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| Politiškos Žinios. ®

PROJEKTAS ATMESTA.

WS AT
Anglijos ir Suvienytų Va lstijų atstovai, kurie tariasi 1915 metais apvaikščioti 

šimto metų sukaktuves, kaip yra įvykus tarp tų šalių sandora.

Anglijos parlamentan bu- bėdinai našlei, užpuldinėjo 
vo įnešta bilius kas link ministerius, draskė polician- 
moterių lygių teisių politi
koje. Parlamento žemesny
sis butas tečiau 47 didžiu
mos balsais projektą atme
tė. Tą patį padarė ir lordų 
butas. Projektą buvo įnešęs 
atstovas Dickinson, kuriuo- 
mi patikrino, kad 6.000.000 
Anglijos moterių apturėsią 
balsavimo teises. Pernai tok
sai pat bilius atmesta 19 bal
sų didžiuma, gi šiemet su
fragisčių priešininkų par
lamente skaitlius žymiai 
padidėjo. Visi tvirtina, kad 
to projekto priėmimui už
kenkęs sufragisčių barbaris 
pasielgimas ir banditinė tak
tika.

Kiekvienas kibą turi pri
pažinti, jogei yra labai sun
ku pavesti teismus ir ša
lies įstatymdavinę valdžią 
moterims, kurios, idant per
tikrinti vyriškius apie savo 
reikalavimų tikrumą ir tei
singumą, suliedinėdavo rak
štimis laiškus, degindavo 
geležinkelių stotis ir vasar
namius, sudegino nesenai 
kupetą šieno, priklausančio

tus,supjaustė dailės paveiks
lus ir tt. Tasai-sufragisčių 
veiklumas išrodo taip har- 
monijinis, kai kad naujos 
mados skrybėlė.

Pirm balsuosiant paskly
do žinia, kad sufragistės su
degino vieną bažnyčią. Ir 
tas, žinoma, daugiausiai 
joms pakenkė. Kalbos už ir 
prieš projektą buvo labai u- 
žimančios, kalbų klausėsi mi
nios publikos. Moterįs sto
vėjo specialu j su krotomis 
galerijoj. Ministerių bal
sai pasidalino. Ministerių 
pirmininkas išreiškė nuo- 
gailą, kad moterių reikale 
nėra sutikimo pačiame ka
binete ir jis pasitrauktų iš 
savo vietos, jei ne tas, kad 
kabineto nariai kituose svar
biuose reikaluose turi su
tikinę. Prasidėjo balsavi
mai ir netrukus paaiškėjo, 
kad moterių lygybės teisių 
projektas atmesta.

Stovinčios prieš parla
mentą minios žmonių tą re
zultatą sutiko džiaugsmin
gai.

Prezidentas apeliuoja į 
gubernatorių.

KARAS BAIGIASI.

Suvienytų Valstijų val
stybinis sekretorius Bryan, 
įsakius prezidentui Wilso- 
nui, pasiuntęs apeliaciją į 
Californijos gubernatorių 
Johnsoną, idant jis susilai
kytų su patvirtinimu nau
jai legislatures priimto bi- 
liaus kas lytisi japonų at- 
savinimo nuo žemės minė- 
toj valstijoj.

Prezidentas tuo budu 
stengiasi pasinaudoti laiku 
ir visą reikalą atlikti “dip
lomatiniu” keliu. Jei tas da
lykas atsiekti jam pasisek
tų, prezidentas apsiimąs 
bendrai su gubernatoriumi 
pasidarbuoti, kad prašali
nus kokiu-nors budu viso
kias kliūtis, kas lytisi pir
kimo ar nuomavimo žemės 
nepiliečiais.

Telegramas, po kuriuomi 
pasirašęs valstybės sekreto
rius Bryan ir prezidentas 
Wilson, sakoma, nieko ne- 
pagelbėsiąs ir gubernato
rius Johnson visvien pa- 
tvirtįsiąs bilių.

Telegramas pasiųstas to
dėl, idant tuorni visą kaltę 
suversti ant Californijos 
gubernatoriaus, jei iš to 
gimtų bent kokie nesusipra
timai su japonais.
1 Prezidentas tvirtina, kad 
Californijos bilius yra prie
šingas traktatui su Japoni
ja ir velytų, kad kalifornie
čiai pirmiau apsižiūrėtų ir 

pagalvotų, kokias gali tasai 
bilius užtraukti pasekmes.

Nežiūrint to viso, japonų 
ir chinų protestas preziden
tą pastato labai kėblan pa- 
dėjiman ir todėl jis meldžia 
gubernatoriaus palaukti su 
biliaus patvirtinimu.

Valdiškuose rateliuose 
tvirtinama, kad prezidento 
Wilsono ir sekretoriaus 
Bryan toksai pasielgimas 
dar labiau subirs i s japonus, 
negu pats bilius legislatu
res priimtas.

Japonijos valdžia labai 
gerai supranta, kad Suvie
nytos Valstijos norį prisi
ruošti karau, o todėl ir visą 
tą reikalą vilkina. Japoni
ja andai pasiuntė preziden
tui Wilsonui protestą, bet 
prezidentas protesto turinį 
laiko paslaptyj ir savo ke
liu visą reikalą trukdo.

Kuomet Panamos kana
las bus pabaigtas, Suvieny
tos Valstijos tuomet kitaip 
pasistatys prieš Japoniją. 
To nenori sulaukti Japoni
ja ir dabar reikalauja iš 
Suvienytų Valstijų paskuti
nio žodžio be atžvilgio į tai, 
kaip kas į tą reikalą žiuri.

Japonijos valdžia nesi
slepia su opinija, jogei ji 
nesutiksianti su jokiais pa- 
siulijimais, išėmus tai, i- 
dant Suvienytose Valstijo
se su Japonijos piliečiais 
butų apsieinama taip, kaip 

apsieinama su kitų šalių 
piliečiais.

Girdima, kad prezidentas 
Wilson sutinka prileisti ja
ponus prie pilietystės, bet 
tam yra priešingi gyvento
jai. Sakoma, kad jei japo
nams bus leista Suvienyto
se Valstijose naturalizuo- 
ties, tuomet mongolai užlie
siu visą šalį ir baltajai žmo
nių rasei busiąs pavojus. 
Delei to daugumas pataria 
japonams už nieką nenusi
leisti ir jų draugavimo 
vengti, kol dar yra galima 
ir kol dar nėra vėlu. Gi kas 
link Californijos — tegu ji 
sau veikia, ką tik nori, ji 
turi savitumą ir federalei 
valdžiai neišpuola ten mai- 
šyties.

KARALIUS IR ANAR
CHISTAI.

Hispanijos karalius to
mis dienomis oficialiai ap
lankė Paryžių. Atvažiavo, 
su savo ministerių pirmi
ninku de Romanones. Toji 
kelionė, sakoma, turinti di
delę politinę reikšmę, nes 
Hispanija norinti arčiau su- 
sibroliuoti su Francija ir 
paskui su Anglija. Fran
cuos prezidentas Poincare 
su savo ministeriais sutikęs 
karalių Alfonsą ant geležin
kelio stoties ir paskui abu
du nuvažiavę į Elizejaus 
rumūs. Karalius apsigy
venęs tam tikslui papuoš
tuose rūmuose d’Orsay. Ant 
gatvių buvę sustatyta 25.000 
kariuomenės.

Tą pačią dieną apie 300 
anarchistų susirinko priešai 
Hispanijos ambasadą Pary
žiuje ir ėmė šūkauti, kad 
tuo budu sugėdinus Alfon
są. Šaukta:. Lai gyvuoja 
Ferrer! Šalin karalių žmog
žudį! Paskui anarchistai ė- 
mę draskyti ambasados pa
puošalus. Pribuvo būrys po
licijos ir, visus išvaikius, 20 
suėmė. Dar pirm karaliaus 
atvažiavimo buvo suimta 
daug anarchistų.

ANGLIJOS SUFRAGIS- 
ČIŲ TERORAS.

Anglijos sufragistės savo 
sauvaliavimais* visokiais 
nedorais darbai^ aplenkia 
tikruosius banditus, tyko
jančius ant žmogaus gyvy
bės ir lobio.

Žinia, kad Anglijos par
lamentas atmetė įnešimą 
kas link pripažinimo lygių 
teisių politikoje sufragis- 
tėms, sufragisčių įtarpe pa
gimdė tikrą pašėlimą.

Į tai dabar sufragistės at
sako’ teroru ir bombomis, 
kurias kamšioja po dides
niais Londonu burtais. An
dai jos vieną , boipbą buvo 
palikusios šv.>Pauliaus ka
tedroje. Bet laiku bomba 
susekta ir išgelbėta kate
dra. i /

Paskui tokios pat bom
bos atrasta ties viena lai
kraščio redakciją:; ir ties 
viena vaistine.

Apart to sufragistės par
ke Bishop pądegė pavilijo
ną ir ugnis aną višą sunai
kino. Taippat sudeginta 
vieni namai 4 ties Finchley 
gat. . ] f;.

Sufragistės.- grasia sude
ginti visą Londoną, jei joms 
nebus pripaMntos apolitinės 
teisės.

ANGLIJOS GINKLAVI
MOSI. ,

Didžiosios Britanijos pi- 
nigyno kanclerius, Lloyd 
George, parlamento atstovų 
bute pasakęs: “JTąujam 
ginklavimosi šiais metais 
reikės prie abelno biudžeto 
pridėti dar 7.500.000 svarų 
sterlingų, kadangi pirmiau 
pažymėtų /išlaidų tam tik
slui nepakanka. Balkanuo
se karas pirkly bin i ame svie
te . pasėjo: netikrumą. Te
čiau dabar matosi ■ sutik
inę. Kadangi Didžiosios 
Britanijos pirklyba nuola
tos vystosi, prie dabartinio 
mokesčių sistemo leidžia 
laukti viešpatystės įplaukose 

perviršiaus apie 185.000 
svarų. Tatai nėra reikalo 
krauti ant gyventojų nau
jus mokesnius. Muitų, pa
veldėjimo ir krasos įplau
kos žymiai pasididno apė
mus valdžią dabartiniam 
kabinetui. Valstybės sko
los metų pabaigoje sumažė
jo ant 102.000.000 svarų, 
nežiūrint besididinančių 
kaskartąs ginklavimosi iš
laidų.”

Iš to paaiški, kad Angli
ja labai gerai finansiniai 
laikosi ir nesigaili pinigų 
ginki uoties.

MO-PORTUGALIJA IR 
NARCHISTAI.

Portugalijos respublikos 
valdžia ne juokais prisigrie
bė prie monarchistų kailio, 
kurie tankiai taiso suokal
bius ir sumišimus prieš da
bartinę valdžią norėdami at
gal šaliai sugrąžinti monar
chiją. Visus suimtuosius 
monarchistus valdžia nus- 
prendžius išgabenti ant vie
nos Azorų salų, tenai juos 
teisti ir bausti. Nesenai lai
vu “Cabo Verde” į minė
tą salą išgabenta net 200 
intariamų suokalbyj monar
chist!). Tenai jų laukiąs ka
ro teismas ir kalėjimas, o 
nekuriuos, rasi, dar ir mir
ties bausmė. Suimtųjų li
kusios šeimynos tiesiog 
šėlsta, kadangi kaliniams 
grasia sunkiausieji vargai, 
juo labiau, kad nuo salos 
pabėgimas nesąs galimas.

AMUNICIJA FILIPI
NAMS.

Suvienytų Valstijų tran
sportinis karo laivas “She
ridan”, kuris tomis dieno
mis turįs but pasiųstas į Fi
lipinus, liko sulaikytas San 
Francisco uoste ir busiąs 
prikrautas amunicijos, ku
rią nugabens į Filipinus. 
To transportinio laivo pa
siuntimas buvo laikomas 
slaptybėje ir tik Presidio

Kaip žinoma, karas Bal
kanuose jau kuone visai pa
sibaigęs. Londonan renkasi 
Balkanų valstybėlių ir Tur
kijos įgaliotiniai, kurie nu
tars, kokiomis išlygomis 
pertraukti tas visiems pra
žūtingas karas. Turkija už
vis labiaus trokšta santai
kos. Nemato sau jokios vil
ties net tuomet, jei kartais 
ir pačios Balkanų valstybė
lės tarpe savęs susikivirčytų, 
kadangi valstybės išdas tuš
čias, kareiviai neapmokami 
ir visur vieši skurdas. Todėl 
turkams norėtųsi kuogrei- 
čiausiai pabaigti šį nelai
mingą karą. Kas link klau
simo su Bulgarija, Turkija 
su ana jau kuone visai su
sitaikius.

Bet Graikija, girdima, vi
sai nenorinti su Turkija tai- 
kinties ir stengiasi visomis 
jėgomis susitaikymą pratęs
ti toliau. Graikija tuo savo 
pasielgimu mano iš bulgarų 
išgauti nekurtus nusileidi
mus Makedonijoje. Iš tos

Nauja sensacija Balkanuose.
Vokietijoje išnaujo aptu

rėta žinią, kad trumpoj a- 
teityj Černogorijos karalius 
Nikola nuo sosto pasitrauk
siąs. “ Frankf urter Zei- 
tung” be to tvirtina, kad 
Nikola tai padarysiąs neuž
ilgo.

Londone gauta žinia iš 
Konstantinopolio, kad da
bartinis Turkijos sultanas 
irgi nusprendęs sostą ap
leisti. Manąs rezignuoti iš 
užimamos vietos. Bet sosto 
įpėdinis Jussuf Izzedin ne
norįs šiais laikais užimti 
Turkijos sosto ir manąs, 
kad tokiuo kritiškuoju me
tu nesą paranku taip dary
ti. Bet sultanas griežtai 
norįs pasitraukti šalin. Pa
kaktinai apsidžiaugęs.

Turkijos vyriausybė įsa
kė Essad-pašai ir Džavid- 
pašai pasišalinti su armi

sužinota, kuomet laivan im
ta krauti karo amunicija. Į 
Filipinus nugabensiąs 5 mi
lijonus šovinių, 10.000 sva
rų šaujamos medvilnės ir 
kelis „tūkstančius parako 
lauko artilerijai.

MEKSIKO PARDAVI
MAS.

New York finansistų ra
teliuose pasakojama, kad 
tarp Suvienytų Šiaur. A- 
nierikos Valstijų ir Meksi
ko vedama tarybos su tik
slu atpirkti iš Meksiko 
šiaurinę šalies dalį.

To pirkimo kaina turin
ti išnešti trisdešimts milijo
nų dolerių.

Parduodamoji teritorija 
turinti aplink 250.000 ketv. 
mylių ir 4 mylijonus gy
ventojų.

(priežasties ir nesutikimai 
gyvuoja taip Graikijos ir 
Bulgarijos. Dar pasakoja
ma, kad Graikija įkalbanti 
turkams nesitaikyti su Bul
garija ir pradėti karą iš- 
naujo, tuomet ii* Graikija 
stotų turkų pusėn.

Iš Bielgrado Londonan 
pranešta, kad Serbija su 
Bulgarija padariusios trak
tatą kita kitą gelbėti prieš 
Austrijos įsiveržimą. Ser
bija bulgarams atiduodanti 
vakarinę Makedoniją su 
svarbesniais miestais, gi 
bulgarai pažadėję jai “pa
skolinti” 300.000 kariuome
nės, jei Austrija mėgintų 
ant jos užpulti. Bet vis tik 
daleidimai.

Liglaikinės Albanijos val
džios perstatytojas, Ismail 
Kemal, tomis dienomis Lon
done apreiškęs, jogei jis no
rėtų labai, kad Albanijos 
karaliumi paliktų pulkinin
kas Roosevelt ir tame reika
le pradėta tarybos. Visgi 
tai nepaprasta sensacija.

jom iš Albanijos ir sugrįž
ti į dabartinės Turkijos sie
nas. Nuo to, ar juodu pa
klausys įsakymo, prigulės 
sandaros reikalas. Jei juo
du paklausytų, tada Itali
jos ir Austrijos ekspedici
ja į Albaniją paliktų ne
reikalinga ir aštrus krizis 
butų užgniaužtas.

Priešingai tai žiniai iš 
Kolonijos rašoma, kad Ita
lija su Austrija, kaip ten 
nebūtų, visvien nuspren- 
džiusi pasiųsti savo armiji 
Albanijon tvarkos įvestų. 
Austrija pastatė ant savo, 
černogorus iš Skutari išva
rė, kad sau prisitaisius ge
resnę ten dirvą. Šiandie, į 
visus reikalus niekšybė ir 
suktybe maišoma. Ir tas 
leistina, nes tai “legalia” 
pasielgimas, kai kad “lega
li” darbas kovos lauke sker
sti žmones.

Tame reikale tarpinin
kauja bankininkų firma 
Speyer & Co.

Lenkai persekiojami. Po 
smarkių ginčų Vokietijos 
parlamentas priėmęs įsta
tymų sumanymą, sulyg ku
rio busiąs stiprinamas vo
kiškasis elementas Prūsų 
vakaruose ir Poznaniuj. 
Tam tikslui bus išleista 230 
milijonų markių. Už šį su
manymą balsavo konserva- 
tistai ir nacional-liberalai, 
prieš — centras, lenkai, pro- 
gresistai ir socialistai. Su
manymas priimta, nes už jį 
buvo dauguma balsų. Va
dinasi, lenkams išnaujo ten 
grasiąs pavojus.

Suimtas. Maskvoje delei 
Lenos žudynių paminėjimo 
suimta arti 10.000 darbi
ninkų!
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Žinios iš Lietuvos.

UKMERGE.
(Kauno gub.)

Gegužės 2 (15) d. aps
kelbta čia licitacija Bečą 
arba Karonilavo dvaro, kurs 
prigulįs Stolipinui Alek
sandrui Arkudijo sunui, 
“Novoje Vrem.” bendra
darbiui ir buvusio ministe- 
rio pirmininko tikram bro
liui.

SKAPIŠKIS.
Nesenai, vieną dieną iš 

Širbiškią sodž. atėjo į Ska
piškį moteriškė su savo 
dukterim pas žydą vilnų su- 
sikaršti. Joms besirengiant 
prie darbo, vienas juokda
rys žydelis paklausė: ar ne
bijot, girdi, kad jus žydai 
papjautą, juk Velykos ne
toli? Moterėlėms bedirbant, 
pradėjo jas baimė imti: o 
jaigu tai tiesa, ką žydas sa
kė. Juo tolyn, juo labyn ė- 
mė baimė “šviesias” mote
rėles. Leidos bėgti iš žydo 
trobos; ant greitąjį! negalė
jo atidaryt durą, tat šoko 
lauk per langą. Bėgdamos 
per miestelį, šaukė, kad žy
dai jas pjauti norėję. Susi
bėgę žmonės jau buvo besi
rengią žydą mušti. Bet gė
liau ištyrę dalyką pamatę, 
kad nieko intariamo nėra, 
o moterėlėms tik iš baimės 
tokios nesąmonės į galvą a- 
tėjusios. Tamsus pas mus 
žmonės, tat ir visokiems 
prietarams tiki.

Biliūnuos esąs.

GARLEVA.
(Suvaiką gub.).

Garleva nedidelis mieste
lis, kuriame yra kataliku ir 
liuterių bažnyčios, sinagoga, 
trįs mokyklos, valsčiaus 
teismas, raštinė, pašto sky
rius, monopolius, traktie
rius, 7 aludės, 2 arbatnamiu, 
vaistinė. Gyvuoja čia ke
lios draugijos: 1) “Žiburio”. 
2) “Vyturio” vartotoju 
dr-ja, 3) “Blaivybės”, 4) 
Skolinamai taupomoji žy
du kasa, 5) Skolinamai-tau- 
pomoji krikščionią kasa, 6) 
"Gyvojo Ražančiaus Dr-ja.

r Anglijos karalius peržiū
rinėja savo kariuomenę. 
Sufragistės, sakoma, nus- 
prendžiusios pagriebti ka
ralių, tatai jis dabar labai 
saugojamas.

Uždaryta. Liflandijos 
gubernatoriaus įsakymu 
Dorpate uždaryta viena se
niausią ir darbščiausią estą 
blaivybės draugija, kuri va
dinosi “Karskuse Sober”. 
Burliokams blaivybė nepa
tinka.

Sankrovos tai tik dvi lietu
vių rankose, visos kitos ki- 
tataučią.

Nesenai “Blaivybės” 
draugija pirko namus, už 
kuriuos mokėjo 1500 rb. ir 
intaisymas atsiėjo irgi tūk
stantis rubliu. Tuose na
muose yra “Blaivybės” ar
batinė, skaitykla. Arbatinė 
ir skaitykla nutarusios iš
sirašyti lietuviu laikraščiu. 
Gaila tik, kad tie guli 
spintoje sudėti, ant ku
rios kraunama duona, pils
toma arbata. Kad žmogus, 
atėjęs ir norėtum paskaity
ti, tai sunku prie tu laikraš
čiu prieiti.

S. Jokubauskas.

AKNYSTA.
(Zarasu pav.).

Nors musą vaisčius ir ne- 
perdidelis, bet tmi tris mo
kyklas: vieną pačiam Ak- 
nysos miestelyje, dviklesė, 
kitos dvi yra abypusiai Aa 
(Nemunėlio); viena ją — 
priklauso lietuviams, kita — 
latviams. Nors toje pusėj, 
kur lietuviu mokykla to 
valsčiaus ūkininką nedaug 
tėra, bet mokykla kimšte- 
prikimšta, nes priimami vai
kučiai ir iš kito valsčiaus.

Lietuvią mokykla savo 
namo pakol neturi, bet kaip 
pasirodo, mes net mokyklos 
neužilgo gal neteksime. Mat, 
dalykas toks: musu moky
kla įsteigta valdžios lėšomis, 
bet valdžia įsteigė ją tik ta 
sąlyga, jog valstiečiai duo
sią dovanai žemės dešimti
nę, kad ant jos pastačius 
mokyklos namą. Tasai i:- 
kininkas. (latvis), pas kurį 
dabar yra mokykla, p įsi
žadėjo duoti žemės, bet da
bar atsisakė. Tuomet k' "i 
Barsčią kaimo ūkininkai 
sutiko duot žemės, bet ir 
vėl kliūtis — vienas -š ją 
nesutinka, nors-žemės kiek
vienam ir nedaug duoti pi i- 
sieina. Gaila. Del vieno u- 
kininko valsčius gal netekti 
mokyklos. O ir mokytoją 
lietuvį turėjome, kurs *»• 
vaikučius lietuviškai pamo

kindavo, ir patiems juos 
lietuviškai namieje jau mo
kyti nereikėdavo.

Barštis iš Barščią.

PANEVĖŽYS.
Ūkio paroda.

Kaip ir 1900 bei 1910 me
tais, taip ir šiemet Kauno 
Ūkiškosios Draugijos Pa
nevėžio skyrius taiso ūkio 
parodą Panevėžyje. Paro
doj bus šie skyriai: 1) ar- 
klią;- 2) galviju; 3) aviu, 
kiaulių; paukščią, bičių ir 
žuvų; 4) ūkininką pramo
nės; 5) pienininkąvimo; 6) 
ūkio prietaisu bei mašiną; 
7) rankdarbių; 8) girinįn- 
kystės ir medžiojimo; 9) 
pramonės, turinčios rysią 
su ūkininkavimu, ir 10) į- 
rankią be konkurso.

Paroda bus tris dienas: 
gegužės 26, 27 ir 28 dieną 
sulig senojo stiliaus (8, 9 ir. 
10 d. birželio sulig naujojo 
st.). Parodos pirmininku y- 
ra Karolius Bistramas iš 
Upytės, vyriausiuoju pa
rodos komisorium g. Hen
rikas Jesienskis iš Nevež- 
ninkų.

Valstiečiams, išstačiu- 
siems parodoj arklius, gal
vijus arba taip kokius rank
darbius, už vietą mokėti ne
reikės. Dovanomis gi val
stiečiai naudosis lygiai su 
visais kitais.

Norintieji gauti progra
mą, blanką ar šiaip kokiu 
žinučių, raštu tur kreipties 
šiuo adresu: Panevėžys, Pa
rodos komitetui.

Asmeniškai žinią suteikia 
parodos komiteto sekreto
rius g. Jonas Balčikonis 
Panevėžyje, banko butas.

LINKUVA.
Linkuvos miestelis (Pa

nevėžio pav.) nedidelis, yra 
bažnyčia, valsčius, var
totoju krautuvė, 2 klesė 
mokykla ir antra mergai
čių, kur mokytojauja rusė; 
yra paštas, monopolis, trak
tierius, 14 aludžią ir Ma- 
stauskio arbatnamis. Sek
madieniais ir turgaus die
nomis — tai pilna mieste
lyje girtuoklių, aludės ūžia; 
geria visokio amžiaus vy
rai ir moterėlės, paskui pe
šasi, mušasi, kitus primušę 

vos tik gyvus paleidžia. O 
skaityti laikraščių jaunimas 
nelabai imąsi; skaitančio j au- 
nimo pas mus neperdaug. 
Daugiaufeia sukaitomas pas 
mus “Liet. frUk.”, “Rygos 
Naujienos”. Kas laikraščius 
mėgsta skaityti, tas nesipe
ša, bet maža skaitančią. 
“'Blaivybės” skyrią irgi tu
rime. Šiemet ketina parū
pint salę susirinkimams ir 
vakarams. Taippat jau se
nai rūpinamasi arbatnamį 
inkurti.

Barzda.

ARIOGALA.
(Kauno pav.).

Kovo 20 d.; kaip sako, nuo 
papirosą ištiko ugnelė. Į 15 
minučių užsidegė 9 kluo
nai, tik dideliu vargu ug
niagesiams pasisekę ugnis 
sulaikyti. Mat, ugnies gesi
nami įrankiai pas mus di
delėj betvarkėje laikomi.

Dubisa.

