y- 
latingai, kaip jie yra ap
gaunami sukčių-advokatų 
sužeidimuose. Šiame veika
le parodyta opioji ir gyvoji 
darbininko gyvenimo pusė. 
Lošimas darė griaudi! įspū
dį.

Po 
ei jos. 
teka”
bas. Tai atliko jausmingai. 
Silpnokai deklemavo p. V. 
Dargis “Pabuskie, sesute”. 
Jam, matyt, truko drąsos ir 
nebuvo persiėmęs eilių dva
sia. Jausmingai, gražiai ir 
aiškiai deklemavo p. J. Sa- 
dulienė “Į darbą” ir “Ko 
liūdi, ko dejuoji”. Toliaus 
L. M. D. “Aido” choras, p. 
J. Juškaičio vedamas, gra
žiai padainavo keliatą dai
nų. Lošimo, deklemavimo ir 
dainų metu atsilankiusieji 
mandagiai užsilaikė. Tik po 
dainų pasipylė didis rankų 
plojimas, nežmoniškas kojų 
trepsėjimas ir laukinis švil
pimas. Tai jau keistai išro
dė. Yra priimta delnų ploji
mu išreikšti užsiganėdini- 
mą bei dėkas artistams, bet 
“kas perdaug, tai nesveika.”

J. L. M.

14 metams kalėj iman už 
žmogaus užmušimą automo

bilių.
Lawrense Lindbloom li

ko nuteistas 14 metams at
sėdėti kalėjime už Joseph 
Weiss užmušimą automobi
liu. Chauffeur L. Lindbloom 
buvo paskaitytas už papras
tą žmogžudį. Tai pirmą kar
tą netik Chicagoj, bet ir vi
soj' Amerikoj chauffeur tai]) 
skaudžiai liko nuteistas. 
Prasikaltėliui tik 23 metai.

Nelaimė atsitiko rugpj. 
5 d., 1910 m. ties Cottage 
Grove avė. ir 25 g. Pr i muš
tasai Joseph Weiss dar iš
gyveno tris dienas. Jo 7 me
tų duktė iš gailesčio mirė 
po 20 dienų tėvo mirties. .

ai didžiausia dr-stė ant 
North Side ir viena didžiau- 
ių Chicagoj. Šv. Mykolo 
Irk. No. II. dr-stė ne vien 
gražiai ii’ sąžiningai apru- 
>įna savo narius, bet taipgi 
lukauj'a karts nuo karto į- 
airiems labdaringiems bei 
autiškiems reikalams. Du 
netu atgal, rubsiuvių strai- 
iui iškilus Chicagoj, ji au
kavo straikininkams iš savo 
šdo $50. Artimiausiu savo 
ikslu dr-stė yra pasistačiu- 
i įsteigti netolimoj ateityj 
iešą kningyną ant North 
Side. Širdingai linkime šiai 
lr-stei bujoti ir turėti kuo- 
jeriausį pasisekimą viso
kiame jos naudingame besi- 
larbavime.

West Puiimane vakaras.
Balandžio 27 d. Turner 

ulėje atsibuvo vakaras. Bu- 
o atlikta suvienytomis pa- 
ėgomis T. M. D. kuopos ir 
net. Sc. Myl. Ratelio. Bu- 
o vaidinta vieno veiksmo 
Irama “Vagis”. Pirm pro- 
;ramo buvo dalinamas laik-

Vakaras ant West Side.
Ned., gegužio 4 d. Melda- 

žio svetainėj atsiliko “Biru
tės” vakaras. Vaidinta “Ne
sipriešink” ir “Meška”. Pir- 

. n S maine vekale atsižymėjo p. 
B. Vaitiekūnas ir p-lė Žilvi- 
čiutė. Antrą veikalėlį visi 
tris lošėjai — p. Vaitiekū
nas, p-lė Micevičiutė ir Mie
žinis — labai gerai atlošė. 
Buvo žadėta dainų, bet cho
ro vedėjas p. Pocius nepri
buvo, todėl ir apsieita be 
dainų. Žmonių buvo labai 
daug. Garsinta buvo, kad lo
šimas prasidėsiąs 6 vai. v. 
ir toj valandoj daug atėjo. 
Ištikrųjų tepradėta lošti 8 
vai. Todėl anksti pribuvu
sieji buvo gan apmaudingi. 
Vakaras užsibaigė šokiais.