NAUJIEJI VIENUOLIAI.
Vidaus reikalą ministe

rija leido į Kretingos ber
nardiną vienuolyną stoti 
kun. Pr. Burnini, Laukuvos 
klebonui, kun. Z. Živatkaus- 
kiui, Pašvitinio klebonui, ir 
džiakonui kun. Juozapavi
čiui, buvusiam Zlabiškią 
kamendoriui. Be to vidaus 
reik, ministerija leido Kra- 
kią moterų vienuolynan į- 
stoti Vandai Macienskaičiai 
ir Natalijai Vasilevskaitei.

“L. Ž.”

KOVA su elgetavimu.
Vilniaus miesto pavargė

liu globos komitetas nese
nai išleido tam tikrus bo
nus (kuponus) duoti elge
toms vietoiypinigu. Už tuos 
bonus padegėliai galėsią 
gauti kai-kuriose sankrovo
se maisto ir kas gyvenimui 
būtinai reikalinga. Dabar 
tasai komitetas išleido są
rašą komiteto narią, pas 
kuriuos norintieji gali įsi
gyti už tam tikrą mokesnį 
tą boną, taip-pat sąrašą tu 
sankrovą, kur sulig tų boną 
busią išduodami maisto da
lykai.
BYLA DEL TURKO UŽ

MUŠIMO.
Kaip savo laiku rašėme, 

Antakalnyje nežinomi pik
tadariai užmušę turką kep- 
tuvininką. Intarta kelius 
kazokus iš gretimos kazar- 
mės, kurie tą naktį buvę 
sargyboje ir pas kuriuos 
rasta tą dieną pavogtą iš 
tos keptuvės bandeliu. Ba
landžio 2 dieną Vilniaus ka
ro apygardos teismas svars
tė tą kazoką bylą; kaltina
mi buvo išviso 4 kazokai. 
Teismas neišrado tikrą pri
rodymą, kad jie užmušę 
turką ir nuteisė juos tik už 
savavalį apleidimą sargy
bos ir vagystę. Nuteistieji 
gavo nuo 1 metą ir 8 mėne
siu baudžiamojo batalijono 
ligi 1 nlėnesio 4 dieną ka
riuomenė kalėjimo.' s < U______
VII LIETUVIU DAILĖS

Paroda.
Šiųmetinė "arba VII iš ei

les lietlįvią dailės paroda 
rengiama? gegužės mėnesyj.

Į parodą !Bus priimami 
lietuviudaifininką tvėri
mai, būtent,* įvairiausią ru
siu originaliniai paveikslai 
ir piešiniai,' architektūros 
sumanymai, skulptūros dar
bai, o taip-pat visokie vei
kalai, kuriuose dailė yra pri
taikinta prie amatą.

Kaip ir kas metai, šiųme
tinėj parodoje bus išstatyti 
ir musą kaimiečiu gražus 
dirbiniai. t

Į šį skyrią yra priima
mi:

1. Įvairus raštais padai
linti ar taip gražiai padirb
ti iš medžio ir kitos medžia
gos daiktai, kaip tai: kry
želiai, smuikeliai, dėžutės, 
lazdos, linijos, klumpės (že- 
maičią), kultuvės, šaukštai, 
spaustukai riešutams, kuo- 
delnyčios (verpsto lentelės), 
kanklės ir kiti muzikaliniai 
instrumentai, puodžių dir
biniai, originaliniai rakan
dai, kaip skrynės, stalai, 
suoleliai ir t. p.

2. Įvairiausi audimai: lo
vatiesės rankšluosčiai, sta- 
ladengtės, prijuostės (kai
šytinės ir rinktinės), seno
biniais raštais austi sijonai 
(gali būti nepasiuti), juos
tos ir t. t.

3. Išsiuvinėjimai, senobi
niai mezginiai (surezgioti 
pirštais), karieliniai kaspy- 
nai' žiedai iš ašutą, šiaudi
niai darbeliai, iškarpymai 
iš poperio ir t. p.

4. Piešiniai ar fotografi
jos indomią lietuvišką (ne 
svetimuose stiliuose pasta
tytą) trobesią, bažnyčią, 
varpinyčių, kryžių, pamin
klą, ar bent ją dalią.

Kas iš sodžių siąs paro- 
don daiktus, teatkreipia do- 
mą į tai, kad daiktai butą 
tikrai dailąs, ar savo raštu, 
ar spalvomis, ar forma. Rei
kalinga, kad parodon siun
čiamieji daiktai butą mū
siški, lietuviški, savotiški. 
Nereikia tokią, kurie pada
ryti sekant pabrikiniais pa
vyzdžiais, ar tai audimuose, 
ar tai medžio dirbiniuose.

Prie kiekvieno daikto tu
ri būti prikabinta kortelė su 
užrašu: kas darbą dirbo 
(vardas, pavardė ir adre
sas), paties darbo už vardi
jimas ir jo kaina.

Daiktai parodon priima
mi ligi gegužės 1 (14) die
nos.

Jei daiktas bus parodoje 
išstatytas, jo siuntimą at
gal apmokės Dailės Draugi
ja.

Adresas siunčiant paro
don daiktus toks: Vilnius, 
Zavalna g. 15 — 11. Lietu
vią Dailės Draugijai.

Siunčiant daiktus paro
don prašome neužmiršti ir 
muziejaus. Kiekvienas gra
žus daiktas, ypač senobinis, 
kuris taukiai buna jau ne
vartojamas-, bus priimtas 
su didžiausiu dėkingumu. J

Už gražiausius sodiečią 
daiktus, kurie bus išstatyti 
šioje parodoje, L. Dailės 
Draugija, kaip ir praėju
siais metais, skirs nuo savęs 
dovaną. -

L. Dailės Draugijos Val
dyba,

“V.”

Gerai jiems. Kievo žydai, 
kad nors kuomi paminėjus 
Romanovą jubilieją, norėjo 
pastatyti ten naują sinago
gą ir pavadinti ją Romano
vą vardu. Bet vidaus da
lyką ministerija jiems tai 
daryti neleido.

Orlaivystės įstatymai. 
Francija bus pirmutine ša
lim, kuri turės orlaivystės 
įstatymus, kuriems projek
tas jau induotas parlamen
tam Svarbiausiai projekte 
atkreipiama doma, kad lak- 
stytuvai butu inspektorią 
peržiūrimi, kad lakūnėj tu
rėtų leidimus ir, kad aut ne
kuriu šalies distriktą butą 
uždrausta skraidyti. Fran- 
cijoj šiais laikais randasi 1.- 
300 visokios pušies aeropla
nu-

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Tamošiukas ir broliukas.
Tamošiuko motina nupir

ko jam šiupelaitę ir pasiun
tė drauge su jaunesniuoju 
broliuku į smiltyną, kad ten 
bekasinėdamu žaistą ir įsa
kė:

—Prižiūrėk gerai broliu
ką, kad jo niekas nenu
skriaustą ir neužgautą!

Po valandėlės motina, iš
girdusi vaiką verkiant, at
bėgusi klausinėja:

— Del Dievo mieliausio, 
kasgi pasidarė, Tamošėli, 
pasakyk? — Ir pati stengė
si nutildyti vaiką.

— Mamytė liepei saugoti 
vaiką, kad jo kas nenu
skriaustą, tai aš pamatęs 
musę užsitūpusią kandant 
jam galvutę, kai rėžiau šiu- 
pelaite, tai ji net susiplojo! 
— atsakė pasididžiuodamas 
Tamošiukas.

Apsisaugojimas.
Vaikas vaistą sankrovon 

atėjęs paduoda bonkelę ir 
prašo:

— Prašau duoti štuopą al
koholio žibinimui, bet mama 
prašė, kad tasai alkoholis 
smirdėtą, nes kitaip tėtė jį 
išgers...

Taip jai išrodė.
Maža mergaitė, lankyda- 

mosi su savo tėvais pas dė
dę daktarą, pirmą sykį pa
matė jo kabinete žmogaus 
kaulus (skeletą) ir tuojaus 
nusistebėjus paklausė:

— Kas čia do kibinklai ?
— Tai yra mirusiojo žmo

gaus kaulai! — paaiškino 
jai.

Mergaitė gerai visą ske
letą apžiurėjus, lyg netikė
dama, nedrąsiai paklausė:

— Ar tai tik mėsos eina 
anan svietan?

Turbut kas atsitiko.
Viename miestelyj Rau- 

las apipasakojo teisme, 
kaip jo draugas Baltrus bu
vo ant geležinkelio trauki
niu užmuštas.

— Na, kad mudu sykį su 
Raulu išsigėrę ėjova gele
žinkeliu ir aš išgirdau švil
piant, tada aš tuojaus nušo
kau nuo geležinkelio ir dai
liausi, kur dingo Baltrus, bet 
aš jo niekur nematydamas 
pagalvojau sau: gal jis nu
važiavo! Einu savo keliu to
lyn, žiūriu Baltraus kepurė, 

* lar toliau viena koja, paskui 
kita; paskui viena ranka, to
liau kita; dar toliau — gal
va guli, o jo paties nesimato. 
Na, sakau, turbut su Bal
trum kas atsitiko, kad jo 
niekur nesimato.

KAIP PAIMTA ADRIA. ’ 
NOPOLIS.

Vienas turkiškas oficie- 
ras iš Šukri-pašos štabo, 
“Berliner Tageblatt” kores
pondentui apsakė sekančias 
smulkmenas apie Adriano- 
polio paėmimą.

Tvirtumos įgula susidėjo 
iš 7 diviziją ii’ turėjo 620 
visokios rūšies kanuoliu.

Kariuomenė valgio turėjo 
pakaktinai. Tik paskutinė
mis dienomis, prieš pat tvir
tumos puolimą, kareiviams 
buvo mažiau valgio duoda
ma. Tarp kareivią nebuvo 
jokią epidemiją, tik tarp 
šiaip gyventojų buvo keli 
cholera susirgimai.

Ligi paskutiniu dieną 
tarp kareiviu ir gyventoją 
viešpatavo ramybė. Bom
bardavimas miestui labai 
mažai jeibią padarė. Te- 
čiau kanuoliu šoviniai suga
dino kelis mečetus, o svar
biausia ir Šėlimo puikaus 
mečeto portiką.

Nakčia į kovo 26 d. talki
ninkai baisiai užpuolė ryti
nius fortus. Lygia dalimi vi
somis pusėmis išsigirdo ka
nuoliu griausmai.

Gyventojai iš baimės kuo
ne pašėlo. Žemė ir namai 
drebėjo. Žmonės išbėgiojo 
ant gatvių, nežinodami kur, 
pasidėti.

Tame abelname pragare 
tik vienas žmogus nepametė 
šalto kraujo: Šukri-paša, 
Adrianopolio apgynėjas. Jis 
visur sukinėjosi ir skatino 
prie drąsos. Tasai baisus 
antpuolimas tęsėsi 58 va
landas.

Kuomet artinosi paskuti
nis bulgarą antpuolis, gy
ventojus apėmė neapsakoma 
baimė.

Kada šukri-paša pamatė 
neišlaikomybę, apie tai pra
nešė bevieliu telegrafu Kon
stantinopoliu. Paskui su- 
plaišino telegrafo aparatą 
ir amunicijos su valgiu vi
sus sandelius.

Bulgarai miestan įsiver
žė 10 vai. ryte, šukri-paša 
liepė iškabinti baltą Vėluvą, 
bet podraug liepė dar gin
ties. Neužilgo išgirsta, kad 
Šukri-paša pasidavęs.

Paimta nelaisvėn 51.800 
turku kareivių ir oficierių.

Kaizerio kelionė. Iš Ber
lyno rašoma, kad Vokietijos 
kaizeris šiais metais išsiren
gsiąs kelionėn į rytinę Afri
ką. Kokiu tikslu jis ten ke
liausiąs, nežinia.
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jaukiama didžiausio uzde-
rėjimo.
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Washington. Savo, gegu
žio mėnesio pranešime, Ag
rikultūros Departamentas 
pranašauja šiems metams 
didžiausią užderėjimą žie
minių Javų visoj Suvienyti! 
Valstijų historijoj. Visi da
bar javai išrodą kuogeriau- 
siai. Pagal mokytų agrono
mų išrokavimą, praeitais 
1912 metais, pradžioj gegu
žio mėnesio, javai išrodė 
duosią 81.000.000 bušelių 
Ohio, Indiana ir Illinois val
stijose. Šiemet nurodo busią 
tose valstijose apie 30.000. 
000 bušeliais daugiau. Kan
sas, Nebraska ir Oklahoma 
duosiančios šiemet apie 200. 
000.000 bušelių. Pernai šiuo 
laiku išrodė duosiančios tik 
apie 162.000.000.

Išviso Suvienytose Valsti
jose žieminių javų busią 513. 
571.000 bušelių. Pernai ge
gužio pradžioj tepranašau- 
ta 370.000.000bušelių.Ištikro 
pernai Dėdė Samas prikūlė 
400.000.000 bušeliu žieminiu 
javų. Be abejonės, iki p ju
tęs dar gali visokių nepa- 
laimių atsitikti. Bet spren
džiant pagal tai, kaip javai 
dabar išrodo, tai laukiama 
gausiausio užderėjimo. Iš 
netolimos praeities metų,ge
riausias užderėsimas buvo 
1906 metais. Tuomet šioj 
šalyj prikulta apie 492.000. 
000 bušelių.

Šiemet laukiama taip-gi 
gausaus užderėjimo vasari
nių javų. Pradžioj gegužio 
jau buvo išarta 67.2%. Per
nai tuo pat laiku tebuvo iš
arta 52.8%. Žemės apsėtos 
pernai pradžioj gegužio te
buvo 48.9%. Šiemet iki to 
laiko apsėta buvo 57%.

Žolė ir-gi netikėtinai gra
žiai išrodo. Nesvietiško už
derėjimo laukiama. Praei
tais metais g. prad. išveizė
jo busią šieno 4.744.000 to
nų. Šiems metams lemiama 
10.828.000 tonų. Neužmato
mi ganyklų plotai esą ap
dengti puikia, sultinga žole.

Nunuodijo del poSmertinės.
Spokane, Wash. Nekoki 

Mary Johnson liko suareš
tuota. Ji apkaltinama už 
nužudymą sunaus, 26 metų 
amžiaus. Sūnūs prigulėjo 
prie kelių pašelpinių drau
gijų ir posmertinė buvo jai 
užrašyta. Gydytojas, apžiū
rėjęs lavoną, pripažino, kad 

. American.
Teka šiaudinių skrybėlių saulė.

jis nunuodytas.. Buvo intar- 
ta motina ir suareštuota.

Muito bilius perėjo atstovų 
rūme.

Washington, D. C. Bilius, 
sumažinantis muitus, atsto
vų rūme perėjo gegužio 8 d. 
Už balsavo 281, prieš 199. 
Penki demokratai balsavo 
prieš bilių, nors sumažinti 
muitus yra demokratų su
manymas. Balsavusieji de
mokratai prieš bilių yra iš 
Louisianos ir jiems netiko 
tas, kad muitas ant cukraus 
liko numažintas iki 25%, o 
po trijų metų eis be muito. 
Biliuj perėjus, tarp demo
kratų kilo džiaugsmas ii’ jie 
linksmai apleido kongreso 
salę.

Dabar bilius paduotas se
natui. Senato republikonai 
rengiasi smarkiai kovoti 
prieš bilių. Iš pirmos dienos 
karšti debatai užgimė. Se
natorius Thomas perskaitė 
iškarpą iš laikraščio iš 
Troy, N. Y., kur darbininkas 
marškinių kompanijos guo
džiasi, kad darbdaviai jau 
pradeda grasinti algų nu- 
mušimu ir rūpinasi, kad 
darbininkai protestuotų 
prieš bilių. Nuo savęs dadė- 
damas pasakė, kad jokių 
gerų vaisių jokiu budu ne
galima tikėtis iš muito su
mažinimo. Senatorius Pen
rose patarė pavesti bilių fin- 
nansų komisijai ir klausyti 
žmonių nuomonės. Pagal jį, 
visuomenė nesanti prielanki 
muito sumažinimui. Senato 
nubalsavimas gali prasitęs
ti iki rugpj. mėnesio, nes 
dabar prasideda dyklaikis, 
kurs tęsis iki birželio 1 d. 
Nuo minėtos dienos senatas 
pradės debatuoti.

Kivirčai su Japonija.
Washington, D. C. 1907 

m. Kalifornija bandė išleis
ti įstatymą, išskiriantį japo
nu vaikus iš mokvklų. Da- v v v
bar ši valstija del kito da
lyko pradėjo erzinti japo
nus. Valstijinė legislatura 
sumanė bilių, uždraudžian
tį japonams turėti nuosavy
bėj žemę. Baronas Chinda, 
japonų ambasadorius Wa
shin gtone, užprotestavo
prieš bilių ir atkreipė atidą 
į sutartį, padarytą 1911 m., 
pagal kurią japonams da- 
leista Suvienytose Valstijo
se turėti nuosavybę. Balan
džio 23 d., Wm. J. Bryan, 
valstijinis sekretorius, va

žiavo į Sacramento dąly- 
kams sutvarkyti. Bet vos 
sekretoriui pasitraukus iš 
Kalifornijos, legislatura 
svarstė bilių ir perleido. Da
bar tik reikia, kad valstijos 
gubernatorius pasirašytų. 
Tuomet bilius stotų įstaty
mu. Taip dalykams esant, 
gegužio 9 d. Japonijos am
basadorius formaliai užpro
testavo prieš bilių. Matyt, 
protestas rimtas buvo, kad 
sujudino Washington© val
džią. Tokie kivirčai ir ne
draugiškumai kilo vien del 
to, kad kaliforniečiams ne
patinka, kad japonai sodin
tų bulves.

Friedmanno vaistas be ver
tės.

Washington, D. C. Liko 
pagarsintas oficiali s prane
šimas kas link Friedmanno 
išrasto vaisto prieš džiovą. 
Oficialiai pranešama, kad 
minėtasai vaistas neduoda 
pranašautų vaisių ir gydy
mui neturįs vertės.

' Tris žmonės žuvo.
Buffalo, N. Y. Buvo užsi

degusios aklydės Crandall 
Horse kompanijos. Sudegė 
no jų lavonas tegalėjo butiš- 
prie to tris žmonės. Tik vie- 
trauktas iš liepsnos. Nuo
stolių apie $10.000.

Motinų kongresas.
Jocksonville, III. Keturio

liktas metinis Illinois mo
tinų kongresas prasidėjo. 
Iš visų valstijos kraštų su
važiavo 60 delegačių. Šie
met delegačių buvo daugiau, 
negu bile kokį kitą metą 
praeityj. Chicagietė p. Ma
ry Blomer Page pirmoj sesi
joj kalbėjo temoj : “Draugi
jos pareigos linkui jaunos 
moteries.” Lieut-Gov. O’Ha
ra kalbėjo apie Illinois se
nato baltosios vergijos ko- 
misiją.

Mirė nuo karščio.
Celveland, O. Gegužio 5 d. 

tris žmonės mirė nuo didžio 
karščio. Tai buvusi kar
ščiausia gegužio 5 d. per 42 
metu. Temperatūra paikin
si iki 96.

Palaidojimo rubai sudegė.
Decatur, Ill. Nekoki Sa

rah Dawdy, 80 metų am
žiaus, pasisiuvo sau palai
dojimo rubus. Bet užsidegė 
namai ir sudegė namai ir 
rubai. Ji kaltina vyrą už pa
degimą.

Krasos viršininkų kvotimai.
Washington, Generalis 

krasų viršininkas Burleson, 
mano, kad reikia pašaukti 
prie kvotimų nekuriu pačtų 
viršininkus, kurie papuolę 
be tam tikro prisirengimo. į 
tas vietas Roosevelto ir 
Tafto prezidentavimo metų. 
Tokiu viršininkų esą apie 
50.000.

Juodukės palaidojimą nu
spręs Supreme Court.

Washington, D. C. Neko 
kis juodukas Gaskill palai
dojo savo keturis sūnūs Fo
rest Home kapinėse, 
tarp 1890 ir 1906 m. Praei
tais metais mirė jo moteris. 
Kapinių valdyba atsisakė 
leisti ją palaidoti tose pat 
kapinėse, kur vaikai ilsisi. 
Nes 1907 m. buvo išleistas 
įstatymas nelaidoti juodu
kus su baltaisiais vienose 
kapinėse. Gaskil kreipėsi į 
vietinį, paskui į valstijinį 
teismą. Abiejose vietose jo 
prašymai buvo atmesti. Tuo
met Gaskill kreipėsi į Sup
reme Court Washingtone.

TRUPUTIS APIE SUV. 
VALSTIJŲ VALDŽIĄ.
Visiems žinoma, kad šios 

šalies gyventojai valdosi

“ —6 I: y ~
Ten jo byla bwwiagrineja- 
ma. Tuo tarpu jo . nubusi pa
ti guli Waldheniij papinių 
skiepe, ,r

1 b£»
Kūno dalelės augą, ..mirus 

organizmuL.įv
Washington. :(5ia ^atsibu

vusiame daktarų-} įrj chirur
gų kongrese, tarp .daug kitų 
dalykų buvo apšnekama a- 
pie gyvūnų kūno dalelių au
gimą, organizmui mirus. 
Kiekvienam žinoma, kad gy
vatės atidalyta nuo kimo 
uodega ilgai kruta, ir tokiu 
budu, parodo gyvybės ženk
lus. Nekuriu buvo darodi- 
nėjama, kad ir .-ygsų gyvūnų 
ir žmogaus kūno dalelės tū
lam laipsnyj parodo gyvy
bės ženklus. Prof. Yale uni
versiteto Boss G, Harrison 
darodinėjo, kad tinkamose 
aplinkybėse, žmogaus ir kitų 
gyvūnų kimo audeklo dale
lės, atidalytos nuo kūno, ga
lėtų gyventi ir augti tiek, 
kiek ta pat dalelė butų gy
venusi organizme.

Daug avių sudegė. .
Detroit, Mich. 250 avių 

sudegė Michigan Central 
Stock yarduose. Nuostolių 
$195.000. Manoma, tai bu
vęs padegimas.

Straikininkų susirėmimas 
su policija.

Syracuse, N. Y.; Ištiko 
baisus susirėmimas straiki
ninkų su policija. 1® asme
nų sužeista, 7 jų polician- 
tai.

Susirėmimas prasidėjo, 
kuomet straikininkal-italai 
pradėjo priešginiauti darbi
ninkams, vežusiems ‘ gatve 
seną medinį narną: Susirėmė 
50 polic. su apie 500 straiki
ninkų . Straikihihk fti ’svaidė 
plytas į policiaJfitii&’S Buvo 
pašaukta miliciją it pama
ži straikininkai liko išvai
kyti. 2 straikininkų sunkiai 
sužeisti, 8 lengviau.

Pakėlė algą.
St. Louis. 900 metginoms, 

dirbančioms prie telefono ir 
telegrafo kompanijbs, liko 
pakelta alga 24%, arba $80 
daugiau kiekvienai metuo
se. Beto, kiekvieną'mergina 
vieną dieną savaitėje turės 
liuosą.

Žuvo orlaivinįnkas.
Akron, O. Chas. Carlsono 

mašina sugedo ir krito su 
savo orlaiviu iš augštumos 
200 pėdų. Mašina sutraiškė 
jo kūną.'

Policiantas pašautas.
Paterson, N. J. Policija 

buvo susirėmusi su straiki- 
ninkais. Vienas policiantas 
gavo kulipką į koją, antras 
buvo parblokštas. Policija 
vaikė 300 straikininkų. Še
ši, skaudžiai apmušti darbi
ninkai, liko areštuoti.

Nusižudė, . įj
Annapolis, MJ. Laivyno 

oficieris R. Hill, 28 metų se
nas, buvo rastas negyvas su 
peršauta širdim. Apžiūrėjęs 
daktaras pripažįųp, lįad nu
sižudė. Jis tik buvo įgrį
žęs iš Washington, kur ma
tėsi su savo numylčtjne P. 
H. Erwin. Tuo t^rpu/jo nu
mylėtinė su sayo motina 
rengėsi važiuoti pas jį į An
napolis. Todėl niekas neži
no, kas do priežastis patžu- 
dystės.

per savo išrinktuosius at- 
stoyus; Šie atstovai neva 
pildo liaudies valią. Jie ne
va vykdina žmonių norus. 
Nekurie, tiki, kad ištikro 
čia yra pildoma liaudies va
lią ir vykdomi jos norai. 
Šnekama, kad čia laisvas 
kraštas, kiekvienas turi 
progą veikti, kaip jam pa
tinka, niekieno laisvė ne
varžoma.

Kitų vėl kalbama apie 
visuotiną šios šalies žmonių 
pavergimą. Priskaitoma ke
lintą desėtkų despotų, kurie 
esą žiauresni už Rusijos 
carą. Nurodoma, kad čia e- 
sąs aršesnis darbininkų iš
naudojimas, negu bile kokioj 
kitoj šalyj. Dirbtuvėj žmo
gus esąs it mašinos Sriubas 
arba boso pastumdėlis. Žmo
nių išrinktoji valdžia esan
ti pilna klastų ir suktybių, 
kapitalistų Įrankis.

Abi tuodvi nuomoni ne
gali- but teisingi, lygiai k lip 
žmogus- negali but dviejose 
vietose tuo pat laiku. Tuod- 
viejų nuomonių nei viena 
nėra visai teisinga ir nei vie
na nėra visali klaidinga. A- 
bi turi po teisybės grūdą. 
Asmenįs vienos ar kitos 
nuomonės daro tą klaidą, 
kad iš pusės arba dalies 
teisybės padaro čielą teisy
bę. Bešališkai žiūrint į šios 
šalies surėdymą, dalykas 
sekančiai išsiaiškina.

Geros valios valdžia žiu
ri, kad jos liaudžiai but su
teikta kuodaugiausiai lais
vės, Bet taip-gi rūpinasi, 
kad šalis nepavirstų į bet
varkę. Todėl -gera valdžia 
žiuri, kad jos išduotieji i- 
statymai visų but prideren- 
čiai pildomi. Todėl valdžios 
rūpestis ir sukasi tarp lais 
vės ir tvarkos. -Žiuri, kad į- 
statymais nesuvaržius per
daug žmonių laisvę ir kad, 
duodant perdaug laisvės, 
nepavertus šalies į betvar
kę.
' Kuomet apie 150 metų 
atgal šios šalies gyventojai 
kovojo už neprigulmybę ir 
laisvę," jie manė, kad žmo
nėms, labai mažai tereikią 
valdymo. Šios šalies konsti
tucijos tvėrėjai buvo per
siėmę individualizmo idėo- 
mis. Jiė tikėjo, kad didžiau
sias žmogaus gyvenime rei
kalas yra proga, manė, kad 
žmogaus galios išsiplės ir 
jo dovanos apsireikš kartą 
jis bus-paliudsdtas nuo var
žymo įstatymais ir prašali
nus .iš draugijos netikusius 
įsigyvėnusiuš7" papročius, 
kohvencionališkumą. Tai
gi; ant plačios laisvės pama
tų. ir liko ..sutverta šios ša- 
lies lėvaldžia.. ė Toki valdžia 
tureja platn bandymo lau
ką. _Josl vaisiai dabar pa
aiškėjo."!' Matome aiškiai, 
kad-laisvė nėra tai viskas, 
ko .ėžndiiėmš -. reikia. Šioj 
laisvoj šalyj valdžia sugedo, 
stipresnieji mindžioja silp
nesniuosius,. nevidonai-kapi- 
talaf auga ačių plačiai lais
vei, ' pinigai nustelbia viską 
ir smaugia Visus. Laisvė 
buvo" patogi dirva paverg
ti silpnėsniuOsius. Progos 
liko stipresniųjų paglemž
tos. Laisvė' stojo parankiu 
pavergimo:, žodžių. Vienu 
žodžiu šios šalies, laisvė pik
tam sunaudota.' Dabar tos 
atimtos nuo' žmonių progos 
turi blit :jiems sugrąžintos. 
Tai nereiškia, kad laisvę rei
kėtų aprubežiuoti, o tik rei
kia nekuriu sauvalių suma
išyti. Laisvė yra geras 
daiktas. Yra gerai žmogui 
būti ueprigulmingu, stovė
ti ant savo . kojų. Bet lais
vė be t, lū’koš yra maišatis. 

Iš kitos pusės, tvarka be 
laisves,, kaip ji neišžiurėtų 
išdidi, yra sausa, sugedusi 
iš vidaus ir griūva delei gy
vybės stokos.

Dabar šioj šalyj matoma 
tendencija pažaboti sauva- 
lininkus. Norima kontro
liuoti didžiausias korporaci
jas, trustus, kompanijas, 
kad tuomi apsaugojus žmo
nės nuo begėdiško išnaudo
jime.

Kodėl jis be kepurės.
Žmogelis, nusiėmęs kepu

rę, varė kiaulių pulką. Ki
tas žmogelis, sutikęs jį ir 
matydamas, kad kepurę ne
šasi rankoje, paklausė, ko
dėl jis neužsideda kepurės 
aut galvos. Juk tai, girdi, 
lig kvailas išrodai?

— Dėlto be kepurės, kad 
varau pono kiaules, nes kaip 
nenusiimu prieš poną kepu
rės, tai tuokart jis man tren
kia į žandą, kad net kepurė 
nusirita, tai bijau, kad ir jo 
kiaulės taip nepadarytų.

Daug pigiau.
Du kaimynai susisėdę 

kalbasi:
— Tavo moteris, kaip gir

dėjau, jau bus pusmetis kai 
serga. Ištiktųjų tai tau 
brangiai atsieina?

— O ne, ne! Kuomet ji 
sveika, tai jos parėdams ir 
visokiems tuštiems pareika
lavimams daug daugiau pi
nigų išeina, negu dabar dak
tarams, vaistams ir tarnai
tėms jos vietoje. O dar 
vienas svarbus dalykas, tai 
kuomet ji serga, tuomet pa
silsi mano galva nuo jos a- 
lasavojimo.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.00 su prisiuntimu.

Pastaraisiais laikais t.vpewrlter’iuose, jvVsti ątebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raides sustatytos kaip aiit geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir komęrcijinių 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.

------- / ..... ' ——",.............................. 1

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. PANELES
MARIJOS MĖNUO .. ................. 30c.

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

Puikinsią Karčema Waukegane!
Šaltas alus, gardi arielkele randasi

■ ■■■ : šitoj karčemoj. ........ ’
Taip-pat suteikiame visokius patarymus provų vedimą čionai ir Lietuvoj.

402 MARKET ST., WAKUEGAN, ILL.

Viduriu
Ligos

Visi gydytojai sutinka su 
tuom, kad didžiausia dalis jų 
pacientų—tai žm nes serganti 
vidurių ligomis. Neprileiskit 
prieito, kad jųsų viduriai išei
tų iš tvarkos ir tuomi nutai
sytą kelią kokiai nors pavojin
gai ligai.

Severos
Kartus Vynas 
V iduriams
(Severn’s Stomach Bitters)

Išves jus ant sveikatos kelio. 
Jis sustiprins jųsų pilvą, su
reguliuos virškinimo darbą. 
Suteiks taipgi sveiką normal} 
apetitą.

Kaina 81.00

REUMATYZMAS
neuralgija, susidaužimai, su
tinimai, paralitiški skausmai, 
subrinkimas gilių, sustingi
mas sąnarių arpa muskulų, 
padagra, traukučiai, strCnų 
skaudėjimas, skausmai krū
tinėj ir šone — reikalauja iš
laukinio vaisto pavydale gero 
linimento.

Severos Got= 
hardo Aliejus
(Severn's Gothard Oil)

yra patariamas ir vertas pa
tarimo, kaipo vaistas tokios 
rųeies skauduliams ir kenki
mams.

Kaina 50c.

Pas Aptiekorius. Klau- 
sik Severos vaisto ir rei
kalaukit, kad jums ji duo
tą. Jeigu jųsų aptiekorius 
negali jų pristatyt, orde- 
ruokit stačiai nuo mus

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA
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KATALIKAS

MOTERIS POLITIKOJE.

Moterių klausimas priguli 
prie dabarties visuomenės 
skaudulių. Visas klausi
mas tame, kur turi pasidėt 
moteriškosios, kurios netu
rėjo “laimės” už vyro ište
kėti, bet turi pačios save 
maitint, o tokių vis randas 
daugiau — taipogi kur turi 
šaukties užtarymo tos mo- 
terįs, kurios kenčia nuo ne
dorų vyrų didelius vargus. 

‘Kai kurios moterėlės sako, 
kad joms reikia tik suteikt 
lygias politikoje teises su 
vyrais ii- prileist prie parla
mentų ir valdiškų vietų, o 
tuokart moterįs išgausią sau 
priderančią padėjimą visuo
menėje ir gyvenimą savo 
pagerįsią.

Savo teisių Anglijos mo
terįs ieško net su pagelba vi
sokių riaušių ir kriminalui 
darbų, kitur gi, kaip antai 
Australijoje ir Suomijoje, 
kur vyriškiai, matyt, turi 
minkštesnes širdis — mote
rims jau liko suteiktos ly
gios politikos teisės. Iš 48 
valstijų, prigulinčių Suvie
nytoms Šiaurinės Amerikos 
Valstijoms, 10 valstijų įvedė 
jau ir moterims teisių ly
gybę politikoje, būtent val
dininkų rinkimuose. Dau
giausiai vakarų krašto vals- 
tijėlės pasirodė tokios gera
širdės. Pirmutinės suteikė 
moterims teisių lygybę šios 
valstijos: Wyoming, Utah, 
Colorado, 
shington, paskiau tos teisės 
liko praplatintos ant Cali
fornia, Arizona, Kansas, 
Michigan^ ir^Dregon. Kitose 
valstijose taippat plačiai a- 
gituojama už moterių tei
ses. Ir, riši, kas pama
nys, kad jau tose valstijose, 
kur moterįs gavo lygias tei
ses politikoje, viskas page
rėjo? Kur tau! angliški lai
kraščiai rašo, kad moterįs 
paprastai balsuoja taip, kaip 
jų vyrai nori, arba kaip lie
ka kokių politikierių pri
kalbintos. Tiktai pasididi
na balsų skaitlius ir pasi
daugina nereikalingas var
gas, rinkimų gi pasekmės 
mažai ką pasikeičia, nebent 

- pačių rinkimų tvarka iš pra
džios kiek padoresnė išrodo, 
bet užtat moterįs lengviau 
pasiduoda už vyriškius vi
sokioms apgaulėms ir suk
tybėms rinkimų metu.

O dabar pažiūrėkim, kaip 
moterių padėjimas išrodo 
tenai, kur moterįs esti ren
kamos į legislaturų atsto
vus. Štai Utaho valstijoje 
mokytojos tegauna 70% vy
rų mokytojų algos, tuo tar
pu Virginijos valstijoje mo
kytojos gauna 80%, India
na ir Missouri....valstijose
90% ir New Mexico 90 % 
vyrų mokytojų algos, nors 
šiose pastarose valstijose 
moterįs neturi teisių rinki
muose. . Wyomingo valsti
joje mokytojos gauna į mė
nesį algos .32 doleriais ma
žiaus už mokytojus. Okla
homa valstijoje skirtumas 
tarp 
terių mokytųjų algų yra 
6 dol.
Suvienytose Valstijose vi
dutiniškai imant mokytojos 
gauna algos 10 dol. mažiau, 
negu vyriškiai, tuo tarpu 
kad “moteriškose” valsti
jose moterių mokytojų pa
dėjimas kur-kas blogesnis, 
negu vyriškių: Utah valsti
joje dusyk blogesnis. Wy
oming trissyk blogesnis.

Idaho, ir Wa-

vyriškių ir mo-

Tas pat girdėt ir Australijo
je, kur moterįs turi balsa
vimo teises, mokytojos te
gauna algos nuo 400 —■ 1.- 
800 dol. metais, tuo tarpu 
vyrai mokytojai nuo 600 lig 
2.500 dol. metais.

Kas link vaikų darbo ap
saugos, Suvienytose Valsti
jose yra išleisti įstatymai, 
susidedanti iš 49 straipsnių, 
kurių “moteriškose” valstb 
jose: Wyoming ir Idaho ne-, 
įvesta nei vienas straipsnis, 
gi Colorado veikia 7 straip
sniai, Utahoj — 8, tuo tar
pu ‘ ‘ vyriškose ’ ’ valstijose, 
kaip ve: Nebraska, Wiscon
sin -— veikia po 25 — 27 
straipsnius.

Colorado valstijoje, ku
rios legislaturoj randasi 4 
moterįs atstovės, balsuojant 
apie leidimą tatalizatorio 
(arklių lenktynių), visos 
moterįs balsavo už leidimą 
to nelaimingo žaislo, per ku
rį vyrai tankiai pralošia pa
skutinius savo centus.

Alkoholizmo klausime A- 
merikos moterįs irgi pasiro
dė didelės “pirmeivės”. 
Brooklyne visą vasarą ta
rėsi legislaturų atstovės prie 
alaus stiklinių vienoje smu
klėje ir pagaliau nutarė, 
kad į anas liuosai butų pri
leidžiamos ir moterįs. Taip
pat ir Washington© valsti
joj moterių balsai liko pa
duoti už alkoholio vartojimo 
liuosybę. Kuomet vienas 
teisėjas Seattle mieste mė
gino smuklininkus patrauki 
atsakomybėn, pažangiųjų 
moterių: liko išlupta s ga tvėn 
bizūnais. Tuomi taip pasi
piktino žymUjpveikėja Fr. 
Goddard, I/iid Viešai apreiš
kė, jogei po 23 metų veiki
mo politikos dirvoje galuti
nai persitikrinus, kad teisių 
lygybę reik neatbūtinai pa
naikint.

Suomijoje,, kur jau pen
ki. metai kaip liko įvesta 
moterių teisių lygybė, iš 
pradžios buvo išrinkta vie
tos Seiman 19, antrais me
tais 25 moteris atstovės, bet 
paskiaus atstovių skaitlius 
ėmė kas metai mažėti ir 
dabar liko tik 14. Suomių 
atstovės daug trukdą seimą 
visokiais niekais, ir atitrau
kia nuo rimtesnio darbo, 
tuo tarpu . kad namie 
vaikai ir visi reikalai 
lieką visai .apleisti. Anot 
vienos anglų rašytojos Sel- 

I lers4 prahėsimo laikraščiuo- 
• se, suomių atstovės, laksto
■ po įvairius mitingus, susi

rinkimus, stengias net pai-
> iiiausius • visuomenės klau-
■ Simus, ^išrišti ’ tuč7tuojaus, 
- nors jų tankiausiai iiesu-
■ praiitą. Namų darbus skąi-
■ to už pažeminimą, nebežiū

ri šeimynų. Ponias pairieg-; 
džioja tarnaitės, kurios taip
gi nerimsta namie, kuomet 
seime, arba kokiame mitin
ge svarstomas koks garses
nis klausimas.. Palikusios 
virtuvėje užkaistus pietus, 
bėga ir jos klausyties, kas 
kalbama parlamente, arba 
ir pačios skelbia kokiame 
nors susirinkimėlyj smar
kias kalbas apie teisių lygy-

trissyk mažesnis, negu vy
riškių darbininkų.

Naujoje Zelandijoje, kur 
moterįs turi balso teises nuo 
1893 m., kultūra ir apšvieta 
visgi nekilsta taip smarkiai 
kaip rodos reikėtų tikėties, 
nors čia moterįs turi pilną 
laisvę ir lygybę veikti vi
suomenės dirvoje. Tuo tar
pu mokyklos — pastatytos 
gan menkai; 1905 metais, 
po 13 metų moterių vieš
patavimo, buvo dar 6% su 
viršumi nemokančių skaity
ti, moterysčių ir gimimų 
skaitlius eina mažyn, vaikų 
miršta gana daug, viešieji 
papročiai ir dora nei kiek 
nepakilo. Nors moterįs ir 
kovoja čion prieš alkoho^ 
liziną, tečiau girtuoklių 
skaitlius 1893—1910 m. buvo 
53%, tuo tarpu Anglijoje 
tame pačiame laike girtuo
klių skaitlius sumažėjęs ant 
19%. Prasižengimai gir
tuoklių nuo 1893 lig 1910 m. 
pasididinę ant 19%, polięi-. 
jos areštuotų skaifliūs pa
didėjęs tuo pačiu laiku 46%, 
o kalėjiman pasmerktųjų 
skaitlius pakilęs 26%.

Tatai matome, kad tos 
valstijos ir šalįs, kur mote
rims liko suteiktos politinės 
teisės prie valstijų valdy
mo, nei kiek nepakilo kul
tūriškai, dargi žemyn, nus
linko, o jau moterių padėji
mas tenai, kur pačios ųąo- 
tefįs dalyvauja valdžioje, 
dar blogesnis rėdąs, negu 
vienų vyrų valdomose, ša
lyse. Taip tvirtina dr. Si
gismund savo žinomoje 
kiiingoje apie moterių ly
gias teises politikoje. Pa
sirodo, kad viršutiniu suly7 
ginimu moterių su vyrais 
negalima moterių klausimo 
išrišti.

laimingiaMšiOnris sviete e- 
sybėmis yrą sufragisčių vy
rai. Moteriš, -besirūpinant 
politikos reikalais, ieškan
ti kokių -ten '.lygių teisių 
politikoj ė> meniyli vyro, ne
myli vaikų, nedaboja namų, 
apsileidžia ; darbuose, ku
riuos tunėtų -atlikti norėda
ma pagelbėti) vyrui.

Kuomet sufragistės vy
ras pareis namo, ras jį pa
prastai tuščią, arba ras juo
se su tuščia širdim ir galva 
esybę, kuri visuomet nuo
bodau j a prie naminio židi
nio ir tik ieško progos, kad 
kuogreičiausiai pasprudus 
iš namų. Iš to. gema ne
sutikimai, barniai,’ mušty
nės, o ant galo persiskyri
mai ir visuomenė demora- 
lizuojasi.

Taip rašo kardinolas ir 
daugelis moterių sutinka su 
-jo nuomonė.’-

Gi pulkininkas Roosevelt 
laikosi visai priešingos nuo
monės. Jis tvirtina kad mo
terįs privalą turėti balsą 
politikoje, 
moterims 
suteikimas 
Valstijoms
gailingas daiktas.

TURKIJA AZIJOJE

mėnesyj. Visose gi

Jis sako, kad 
balsavimo teisių 

Suvienytoms 
butų tikrai iš-

POLITINĖ BYLA PRIEŠ 
MOTERĮ.

Viršuj, minėjas štraip§his 
“Moteris politikoje” .išim
tas iš “Rygos Garso’6 Kiek 
jame prirašyta nesąmonių 
apie moterių teisių lyKl'Jtę 
politikoj e, skaitą.iit' fiėt įvir
tu darosi. Tečiau jį pers- 
pąuzdiiiome, kad parodžius 
Amerikos lietuvėms, kaip 
nekurie Didžiosios Lietuvos 
laikraščiai kursto moteris 
priešai sųfragizmą.-.

Australijoje moterių po
litikavimas baigia ardyt 
šeimynišką gyvenimą' Dabar 
valdžia priversta buvo įvest 
premijas už kiekvieną užgi
musį kūdikį, nes moterysčių 
ir gimstančių kūdikių skait
lius ėmė baisiai mažėti. Dar
bininkių padėjimas irgi nei-

KARDINOLAS GIBBONS 
SUFRAGISTĖMS PRIE

ŠINGAS.

Nesenai mieste Baltįmo- 
rėj atlaikyta sufragizmo 
priešininkų didis susirinki
mas. Susirinkimą parengė 
moterių Lyga, priešinga ly
giateisėms; Lygos .pixTitinin- 
kei, poniai R. Garrett, kar
dinolas Gibbons prisiuntęs 
laišką, kurį •susirinkime 
perskaitęs pats kardinolo se
kretorius, kun. - .Gavmir Su- 
sirinkusios motelis ir -vyrai 
labai ovacijiniai priėmę kar
dinolo laišką ir- jo sveikas 
pažiūras į sųfragizmą.

Kardinolo Gibbonso nuo- 
m'bnė, vieta del moteries y- 
ra Įiąminis židinys,, kurio 
ji turi būti kunige ir pildyti 
priedermes, atsinešamas į 
silpnesnę . žmonių giminės 
dalį. Negalima užginti mo
teriškei teisių, nei taippat 
varžyti jai kelią augštes- 
ni'am moraliai ir materiją- 
liai pasikėlimui; nepridera 
jos prašalinti iš visuomenės 
ir laikyti žemesne protu ir 
dvasia esybe už vyriškius, 
bet nepridera jos ihtraukti 
politikos sukuriu, kur jai 
būti visai nedera, kur gali 
lengvu budu sutepti savo 
dūšią.

Toliau savo laiške kardi-

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj neužilgo prasidėsianti 
karo teisinę.; labai indomi 
byla ir teisme turės galu
tinai nuspręsti, ar mergina 
Konstancija Telles de Gama 
yra kalta, ar ne už darymą 
suokalbių prieš dabartinę 
respubljką. Telles de Gama 
paeina iš .tiesioginės linijos 
nuo garsaus jurininko Vas
co. de (ląpią, Portugalijos 
Iftdijps yice-kgraliąus, ku- 
ffš 1498 -mętąįs buvo suse
kęs kelią ton šalin. Suokal- 
b.ininkė turi 30inctų ir keli 
mėnesiai laikoma kalėjime, 
kur ir tardoma. Ji buvo ti
kra dūšia moterių suokal
bio prieš respubliką. Ji tą 
moterių suokalbį rėmė ma- 
tėrijaliai. Būdama labai 
turtinga savo pinigais rem
davo visus monarchistųs, 
isŠšiklaidžįusius po visas ša
lis. Dar tą patį ji veikianti 
ir būdama kalėjime. Jos 
kalėjime kamera yra tikra
sis labdarybės biuras.

Mergina de Gama net pa
čių uoliausių respublikonų 
gerbiama. Ji nusprendžius 
teisme nesiteisinti, nei naii- 
ddties advokatų patarnavi
mais, kadangi ji nepripažįs
ta republikonų jokios val
džios ir jurisdikcijos.
; ‘Prigijus jau patarlė, kad 
]P$rtUgalijbs monarchištai 
Įąjvo eilėse turinti tik du 
Vyriškiu: dvasiškį ir mote
riškę. Dvasiškiu esąs kun. 
Domingos, moteriške — 
inęrgina d e Gama. Jos by
lai laikoma didžiuoju poli
tikos reikalu.

i“Peranksti”. Rusijos 
švietimo; iministeri j a neleido 
įsteigti medicinos fakulteto 
Vitebske! Švietimo minis- 
tėris pasakęs,' kad Vitebs
ku! esą dar peranksti turė
ti; savo umedicinos fakulte
tas. Kaipgi!,. Romanovams 
apšvietimas juk nepagei- 
da u j imas. *

na geryn, jų užmokesnis Inolas Gibbons sako, kad ne-

Del Lenos žudynių. Ba
landžio 17 d. Peterburge, 
Maskvoj, Rygoj, Kieve ir 
kietuose miestuose strąikavo 
dJug darbininkų, kad tuo- 
ini pagerbus ir paminėjus 
caįjro tarnų sušaudytus dar
bininkus Lenos kasyklose.

L.- ’• ■' ‘ ‘ ** ■ ”

Nežiūrint į tai, ar Kon
stantinopolis pasiliks prie 
Turkijos, ar jis bus iš jos 
atimtas, Turkija ateityj 
ieškos atramos Azijos nuo
savybėje ir liaudyje, kas 
nūdien priklauso sultano 
valdžiai. Turkija jau nus
tojus būti Europos viešpa
tyste ir šioj pusėj Bosforo 
jai lieka, jei nebus paimtas 
Konstantinopolis, labai ma
ža žemės juosta, taip kad 
Europoje ji neturės jokio 
balso. Tai historinis fak
tas. Pats gi Konstantino
polis ir Dardaneliai jei ne
bus tuojau paimti, ateityj 
neturės jokios svarbos. Kiek 
metų praėjus bulgarai ir su 
tais likučiais pajėgs lengvai 
apsidirbti, kad turkus išva
rius ant visados Mažojon A- 
zijon.

Bet dabar kįla klausimas, 
ar Turkija turi savo vieš
patavimui tvirtus pamatus 
kadir nors Azijoje? Ar ti- 
kiiila, kad Turkija ištrem
ta iš Europos ims pasek
mingai vystyties Azijoje ir 
ar turės laimingą ateitį ?

Mums rodosi nereiktų pri- 
rodinėti, • kad turkų nepasi
sekimas Europoje turėjo 
taippat ir Azijoje sumažin
ti jų sultano autoritetą, o 
juk tam tikslui degamosios 
medžiagos tenai netrūksta. 
Svarbiausiai dvi tenaitinės 
tautinės kuopos kaip gyve
no, taip, ir gyvena nesutiki
me. Tai yra turkai ir ara
bai. Arabijoje turkų he
gemonija nekuomet nebuvo 
ant tvirtų papėdžių pasta- 
;yta, o ypatingai nuo laikų 
konstitucijinės perversmės, 
kuomet arabų sukilimas Je
mene sultano rimtumą nu
silpnino ir išreiškė aiškiai 
siekimą prie savitumo. Tas 
pat veikiasi Armėnijoj e, kur 
krikščionis gyventojai nuo
latos yra išstatomi skerdy
nių pavojun; žinoma, armė
nai todėl neapkenčia turkų 
skeptro ir. aiškiai glaudžia
si prie .Rusijos.

To viso vaizdo papildy
mu užimantis yra Europai 
politinis faktas, kad Sirija 
jau perstačius Turkijai sa
vo memorijalą, kuriuomi 
reikalauja sau plačios auto
nomijos, visai priešingas šio 
laiko Turkijos centralizmui. 
Tą memorijalą sutaisė Si
rijos notabliai savo specia
liame suvažiavime, ačiū tam 
tad tasai faktas turi tuo di
desnę reikšmę, nes leidžia 
suprasti, kad sirijonus kurs
to franeuzai. Tokiuo budu 
Sirijos reikalas gali Turki
jai pavirsti tais pačiais nuo
dais, kai kad ir Albanija 
Europoje, juo labiau, kad 
sirijonų reikalavimai yra 
sudėstyti iš tų pačių met
menų, kai kad kitados buvo 
sudėstyti albanų reikalavi
mai. - -

Svarbiausieji sirijonų rei
kalavimai sekančiai skam
ba: Civiliai ir teismo val
dininkai privalo mokėti a- 
rabų kalbą ir visiškai pa
žinti vietos santikius. Ara
bų kalba turi but valdiška 
teismuose. Vilajetams Bei
ruto, Sirijos ir Aleppo, taip
pat ir Jeruzalės sandžakui 

( turi but įkurtas kasacijinis 
rūmas. Augštesnių valdi
ninkų paskyrimas, išėmus 
valius, gali but tik susine- 
šus ir sutinkant su provin- 
cialėmis tarybomis, kurios 
taippat turi išimtiną teisę 
skirti valdininkus, žemes
nius už kaimakaną (apskri
čio viršiųinką). Naujokai 
privalo tarnauti kariuome
nėje tik Sirijoje ir Ąrabijo-

< '
je, ir tik pasitaikius karui, 
valstybe gali juos perkelti 
kur kitur. Pagaliau išren
kamos iš vietinių gyvento
jų mokesnįs pirmoj eilėj tu
ri but sunaudojamos vietos 
reikalams ir tik atlikusio ji 
pinigai turi but pasiunčiami 
abelnan valstybės išdan.

Taigi visur: Arabijoj, Ar
mėnijoj, Sirijoj gyventojai 
šalinasi nuo turkų valdžios 
centralizmo ir laikui bėgant 
Turkija ir pačioj Azijoj te
gali atsirasti pavojuje.