Svarbiausioji šokių ir vi
so vakaro žymė, buvo tai 
kontestas šokiuose del išlai- 
mėjimo dovanų. “Kataliko” 
leidėjo buvo prižadėta siun
tinėti veltui “Kataliką” iš
tisus metus dviem, kurie 
šoks vengerką tą vakarą ge
riausiai. Daugybės porų gu
viai ir šauniai skrajojo di
džioj svetainėj'. Tame pašė- 
lusiame sukuryj-verpete to
bulybės čiukuro pasiekė ga
biausioji Chicagos lietuvių 
artistė p-lė Lelija Žilvičiu- 
tė ir medicinos studentas 
Kazys Mikolaitis. Šiuodu 
asmeniu ir lankys ištisus 
metus “Katalikas”.

“Lietuvos” išleistuvė bu
vo prižadėjusi didelę Įmin
gą, kurs geriausia pašoks 
suktinį. Tą dovaną laimėjo 
p. Masiulis.

Už koketkos geriausiai 
pašokimą gavo po albumą 
studentas St. Petrulis ir p- 
lė Lubiniutė.

Moterims bei mergaitėms 
buvo prižadėtos dovanos 
toms, kurios turės daugiau
siai rožių. Šios rūšies buvo 
keturios dovanos. 1. Auksi
nis laketas, 2. albumas, 3. 
kninga ir 4 plunksna (foun
tain pen). Visos p. J. Ilgau- 
do dovanos. Pirma dovana 
teko p-lei L. Žilvičiutei, an
tra p-lei Lubiniutei, ketvir
ta p-lei Lukošiūtei.

Nesibučiuojanti moteris.
Marie E. Davis, jauna 

žmona, padavus teisman 
prašymą persiskyrimui su 
vyru. Ne pirmutinis tai at
sitikimas, kad poros iš at
žvilgio nesusipratimų įneša 
skundus teisman.

Tokios porų bylos Chica
goj pasitaiko kasdien ir tuo
se atsitikimuose kaltė sykį 
krinta ant vienos, tai vėl 
ant antros pusės.

Šiame gi atsitikime skun
das yra labai indomus ir to
dėl jis verta nors trumpai 
paminėti.

Butą daug atsitikimų, 
kad žmona reikalavo persi
st; vrimo su vvru todėl, kad V v
vyras nenorįs jos bučiuoti.

Šiame dalyke tečiau vis
kas persistato kaip tik at
bulai.

Šitai žmona pareikalavo 
persiskyrimo su vyru todėl, 
kad pastarasis perdaug ją 
bučiuojąs.

Teisėjas, ištyręs visą rei
kalą, nusprendė, kad žmo
nos bučiavimas negali but 
priežastis persiskyrimui.

Tai išgirdus ji su savo 
motina kuone apalpusios ir 
meldžiusios teisėjo, idant jis 
uždraustų jos vyrui ją bu
čiuoti.

Teisėjas palingavo galva 
ir tarė:

“Delko poni nenori, kad 
vyras ją bučiuotų? Ar nesi- 
mylita, ar kas tokio?”

“Ne, ponas teisėji” .— at
sakė žmona — “nenoriu, 
kad mane vyras bučiuotų, 
nes turi usus ir tie man lu
pas duria”.

Teisėjas, negalėdamas a- 
biejų pusių sutaikinti, su
teikė jiedviem liglaikinį pa
simetimą ir tuomi visa ko
medija pasibaigė. Be
liepta vyrui, kad šis savo 
žmonos užlaikymui mokėtų 
savaitėje $12.00.

Dabar vyrui nelieka nie
ko, kaip tik nusiskusti usus.

Matomai, jo žmona turė
jo paragauti beūsio vyriš
kio bučkį.

’ — Pradedama i persekioti 
vaikus-rukytojus. Praeitą 
nedėlią veik visose protes
tantų bažnyčiose? paminėta 
apie tai. Neklausantieji vai
kai bus areštuojami. Šis ju
dėjimas prasidėjo ačiū Y. 
M. C. A. sumanymui.

s— Po No. 1419 Emma g. 
Caygano namuose nekokis 
Orlowski gavo 17 žaizdų ir 
guli ligoninėj. Tuose namuo
se buvusios krikštynos, ši
sai prisigėręs įžeidė šeimi
ninkę ir liko suraižytas. •

— Nedėlioj anksti rytą 
nekoki Louis Schlesinger 
pabudo išgirdusi'indų barš
kėjimą valgojamoj. Jon in- 
ėjusi, pamatė juoduką beva
giant sidabrinius indus. Mo
teris baisiai suspiegė, juo
dukas puolė prie lango ir 
dingo.