Rasi, neužilgo sulauksi
me visišką. Turkijos suban- 
krutijimą. Tuomi pasipel
nys Europos valstybės, pa- 
sidalindamos jos teritorijo
mis.

Teatre.
— Tiesiog negalima iškęs

ti tokios betvarkės! — atsi
liepė jau nebejaunas vyriš
kis teatre, kad šalia jo labai 
garsiai kalbėjo vienas jau
nas vaikinas su savo mer
gina.

— Ar tai tamsta taip apie 
mane kalbi? — paklausė 
jaunas vaikinas.

— Ale kurgi apie tamstą 
taip kalbėsi! — šypsodamo
si teisinosi tasai. — Aš kal
bėjau apie tuos kvailus mu
zikantus, kurie grieždami 
tokį trukšmą kelia, kad nie
kaip negaliu girdėti Tams
tos'pasikalbėjimo su mergi
na, kuris taip yra žingeidus, 
kad dieną ir naktį klausy
tum, tai vis nenusibostų.

ABELLS
Memorial Bells a Specialty.

F. Dalkus
Drucziausias Liefuvys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia, karezema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj, nepa 
mirszk užeit pas inane, nes 
tutiu visokiu gerymu su ku
riais galiu Užganedint kozna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

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

» Szaltas Alus, gardi Arieb
* ka, kvepeftti Havanos Oi-
’ garai. Turiu didelę salę

dėl mitingų, veselijų ir tt.

i TELEPHONE YARDS 2716

Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aft esmių moteris, žinau kiek moterli 
turi ičkęnt8ti. Jaigu kenti nuo baltųiu 

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

vo skausmus ir indčk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.

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

CHOPIN Tol. TAROS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
1Oc.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nai> 
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 į 
LIEPOJ?.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

27 Broadway,
A. E. JOHNSON

155 West Kinzle St.,

I AR NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Kntalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, te i atsiusk savo pil
na ir ais'.ku adresu, o nsz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
0 (MAGIKAS)

3250 Union be., CHICAGO, ILL

d. H. OLSON
AEU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prietaisų ’’vedimas 
i: pataisymas.

4012
!: State Street!

ū e).Oakland 144X1

CO., General
Pass. Agent.

New York.
8c CO..

Chicago, HL

Telephone Yards 3547

C. J. KILL 
kontraktorius 

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalolnimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO V/.LANDOS i
Nuo 9 ryto iki 12:6 iki 9 vakare.

Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8 ve’:.

1 I 
% * *

***
****I
* «********«***********#**;

parode didį parankamą visiems 
naudotojams

Papraszyk parodyti 
ta pecziu pas savo pą- 
rdavejar Jis yra pui
kiai padary as. Turi 
ilgus palovuotus ka
minus, mėlynus turki- 
zinius. Taipgi kabi- 
uctiui virszu, užleid
žiamas lentynas, ab- 
rusava vagini. Daro
mi su L 2 ar 3 do/tu- 
vais. Virėjos kuinga 
veltui. Duodama tai 
pgi prisiuutusiems 5c 
štampai

Naujas Perfection
Heating Plate

10il Cook-stove
Šimet mes parduodame

The New Perfection Broiler 
The New Perfection Toaster 
The New Perfection Gridble ' 

kiekvienas ypatingai pritaikintas prie var-
‘ tojimo Naujo Perfection pečiaus.

. Su. tais priętaisiais x Naujas Perfection stiklinės 
duris, plieno kakliu, Naujas Perfection yra taip-gi 
pilnas ir išmanus pečius kaip ir anglim kuriamam! pe
čiai. Be abejonės jis yra svaresnis ir pigesnis.

Daugelis vartoja Nauja Perfection visą metą.

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana valst: korporacija) •
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Philadelphia, Pa.

Iš Boston, Mass, pasta
ruoju laiku atvyko čia vy
rukas ir pasiduoda vardu 
Smith. Ne lietuviška pavar
dė, bet kalba lietuviškai. 
Darbuojasi labai uoliai tarp 
cukernių darbininkų. Kaip 
žinoma tų dirbtuvių darbi
ninkai yra baisiame padė
jime. Norima sutverti jų 
uniją. Žmonės po truputį 
bukštosi nepažįstamo vai
kino. Mat, jau jie buvo 
šiemet matę, ką darbininkų 
vadovai gali padaryti. Šia
me mieste rubsiuvių straiko 
metu buvo tokis nuotikis. 
Straiko pradžioj viskas ėjo 
gerai, bet ilgainiui patėmy- 
ta, kad jų vadas lėbauja, 
balevuoja su darbdaviais. 
Privisus skebų, eina darbi
ninkai pasitarti su savo 
pirmininku. U-gi šis atsa
ko “eikit ir jus skebauti.” 
Tuomet straikininkai pa
kriko ir išsiskirstė, kaip žy
do bitės. Tai-gi darbinin
kų baimė ne be pamato.

Nėra abejonės, kad dar
bininkams unija reikalinga. 
Velytina, kad dabartiniams 
sutverti cukerninkų uniją 
pasisektų. Girdėtis, kad jau 
daug prisirašė. Darbdaviai, 
žinoma, gązdina darbinin
kus. Bet ne visi tai atbo
ja. Šnekama, kad jei tik 
pasiseks sutverti cukernin
kų uniją, tai tuoj jie busią 
išvesti straikan. Lai tas 
pasiseka.

Balandis.
* ’ ----------------- i

Rochester, N. Y.
Lietuvių šiame mieste gy

vena nemažas būrelis. Dau
gelis skaito laikraščius. Tik 
į skaitymą ir į laikraščius 
keistai atsineša nekurios 
merginos ir moteris. Yra 
tokių prastutukių, pusgal- 
vėlių, ką visus be išėmimo 
skaitančius laikraščius va
dina bedieviais ir kitais ne
mandagiais žodžiais pra
vardžiuoja. Kartą užėjus 
man grintelėn su laikraščiu 
kišeniuj, paika šeimininkė 
pripuolė prie manęs, ištrau
kė laikraštį ir šast į pečių. 
Dar pridūrė, kad, girdi, ma
no grįčion neatsilankys 
skatantieji raštus.

Balandžio 27 d. šv. Ceci
lijos chdras statė scenoje 
“Genovaitę”. Žmonių buvo 
prisirinkę labai daug. Net 
sėdynių pritruko. Mano 
žvilgsniu, perstatymas bu
vo atliktas puikiai. Ir kitų 
žmonių girdėjau pagirimo 
žodžius. Taip-gi buvo de- 
klemacijos ir šv. Cecilijos 
choras gražiai sudainavo 
keliatą malonių dainų. Vis
kas užsibaigė 11 valandoj.

J. Z.

Yonkers, N. Y.
Nors šiame miestelyj y- 

ra nemažai lietuvių, bet ži
nių apie juos laikraščiuose 
nematyt. Čia yra apie 50 
šeimynų ir apie 125 pavie
nių asmenų. Yra dvi dr-ji 
ir vienas Piliečių kliubas. 
Jau devinti metai kai gy
vuoja šv. Jono Krikštytojo 
dr-ja. Pasilaiko gerai. Tre
ti metai kai susitvėrė pa
rapija vardu šv; Jono Krik
štytojo. Kun. J. Šeštokas 
kas antras nedėldienis at
važiuoja iš New York mi
šių atlaikyti. Tos mišios atr 
sibuna airių bažnyčioj. Lie
tuviai pusėtinai darbuojasi 
apie parapijos reikalus. Yra 
ir socialistėlių, ką su “Dil-

gėlių” pluoštu kišenių j bim- 
nutolębinėja gatvėmis, 

nuo tikybos.

So. Boston, Mass.
Balandžio 27 d. čia atsi

lankė tėvas Kazimieras, ka
pucinas. Po sumos sakė 
pamokslą, kuriame ragino 
žmonės laikyties šv. tikėji
mo, rašyties į geras dr-jas. 
Priminė, kad geri lietuviai- 
katalikai rūpintųsi nesenai 
atkeliavusius aprūpinti ir 
nedaleisti, kad jie patektų į 
ištvirkėlių rankas. Bažny
čioj žmonių buvo daug.

Turiu priminti, kad mu
sų vietinis klebonas kun. 
Žilinskis uoliai darbuojasi 
tarp lietuvių. Jis yra godo
jamas visų parapijonų. Rū
pinasi nevien dvasiškais 
lietuvių reikalais, bet taip
gi ir medžiagiškais.

Dainų Mylėtojas.

Philadelphia, Pa.
Jau kelinta savaitė kai 

serga kun. Milukas, šv. Jur
gio parapijos klebonas. 
Daug kivirčių turėjo su pa
rapija. Galop, pagal komi
teto reikalavimą buvo su
šaukta svetimų kunigų ir 
šie išklausinėjo visus para
pijos komitetas. Po to sei
mo kun. Milukas ir susirgo. 
Visokių paskalų eina apie 
jį. Šneka, kad vyskupas jį 
nusprendęs prašalinti ir t. 
t. Sako, kad susirgęs delei 
ki virčių su parapijonais, 
todėl parapijonįs turį jį per
prašyti.

Kasmet šv. Jurgio- dr-ja 
duodavo $10 ant mišių. Šie
met su tuo reikalu turėjo 
dr-ja kreiptis pas kun. Kau- 
lakį. Prie to buvo pasaky
tas pamokslas. O tas pamok
slas buvo vien apie kun. 
Miluko ligą. Skaudžiai ba
rė parapijonįs už susargi- 
nimą, parapijonįs turį jį 
perprašyt ir tt.

Gamtos Pirštis.

Englewood, Ill.
Ellis svetainėj atsibuvo 

gražus vakaras, kurį buvo 
parengusi 251 kp. S. L. A. 
Buvo dainos. Dainavo “Rū
tos” choras iš Chicago. Dai
nos nusisekė labai gerai. 
Po dainų prasidėjo balius ir 
pasilinksminimai. Viskas 
atsiliko kuopuikiausiai ir 
kuogeriausiai. Jokių svąigi- 
nančių gėrimų nebuvo var
tota. Lai bus pavyzdis ki
tiems, kad be svaiginančių 
gėrimų išpuola balius reng
ti.

Ten buvęs.

Philadelphia, Pa.
Musų kampely) yra apie 

40 šeimynų ir apie 90 pa
vienių asmenų. Čia netolie
se yra keturios dirbtuvės, 
kurioje žmoneliai uždar
biauja. Visi čionykščiai lie
tuviai padoriai gyvena, iši
mant mažą skaičių, kurie y- 
■ a palinkę prie girtuoklys
tės. Yra Lietuvių Ameri
kos Pagelbos Kliubas, kurs 
ligoj arba sužeidime sutei
kia nariams $3 savaitėje pa- 
šelpoS, mirus $50 palaidoji
mui.

Busilaitis.

Cambridge, Mass.
Pas mus gamta jau puo

šiasi ii* medžiai dabinasi 
žiedais. Pavasariui atėjus 
musų . jaunimas veikliau 
pradėjo darbuotis. Susitvė-

re Mokslo Mylėtojų dr-ją. 
Vardas parodo, kas jiems 
rūpės. Balandžio 23 d. ši dr- 
ja buvo surengusi gražų 
balių. Miestas suteikė dr- 
jai vieną publišką mokyklą 
visokiems reikalams veltui.

Cambridžietis.

Lewiston, Me.
Čia vienas 105 kuopos L. 

S. S. narįs buvo kraštuti
nis bedievis. Negražiai at
siliepdavo apie katalikų 
Bažnyčią. Dabar šis vaiki
nas pačiuojanties nuėjo šliu- 
bo imt bažnyčion.

Krivaitis.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužio 6d. Kasykloj pa

tiko baisi nelaimė Antaną 
Šeškevičių, “Kataliko” a- 
gentą. Dinamitas ne laiku 
ėkspliodavo ir vargšas 
vietos užmuštas.

ant

Gary, Ind.
Gegužio 3 d. nekokį Grace 

Smith užmušė vyrą C. Mur
phy. Moteris buvo apsirė
džiusi policianto rubais ir 
papildžiusi žmogžudystę no
rėjo pabėgti. Bet žmonės 
pajuto, sugavo ją ir tuoj 
norėjo nulinčiuoti. Atbėgu- 

policija, paėmė piktada- 
savo rankosna.

si 
rę

Philadelphia, Pa.
(Tarp cukraunių darbi-

susiorganizavę į uni- 
Prie tokių darbinin-

Dauguma įvairių amatų 
darbininkai Šioj šalyj yra 
susiorganizavę į unijas. Tai 
daroma tam, kad apsiginti 
nuo begėdiško kapitalistų 
išnaudojimo. Bet dar yra 
tokių amatų bei šiaip dirb
tuvių darbininkų, ką dar 
nėra 
jas.
kų prigulėjo ir cukraunių 
darbininkai. Tai-gi tie varg
šai ilgus metus buvo pas
kučiausiais bosų pastum
dėliais. Žmogaus kantry
bei, vienok, turi but galas. 
O kartais ir perarši kova už 
būvį priverčia žmogų pa
galvoti apie savo būvio pa
gerinimą. Cukraunių darbi
ninkai ilgai buvo piktoj bo
sų vaalioj. Bet darbininkai, 
matydami kitus organizuo- 
janties, einant straikan ir 
išlaimėjant, sujudo, pasiro
džius tarp jų vadovams. 
Balandžio 13 d. buvo pir
mas susirinkimas buvo aiš
kinta cukraunių darbinin
kų baisus padėjimas ir nu
rodyta, kaip galima būvis 
pagerinti. Aiškinama buvo 
apie unijos reikalingumą. 
Įspūdis į žmonės buvo didis 
padarytas. Žinoma organi
zuojama visų tautų darbi
ninkus — italus, lenkus ir 
k. Susirinkimai atsibuna 
New Academy salėj. Ne
drąsiai žmonės rašėsi į uni
ją, bet vis-gi rašėsi. Galop 
balandžio 30 d. buvo ap
šauktas straikas. Nepratu- 
siems prie organizacijos ir 
prie straiko darbininkams 
reikės daug kliūčių perga
lėti, 
gyti 
jėgs 
kiek 
bus reikalinga dvasiška ir 
medžiaginė parama. Todėl 
prie pirmo jų balso pašel- 
pos visuomenė privalo kuo- 
greičiau atsiliepti.

Lai išeis šie darbininkai 
su geriausiais laimėjimais.

Lengva juos užbaiU 
ir bėdni būdami nepa- 
ilgai tęsti straiką. Jei 
ilgėliau prasitęs, tuoj

ANGLŲ LAIKRAŠTIS 
PIE LIETUVIUS.

Chicago) einąs anglų kal
ba laikraštis “Tįie Chicago 
Record-Herald” / aprašinėja 

įvairias, Chicago)apsigyve
nusias tautas. Subatos nu- 
mer., gegužio 10 d., tilpo 
trumpas aprašymas apie 
lietuvius ir trįs lietuvių pa
veikslai. Pirmiausia i ^apra
šoma apie vargingą c lietu
vių padėjimą po caro jun
gu ir keblų ir nelengvą pa
dėjimą pribuvusių šion ša
lin. Sakoma, kad ir čia at
važiavusieji lietuviai randa, 
kad stipresnieji valdo silp
nesniuosius. Kaipo atžymin- 
čią lietuvių yatybę nurody
ta jų būda romybė. Paskui 
išvardytos Chicagos para
pijos ir pasakyta, kad veik 
pusė lietuvių nepriguli prie 
parapijų. Pagal census mo
kyklose lietuvių vaikų esą 
8.569.

Paveikslų vienas persta
ta moterį su pilnų /strapan- 
gų maišu ant nugaros. An
tras paveikslų per stato lie
tuvaitę tautiniuose rūbuose 
greta su nei iš šio, nei iš 
to apsirėdžiusiu kazokų for
moj vaikinuku. Ant trečio 
paveikslo matome du lietu
viu darbininku iš Stock 
Yardų.

SUSIPRASKIM.

pa-Taip tarti priverčia 
žinimas sunkių gyvenimo 
sąlygų ir ramus žmonių lai
ko praleidinėjimas, jų ne- 
mąstymas apie pagerinimą 
savo būvio. Stebėtinas yra 
žmonių apsileidimas. Lei
džia brangias jaunystės ir 
subrendimo dienas ir nepaž
velgia į ateitį. Taip gyve
na gyvuliai. Gyvuliai netu
ri nuovokos apie rytojų. 
Gyvuliai suleisti į žalią, 
tirštai prižėlusią lanką, pri- 
putę mindžioja-, trypia 
minkštutę, sultingą žolelę. 
Taip daro gyvuliai. Ir 
jiems negalima padyvyti. 
Nes nesupranta. Bet jei 
žmogus tai daro, tai jau rei
kia stebėtis. Tai jau ap- 
jakę. Tai-gi sušunku k—» 
susipraskim, griebkimės 
proto!

Kad pagerinti savo gy
venimą, reikia pažinti pir
miausiai savo ydas ir silp
nybes ir gyvenimo sąlygas. 
Reikia pažinti savo priešus, 
kad stoti su jais kovon.

Mes darbininkai turime 
daug ydų, nemažai silpnybių 
ir stiprius priešus. Gal di
džiausios musų darbininkų 
ydos yra tai girtuokliavi
mas ir nemoksiąs. Tų ydų 
vaisiai yra skurdas, vargas 
ir amžinas neturtas. Jei ne- 
apsilblaivinsime, jei nešvie
sime savb proto mokslu, jei 
nebusime taupesni, amžinai 
vargsime, amžinai kiti ant 
musų jodinės.

Per dienas sunkiai dirb
dami ir jei lieka kiek laiko 
praleidžiame jį gerdami, rū
kydami.

Ateina straikai ir. mes 
prie jo nesame prisirengę. 
Neturime nei pinigų susi
taupę, nei turime žinojimo, 
kaip jis turi but vedamas, 
nei laikomės vienybės. Taip 
darosi dėlto, kad dirbdami 
nebuvome taupus ir nešvie- 
tėmės, skaitydami kningas 
ir laikraščius. Paskui mums 
ir reikia elgetauti, prašinėti 
pašelpos, rašinėti atsišauki
mus į laikraščius. O juk el
getavimas yra bjaurus daik
tas. Išmalda pažemina 
žmogų. Užmuša jame išdi
dumą, pasitikėjimą i savo 
.spėkas. O kovoj, straikų 
metu, kaip sykis reikia iš
didumo, pasitikėjimo į sa- 
vę. Gi atėjus senatvei ir 
neturint susitaupius pinigų 
kas laukia? Todėl sakau, 

nelaukiant ilgiau —• 
griebkimės proto, siekime 
apšvietimo, bukime tūpus, 
bukime blaivus. Jei norime 
pagerinti savo būvį, jei no
rime išvengti skurdą, jei no
rime turėti užtikrintą a- 
teitį, tai viršminėtus ketu
ris dalykus turime pildyti. 
Jei ne, amžinai vargsime.

Kapitalistai yra tai tie, 
ką jodinėja ant musų spran
do. Todėl darbininkai vi
sas spėkas tur ištempti, kad 
mažinti tų nevidonų stipry
bę, malšinti jų sauvalę. Tai 
nelengvas darbas. Reikia 
tam didelės vienybės ir su
tarimo. Ši kova su kapi
talistais yra medžiaginė, to
dėl čia neturi but vietos 
nei tautystei, nei tikybai ir 
visų tikybų ir tautų darbi
ninkai turi stoti vienon ko
von.

J. Raibikis.
-Mį.

Kodėl pigiai pardavinėja.
— Nesuprantu, kaip tu 

gali taip pigiai šluotas par
davinėti?! Aš vagiu šluo
toms berželius savo šluotas 
kuopigiau parduodu, o tu 
dar ir už mane pigiau par
duoti?

— Matai, aš vagiu jau pa
dirbtas šluotas, todėl galiu 
pigiau ir pardavinėti...

i
Prie vieno tikslo.

— Mano brangioji, jau tu 
vėl su vyru bariesi. Juk vy
ras ir žmona visados turi 
eiti prie vieno tikslo...

— Taigi užtai mudu ir 
baravos, kad gi mano vyras 
nori namuose viską vesti, o 
aš taip-gi noriu...

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertes budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 men.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menką sumą 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 atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopla- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad

“ Katalikas”
yra,

tobuliausias ir 
didžiausias

iš visų lietuviškų Į 
laikraščių Ameri- l 
kos ir Lietuvos. Į į 
Šią didžiausią do- W 
vaną, kokios nei v 
vienas laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmė j ams, ‘ ‘Katali
kas” pradėjo davi
nėti naujai užsisa- 
kamiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

j

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

Kaip butų pigiau.
Nors kas metai vis žmo

nių dauginasi, bet kas me
tai vis daugiau ir miršta. O 
kaip mirimai dauginasi, taip 
ir palaidojimai brangsta. 
Kas atmena 30 — 40 mehj 
atgal, tai puikiausias palai
dojimas buvo pigesnis, negu 
dabar prasčiausias. Tatai 
dabai’ kįla klausimas: kaip 
bus pigiau: mirti, ar gyven
ti?

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Gamtos Piršliui, Phila
delphia, Pa. Savo rašteliu 
indėjote daug žodžių, neda- 
leistinų dėti laikraštin. Juos 
išbraukėme. Taip-gi žinutę 
nereikia rašyti su visokio
mis smulkmenomis.

Krivaičiui, Lewiston, Me. 
— Apie tokį menką atsiti
kimą neužsimokėjo tiek 
daug rašyti.

Jurgiui Ažiui, Wilkes- 
Barre, Pa. — Kad įsitikin
ti, ką Šventraštis sako a- 
pie tuodu dalyku, gavęs jį 
kur nors pats paskaityk. 
Tai rasi pačioj šventraščio 
pradžioj.

Misviečių Albinui, Spring 
Valley, Ill. — Tamsta sa
kai, kad revoliucijos laikuo
se socialistai Lietuvoj, vie
toj kovojus su valdžia, pra
dėjo kovą su telegrafo stul
pais. O čia, Amerikoj, jų 
prakalbos esančios vien plū
dimai ir keikimai. Tai yra 
darbas aklų partijos pase

kėjų. Tokiuose laikuose, kai 
Lietuvos laisvės metai, tie 
pasekėjai virsta į papras
tus galvažudžius. Taip da
rosi nevien pas socialistus. 
Antai Anglijoj sufragistės 
nori iškovoti balsavimo tei
sę. Toj kovoj jos griebiasi 
visokių priemonių — nai
kina laiškus, padega namus, 
daužo langus viešų įstaigų, 
naikina dailės veikalus ir 
dasileidžia kitokių piktada
rysčių. Tai vis karštuolių 
darbeliai.

(Advertisement).
Pavasarinės daržovės.

Pavasarį į maistą reikia 
daugiau atidos atkreipti, 
negu bile kokį kitą meti alkį. 
Ypač vartojant neprinoku
sias daržoves ir žemuoges, 
kuriose yra daug rūgšties. 
Daržovės gerai išvirtos yra 
geros kiekvienam, bet tai 
neturi but vienintelis valgis. 
Nevirtos daržovės ir žemuo
gės gali but priežastim įvai
rių išbėrimų, reumatizmo ir 
diarheos. Kaip tik pajusi 
kokį nesmagumą, vaitok - 
Triner's American Elixir of 
Bitter Wine, kurs nedaleis 
maistui rūgti viduriuose. 
Jis išvalys kūną ir užlaikys 
jo veikimo jėgas, kurs reiš
kia tyrą kraują. Jis suteiks 
jums energiją, naują spėką. 
Jis geras yra nuo pilvo ligų 
ir nesveikatos viduriuose. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Skaudėjimai raume
nyse ir sąnariuose abelnai 
tuoj nyksta vartojant Tri
ner’s Liniment.
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GEGUŽIS, 1913 m.
15. K. Zofijos
16. P. t Bert. pasu. Jono 'Nep.
17. S. t Bert. pasu. Paskalio išp.
18. N. Sv. Trejybės. Pelikse
19. P. Petro Celestino
20. U. Bernardino Seniečio
21. S. Viktoro. Valento vysk.
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siun-
kitus
Aiš-

Lietuvos laikraščiai pas
kelbė, kad Rusijos cenzūra 
uždraudžius Rusijon įleisti 
tarp kitų laikraščių ii’ “Ka
taliką”. Seniau buvo už
drausta “Kova”, “Lietu
va”, “Keleivis”, o pasta
raisiais laikais ir “Laisvė”. 
Kągi reiškia toksai Rusijos 
cenzūros uždraudimas 
tinėti “Kataliką” ir 
laikraščius į Rusiją? 
kiai visiems žinoma, kad 
Rusijos pati vyriausybė ne
turi jokio supratimo ir ne
gali žinoti, kas užsienių lie
tuvių laikraščiuose rašoma 
apie Rusijos valdžios nedo
rus pasielgimus. Vyriausy
bė yra užimta svarbesniais 
reikalais. Tai viską veikia 
lietuvių raštų cenzorius, tu
rintis savo “biurą” Vilniu
je. Jam tik reikia šis tas iš 
pašalies pakuždėti ant au
sies, o tuokart atrandama, 
kad nekurie užsienio lietu
vių laikraščiai griauja net 
paties caro Romanovo sostą.

Reikia žinoti, kad “Kata
likas” nėra nieku nusikal
tęs Rusijos valdžiai. Yra ra
šęs ir rašo, tai, ką pamini 
savo skiltyse ir visi kiti lai
kraščiai. Gal retkarčiais 
perstorai išsitaria apie carą. 
Musų tie išsitarimai yra 
menkutėlis daiktas akiveiz- 
doje Rusijos kronikų, kurio
se plačiai ir teisingai nu- 
priešiama carų kraugerin- 
gmnas ir nedoras gyveni
mas. Teisybės negalima 
paslėpti, tatai retkarčiais a- 
pie tai ir paminima. Juk se
nų gadynių pasakos jau iš- 
nykusios. Nūdien žmonių 
balsas yra paties Dievo 
balsas.

“Kataliko” uždraudimas 
nieko nereiškia. Lietuvoje 
■gyvenanti “Kataliko” skai
tytojai “Kataliką” kaip 
skaitė, taip ir skaitys. Tik 
negalima gvarantuoti, kad 
jie gaus kiekvieną numerį. 
Vilniaus cenzorius išdidus 
lietuviškas kerdžius. Jis 
tankiai per savo kanceliari
ją nepraleidžia nekalčiausio 
turinio raštus. Mat, jam 
norisi paaugštinimo. O vi
durinių reikalų ministerijai 
jam nėra sunku parašyti 
“raportas”. Taippat visiems 
žinoma Rusijos krasoše bet
varkė ir bemokslių valdinin
kų pasiputimas. Jei tie pa
tįs valdininkai matė nuodė
mę tepant carų veidus ant 
krasos ženklelių — tai kogi 
daugiau galima iš jų laukti?

Tuo uždraudimu nenu
kentės nei “Katalikas”, nei 
jo skaitytojai Didžiojoj Lie
tuvoj.

♦
Nesenai Suomijos seimas 

priėmęs įstatymą, kuriuo 
sulyginę Suomijos rusų pre- 
kybos-pramonės teises su 
suomių teisėmis. Naujuoju 
įstatymu išskirta vien žy
dai, kuriems seimas lygių 
teisių nepripažinęs. Dar pa
žymėtina, kad žydų teisių 
apribavimo sumanymą pa<- 
siulęs vienas pačių kairiųjų 
suomių socialistų atstovas 
.Vik. Jią išrodinėjęs tokioįmas

įstatymo reikalingumą tuo, 
kad žydai atsižvelgiątikįsa- 
vo asmeninę, žydų tautos 
naudą; jų tikslas esąs pa
vergti sau visą Suomijos 
prekybą ir pramonę, įve
dant tenai demoralizaciją 
ir išnaudojimą.

Į panašų žydų “persekio
jimą ’ ’ mūsiškiai 11 draugai ’ ’ 
žiūrėtų visai tkitokiomis a- 
kimis. Gi rodos socializmas 
turėtų būti visur lygus.

*
“Keleivis” sumano tverti 

‘ ‘ pirmeiviškų ’ ’ laikraščių 
susivienijimą. Jis sako, kad 
tautiški laikraščiai jau “su
silieję” su klerikalais, tatai 
butų pravartu ir “pirmei
viškiems ’ ’ laikraščiams. su
sivienyti. Kadangi atskiras 
suvažiavimas esąs sunkus 
darbas, tatai patariama tas 
reikalas atlikti L. S. S. su
važiavimo metu. Tik neži
nia, kokius čia laikraščius 
“Keleivis” pavadina “pir
meiviškais”. Jei imsime tą 
patį “Keleivį”, arba kadir 
“Laisvę”, tai jie juk nega
li vadinties “pirmeiviš
kais”, jaigu visame kame 
atžagariai veikia. Juk cici- 
likėlių organams pirmeiviš- 
kumas toli gražu svetimas. 
Tat kame gi tie “pirmei
viški” laikraščiai?

*
Iš tikrų šaltinių tenka 

patirti, kad Rochester, N. 
Y. buvusiam rubsiuvių 
streikininkų komitete bu
vęs ir vienas taip vadina
mas cicilikėlis, kuris ten 
pasiųstus tautinius laikraš
čius slėpdavęs ir nenorėda
vęs juospadalintilietuviams 
streikininkams. Taip bent, 
kiek sužinojome, pasielg
davęs su “Kataliku”. Gi 
tas pats aklas partijos įran
kis mielai dalindavęs vi

ešiems cicilikinius laikraštpa- 
laikius. Tokia taktika ko
vodami musų cicilikai neil
gai galės tverti.

*
“Viltis” rašo, kad neuž

ilgo pasirodys “Žemaitės 
raštų” pirmoji kninge- 
lė. Raštai tuo tarpu einan
ti per pačios autorės ir J. 
Jablonskio redakciją. Juos 
leidžia J. ir P. Leonai. Pir
masis Žemaitės apsakimėlis 
yra pasirodęs 1894 metais 
Tilžės kalendoriuje. Dabar 
spauzdinami visi musų žino
mosios rašytojos apsakimė- 
liai, kurie buvo kur-nors 
pasirodę nuo 1894 m. Pir
moje kningelėje bus keturi 
pirmieji apsakymėliai: “Ru
dens vakares”, “Atžala”, 
“Motina” ir “Studentas”.

laikraštis
Leidimą 

gavus p. 
Gi Rygo-

Šiauliuose žada pradėti ei
ti lietuvių kalba 
“Šiaulių Žodis”, 
leisti tą laikraštį 
A. Dabužinkienė.
j e neužilgo pradėsiąs eiti 
savaitinis lietuvių laikraštis 
“Vilnis”. Leidimas jau gau
tas. Laikraščio leidėju pa
sirašysiąs M. Poderis. At
sakomuoju redaktorium P. 
Jankauskas. Pagaliau Kau
no gyventoja p-lė Tamulio- 
nytė gavus Kauno guberna
toriaus leidimą leisti mėne
sinį lietuvių kalba laikraštį 

*’du “Musų Ateitis”.

Šį menesį Vilniuje prasi
dės iš eilės septintoji lietu
vių dailės paroda. Taip 
skelbia Lietuvos laikraščiai. 
Ar toj parodoj atsiras nau
ji Rimšos, nežinia, juo la
biau, kad musų gerbiamie
ji dailininkai vis daugiau i- 
ma broliuoties su endekais. 
Kas jiems lietuviškoji dailė! 
Bile pinigas ir “ponišku-

Kas bus sumažinus muitus.
Veik galima būti tikrais, 

kad muitai liks sumažinti. 
Tai bus didžios svarbos 
žingsnis ir nuo to galima 
laukti ir blogų, laikų ir ge
rų. Vargu bau koks mok
slo vyras galėtų nuspręsti, 
kokios to bus pasekmės. 
Veik visą laiką, nuo pat savo 
historinio gyvavimo, ši ša
lis turėjo augštus. muitus. 
Išdirbėjai šios šalies buvo 
apsaugoti nuo . varžytinių 
su išdirbėjais kitų šalių. 
Dabar-gi turės įvykti ne-, 
mažos permainos.

Tai-gi šios šalies ir Euro
pos išdirbėjai atsistos ant 
lygumos ir užves varžyti
nes. Kaip tas atsiliepk į 
įvairių išdirbysčių šakas, pa
rodys ateitis. Kad ne vi
sas išdirbystės šakas palies 
varžytinės, galima matyti 
ir dabar.

Visos išdirbystės šakos, 
naudojančios plieną kaipo 
svarbiausią savo medžiagą, (piam,_dabar, vienok,-kuomet
nebus varžytinių paliestos. 
Plieno pramonija lengvai iš
laikys varžytines su kitų ša
lių išdirbėjais. Pramoninin
kams, vartojantiems med
vilnę ir odų, bus sunkiau 
atsispirti prieš kitų šalių 
pramonininkus tos šakos. 
Nuo varžytinių bus visai 
liuosi šios šalies žemdirbiai. 
Daug įvairių žemdirbystės 
produktų kasmet išgabena
ma iš Suvienytų Valstijų. 
Kas bus su kitomis pramo- 
nijos šakomis, nežinia. Mui
tų sumažinimo priešininkai 
nurodinėja, kad busią gan 
blogai. Ši šalis liksianti 
užversta kitų šalių išdirbi
niais ir todėl naminė pra
monija turėsianti sumažė
ti. Dirbtuvės turėsiančios 
sumažinti savo darbininkų 
skaičių, o kitos ir visai gal 
užsidarysiančios. Ir atsira
dus daugybei bedarbių, bū
tinai nupulsiančios darbi
ninkų algos.

Šiems užmetinėjimams at
sakoma, kad įvykus varžy
tinėms ir sumažėjus daiktų 
kainoms, pakils daiktų su
naudojimas. Todėl tas pra- 
šalysiąs naminės išdirbys- 
tės pavojų. Pan'aikinimas- 
gi muito už maisto daiktus 
ir jų atpigimas, atpildys 
darbininkams tą, kų jie nu-

Peterburgo pamišėlių 
globos komiteto apskaitymu, 
šiuo metu visoje Rusijos 
valstybėje esą 300.000 pa
mišėlių, iš kurių menka da
lis esanti daktarų prieglo
boje. Vis tai pasekmės al
koholio, kur pradedant nuo- 
paties caro lig žemiausiojo 
valdininkėlio visi spiritą 
maukia it teliukai “buizą”. 
Jei taip ilgiau bus, visa Ru
sija pasikeis didele pamišė
lių valstybe.

♦

“Liet. Žinios” rašo, kad 
“Litwa” jau daugiau ne
beišeisianti. Užuot “Litwa” 
eisiąs “Echa Litewskie” 
tam tikros naujai susidariu
sios bendrovės leidžiamas. 
Bendrovėn įėję daugiausiai 
kunigai. Vedėjais busią ar
timi viltininkams žmonės.

“ Tėvynėje” randame S. 
L. A. turto apyskaitų. Lig 
balandžio 1 d. š. m. S. L. A. 
tikrasis turtas išnešus $56.- 
073.24. Tan turtan įeina 
Prieglaudos Namų fondas. 
S. L. A. namų vertė, spaus
tuvė ir kitkas. Bet gryno

Sus-mas turis ^7.- dėta 25c. muito.

stos, 
vyks,

Prisižį 
rodinėjh

nok

goti 
daiktas 
kiose

reikia žinoti, 
istai rupįsis 
nuo nuostoli 
;as žinotinas.

darbininkas

nelaimė į- 
sumažės.
tuos pripa- 
bei tas pa- 

Vie- 
ka- 

apsisau- 
Antras 

kad to- 
visuomet

yra blogesnia- 
me padėjime, negu darbda- 
vis. Maisto ir apsirėdimo 
daiktų kainos visuomet pir
miau pakįla, negu darbinin
ko alga lieka padidinta, ir 
bSįb oąuinrq.rep ‘auodąi: 
anksčiau nupuola, negu 
daiktai atpinga. Tai-gi prie 
tokių permainų darbininkai 
visuomet nuostolius kenčia. 
Kaip dabai’ matosi, muitai 
liks sumažinti ir rudeniop 
gali prasidėti didesnis ar 
mažesnis šalies križis. To
dėl darbininkams reikia 
rengties prie jo. Nors žmo
gui visada reikia būti tau- 

pavojus šmėkšo, reikia y- 
patingai būti taupiam. Iš
rodo, kad permainos bus 
ir nekuriu pramonijos šakų 
darbininkai maždaug 
kentės.

nu

Muitų panaikinimas nuo 
valgomųjų produktų.

Ar turi but uždėdami 
muitai ant įvežamų valgo
mųjų produktų? Ai’ Suvie
nytų Valstijų valdžia gali 
surinktus už muitus pini
gus išleidinėti savo papras
tiems reikalams? Ir ar tai 
nėra pirmutinė valdžios 
priedermė rupinties, idant 
tauta turėtų viskų, kas tik 
yra reikalinga valgiui?

Taip klausia amerikoniš
ka visuomeninė veikėja Ida 
Farbell ir užtikrina, kad 
jei šalis turi auklėti sveikus 
vyrus ir sveikas moteris, 
privalo rupinties ir apie jų 
valgius.

Jei tauta turi turėti vis
kų, ko tik reikalaujama val
giui, privalo tai turėti gau
siai ir pigiai.

Kad žmonėms nestokuo- 
tų valgio ir kad valgis bu
tų pigus, pridera panaikin
ti muitus nuo valgomųjų 
produktų.

Eilėmis metų Suvienytos 
Valstijos renka pinigus 
už muitus, užkraunamus ant 
valgomųjų produktų.

Už daiktus taip būtinai 
reikalingus namiškių rei
kalams, kaip tai cukrus, 
kiekviena Suvienytose Val
stijose šeimyna, susidedan
ti, abelnai imant, iš penkių 
narių, priversta kas metai 
išmokėti arti trijų dolerių. 
Tas išrodo smulkmena, o 
tečiau valdžia kaip už cu
krų, taip ir už kitus val
gomuosius ^daiktus metais 
surenka i -aplink $75.000.000 
ir tuos ? piiiigus sukrauja 
valstybės išdan. Tasai už 
cukrų muitas pabrangina 
kavų, arbatų,- saldaninius ir 
kitką, be ko! sunku apsiei-

Kiekvienas gi naminiame 
moteries!' bihdžete centas 
daug tviskia, kadangi ji 
priversta savo šeimynų ne 
tik maitinti, bet ir apreng
ti gaudama metais mažiau 
$600. O juk daug yra šei
mynų, kurios turi už ma
žesnes sumas, negu $600, 
pragyventi ir užsilaikyti.

Pa v. už bulvių bušelį už- 

bulves uždera ir jos išveža
mos iš Suv. Valstijų,' tai 

kad jas reikia partraukti iš 
Kanados, Vokietijos afrba 
kitų šalių. Kuomet reikią 
už jas užmokėti muitas, ta
da vargdieniams jos visai 
nėra prieinamos.

Panaikinimas už valgo
muosius produktus muitų, 
išsyk užbėgs visokiems val- 
gių klastavimams, kadangi 
esant žemoms kainoms už 
gerus produktus, spekulian
tams visai neapsimokės 
juos klastuoti.

Baisus atkeršijimas bandi
tams.

Apie baisias žmonių kan
kynes-, labai tankiai pasi
taikančias Chinuosc, pra
nešama iš Chinų provinci
jos Azantung. Chiniečiai 
savo šalies plėšikų atkerši
jimo taip bijosi, kad net pa
garsėję didelių jų gaujų va
dai gali drąsiai gyventi sa
vo tėvynėje, nes labai gerai 
jie žino, jogei nebus val
džiai išduodami, bijodamies 
pasibaisėtino keršto. O ta
sai kerštas tikrai yra žvė
riškas. Taippat ir kareivių 
atkeršijimas nieku nėra ge
resnis.

Nesenai augščiau pami
nėto j provincijoj plėšikų 
gauja nužudė kelis karei
vius, kurie buvo pasiųsti 
priešai juos.

Paskui pasiųsta priešai 
gaują naujas kareivių bū
rys. Plėšikai greitai viso
mis pusėmis išlakstė, vie
nok kareiviams pasisekė jų 
du suimti.

Kareiviai suimtiesiem la
bai žvėriškai atkeršijo. Ži
noma, karo teismas visu- 
pirmu juodu pasmerkė mi- 
riop.

Štai smulkmeniškas tos 
žvėriškos egzekucijos apra
šymas :

Ilgai lukeriavo vietos 
gyventojai stovėdami ant 
šalčio. Staiga pasigirdo ka
reivių trimitų balsas; “ka
reiviai artinasi” — pasigir
do minioje.

Su Vėluva priešakyj atei
na ties pagoda būrys karei
vių, kuriems pavesta išpil
dyti ištarmę. Vieną plėši
kų, pusiau apnuogintą, ge
ležine viela pririša prie me
džio galva žemyn. Rankos 
palikta liuosos. Kojos ap
vyniota medvilne ir kitokio
mis lengvai degančiomis 
medžiagomis, kas 
aplieta kerosimi ir 
ta.

Kuomet plėšikas 
mas iš skausmo pradėjo 
piktžodžiauti brigadierių, 
paliepus vyresniam link de
gančio plėšiko prisiartino 
kareivis ir kalaviju per- 
skriodė jam lupas lig pat 
ausų, taip kad jis jau dau
giau nieko negalėjo kalbėti. 
Tik dar šiaip-taip stengėsi 
nupūsti kerosiną, kuris deg
damas jam ant krauju pa
plukusios burnos liejosi. 
Rankom aplinkui save kon- 
vulsijiniai draskė žemę. Vi
sa toji baisi egzekucija tę
sėsi ištisą valandą.

Visą tą laiką antrasis 
plėšikas ramiai klūpojo ša
lia kankinamojo jo drau
go.

Šiam gi surištam pertrau
komis^ nupjauta nosis, au- 
sįs, paskui nukirsta rankos, 
kojos ir ant galo galva, kad 
sutrumpinus kančias, kurių 
jau ir taip jis negalėjo 
jausti.

paskui 
padeg-

cypda-

veikiami jaunoj respubli

Ekonomijos mokslas namų 
ūkyje.

ekono- 
ukyje, 
iufor-

Valstijų kongreso sesijoje 
senatorius Smooth iš Utah 
įnešęs senatan bilių, reika
laujantį paskirti po $10.000 
kiekvienai valstijai ir teri
torijai įsteigimui ir palai
kymui žemdirbystės išmėgi
namųjų stočių kaipo priedą 
prie sumų jau skiriamų kas 
metai toms stotims sulyg 
1887 m. išėjusių įstatymų.

Tų pridėčkų senatorius 
reikalauja apmokėjimui už 
mėginimų iš eksperimentų 
vedimus kas lytisi 
mijos naminiame 
taippat tų surinktų 
macijų paskelbimui.

Tasai bilius paskutinėje 
kongreso* sesijoje nebuvo 
perkratinėjamas, tatai se
natoriaus Smooth manąs iš- 
naujo jį perstatyti ‘ir pasi
tiki, jogei tasai reikalavi
mas bus pilnai išpildytas. 
Jei tasai įnešimas pilnai 
pereis, tai bus didi nauda 
Suvienyti; Valstijų gyven
tojų naminiams reikalams 
ir tas, senatoriaus nuomo
ne, pagelbės sumažinti val
gomųjų produktų brangu
mą.

Kadangi ačiū tiems pri
dedamiems kapitalams, a- 
merikonės mergaitės tega
lės pasimokinti taupumo 
namuose pinu patiksiant 
namų šeimininkėmis; pra
moks kaip pirkinėti valgo
mus produktus, kaip juos 
taisyti, kaip užlaikyti ir 
kaip sunaudoti valgių liku
čius, arba kitais žodžiais, 
kokiuo budu sutaupyti mi
lijonus dolerių išmetamus 
metai į metus mėšlynam

Senatorius Smooth, tyri
nėdamas brangumo klausi
mą, daug sykių' persitikri
no, kad geriausieji ir švie- 
žiausieji valgomieji produk
tai delei nemokėjimo juos 
sutaisyti, paduodami ant a- 
merikoninio stalo visai ne- 
valgomamjąmc stovyje.

Kuomet bus daugiau geni 
šeimininkių, suprantančių 
naminio ūkio ekonomiją, 
užlaikymo lėšos privalės žy
miai sumažėti.

Smootho nuomone, augš- 
tas muitas ant valgomųjų 
produktų nesąs išimtinai 
atsakantis už gyvuojantį 
brangumą. Brangumą dau
giausiai palaiko nemokėji
mas moterių šeimininkauti, 
kurios trečdalį valgomųjų 
produktų visuomet išmeta 
laukan.

Rasi, tasai senatoriaus 
Smooth sumanymas ir bus 
geras.

Albanija.
Balkanų susitelkusiosios 

valstybės manė, kad Alba
nija bus dalis jų karinio 
grobio. Tokiai politikai ypa
tingai buvo priešinga Au
strija. Nes ji bijojo, kad 
Serbijai ir Bulgarijai su
stiprėjus, politinė lygsvara 
Balkanuose nuo vokiečių 
nukryptų ant slavių, ty. 
nuo Austrijos ir Vokieti
jos ant Rusijos ir slaviškų 
valstybių Balkanuose.

Toj politikoj Austrija bu
vo palaikoma Vokietijos ir 
Italijos. Galop didžiosios 
valstybės: Anglija, Fran- 
cija ir Rusija, bijodamos 
europinio karo, sutiko ir 
pritarė, kad Balkanų talki
ninkai išsikraustytų iš Al
banijos.

Tai-gi dabar Albanija liks 
nepriklausoma valstybė, o 
Serbijos ir Bulgarijos be- 

atikų, nuėjo ant niekų.
Kas do kraštas yra ta

Albanija? Žodis ’Albanija, 
manoma, reiškia “snieguo- 

parodo, kad tai yra šalis 
augštų kalnų ir gilų slėnių. 
Virš šimtmečio atgal garsus 
anglų historikas pasakė, 
kad nors Albanija ira ma
toma iš Italijos, vienok, a- 
pie ją mažiau težinoma, ne
gu apie Amerikos vidurį. 
Dabartiniais laikais, galima 
sakyti, apie Albaniją tiek 
žinoma, kiek apie vidurinę 
Afriką. Ištikro, Albanijoj 
yra dar tokių vietų, kur 
jos inkėlęs.
svetimžemis nėra dar ko-

Tikfieji albanai, kurie 
tveria didesnę gyventojų da
lį, yra ainiai ankstybiausių 
arijų, ateivių. Jie jau Ho
mero laikuose buvo seni tos 
šalies gyventojai. Turkams 
juos pavergus, jie buvo 
priversti priimti Mahometo 
tikybą.

Albanai yra primitivi, 
laukiniai žmonės. Per tūk
stantmečius maž-kas, pas- 
juos teatsimainė. Jie yra 
beraščiai ir tik pastaraisiais 
laikais pradėjo but šis-tas 
pas juos rašoma.

Ten nėra jokių geležinke
lių. Vienintelis kelias yra 
Via Egnatia, didis plentas 
senovės romėnų pastatytas. 
Rėžia šalį nuo vakarų į pie
tus. Jokių kitų kelių ten 
nėra.

Daugiausiai Albanijoj in- 
tekmės turi Austrija. Jos 
rankose šalies pirklyba. Au
strija, o ne kas kitas pas
kirs Albanijai valdovą.

rengiamas

Belgijos straiko historija.
Belgijos politinis stral- 

kas įvyko tik po nuodug
naus ir ilgo apsvarstymo. 
Nors panašus politiniai 
streikai Hispanijoj ir Fran- 
cijoj neturėjo pasisekimo, 
bet Belgijos socialistų va
dovai vis-gi ryžosi išbandy
ti tą įrankį politiniam tik
slui.

Kaip jau buvo rašyta, 
streikas buvo
prieš netikusią balsavimo 
sistemą. Apie milijonas 
balsuotojų teturėjo po vie
ną balsą, 400.000 balsuotojų 
turėjo po du ir 300.000 tu
rėjo po tris balsus. Tokiuo 
budu 300.000 lengvai sumu
ša balsus 400.000, o šiuodu 
susivieniję sumuša milijo
ną. Tai netikusi balsavimo 
sistema, ypatingai atminus, 
kad viena penktoji dalis 
Belgijos gyventojų yra a- 
nalfabetai.

Paskutinių metų rinki
muose liberalai ir socialis
tai buvo susijungę panai
kinti tą sistemą. Tai ne
pasisekė, nes daug liberalų 
balsavo su konservatistais, 
bi jodami, kad socialistams į- 
sivyravus, nebūtų blogiau. 
Tuomet socialistai savo su
sirinkime birželio mėnesyj 
ir nutarė sukelti politinį 
straiką, jei naujasai parla
mentas atsisakys panaikin
ti seną balsavimo sistemą. 
Parlamentas atsisakė. Tad 
Velykų šventėj šiais metais 
partijos vadovai sutarė su
kelti straiką balandžio 14 d. 
Tikėtasi jų sustabdyti visą 
šalies pramoniją šešioms sa
vaitėms. Per tokį laiko
tarpį, manė, valdžia busian
ti priversta nusileisti. Bet 
tiek nereikėjo laukti ir nu
sileido.

žydai varomi. 200 žydų 
šeimynų gavę įsakymų, iš- 
sikraustyt iš Rygos. Jų da- 

nesiūs, o kita dalis į <Lu me 
nosių*
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Kova su alkoholizmu.
Svarbus musų laikų už- i 

iavinys — tai duonos ir už- 1 
darbio klausimas, ir pirmoje i 
to klausimo vietoje stovi al
koholizmo klausimas.

Alkoholizmo klausimas : 
tuno tame, kad užkirtus ke
lią žmonių giminės sumen
kėjimui dvasia ir kurni dė
lei pavelde j amų iš kartos į 
kartą ligų.

Tokių ligų eilėje visvbai- 
siausias yra tai alkoholinis 
paveldėjimas.

Alkoholizmo klausimo iš
rišimas yra musų laikais 
daug svarbesnis už visas ki
tas socialio klausimo puses. 
Galima pataisyti nelygus 
darbo vaisių padalinimas, 
bet negalima išgelbėti tautą 
nuo vargų ir kančių, jaigu 
jinai visa bus užsikrėtusi 
baisiomis paveldėtomis li
gomis.

Visų kitų socialio klausi
mo pusių išrišimas daugely
je atsitikimų bus pasekmin
gas tiktai tuomet, kai bus 
išrištas alkoholizmo klausi
mas. Darbininkų luomo 
blaivumas, pajėgos ir svei
kata — tai svarbiausios iš
lygos darbininkų klausimui 
išrišti.

Kiekvienas jūsų gali sau 
visaip suprasti busiantį gy
venimo sutvarkymą. Bet 
viename dalyke visi turi 
tarp savęs sutikti: pirmuti
ne išlyga protingam visuo
menės sutvarkymui įvykin
ti — tai pagaminti darbą 
mylinčius, sąžiningus dar
bininkus. Ir aš jūsų klau
siu: “Kas galutinai suardo 
darbą, sąžiningumą ir kas 
labiau sukelia nepasitikėji
mą, tinginiavimą ir apsilei
dimą darbuose — ar ne gir
tybė?”

Kai žiemos metu 1850 m. 
Londone, Anglijos sostinėje, 
buvo dideli šalčiai ir bedar
bė, skaičius pašelpų, kurias 
dalino darbininkams iš 
miesto kasų, labai buvo pa
sidauginęs: sušelpta 130 
tūkstančių 370 žmonių. Bet 
pasirodė, kad iš 7 tūkstan
čių ir 947 meisterių ii* dar
bininkų, kurie z priklausė 
prie blaivybės draugijos, nei 
vienas nereikalavo sau pa 
šelpos iš visuomenės.