— Du pusbroliu meške
riojo ir nieko nesugaudami 
sumigo ant ežero kranto. 
Vienas įkrito vandenin ir 
nuskendo.

— Liko suareštuotas 72 
metų intartas kišenvagis. 
Esąs tai seniausias šios rū
šies vagilius, kadais intar
tas Chicagoj.

— Devyni jauni vagiliai, 
vyriausias 18 metų, liko su
areštuoti. Nuo pradžios šių 
meti! ta gauja apvogusi 50 
krautuvių ir šiaip namų.

— Šnekama apie įsteigi
mą požeminių geležinkelių 
Chicagoj'. Patariama pir
miausiai pratiesti po Clark 
st., pradedant nuo La Salle 
st. iki Archer avė. Tai kai- 
nuotų$3.000.000. Paskui pri
pažinta, butų reikalingiau
sia po Washington ir Van 
Buren.

— Skaitlinės parodo, kad 
Chicagos piktadarių ; yra 
nuo 65% iki 70%, jaunikai
čiai nuo 16 iki 25 metų. Tą 
pat parodo veik viso pasau
lio miestų skaitlinės. Aišku, 
kad žmonijos dora nespar
čiai tekįla.

— 50 metų senas R. Wat
kins savo namuose, įlipęs į 
vaną nusimaudyti, rado ne
tikėtą mirtį. Turėjęs šir
dies ligą.

Tananevicz Savings Sank
3249=53 S. Morgan St.,

Del priežasties sutrumpinimo valandų musų 
Bankoj, nutarėme permainyt nuo 26 dienos 

Gegužio | May | 1913 m.

BANKOS VALANDAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

Nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms: 

. Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Nedėliomis: nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. y»o pietų.

J. M. Tananevicže, Savin

$ $ $ $, $ $ $

Tanahevicz Savings

Jonas (A. Tananevičia. sav<

Nelaikykit pinigų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėk! 11 šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

IMK DOVANAS.
Kas per manę išsirašys “Kataliką” 

ant pusantrų metų už 3 DOLERIUS, 
tas gaus senkančią dovaną: Kapuci
no K. Kudirkos didelį paveikslą (N. 
16420), o kas išsirašys “Kat.” ant 
dviejti metų už 4 dol. tam gražiai ran
koms nupiešiu jo paties didelį paveik
slą arba duosiu popierių laiškams ra
šyti su jo arbo kito fotografija. Del 
informacijų galite kreipties laišku į- 
dedami krasos ženklelį už 2c. adresu

, S. Braknis, 
3327 Lowe Ave., Chicago, Ill.

Trumpesnės žinios.
— Praeitos nedėlios vaka

re, manoma, vaikpalaikių 
buvo padegtas bangij laužy
tojas (break water), kuris 
tęsiasi ežeran gale Montro
se bulvaro? Kol gaisrinin
kai pribuvo, nudegė apie 20

ADVERTISEMENT.

Prisiruošimas prie vasaros.
Visi ruošiasi prie vasa

ros, valydami namus.. Bet 
valymas taip-gi turi atsi
likti ir kūno organuose. Ge
riausias tam vaistas yra 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Šis augmeni
ms vaistas veikia tiesiog ant 
virškinimo kūno organų, pil
nai išvalo vidurius, sustip
rina ir padidina jų veikian
čią galę. Šis žymiai prigelb- 
sti maisto virškinime ir da- 
leidžia mums priimti tiek 
maistingo valgio, kiek šis 
sezonas reikalauja. Apsau
gos kūną nuo ankstybų va
saros ligų. Jus turit varto
ti šį gerą vaistą visokiose 
pilvo ligose, kaip va: nusilp
nėjime, apetito netekus, su
kietėjime, J galvai skau- 
džiant, dieglyj ir mėšlun- 
gyj. Aptiekose Jos. Triner, 
1333-3f9 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Išlaukinėms 
sopančioms vietoms naudok’ 
Trinet’s Idnimeht. Veikia

Paskolinimui ant pirmų Morgečių.

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų jdejimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit j musų Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu

Iš Europos 54.00 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 nelaimės ir t.t.
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