Apie šį atsitikimą reikė
tų pagalvoti. Aš esmi įsi- 
tikrinęs, kad susipratę dar
bininkai norėtų darbminkų 
luomo būvio pagerinimą at
siekti, kad nesusilaukus to-

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

(Tąsa), 
go-šmėklos ir geidė, kad ga
lėtų bent kaip nors jam pa
gelbėti. Dabai* jis aiškiai 
matė, delko tas kunigas- 
šmėkla nelaikydavo Mišių 
— nebuvo kam jam patar
naut ,

Kuomet pasibaigė Mišios, 
Kamylis pirm kunigo-šmėk- 
los nuėjo į zakristiją, kame, 
užlaikydamas savo paprotį, 
atsiklaupė prieš kunigą- 
šmėklą, idant jį palaimintų. 
Kunigas-šmėkla atsisuko į 
Vaiką, peržegnojo jį ir pap
rašė jo, kad butų bažnyčio
je tuo pačiu laiku kas nakt 
ir jam patarnautų prie Mi
šių taip ilgai, kol jis jį at
leis. Kamylis prisižadėjo 
tai ištikimai išpildyti ir ku
nigas šmėkla pranyko.

Ant rytojaus Kamylis vi
są atsitikimą pranešė arci- 
vyskupui, kuris netiktai jam 
leido pildyti savo pasi
žadėjimą, bet dar padrąsi
no ir pagyre jį už tokį pasi

kalavimo, kad žmonės vi
siškai susilaikytų nuo alko
holio.'

Butų didis apsirikimas 
nepadaryti to dabar tuojaus 
ir ramiai žiūrėti, kaip žųs
ta daugumas šeimynų ir 
kaip visa tauta darosi pa
velde j amų ligų auka.

Nejaugi tikrai dar vis te
bemanoma, kad pusėtinos 
priemonės gali ką nors pa
gelbėti? Pusėtinomis prie
monėmis nekuomet nieko 
nebuvo pasiekta,

Prieš mus visa historija 
kovos su girtybe. Tiktai 
pilna blaivybė pasirodė e- 
sant tikru vaistu. Anglijoje 
randasi 5 milijonai žmonių, 
visiškai nevartojančių vy
no, o' alkoholizmas ir skur
das, kurs jį lydį, vis auga. 
Geros pasekmės, t. y. alko
holinių gėralų vartojimo 
sumažinimas, buvo pasiekia
mos tiktai tose šalyse, ka
me blaivybės draugijos į- 
gaudavo tokią galę, kad 
galėdavo intekmę daryti j 
šalies įstatymų išleidimą. 
Tenai kiekvienai atskirai 
vyrijai ar valsčiui buvo duo
ta teisė uždrausti alkoholi
nių gėralų išdirbimą ir par
davinėjimą, kol to reikalau
ja balsų dauguma. Taip bu
vo Suomijoje, Norvegijoje 
ir kaikuriose Šiaurinės A- 
merikos valstybėse.

Kam gaišinti laikas var
tojant priemones, kurios ga
lutinai yra pripažintos ne
vykusiomis. Tegu kiekvie
nas pirma pats atgims, ga- 

I lutinai persiskirdamas su 
girtybe ii’ prisidėdamas prie 

, blaivybės draugijos. Negal
■ kovoti prieš visuomenės ne- 
I dorybes, nesusispietus į 
, draugijas, nesusivienijus.

Tai visa sakydamas aš ži
nau, kad net tie iš jūsų, ku-

■ rie ligšiol su manim sutiko, 
dabar tvirtina taip: “Au-

; ka perdaug didelė, nieks ne- 
l išsigalės jos padaryti”.

Ponuliai! ta auka tik pra
simanoma. Mes, kurie iš- 

i bandėme du budu: visišką 
susilaikymą nuo alkoholinių 

> gėralų ir' alkoholio vartoji
mą su saiku, — mes tiktai 
tegalime pasakyti, katram 
tųdviejų būdų reikia ati
duoti pirmenybė. Paklaus
kite tų 5 milijonų anglų, 
kurie padarė tą auką: ko jie 
pertai neteko? Paklauskite 
amerikiečių, norvegų, suo
mių, šveicarų, kurie jau se
nai yra padarę prižadą su
silaikymo nuo alkoholinių

kio padėjimo, kuomet dar- 1 
bininkams prisieiti! maldau
ti pašelpos iš visuomenės. 1

Visai kitaip pasipriešins - 
visiems krintantiems ant jo 1 
nepasisekimams darbinin
kų luomas, susilaikęs nuo 
gėrimo, visai kitaip jis dar
buosis, kad pagerinus dar
bo žmonių būvį.

Susilaikęs nuo gėrimo > 
darbininkų luomas pasieks 
tai, ko jis pageidauja.

Čion neprošalį bus pažy
mėjus, kad Anglijoje ran
dasi 5 milijonai žmonių iš 
įvairių visuomenės sluogsnių, 
kurie gyvena laimingi ir 
sveiki, nevartodami nei vie
no alkoholio lašo, ir gyvy
bės apdraudimo draugijų ir 
savišalpos kasų ligoniams 
statistika priparodo, kad 
susilaikantieji nuo alkoholi
nių gėrimų ilgiau gyvena 
ir suserga rečiau, negu su 
saiku geriantieji arba pu
sėtini blaivininkai.

Visi žino, kokios buvo pa
sekmės nesusilaikymo nuo 
svaiginančių gėralų. Žinote, 
kad miestuose girtybė buna

• tiesiogine ar pašaline prie
žastimi dešimtosios dalies 
viso gyventojų mirtingumo.

i O pagalvokite tiktai, kiek
■ nelaimių susispiečia aplink 
: žmogų, pirm negu jis galu- 
i tinai pražūsta nuo girtybės,
• kiek jis išplėšia nuo savo
■ artimųjų! Nereikia užmirš

ti apie paveldėjamasiąs 
dvasios ir kūno ligas, ku
rias įdiegia girtuoklis savo 
vaikams ir vaikų vaikams.

Butų didis apsirikimas 
manyti, kad tų 8 žmonių iš 
10, kurie pasimirė ne nuo 
girtybės, visiškai nebuvo 
palietęs alkoholis. Negali
ma išskaityti visus miestų 
gyventojus į geriančius ir 
negeriančius. Tarp tų dvie
jų kraštutinumų yra daug 
dar laipsnių tarpinių, ir jau 
daug anksčiaus negu gydy
tojai pripažins žmogui al
koholizmo ligą, tas žmogus 
suskubs padaryti didelę pra
gaištį ir patsai sau ir savo 
vaikams.

Ar gi tat galima, kad e- 
?ant panašiai nelaimei pro
tingas žmogus galėtų sudė
jęs rankas sakyti: “bet taip 
visuomet buvo”, arba: “pa
lūkėkite tiktai, viskas atsi
mainys”. Ne, ponuliai, tai 
neatsimainys. Nelaimė augs 
su baisiu smarkumu, ir ga
lų gale prisieis griebties rci- 

žadėjimą. Išleisdamas vai
ką namo įsakė jam visą tą 
atsitikimą užlaikyti paslap-

li iena po dienos slinko, 
jau ir kelios savaitės pra
bėgo, o Kamylis vis tarnavo 
kasnakt tam kunigui-šmėk- 
lai prie Mišių. Jis jo niekad 
nekalbindavo, nei kunigas- 
šmėkla jam nei žodžio neiš
tardavo. Galop, taip jau 
Kamylis su juo apsiprato, 
kad jau visai jo nebesibijo
davo ir laikė jį sau už drau
gą ; kartais su nekantrumu 
laukdavo vidurnakčio, idant 
galėtų matyti tą kunigą- 
šmėklą ir su juo būti, nors 
jis ir niekad neprabildavo 
į jį. Viršprigimtas dievotu
mas, su kokiu tas kunigas- 
šmėkla laikydavo Mišias, 
gilų įspūdį padarė ant Ka
mylio nekaltos širdelės ir 
per tą dangišką įtekmę jojo 
dievotumas padidėjo ir su- 
drutėio. Jojo motina beaa- 

si ir stebėjosi, matydama jį 
augant mylistoje pas Die
vą ir dievotume.

Vieną naktį, kuomet Ka
mylis po Mišių zakristijoje, 
kaip paprastai atsiklaupė, 
kad jį palaimintų, kunigas- 
šmėkla uždėjo ant jo galvos 
abi ranki ir prabilo sekan
čiais žodžiais: “Dėkavoju 
tau, mano mielas vaikeli, 
už taip didį meilės darbą, 
kurį del manęs padariai. 
Pranešu tat tau, kad aš, gy
vendamas ant žemės, kai
po kunigas, per apsileidimą 
ir užmiršimą apleidau ke
turiasdešimtis Mišių neat
laikęs, kurias buvau apsi
ėmęs atlaikyti. Už tat Die
vo teisybe nuteisė mane į 
skaistyklą (čysčių) ant il
go laiko už tą mano apsilei
dimą. Bet Jis, Begalinė 
Mielaširdystė, leido man 
čionai pasirodyti ir tas 40- 
tis apleistų Mišių atlaikyti, 
su tąja tiktai sąlyga, jog 
surasti tokį sangailestin- 
gą asmenį, kuris man pa
tarnaus prie tųjų Mišių. Tu

liniai džiagėsi, linksmino angelas. Štaiišgelbėjimo,'

gėralų. Ales, kurie tiktai 
vieni tegalime tame dalyke 
tarti žodį, mes, tai yra — 
10 milijonų visiškai nege
riančių arba abstinentų,
mes vienbalsiai tvirtiname: jo liuosą laiką, savo užuo- 
mes nieko nenustojome, mes 
tiktai išlošėme, nes dabar 
galūne gerinus darbuoties, 
esame laimingi, linksmi ir 
galingi. Jaigu tai nebūtų 
tiesa, tai nevertėtų nei pa
sekėjų sau gaminti. Bet pats 
gyvenimas parodo, kad skai
čius susilaikančių nuo al
koholio auga visur, kame 
buvo įkurtos veiklios blai
vybės draugijos.

Alano paties prityrimas 
leidžia man pridurti; štai aš 
jau per 7 metus neimu bur- 
non nei vieno alkoholio la
šelio; ir aš galiu jus užti
krinti, kad esmi laimingas, 
Dabar, kai aš pamatau kitą 
geriant nors pačius geriau
sius vynus, galiu tiktai dė
koti Dievui, kad nebereika- 
lauju nieko panašaus ryti.

Bet kas nesutinka su ta 
nuomone, kas dar mano, 
kad jis, atsisakydamas nuo 
vyno, daro kaž-kokią auką, 
— tai ar jis negana yra ap
mokamas atjautimu to, kad 
jis daugiau nepritaria tam 
neišpasakojamam skurdui, 
kurs visuomet ii* visur mus 
apsiaučia ?

Pažinojau žmonės, kurie 
darydavo tikras aukas, ku
rie nepasitenkindavo tuom, 
kad duodavo iš savęs pa-

dabar einu tiesiai dangaus 
karalystėn, kame busiu ge
riausiu tavo globėju ir kai
po atlyginimą už tavo pa
sišventimą ir meilę dėl sa
vo artimo, Dievas man lie
pė tau pranešti, kad Jis ta
ve pašauks į dangaus amži
nas linksmybes už dviejų 
metų, jei tu gy vensi dievo
tai ir užsilaikysi nekaltai.” 
Pabaigus tą kfilbą, jo pa
vidalas persimainė, jo vei
das nušvito viršprigimtagra
žybe ir išnyko ant visados...

Kamylis tuotarpu vos ga
lėjo laikyties iš džiaugsmo; 
jautėsi nekaipo paragavęs 
dangiškų linksmybių. Sun
ku jo džiaugsmą ir aprašy
ti, jo nekaltą širdelė, tarsi, 
šokinėjo iy peę visą naktį 
nei ant valandėlės negalėjo 
akių sudėti. Vos tik išaušo 
ir bažnyčios durįs atsidarė, 
tuojaus jis nubėgo pas savo 
motiną ir kleboną pranešti 
jiem tą linksmą naujieną. 
Motina su klebonu išklausę 
apie pasekmes Kamylio bu
dėjimo per naktis, begali-

atsiminus, jog netrukus tu- 

vyzdžius susilaikymo nuo 
alkoholio, bet nuolatos ieš
kodavo nelaimingųjų gir
tuoklių, paimdavo juos nuo 
gatvių, atiduodavo jiems sa

jautą, savo draugystę. Aš 
klausdavau jų, ar nepersun
ki jiems yra toki našta? Ir 
jie man paprastai atsaky
davo: “kai moterįs ir kū
dikiai tų, kuriuos mes iš
gelbėjome, ateina paspausti 
mums rankos, mes perpil- 
nai jaučiamės apmokėti už 
visą tai, ką padarėme”.

Klausdavau kitų, kurie 
sakydavosi labiau už kitus 
mylį savo tėvynę, ar jie ne
panorėtų padaryti mažu
tės aukos, atsisakydami 
nuo vyno? Jie man atsaky
davo: “Kam mums darkyti 
savo gyvenimas del keleto 
niekštų — girtuoklių”.

Tai ne tiesa, ponuliai! Ne 
niekšai tie, kurie žųsta nuo 
alkoholio. Dažnai tai buna 
geriausi žmonės, kurie turi 
aiškiausi protą ir jausmus. 
Tai geri draugai, su jais 
malonu pasikalbėti. Tai tie, 
kurie palengva buna intrau- 
kiami į geriančių kompani
ją ir pagaliaus žųsta. Jaigu 
juos išgelbėsi, tai vėl apsi
reiškia visos j ii gerosios ko
kybės. Visų šalių blaivybės 
draugijos šimtais tuktančių 
priskaito tokių išgelbėtų gir
tuoklių, kurie pirma volio- 
davosi po grovius, visų pa- 

rės persiskirti su savo my
limiausiu šuneliu, pagrimz
do nuliudiman. Raminosi 
tiktai tuo, kad jos sūnelis 
pagrįžo sveikas, drūtas, 
linksmas... Nors ji gerai ži
nojo, jog už dviejų metų ne
teks savo Kamylio, bet nie
kad nepaliovė jo raginus 
būti dievotu, gerai daryti ir. 
dorai gyventi.

Kamylis-gi iš savo pusės 
nesutepė savo nekaltos šir
delės nei su mažiausia nuo
dėme, bet pilnas dorybių ir 
pasišventimo tarnavo Die
vui ir Bažnyčiai.

Po dviejų metų susirgo ir 
jo sveikata vis kas kart silp
nyn ėjo ir geso, kaip ta lem
pa, pritrukus alyvos. Pabai
goje antrųjų metų su ange
lo dievotumu priėmė pasku
tinius Sakramentus, o pa- 
skutinioje jojo Komunijoje 
šv. susivienijo su Dievišku 
Išganytoju danguje. Vos 
tik priėmė tą angelų duoną, 
tuojaus jojo veidas persi
mainė ir nušvito dangiška 
šviesa; sudėjo savo sudžiu- 

si ir... iškeliavo jojo nekal

RONIAI.

Roniai, jūrės liūtai, apš- 
čiai veisiasi aplink smail- 
galį Pietinės Amerikos ir 
aplink ten netoliese besi- 
randančias salas.

Užaugę ronių patinai, 
nuo snukio iki uodegos ga
lo esti veik 7 pėdų ilgi. Jų 
ligi oda turi rausvai gelto
ną parvą. Patelės yra tam
sesnės ir mažesnės. Jie gy
vena ir plaukinėja būriais 
nuo 10 iki 20. Vienas se
nesnis žvėris esti būrio va
dovu. Jo globoje esti burįs 
ir jis visuomet persergstisa
vo bendrus, jei ištikro kas 
neužsitikėtino pasimato.

Maitinasi reniai žuvaitė- 
mis ir įvairiais jūrės vė
žiais. Sugavę ką, jie pra
rija arba po vandeniu arba 
iškilę iš po vandens. Reniai 
nėra persekiojami ir nėra 
gaudomi be jokio pasigai
lėjimo, kaip tai esti su ne- 
kuriais jų giminaičiais. Tai 
yra vien dėlto, kad iš jų 
naudos v<j)ik jokios nėra. 
Jų oda yra visai be vertės. 
Iš jų gauti taukai neužmo
ka žvejojimo iškaščių. Vien 
laukiniai salų gyventojai 
aplink Pietinę Ameriką 
gan uoliai gaudo. Tik jiems, 
matyt, jų gaudymas užsi
moka 

niekinami, ir kurie dabar 
visų gerbiami, yra naudingi 
draugijos nariai ir laimin
gųjų šeimynų tėvai.

(Dar bus).

ta ir, kaip sniegas gryna, 
vėlė į palaimintųjų šalį, kur 
ją be abejo sutiko ans kuni
gas, kuriam tarnavo nakti
mis prie Mišių ir kurį va
dindavo savo draugu ir ku
rio draugystėje nuėjo į am
žinas linksmylies...

Sulietuvino Magnus 
J. Kazėnas,

IŠ KELIONES.

savoAtsisveikinęs su 
gimtiniu miesteliu Panevė
žiu, traukiniu važiuoju Še- 
duvon. Per vagono langą 
patėmiju, kad tolyn nuo 
Panevėžio girios retinas, o 
tik matosi šen ir ten gojai 
ir sodnai, puošianti laukus 
ir pievas. Turėjau progą 
susipažinti su Šeduva. Mies
telis neta i p jau didis, bet a- 
ludžių besą net 15. Beto Yra 
du monopoliu ir traktiras. 
Apšvietos įstaigų nematyt. 
Jokių dr-jų ženklų nesima
to. Net nei “Blaivybės”. 
Matyt, čia žmonės duoda 
garo rudžiui ir degtinei.

dviem kunigais, bet jų ne

ggs:

kiek darbuojamasi. Vienin
telė švietimo įstaiga — liau
dies mokykla. Laikraščių 
mažai teška itoma. Inėjau 
vienan lietuvių “kningy- 
nan”. Moteriškė pasakė, 
kad visas kuingas pasiėmė 
su savim vyras. Krautuvių 
su lietuviškais parašais ne
buvo matyt. Aišku, kad vi
sa prekystė peisokų ranko
se. Aliestelis nešvarus, pur
vinas.

Šeduvą palikęs važiavau 
Titavėnų link. Pašaliais 
matėsi, kad žmonės moka 
vesti ūkį. Sodžių triobėsiai 
gražus, tvarkus. Kiemai 
aptverti, nušluoti. Grįčias 
apsupa jaukus sodneliai. 
Kartais pasimato suruku
sios grįčios, bet gražus sod
nelis viską atgaivina. Nors 
ūkininko gal ii’ suvargęs gy
venimas, bet jis yra links
mas ir smagus. Titavėnų 
artimiese besą laukai smė
liuoti ir vietos kalnuotos. 
Šen ir ten matėsi malūnai. 
Titavėnų bažnyčia mūrinė 
ir iš oro išrodo graži. Yra ir 
rusų cerkvė.

Arčiau rubežiaus vėl lau
kai besą lygus. Tai-gi suti
kome girių ir šiaip gražių 
vietų. Čionykštės girios 
priguli valdžiai. Jose toko 
nemažai slapstinėties, kol 
rubežių nepervažiavom.

Prusnose visi pašaliai-ki-' 
taip išrodė. Keliai geri, u- 
kininkų grįčios daugiausia 
murines. Girių beveik ne
sama. Prisiartinęs prie Til
žės, pamačiau blizgantį Ne
muną. Jis ką tik pradėjęs 
ledus laužyti. Tilžės netu
rėjau progos pamatyt. 4

Traukiniu dundėjau į 
Bremen. Teko pervažiuoti 
ir pamatyt Berlyną, nes 
traukinis palengva važiavo 
net tris valandas. Bremene 
teko nemažai prisivaikščio- 

jti. Užėjau krautuvėm ku- j 
p ioj galima buvo susikalbė
ti ir lietuviškai.

Paskui plankėmę laivų į 
Angliją. Ėmė pusantros pa
ros. Paskui traukiniu va
žiavome į Liverpool, Šį 
miestą apžiurėjau gerai. 
Teko but vienoj bažnyčioj I 
ir girdėti giedant. Giedojo 
neblogai. Miestas švarus ir 
gražus.

Sėdęs laivan 11 dienose | 
buvau jau Now Yorke. Šis 
miestas savo -didumu, gra
žumu didį įspūdį darė. Iš 
čia atsidanginau į Boston, 
Mass.

Dainų Mylėtojas
Barbė: — Žiūrėk, Jonai 

šuo be uodegos bėga!
Jonas: — TaiJonas: — Lai mažmožis. 

Stebėtina butų, kad uodega 
be šunies bėgti}.
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MAURICE MAETERLINCK

a6H6as ir Meiisaniia
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

MELISANDA.
* Nelieskite manęs! Arba aš šoksiu į 
vandenį!.... -

Arkelio anukaif

mo>

VEIKIANTIEJI ASMENIS:

ARK ELI S, Almondos karalius.
ŽENEVJEVA, Pelleaso ir Goto 

in a.
PELLEAS, f 
GOLO, (
MELISANDA. 
MAŽAS AI INIOLDAS, Goto sūnūs 

[iš pirmosios pačios, i
GYDYTOJAS.
VARTŲ SARGAS.
TARNAITĖS, ELGETOS IR KT. 

VEIKSMAS PIRMAS.
1. REGINYS. 

PILIES VARTAI.
—. ~ TARNAITĖS (iš vidaus).

Atidarykite var-

(iš vidaus).
jus ateinate bu-

Atidarykite vartus! 
;us!..

VARTŲ SARGAS
Kas yra tenai?. Ko

linti mane? Eikite per mažuosius vartus; 
jer mažuosius vartus; tokių yra gana!...

VIENA TARNAITĖ (iš vidaus).
Mes atėjome mazgoti slengstį, vartus 

r trepu s; tiktai atidarykite! Atidarykite!
ANTRA TARNAITĖ (iš vidaus). ...

Ateis dideli dalykai!
TREČIOJI TARNAITĖ (iš vidaus).

Ateis 
greitai!...

didžios šventės! Atidarykite

TARNAITĖS. 
atidarykite! Atidarykite! 
VARTŲ SARGAS.

Palaukite! Palaukite! Aš nežinau, ar 
galėsiu aš atidaryti... Juos niekuomet ne
gali... Palaukite, tegu prašvis...

PIRMOJI TARNAITĖ.
Lauke yra gana šviesu; per plyšius aš 

matau saulę...
. VARTŲ SARGAS.

Čia yra tie didieji raktai... Ak! kaip 
girgžda sklendžia! ir spynos... Padėkite 
man! Padėkite!

TARNAITĖS.
Mes traukiame, traukiame... 

ANTROJI TARNAITĖ.
Neatsidaro...

PIRMOJI TARNAITĖ.
Ah! Jie atsidaro! Pamažu atsidaro! 

VARTŲ SARGAS.
Kaip jie girgždžia! Jie išbudins visus 

žmones...
ANTROJI TARNAITĖ. 

Apasirodydama ant slengsčioą. 
Ak! Kaip lauke jau šviesu! 

PIRMOJI TARNAITĖ.
Saulė kįla iš juros!

VARTŲ SARGAS.
Na ir atsidarė.,* Plačiai atsidarė... (Vi

jos tarnaitės pasirodo ant slengsčio ir per
lipa per ji).

PIRMOJI TARNAITĖ.
Aš pirma mazgosiu slengstį... 

ANTROJI TARNAITĖ.
Visa to mes niekuomet nenuvalysime. 

KITOS TARNAITĖS.
Neškite vandenį!

VARTŲ SARGAS.
Taip, taip; pilkite vandenį, išpilkite 

riša griekatvanių vandenį; jus tačiaus nie- 
tuomet nepabaigsite...

2. REGINYS.

Tiktai

GIRIA.
'Mato Melisandą pas šaltinėli. Įeina 

Galo).
GOLO.

Iš šitos girios aš niekuomet jau neiš- 
iliusiu. — Dievas žino, kur tas gyvis mane 
mves. Maniau sužeidęs jį ligi mirčiai; ir 
ia gi yra kraujo pėdos. Bet aš esu palei- 
lęs jį iš akių; man rodos, aš pats esu pra- 
;uvęs — ir mano šunįs manęs nebesuras — 
■eikia eiti atgal savomis pėdomis... —Ver
da, kaip girdžiu... Ah! kas gi tas tenai 
įas vandens kraštą?... Maža mergaitė — 
ėdi pas vandenį ir verkia? (Sukasti). — 
tegirdi manęs. Aš nematau jos veido. (Ar- 
inasi ir paliečia Melisandos petį.). Ko tu 
erki? (Melisanda krūptelėja, pakilu ir ųo- 
i bėgti). — Nebijokite. Nėra jums ko bi- 
oti. Kodėl jus čia verkiate viena pati.

- MELISANDA.
Nelieskite manęs! Nelieskite!

GOLO.
Nebijokite... Aš jums nieko nedarysiu... 

čai, tamista esi graži!

GOLO.
Aš jūsų neliečiu... Matote, aš pasilik

siu čia, pas medį. Ar jums yra kas pada
ręs piktą?

MELISANDA.
Ak! taip, taip!... (Pradeda garsiai 

verkti).
GOLO.

Kas yra tas, kuris jums padarė piktą? 
MELISANDA.

Visi! Visi!
GOLO.

Ką blogo jums padarė? 
MELISANDA.

Aš nenoriu to sakyti! Aš negaliu to
sakyti!... - . ?

GOLO.
Na, na; bet neverkite taip. Iš kur jus 

paeinate?
MELISANDA.

Aš pabėgau!... pabėgau...
* GOLO.

Taip; bet iš kur pabėgote? 
MELISANDA.

Aš esu paklydus... čia paklydus... Aš ne 
iš čia. Aš ne čia gimusi...

GOLO.
Iš kur gi tai? Kur jus gimėte? 

MELISANDA.
Ak, toli nuo čia... toli... toli...

GOLO.
Kas ten taip spindi vandens dugne? 

MELISANDA.
Kur? — Ak tenai! Tai yra vainikas, 

kuris buvo man įduotas. Jis įpuolė ten, kol 
aš verkiau.

esu

GOLO.
Vainikas? — Kas jums davė vainiką? 

— Aš mėginsiu pasiekti jį... 
MELISANDA.

Ne, ne; aš jau jo nenoriu! Geyiau aš 
tuojaus numirčiau...

GOLO.
Aš jį lengvai galėčiau ištraukti. Van

duo ne visai gilus. - _
MELISANDA.

Aš nebenoriu! Jeigu jus jį ištrauksi
te, aš pulsiu į jo vietą!...

- ■ GOLO. x .

Ne, ne; aš jį paliksiu. Nors ir be dide
lio vargo galėčiau jį paimti. Rodosi labai 
gražus. — Ar seniai, kaip jus pabėgote?

MELISANDA.
Taip... kas tamista esi?

GOLO.
Aš esu kunigaikštis GOLO — senojo 

Almondos karaliaus anūkas... 
MELISANDA.

Vai, jums jau žili plaukai...
GOLO.

Taip; keliatas, čia pas smilkinius... 
MELISANDA.

taipgi... Ko tamsta į maneIr barzda 
taip žiūrite?

GOLO.
į jūsų akis. — Ar jus nie-Aš žiuriu 

kuomet neužmerkiate akių? 
MELISANDA.

Kap gi ne; naktį aš jas užmerkiu... 
GOLO.

Ko j iįs žiūrite taip su nuosteba? 
MELISANDA.

Ar jhs esate milžinas?
GOLO.

Aš esu žžmogus, kaip ir visi kiti... 
MELISANDA.

Ko jus čia atėjote?
GOLO.

Aš patsai nežinau. Aš medžiojau girio
je. Vijausi šerną. Ir paklydau iš kelio. — 
Tamista išrodot labai jaunutė. Kiek turi
te metu?

MELISANDA.
Man darosi šalta...

GOLO.
Ar eisite su manim? 

MELISANDA.
Ne, ne; aš pasiliksiu čia.-..

GOLO.
Jums bus baugu vienai. Visą naktį... 

vienai pačiai... tai negalima. Eikite, Meli
sanda, duokite man ranką...

MELISANDA.
Ne, nelieskite manęs!...

GOLO.
Nerėkite... Aš jūsų nebeliesiu. Bet ei

kite su manim. Naktis bus tamsi ir Šalta. 
Eikite su manim...

MĖLI S AN
Kur j us eisite?

GOLO.
Aš nežinau, aš taipgi, esu paklydęs... 

(Jie išeina).
- (Bus toliau)

Popežius pasveiko. Pope- 
žius Pius 3 jau’visai pas
veikęs ir atliekąs' senobiniu 
budu savo kasdieninius dar
bus.

reikalingi.
I a-

Agronomai i_____
Bulgarija pakMetusi 60 
gronomų iš Rusijos, kad jie 
vestų žemės darbus užka
riautose vietose.

Rausta senovės miestas. Ne
toliese nuo Lemuos salos 
aut jūrės dugno Nusekta se
novės miesto griuvėsiai, ku
rie guli dabar po vandeniu 
ir užima labai didelį plo
tą.

Sufragistes veikia. Tomis 
dienomis Londono sufragis
tes norėjusios suplaišyti šv. 
Pauliaus katedrą. Ties al
toriumi atrasta pragarinė 
mašina, kuri neužilgo turė
jus but plyšti.

Prieš sufragistes. Londo
no dalis laikraščių pataria 
suimtas už piktadarybes su
fragistes nugabenti ant šv. 
Elenos salos ir tenai it be
protes laikyti, nes kitaip jos 
sudegįsiančios dar ir visą 
Londoną.

Amundsenui pensija. Nor
vegijos' parlamentas pasky
rė 6.000 kororių metinės pen
sijos ligi gyvos galvos ka
pitonui Amundsen, kuris y*- 
ra pasiekęs pietinį žemgalį.

Anglija suskubo./ Tomis 
dienomis Anglija oficialiai 
pripažino teisota dabartinę 
Meksiko valdžią,, nors, kaip 
žinoma, dabartine Iluerto 
valdžia laiktfsi taip vištos 
kojos. Tamjaksltii Anglijos 
karalius prisiuntęs Huertai 
specialį laišką.

Susirėmimas. Morokke 
ties Sidiali francuzų kariuo
menės būrį buvę užpuolę a- 
rabai, kurie tečiau po kru
vinam susirėmimui buvę 
atmušti. Prancūzai praradę 
18 užmuštais 'ir 24 sužeis
tais. Arabų pusės nuosto
liai nėra žinomi.

Nepaleis atsarginių. Iš 
atžvilgio neaiškaus Europo
je politinio padėjimo ir Vo
kietijos armijos didinimo, 
Franci jos vyriausybė nus- 
prendžius nepaleisti neku
riam laikui atsitarnavusius 
šiemet kariuomenėje atsar
ginius'

Nusižudė'. Aleko'HEinas, 
kuris kovo 18 dieną š. m. 
Solonikuose nužudė Graiki
jos karalių Jurgį, tomis die
nomis Atėnuose nusižudė 
iššokdamas laukan per lan
gą iš kalėjimo. Taip rašo
ma oficialiai, bet kas su juo 
tikrai buvo, nebus galima 
sužinoti.

Didi puota. Andai Peki
ne Suvienytų Valstijų pa
siuntinys parengė puotą dė
lei Chinų respublikos pri
pažinimo Suvienytomis Val
stijomis. Puoton buvę pak
viesta aplink 400 amerikie
čių ir chiniečių. Labai gra
žiai linksmintasi.

Vieni kitus peikia. Vie
šintis Paryžiuje dr. William 
J. Beattie iš New York o pas
kelbė, kad prieš džiovą vais
tus esąs išradęs dr. Max 
Piurkovskis Berlyne, gi ži
nomas dr. Friedmann nesąs 
tų vaistij išradėjas, jis tik 
dro Piurkovskio laboratori
joj dirbęs. Kiti kitus pei
kia ir visi tuo tarpu apie 
džiovos gydymą nieko neži
no.

Pasikėsinimas. Maunhėi- 
me anarchistas Jung mėgino 
pasikėsinti ant Badeno ku
nigaikščio Frideriko gyvas
ties, kuomet šis važiavęs ka
rietoje. Anarchistas buvo 
prišokęs apie karietos ir 
nutvėręs kunigaikščiui už 
mundieros tečiau akimirkoj 
buvęs parblokštas ir suim
tas.

Suraminimas! Iš Wiesba- 
deno, kur Vokietijos kaize
ris vieši, Berlynan pranešta, 
kad parodavimo metu pas
kui kaizerį važiuojantis su 
palydovais automobilius su
važinėjęs vieną bernaitį. 
Kaizeris “teikės iš savo ma
lonės” suvažinėto vaikiuko 
gimdyto j ams pasiųsti są j auš
ino žodžius! Tokiuo tai bu
du suraminta nelaimingieji 
gimdyto j ai! Niekdariai!

Perskyrė. Po mirusiam 
Belgijos karaliui Leopoldui 
likusioji jo našlė, “baronie
nė” de Vaughan, buvo iš
tekėjus už kokio tai Durrie- 
ux ir su šiuomi dabar per
siskyrusi. Stebėtini dalykai 
veikiasi su nekuriomis ka
ralių sugulovėmis!

Naujas prezidentas. Res
publikos Bolivia nauju pre
zidentu išrinktas generolas 
Ismael Montes.

Dvikova. Salia Paryžiaus 
andai atsibuvusi dvikova 
kardais nekokio Bergerio su 
Breitmeyeru už kokius tai 
ginčus; pasitaikusius pirm 
trijų metų. Bergerui labai 
sužeista krūtinė. Apie 50 
asmenų buvo tos dvikovos 
liudininkais, ||adangi Fran- 
cijoj'e dvikova nėra už
drausta. Ir esama gi pašėlu
sių ir bepročių žmonių!

Ichtiosauro kaulai. Weise- 
nache (Vokietijoj) darbi
ninkai bekazdamd. žemę už
tiko didęlių kaulų. Žinovai, 
apžiūrėję tuos kaulus; pripa
žino, kad tai esą dchtiosau- 
ro kaulai. TĮSit&saųras — 
tai toks gyvulys, kinis gy
veno gilioje senovėje, buvo 
panašus į žuvį ir laikėsi 
vandenio. Turėjo didį snu- 

(kį, su daugybe dantų, pana
šų į krododiliaus Snukį, ir 
dideles akis. Tie gyvūnai 
jau senai išnykę. Dabar tik

Nuostoliai. Anglijos val
džia apskaitė, kad ligšiol su
fragistes toj šalyj pridirbu
sios savo pasielgimais nuos
tolių mažiausiai 5 milijonus 
dolerių vertės. Gi sufragis- 
tės ir toliau varo naikinimo 
darbą.

Suktybės. Italijos parla
mente tomis dienomis butą 
didelio trukšmo. Statant 
Ryme teismo rumus, išleis
ta sulyg sąskaitų $12.000.- 
000, kad tuo tai*pu paskui 
susekta, jogei rūmų pasta
tymas lėšavęs ne daugiau 
$4.000.000. Vadinasi, aštuo 
nis milijonus politikieriai 
susikimšo sau į kišenius. Už 
tai daugiausiai kaltinamas 
buvęs ministerių pirminin
kas Zanardelli. Tikrai a- 
merikietiškai vagiama.

Nauji kalėjimai. Rusijos 
kalėjimų valdyba nutarius 
įsteigti įvairiose vietose ke
letą kalėjimų, kuriuose bus 

džio-

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO" kelia janti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
k. Vilkevičius

Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 
galite pas jnos užsisakyti ‘‘KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
pieuuineratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

- .rsrt 
ROSELAND, ILL.

P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan At-

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

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

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

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

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

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

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

P.
J.

BRIGHTON, MASS.
Šimanskis, 98 Market St.

BROCKTON, MASS.
Meškinis, 35 Arthur St.

Jonas Ramanauskas, 135 James St.

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki,
S. Valantina.s,
K. Vilkevieia,

F.

R.

s.

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 88 Webster Ave.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted 
E. Butkevieia, 3149 S. Halsted St. 
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St. 
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevieia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
A. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Miekevieia, 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 
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevieia, 2336 S. Oakley 
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

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

P.

V.

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

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

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

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. fieškevičia, 501 New Grant St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury St. 
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WATERBURY, PA.
K. C. Kazemekas, 785 Bank St.
J. Vieraitis, 107 S. Harding St.

HEPflPĘBSTB
Proga už

St.
St.

avė

avė

RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N. W.

1351 Hamilton ave.

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

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

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

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
“Ttirką" P. O. Box

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

103

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

NEW BRITAIN, CONN.
P. v. Miknevičla, 91 LaSalle St.

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant

PITTSBURG, PA. .
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multric St.
A. Povilaitis, 112^ Saginow St.

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

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

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

St.

Ar Skaitei Kadi Laikraštį ‘'LIETUVA?" 
Gal nežinai kur |ų gauti?

“LIETUVA”
Eina ja n 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčli ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos Ir 
viso svilti,o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Riiyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 Sa. Halstad St., CHICAGO, ILL

išsigydyl

Patrūkimą 
{KYLĄ}

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

cagoj siūlo nuostabu $10 iszųydyma ik Geg. R 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažti, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygia! 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz i užgy
džiau vienos stnvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Ziuoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PATftUKELIU.
Bernard Van Mynen, S >. Holland, III, 
F. Franchina. 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D.L 
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hollse, 1732 N. Snaulding-av< 
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 1670 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patruko arba viduti iszkal 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu* 
vo maži. Nepaisojimas, atidelioiima-*, j n tempi
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziuiszko didumo ir vali vesti prie užsmaugi* 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengvinu iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Koa 1 kentėt i pairu ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budū uz S10.

Valandos: kasdien nuo 8'ryto iki6vukaro| 
panedeliais ir kotvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

++4-4- •M"l'4"!-+4,4,+4,++444-4,++ <•+4-+-h 
+ JOHN M. BRENZA | 
t LAWYER T
* Lletuvys Advokatas
I 4608 So. fishland five., Chicago, III.
T PHONK DROVKR 19>»
J Atlieku visokios legaliszkus reikalus at- 
Isakancziai, ypatingai suzeidmo ir kitus.'

Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki iegaliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautieti.

t

Uranium Steamship
Company

Regulinriška Pasažierinč Linija tarp s

NEW YORK ir ROTTERDAM
Gerinusi Laivai- Ruimingi kambariid
Marconi bevieliue stotis—Geras Valgis

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

Del Jikietu ar informacijos krelpkites

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New 1'ork
J. V. Zinner <& Co.,

140 N. Dearborn St.. Chicago. 11L
M. REICH and Co.,

422 S. 5th St., Philadelphia, Pa.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valeli jose.

8



Cigarettes

10 už 5c

KATALIKAS

KIEKVIENAS 
MUSYSI UZ

Kiekvienas par- 
dav. parduoda

KEBO
Cork Tip ~~

CKARETUS

Kasdieną.

GEBĄS LIETUVIŠKAS KRIAUCIUS,
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakyki!
pas mus, O busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madų. ' -■«*

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
‘ ‘ Kataliką ’ -1- f -«■>-,'

Jonas Kučinskas, 
K 238 Slocum Ava

Kingston, Pa.

Lietuva Band
CHICAGO, ILL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS

t

Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

| Nauja Lietuviška J 
' APTIEKA j

Aš atidariau naują lietuvišką 
Aptieka. Aš užlaikau Severosgy- 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ate kite persitikrinti.

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

Telefonas Drover 2773

Jus darbas turi didelę Svarbą
JUSU metlaikio darbas daug jums reiškia.

Gerai įmiežę žemę, aparę, apakeję ir gal su
volioję ją, sejote javus į rūpestingai išpurentą 
žemę, rūpinotės a;.io augančius javus ir tėmijota juosius prbrgs- 
tam; todėl jus turite tikėtis gausaus u derėjimo. Gali tikėt's 100 
procentų už savo darbą, jei vartoji naujausias mašinas. Visai apsi
riktum, jei pirktum mašiną, kerį neatliktų, kaip reikiant darbo. 
Kad būti užtikrintu pirk I H C šieno ir javų pjaunamąsias mašinas 
ir įrankius, visi kurių ingijo pilr.ą užsilikėjimą per ilgus bandymo 
metus pjaujant šieną ir javus ir pjovimo saulygas visose valstijose. 
Tos užsilikimus mašinos Mažinamos vardu:

t.

Išgydysiu Jus
J NUO PASLAP- 

ln O Ue TINGU LIGŲ.

Tiktras lietuvys, baigęs mokslą 
steito universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru Indianapolyj, Ind. Ir 
specijališkal mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas Ir gydyt pavojin
gas ligas. Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus įrengė 
savo locną Sanatorium, (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peraoijų.

'« Gydo ligas: :<‘- 
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų, pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligu, už
kietėjimą Ir nedirbimę viduriu, Iš
bėrimą, niežėjimąir augimą ant vei- 
do ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, širdies,.inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti ir Išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokihs moterų Ilgas, skau
smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės.

PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šaltinskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis., ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau Tamistos išgydyti 
ir mano draugą JuožapąŠaltinskį nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

Aš Adele Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad jusu gyduolės man nedaug gero padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleiskanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginimo plau
ku, tai aš nieko nenumanau.

A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Brooklyn, N. Y., išreiškiu 
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
kas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui 
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.

Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj, 
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir
karais nuo 7 iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

TINGU _r—.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy

gvarant no j u 
klek vien axn u 
ganedinima 
kuris atšilau

gydysiu jus ui 
pigiau
riau, negu dak
tarai miestą, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
raudas ir turi 
didelius iszka- 
ecCEius. Ali 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
riae asz pati 
importuoju.
Dabar laikas

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

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

sišaukti į Lietuvos Band vyriausybę arba kitus na
rius. Pirmsėdis Vytautas L. Lukauskas, 3314 Au
burn avė. Tel. Yards 1138. Pagelbininkas J. Bud- 
ris, 918 W. 32 st. Prot. Rašt. K. K. Pocius, 12245 
Union avė., West Pullman. Fih. Raštininkas Alex 
Budris, 264 N. Marshfield avė. Kasierius J. Rakaus
kas, J. Petraitis, 4528 S. Marshfield avė.

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

Champion Deering
McCormick Milwaukee

Osborne Plano
Nėra patogesnio laiko ištirti ir nuspięti kokij mašiną jums ge

riausiai but pirkti. Jūsų kaimynų nuomone yia svarbi ir turėtų 
prigelbčti nusprendime. Vises mašinos yra prastos ir paprasti fer
meriai gali jas naudoti. Jos yra išnašios ir negali būti abejones 
apie jų galėjimų pjauti, rišti ir nebarstyti grudus lauke ar tai butu 
javai tiršti ar reti, augšti ar žemi stati ar sugulę, ar susipynę. Šieno 
pjaunamos mašinos taipgi išnašios kaip ir javų. Jej perki I H C ma
šiną tai apsisaugoji nuo suvėlavimą pjovime. Jei kas pas ic adytų, 
tai paejgs keliatą valandų, apmainysi sugedusią mašinos dalį ant 
naujos. Musų puikios organizacijos, kurios susideda iš apie 100 
abelnų agentūrų su didžia daugybe pataisų ir virš 30.000 vietiniu 
pardavėjų, kurie turi taipgi pataisus visų mušinų, kurias jie var
toja, padaro pilna garantija, kad jųsų javai ir šienas bus laiku nu-' 
pjauti, be pavėlavimo ir be vargo.

Kad gauti geras tų mašinų pasekmes reikia vartoti tvirtus, švel
nius šniūrus tikėtinos kokybės. I H C šniūrai esąs septynių rusių 
— Champion, Deering, McCormick, Milwaukee, Osborne, Plano, 
International vist keturių gatunkų — pure manila, manila, sisal ir 
standard. Visi tie šniūrų ilgumas, stiprumas ir vienodumas yra ■ 
gvarantuota.

Jūsų darbas yra svarins. Žiūrėk, kad viskas but kaip reikiant 
atlikta. Apžiūrėk I H C vietinį pardavėją. Pirkyt nuo jo I H C 
šieno ir javų pjaunamąsias mašinas, įrankius, šniūrus, kurios nau- 

dosit ukyj. Nuo jo gausi katalogus ir pilną paaiškinimą ar rašyk

i International Harvester Company of America

va-

Kelną kas utarnlnkas ir petnučla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

E-
8.

DR. RBNFER. Specialistas.
Vai. 8r. iki8:30 v., nedel. 8r. iki IZdlaa

Netoli miestelio 
Kauno g.

Skopiškio v. Kuudzenų

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

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

Galvosūkis 15-kos

Jonas žematis, 
Ave. Rochester, N.

Speefaltetss karte 
iszgydo ko kiti negali.

Issslgydyti Ir būti sveika. Rodą ir te*» 
UgaHflMaavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asą pritaikysiu mano maža užmo
kėtai. pagal jusu tegalėsima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalba Uetavlszkai.
Western Medical Institute

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.

T

Patyrimo 
Virš 33 metų.

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

Su pagarba
KOMITETAS.

Ant
baro

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

geriausia
tanti vertę geros
ruginės degtinės

Reikalauk S-O-

Teisingai padaryta degtine iš

balto

miniai švelnios

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

be
Vi-

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

JONAS BUDRIKAS
ŠAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

Taisyklos konteste dalyvaujantiems:
1. Dėk numeri 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.

r 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.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill*

Telephone Yards 4527.

ffiortUp & Slelohach
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Telephonaš Seeley 3029
Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

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

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.
grištantiemsT į li ETuv;y ’

Gera proga grlštantiems j Lietuvą 
ingyti ūkį. Parduodame 25 desetinus 
žemės, didelis vaisingas sodnas, ge
ros trlobos, su visais gyvuliais Ir žem
dirbystės įrankiais,
ir geležinkelio stoties, 
žerėnų p.' 
Rašykit.

502 Joseph 
(18-20-22).

JOHN COCHINSKY
* LAWYER •

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir 1.1. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tol. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo Tel. Canal 2562.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. .Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, 'Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. - .
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. S1 . 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Ill.

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

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

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

J. W. Zacharewicz 
NOTARAS

ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atea 
kančiose kompanijose ir skoliną 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkite, prie iantieczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prlessaf Szv. Jurgio naša. 
911 W. 35rd St. Tel Yard 5423

i
i
I

Vyrai IšgyilBmi j 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš norm išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamą 
Kraujo Nuodą, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingą vyrą ligą.

Tas laisvas pas'ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigą, 
ant daktarų ir gyduolią be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarą be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausi patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyrišką ligą.'Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių,-Kepenų ir Inkstų nesveikumus

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

lusteigta 1879 m. (

Lietuviy Didmiesčio Taupymo Banka
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis įrengimas
Gali aprūpinti kiekvieną 

reikalavimą.
ATSAKOMYBE

Matoma iš bud u ir šlovės 
jos vedejiĮ.

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta paįiega. 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

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

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas 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. 

Dy. ZINS*183SS&CHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 v-'*., Neįdelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

DU-KART NEBE LINTS LAI MASTIS

‘SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

---------- --c— PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------- -------------

AMERIKOJ f meta.ms^pUSei matų $1.25
EUROPOJ rRosijpj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

________ r t joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South *11 Mahanoy City, Pa

PINIfilNE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti

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

STATE BANK OF CHICAGO 
S.-E. Cor. LaSalle (SL 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. Y

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta

ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

pneprovos daro 
SOLO degtine

Žmonės supran

orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

vaistu
šeimynų

9



American
450 Railway Exchange, Chicago Ill. -80 E. Jackson Blvd. Cor. Michigan Ave.
Galite turėti tekias farinas 

kaip čia
Galite pirkti 20 akrų ar daugiau farmą, įmokant ket

virtų jos vertės dalį. Gausit tuoj pripažinimą nuosavybės. 
Nieko nereikia mokėti per du pirmu metu. Suteiksim jums 

• medžiaga -pasistatymui namo,' tvarto ir kitokių triobesių. 
Suteiksime sėklai visokių javų ir pagelbėsime parduoti ja
vus. Be talkos butų sunkoku apsieit ant farmos ir ją už
laikyti. Dviejų metų įplaukos,- kada reikės atmokėti li
kusią sumą už farmą, turėsi tam reikalui netik pakakti
nai pinigų, bet taip-gi apart šiaip išlaidų liks dar pasidė
ti bankan. • ■TAI KIEKVINAM PRIEINAMA

Nekuomet ir niekur nebuvo ligšiol daromos tokios 
lengvios išlygos ir gali but daroma tik didelių ir turtingų 
firmų, kurios turi didžius žemės plotus, parduoda ją ir 
gali laukti pinigų. Dabartinė išlyga susideda tame, kad 
kompanija tiki į žemę, i jos pardavimą ir į pirkiką. Pir- 
kiko pasiskekimas yra kompanijos pasisekimas.

Oras sveikas ir malonus.
žemė yra pietų-va karinėj dalyj Georgia valstijos ir o- 

ras yra suminkštinamas vėjais Ttlantikos ir Meksikos už
lajos. Taip kad nėra karščių vasarų, nei šalčių žiemą. 
Todėl oras čia sveikiausias. Farmos yra netoli miesto su 
17.000 gyventojų; per jį pereina vienas geležinkelis ir ne
toliese trįs kitos. Todėl šis kraštas gali kadais stoti labai 
turgaunu.

ATMINKIT: 20 arba 40 akrų farma pietų-vakarinėj 
Georgijos. kur renkate pasėlius trįs kartus metuose negali 
priselygti prie 100 akrų farmos. žiemiuose.

ATMINKIT: Farmų išvažiuosime apžiūrėti iš Chiea- 
gos rtarninke, gegužio 20 d. Reikės tik kelių dienų farmų 
apžiūrėjimui.

šios išlygos yra prieinamos žmonėms su mažai pini
gų. o jus dirbate dirbtuvėj ir skurstate. TAI ČIA .IKSŲ 
PROGA PRASIGYVENAI. ATEIK. EIK IR APŽIŪ
RĖK GEGUŽIO 20 D.

Mes turime išlygas su kuriomis jus galit uždirbinėti 
daugiau, negu prasimaithinti save ir šeimyną. Jūsų alkai 
bujos ir turės raudonus skruostus. Suteik jiems progą 
augti Dievo šalyj, prasišalinti nuo prikimštų miestų ir 
apsibūti vietoj, kur busi pats sau bosu, rla padarysi sa
vo pačią ir vaikus laimingais ir pasekmingais. ATMINK 
20 gegužio. Kelionės išlaidos neprekiuos, jei pirksi far
mą, kurią kiekvienas ir su mažai pinigų gali ingyti. MES 
JUMS PRIGEEBSTAME, DABAR DARYK SAVO DALĮ.

Del žinių kreipkis pas JOSEPH LESZCHINSKI 3315 SO. MORGAN ST. ARBA PAS DR. M. P. K0SSAK0WSKI 1535 W. DIVISION St. Kertė Milwaukee it Division St. Vakarais nuo 7—9 vai.

“Kataliko” Spados Knygos.
1. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš

amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai

i juokingas aprašymas apie užsidegimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

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

3. .APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap-

i rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c.

4. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa- 
. ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi

apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusia revoliucija. Pusi. 83. Kaina 25s.

5. AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ........................................ 25c.

6. AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina..  50c.

7. .BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
.Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki-

l anų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c.

8. BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont-

J vila. Tą kųingą visas svietas pripažino 
, :viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran- 
1 jdasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 

kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
j tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę.

Pusi. 472. Kaina ....................  $1.25.
Gražiais audimo apdarais ....................... $1.50.

9. BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus
- užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ...... 15c.

10. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-....
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, ' vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
knmbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina . . 35c 
Ta pati apdaryta ............................................ 50c.

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

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

13. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ...............  10c.

J4. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ... 10c.

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

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

17. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa
13 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdienių padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina ................................................................. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI- 
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant - ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domimo. Puslapių 22. Kaina 10c.

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

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

28. LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo- 
, kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da

mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vieia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažj- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi.
296. Kaina ........................................................ 50c.
Su apdarais .................................................. 75c.

30. LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus.'Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35e

31. MALDOS GALYBE, Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c.

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

rašymas keliones į Paryžių ir atgal Miką-. 
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A,-y i 
Leik.n. Išguldė Magnus Parval kietis. La-;'.' 
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne-'t' 
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman-
ti kninga. Pusi. 216. Kaina........................ ... 50c.
Ta pati apdaryta ..........................................V 75ę.

34. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F.
Hoffnianą parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina .................. . 25c.

35. MIL ŪKI J ADA, arba nepaprasti dzūko j
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi- .> 
eago, III. Pusi. 37. Kaina ....... 77 77.7. 5c.

36. NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose .............................. , ... 50c.

37. NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai-
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ........................................................ 35c.

38. NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainiij Amerikoje. Dalis 1 . Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 
155. Kaina drūtuose apdaruose ............... 30c.

39. TTAŠLAluIAI, arba paveikslas iš praeities.
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinanti? aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ............................. .. 35c.

40. NIEKO BE PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenjs. Pusi.
34. Kaina ........................................................ 15c.

41. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDĖLIS pasiinokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėli angliškai. Šitas pradinis 
Rankyedčlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu 'laiku pramokti anglišką kal

bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika
• luose. Puslapių 63. Kaina ...........  25c.

42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus, apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-ią Bird pa
rašė A. L. • Ančye. Lietuviškai išguldė

. P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indi jonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ............    50c.

" Ta pati apdaryta ............................... 75c.
43. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 

iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, ^pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina .. .•;.....................................  10c.

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Verte B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina . •.. .-*i< ................................. .. 40c.
Ta pati apdaryta ............    65c.

45. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vieną 
lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi.
38. Kaina iii..... ............................................, 15c.

46. PA JAUTA, o.LIZDEIKOS DUKTĖ,, arba-
Lietuva XIV metašimtyj. Siilietuvino Jo
nas Montvila. Pusi. 467. Kaina ............... $1.00

47. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujo
jo Įstatymų. Parašė vyskupas Motiejus 
Valančauskas. Trečias su pataisymu išda
vimas. Su daugel pavęikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai, krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose ....................... 50c.

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

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk-.
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičuhas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia

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

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
■Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai-,

•• lia kalba. Atsižymi ji tuomi,. kad. ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joję ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs su
pras, ar jos teisingu, ar blogu keliu sku
binasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs į savo būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie amžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184.
Kaina ..................    75c.
Ta pati apdaryta ........................   $1.00.

J. M. TANANEVIGZIA
3249-53 S. Morgan st, Chicago, III
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Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES
ŽALGIRIAIS
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Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybė, tai jubilejinis 
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. Pageidauje.ma, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Par»ldnofla laba! pigiai. P.rfc.nt “Ka
taliko” redakcIĮoĮe, ant vietas, pa
veikslą. UžuoĮa tik 25c. Su nrlslun- 
tlmu In kitu* miestas, 30c. flgan- 
tams, imant daug, nuleidžiama BO 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistoje vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan'SI., CHICAGO, ILL
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Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime, ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti Kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik yfer jas pažiūrės, 
visada atmins jos. prisiuntė ją.

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

Mes turime dabkr akt pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žeiniąu surašytus. t ■

SERIJA I.
Susideda iš 25 • Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už -.bakselį 3U 22 pa 
veikalėliais.

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko .gimusį Kris

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

kiną daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

JOitAb M. TANANEVICF
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, Hl. I

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

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

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 aptaisę.

Nt. W i? N GO L N
FUtlf GUARANTEED'

Kaina $2-75

Siunčiant pinigus adresuokite:

Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St CHICAGO, ILL
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
h»AUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsedis, 

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA. 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparavlče.
273 Stanton Str., 

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

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

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Montvila. Maršalka.
192 Almond lane.

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

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

130 Stauton St.
K. Ručinskas, Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

.1.59 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
4545 So. Lincoln St.

Pr. Stasiulis, Vice-Pirm.
4506 So Wood St.

J. Pelekas, raBt.
4608 S’. Wood St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK. WILKES-BARRE, PA. 
Adomas Cikauauskas, Pirmsedis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.
"KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Beu. Butkus. Pirm. 
840 — 33rd. St. 

Stnis. Stoneviee, Vice-Prez, 
858 — 33 rd. St. 

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

PIRMAS DIDELIS TEATRAS IR BA
LTUS.

Parengė Szventos Onos Draugija sta
to scenoje'dar pirmu kartu Chicagoje 
labai juokingi dvi vienaveiksmi ko- 
mediji: "Nepasiseke Marytei” ir "Gu
miniai Batai” Nedėlioj, 18 Gegužio, 
1913 m. Szvento Jurgio Svetainėje 
32-ras PI. ir Auburn Avenue, Teatras 
prasidės 7tą Valandą vakarė. 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 painatyti 
dvi juokingi komediji, dar Chioagoj 
pirmu kartu lošta. Po teatrui šokiai.

širdingai užprašome atsilankyti vi
sus be skirtumo.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

"Keistu to” 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 gatves.

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

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

Ši Dr*ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 —Wabash 22o0.

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

ŠV.M YKOLO DB-STeS WILKES- 
BARBE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 
WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

4'25 S. Grant St.
J. Staneika, Vice-prezid.

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

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

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

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

New Grove St.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

38ta Serija prasidės Utarninke, Ge
gužio 6tą d., 1913 m. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Doin. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius’ ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Sustok ir Perskaityk- 
DIDELIS PIKNIKAS IR EkCUBSI- 

JA.
Kurį parengia trys Liet. Draugijos 

Apšvietimo B., D. L. K. Keistučio ir 
L. Jaunikaičių D. M. kuris atsibus 
Ned., 6 d. Liepos (JULY), 1913, m. 
Jastram Grove, Hill Side, TH. Puiki 
Lietuviškas Muzyke

Kviečiam visus lietuvius brolius ir 
seseris atsilankyti ant musų Iškilmin
go PIKNIKO, kokio dar iš Chicago 
nebuvo, tai-gi męs norėdami Mr sek
dami kitas tautas, paėmėm toliaus 
Daržą ir nusamdėm Exkursion Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris indy 
mis nuvešž. parvešž ir į daržą įeiti 
tikietas tiktai 50c Ypatai. Ant tų ka
rų niekas kitas nevažiuos, tiktai vie
na musų lietuvių tauta, vietos "bus už
tektinai. karuose niekas jūsų neap- 
voks nei suspaus, taigi, kurie mylėsi
te tokį gražų laiką praleisti ir švie
žiu oru pakviepuoti, teiksities pasi
rūpinti tikintus iš anksto, tikietai bus 
gaunami šitose vietose: ant South pu
sės “Kataliko” ir “Lietuvos’’ redakci
jose: ir sekančiuose Ofisuose: ant 
Town of Lake J. J. Elias ir New 
City; ant l.S-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Ilgaudas; ant West 
pusės: J. Bagdžiunas, Z. Mickeviče ir 
Yilijos Co.; ant Nort pusės. P. M. 
Kaitis ir M. Vabalas; Cicero, III., F. 
Golubicki ir pas Draugysčių narius.

PASARGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo
ti šiteip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Baidės, tas Elaveiteris stos Ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenčiaus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western Ave., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield Ave. 
iSsičenėiuos ant Garfield Park* Brenčiaus, 
stos ant 48th Ave., tas Elaveiteris vešž 
tuos, katrie turės tikietus išsipirkę iš lai
ko, Elaveiteris išeis šitose valandose, pir
mas: 9:30, 10:30 iš ryto ir Imą vai. po 
piet. Grįš iš Pikniko: 6:00, 7:30 ir 9:00 
vai. vakare, tie kurie pribus, kaip kas iš
mano kokiu keliu norės, tai tikietas į dar
žą 25o YPATAI. Ilgas pasivažinėjimas, 
30 myl. iš Chicagos. Užprašo visus,

KOMITETAS.

PRANEŠIMA^.
šiuomi pranešame tamstai kad Jau

nų Am. Liet. Pas. Kliubo. 32ras Gra
žus Balius atsibus Nedėlioję, Gegužio 
18 d., 1913 Freheit Turner Svetainėje 
3417 So. Halsted St., Chicago, Ill. Pra- 
džai 6 v. v. Orchestra Prof. Rakaus
kas Tikietas 25c.

(20)

REIKALINGI
REIKALINGAS.

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

M. J. TANANEVICIA, 
670 W. 18th St.

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

J. J.eBerfki < ir Cb.
Lake St Ir 23 Aye. Melrose Park, IU.

Parduodamas Jotas, geroj vietoj ar
ti Lietuvikas Bažnyčios, ant 49 Ct 
Cicero,. Ill. QG^ntwporks) parsiduo
da už nužemli 
kui reikalingi 
nlb.

Norėdami plati .__
•tea laišku ar ypališkai -adresu:

Alois Įiall uszis 
827- 33 Place įU® Chicago, IK

Or Jgčiaą, nes savinin- 
yrĮSįj del naujo biz 

osniu žinių, kfeipki-

PARSIDUODA.
Puikus vargonai. Pigiai. Gera proga, 

norinčiam ingyt vargonus. Kreipkis.
M. Titiškis,

3415 Auburn Ave,, . Chicago, Hl.
(20-21-22)

! ■ ■ ; ' ’'H'"' - ~~ ■ '

Parsiduoda namas ir lotas. Pigiai.
Randasi 
kis pas.

PO

2046 W.
(20)

22

.trhinties sutikoPalaimintos 
nelaimingą mirtį anglekasykloj 
ir pirm laiko nužengė į kapus 
ANTANAS ŠEŠKEVIČIUS. Ne
laimė atsitiko W. Baris, Pa. 
Dirbo uoliai tarp savo viengen 
čių, platindamas tarp jų šviesą 
ir susipratimą.

Lai buna lengva jam šios ša
lies žemelė.

GENERALIS
Kontraktorius ir statytojas. Visos 

sutartis gvarantojamos ir greitai 
pildomos. Adr.:

Bernard J. Petka 
Tel Drover 3271

3407 S. Fisk St, Chicago, DI.
(20)

iš-

No. 2148 W. 22 PI. Kreipi

Fred,. Etzkom' 
Pl. . ; Chicago, įll.

J^S &alite 
Mj vartoti tikrą- 
||jj Pain-Ex- 
ffipeller išvi- 

■ daus su gera 
ii pasekme.

I
Dr. L Ptaytald 

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

PaMkmingai gydo vyru, iwa- 
toru Ir valku ligas. Taipgi 
paslaptinga* ir kraujo Ilgai, 

Ž Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
* ir nuo 5 iki 9 vak.

Parsiduoda Kepykla. Tarp lietuvių 
ir lenkų. Biznis gerai eina. Adr.: 
317 State Line, Hammond, III.

Jacob Ozaszewicz, 
(20-21-22) .

ANT RANDOS.
, viskas 
padėjime, 

maudynės,

6 kambarių flatas, 
kuogeriausiame i 
garu šildomas, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ran
kos. Kas jieško gerų, švari’} 
ir sanitariškų kambarių at
sišaukite tuojaus į

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

ANT BANDOS.
Ant išrandavojimo geras storas bu- 

černčj ir grocernėj, nuo seniai išdirb
tas, per 20 metų biznis, lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Atsišauki
te pas A. Chelewski, 3301 So. Morgan 
st., Chicago, Ill.

(20-21)

GRĮŽTANTIEMS Į LIETUVĄ.
Gera proga grištatiems į Lietuvą in

gyti ūki. Parduodame 25 desetCuus 
žemės, didelis vaisingas sodnas, geros 
triobos, su visais gyvuliais ir žem
dirbystės įrankiais. Netoli miestelio 
ir geležinkelio stoties. Kauno g. 
žerėnų p. Skapiškio v. Kunlzenų 
Rašykit.
502 Joseph Ave.,

(20)
Rochester, N.

E- 
s.

Imkite 4 
lašus pi nam 
stikle van
dens.

.... ... O KAS ČIA?
Na-gi popieriai laiškams rašyti su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritinkančiomis dainelėmis, su 
auksinėmis raidėmis su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir 
veikalėliais, parsiduoda 
Kas prisius 25 centus
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 doleri per Mo
ney Orderį arba registruotame laiške, 
tas, aplaikys 5 tuzinus popierių su 
konvertais 
balą, kaip 
ba kazyrų

visokiais pa- 
labai pigiai, 

pačto markė-

ir dar pridėsiu dovanų ka- 
ištirti savo laimę su pagel- 
(kortų).

F. Noreika,
Box 245

(19-20)
Salem, N. J.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete.

Plaukinėj a vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir

dienose

Kainos
$34

NARIŲ ATYDAI.
G. D. L. K. Vytauto laikys savo 

mėnesinį susirinkimą subatos vakare, 
gegužio 24 d. ant pusės' septynių. Iš 
priežasties apvaikščiojimo visi na
riai privalo pribut šv. Kryžiaus sve
tainėn.

V. šarka, rašt.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
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.

G. D. L. K. Vytauto nariams ant 
apvaikščiojimo gegužio 25 d. privalo 
but kareiviškai apsirėdžius — uni
formoj, su kepure, baltomis pirštinai
tėmis ir su gvardijos ženklais. Visi 
turi susirinkti ant 1 vai po pietų šv. 
Kryžiaus svetainėn ir kožnas turi at
sinešti konstitucijos numerį. Nepribu- 
siems aut apvaikščiojimo 50c bausmės.

V. šarka, rašt.
(20-21)

Pieškau Partnerio prie biznio. Noriu 
atsiliuosoti nuo netinkamo partnerio.. 
Turiu labai gerą bučernę, biznis eina 
puikiai. Apyvartos nuo $800 iki $1000 
mėnesyj. Viskas mokama grynais pi 
nigais. Nereikia nei vežimo, nei ar
klio. Geras žmogus su truputį pinigų 
lai kreipiasi šiuo adresu:

Wilson and O’Conner
417 Liberty St., Morris, UI

(20)

DOMAI LAIVAKORTES
(Šifkartės) PERKAN

TIEMS.
Nekuriuose lenkų laikraš

čiuose buvo pagarsinta,, kad 
laivakortės atpigusios. Lie
tuviai nepatėmiję tarp ko
kių miestų atpigo, pirkda
mi reikalauja už numažin
tą kainą 
dinti, jei 
go tik 
Valstijų
miestu Triest, kur niekas 
iš Lietuvių nevažiuoja. Mū
siškiems pasilieka ta pati 
kaina, ty. $3 į per vandenį.

Tananevicz Savings Bank

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

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

HAMBUBG-AMEBICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

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

ir esti neužganė- 
to negauna. Atpi- 
tarp Suvienytų 
ir Austrijos ir

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

Ir ruginę 'degtinę, o cgiaral tai net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselljų ir kitokių su
sirinkimų. *

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

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Prano Baciuno, paeina Iš 

Kauno g. Jurbarko p. gyveno Milwau-, 
keė, Wis. Adr.:

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

K *******************W?;(’ 
s Telephone Yardsą^|į!
| DR. G. M. GLASER??
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. ■
* Pranešu visuomenei, kad aš osu''
* seniausias gydytojas ant bridge- j
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- j 
J sus ligonius stengtsiuosi užganė- j 
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet)
* ant pareikalavimo dieną arba nak- i
J tį. Esu specialistas ligose vaikų, 1 
į moterų, ir vyrų. Taipgi darau j 
J visokias operacijas. ‘
*************************?

********++****************

II
t

MOKYKLA ŠOKIU.
Kalta, C

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

PROF. JULIUS 8ILSKO 
1848 8. Halsted St. Chicago. Ill. 
Nuo 9 ryto iki 11 va '.Phone Canal 3762

YKLA ŠOKIU. < 
’Jwo Step ir kitokių. į ■ 
uvisska Mokykla Amerikoj i '

**#*********++************

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HUR
HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Sis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertės. 
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 
šioj skaistybėj nupiešia mums savb 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

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

1853-W. 45 St.'
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

4545 -S. Wood St. ■
K. čiapas, Fin. Rašt.

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

4514 So. Paulina St.
K. Trakše'lis, Gvardijos Generolas.

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

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

4737 So. Paulina St.

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

turės savo mėnesinį susirinkimą, Ne
dėlioję, 18 d. Gegužio (May), 1913 m., 
1-mą valandą .po pietų, šv. Jurgio K. 
par. Svetainėje, No. 16. ant kampo 32 
Place ir Auburn Ave.

Kiekvienas narys privalo pribūti ant 
šio susirinkimo ir užsimokėti savo 
mokesčius į Dr-ją, o ypač posmertl- 
nes, teipgi bus daug svarbių reikalų 
ant apsvarstymo. / . ;

Su' pagarba,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave., Chicago, Ill

Paieškau Juozapo Judeikos. Paeina 
iŠ Kauno g. Šiaulių p. Grudžių p. Tu
riu labai svarbų reikalą. Pats ar ki
tas rašykit adresu:

Košt. Vizgąila
AU. Co. Box 82. MaHenmauer, Pa.

(20) 

Paieškau Kazio Eruševičiaus, Suval
kų g. Mariam polio p. Balbieriškiu m. 
Turiu svabų reikalia. Adr.:

Dominikas Diąkavičius
4J. Highland avė., Torrington, Conn.

(20)

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas,

3249 S. Morgan St
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis,
2118 W. 20th St. ' '

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

’ 8. Stanevičia, Pirmininkas,
858 W. 33 St.

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

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

Jonas Ka Žukauskas, Fin, hašt., 
Jonas Zvlvitis, Iždininkas

841 W. 33 St

LIETUVIAI TĖMYKITE!!!

Draugystė šv. Antano iš Pados Gy
vuojant Cicero, III., Parengė Pirmą 
Didelis Pikniką Nedėlioję, Gegužės 25 
d., 1913 Berman’s Grove, Rivęrside, 
Illinois, pradžia 9 valandą ryte Įžan
ga vyrui su inotere 25c.

Nesigailėslt atėję. Grieš puikiau
siai muzika, bus šokami tautiški 
šokiai ir žaislai! Meldžiame visus 
Tautiečius kuoskaitlingiausia atsilan
kyti, o užtikrinam, kad busit užganė
dinti. Su godone

... . KOMITETAS
(20)

Paieškau J. Sničkaus iš Suvalkų g. 
Namiesčio p. Gyveno Chicagoj. Jis ar 
kitas atsišaukit šiuomi adresu:

K. Bakas,
364 Grant St., Milwaukee, Wis.

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA!

PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’S 
(CICERO, ILL.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDXTRMIESTELYJ. • NA
MAS BANDAS! ANT 2 ŠEIMYNŲ. ’PAR
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKESCIU.

ATSIŠAUKITE: ' i

M. J. TAjHANEVICIA, ( 
67C W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

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 
dviejų, metų už 4 dol. tam gražiai ran- 
k^>ms nupiešiu jo paties didelį paveik
slą arba duosiu popierių laiškams ra
šyti su jo arbo kito fotografija. Dėl 
informacijų galite kreipties laišku į- 
dėdami krasos ženklelį už 2c. adresu

S. Braknis,
3327 Lowe Ave., Chicago, Ill.
.... ■ ■ 1 -I W

DŽIOVININKAI; IŠGYDOMI.
Naujausias išradimas ir tikriausias 

vaistas prieš džiovą. '
šis vaistas yrą specialia pagamytas 

iš žolių bei augmenų,- kurios turi gy
dančią veikmę ir n’ęturi savyj jokių 
kenkenčių mędžėgų. pasekmingai gydo 
džiovą, užsiBenįejusį, kosėjimą, ir visas 
sunkiausias plaučių ligas. Kurios gy- 
dytojų yra pij^fižytbs už neižgydo- 
mas. Drąsiai typirt^name/ kad nieko 
ant svieto nėra lygaus tam vaistui ir 
gydo geriau, nųgų bįįę koks kitas šim
tai padėka vonių nuo ittigonių, kurie bu
vo-musų pagydyti. Asmenjs, tos ligos 
Suspausti lai kreipusį 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 mokesties.

The Sanitas Tonic Medicine Co.
1520 S. Marshfield Av., Chicago, El

V«o administracijos.
"Kataliko” išleistuvėj -randari .'•= 

bai svarbus laiškas tfii Lietuvos aa'fco 
įtiu adresu:

Mr. Juzapas Šawiš!tis, 
3249-53 S. Morgan St. Chicago, III.

DEL REKLAMOS 
AUKSINIS LAIKRO

DĖLIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

tarp musų žemaičių 
Suvienytose Valst. ir 
į Kanadą vysai dova
nai 100. prepuikių lai- 

t. krodelių 14 karatų auk- 
: so išpilditų ir ant 20 
I metų gvarantuotų. Ra- 
’ šykit dar šiandien ir 

atsiųskite 12 centų 
štampų ant persiuntimo 

’ MOROZOW and CO.
3202 Third Av.
New York, N. Y.

DR. O.C. HEINE I
DENTIST AS $

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių s
Ofisas viršuj Aptiekoa S 

15 metų vienoje apygardoje. * 
***********************!

TĖMYKIT.
‘ ‘ Kataliko ’ ’ išleistuvėj randasi 

kai senkantiems adresatams.
. 1. Brazdeikis Juozupas

2. Bagulis F.
3. Dombrowski Anthony
4. Malcewicz Ant.
5. Patcheits Emma
6. Rodovicz John
7. Rostkowski Bolesl.
8. Račkavskis Leonas
9. Rutkauskis Juozas
10. Tverionavicze Liud.
11. Ugianski Michael
12. Viezelis Bolesl.
13. Waičiulis Ant.
14. Walesu Stan.
15. Žukauskis Ant.
16. Karpus Jurgis
17. Wenckus Stan.
18. Zileviezaite Agi
19. Kasinkas Napol.
20. Leogaitis Juoz.
21. Leskauskas Ant.
22. Pracikevicz Juoz.
23. Pacevicze Anne
24. Semoska John
25. Vitas Jeroninu.

laiš-
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Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historfškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.0® 
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 in donai. 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.

................ —!f

Daktaras Wissig SPECIALISTAS
Iš

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir motorų bo skirtumo kaip

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

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

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

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagelba naujausių ir bran

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St„ kampas Wood St. (viršum če- 
varvlnj Storo). Phone Canal 3263
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BANK
Jonas 6L Tananevičia, sav

GhiGago. Iii3249-53 S. Morgan Si

$3.00 metams

$100.000.00

J

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

Nelaikykit pin:gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidekitj šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

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

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.

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

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

KATALIKAS

Tananevicz Savings Bank
3249=53 S. Morgan St

$

S VIETINES ŽINIOS. »
RUBSIUVIŲ REIKALAI.

Miestui Chicago grasia 
10.000 rubsiuvių straikas. 
Nesenai rubsiuvių unija pa
ėmė savo globon 19-kos ma
žesnių rubsiuvių įstaigų 
darbininkus. Gegužio 7 d. 
400 rubsiuvių, dirbančių M. 
L. Oberndorf <& Co. (901-11 
W. Jęckson boul.) įstaigoje, 
sųstrhikavo, reikalaudami 
trumpesnių darbo valandų 
ir didesnės mokesties.

14 straikininkų stengėsi 
paskui ton įstaigon neįleis
ti neųnistų. Visi tuoj areš
tuota.

Viršuj paminėtose 19 “ša- 
pose”, prigulinčiose į “Who
le sale Clothiers Associa
tion”, nekuomet nebuvo u- 
nistų darbininkų. Gegužio 
3 d. pirmiausiai apleido 
darbus prosauninkai. Parei
kalavo 54 darbo valandų sa
vaitėje užuot 60 vai., mokes
ties padidinimo ir unijos 
pripažinimo. Darbdaviai jų 
reikalavimo neišpildė, gi 
gegužio 7 dieną visai atsi
sakė vesti derybas su darbi
ninkais.

Chicagos rubsiuvių unija 
tuo tarpu išleido sekantį at
siliepimą į neorganizuotus 
Chicagois rubsiuvius: 
Chicagos rubsiuviai nesibi- 

jokit!
Jau jūsų tarpe yra unija, 

pasirengusi ginti jūsų rei
kalus. Naudokitės pragu
mais! Skaitvkite, mąstvkite, 
darykite taip, kaip čia nuro
dyta, tada pamatysite, kad 
kaip laimėta NEW YOR
KE, taip ir Chicagoj galima 
daimėti trumpesnė darbo 
diena, didesnė mokestis ir 
platesnė laisvė.
Skaitykite šitai ir įsidėmė

kite!
Jaigu jus ir jūsų bendrai 

darbininkai paklausysite ir 
darysite taip, kaip čia bus 
parodyta, tai keliomis sa
vaitėmis penkiasdešimtis 
tūkstančių Chicagos rubsiu
vių bus jau unijos eilėse, 
darbdaviai bus priversti iš
pildyti reikalavimus, pripa
žinti uniją, ir jus laimėsite 
daugiau mokesties ir ma
žiau darbo valandų.

Rubsiuvių Unijos Jungti
nė Taryba žino, kad 99 nuo
šimčiai šio amato darbinin
kų ir darbininkių dvasioj ir 
principuose yra unijistai ir 
unijistės. Tatai ji nori tuos 
99 nuošimčius suorganizuo
ti, vesdama nuolatinę siste- 
matinę agitaciją, kurioj', ji 

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

Gegužio | May | 1913 m.

BANKOS VALANDAS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis: 

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. po pietų.

J. M. Tananevlcže, Savin

tinkamo laiko veikti? Dabar 
ir yra geriausias tam lai
kas. Rytinėse valstijose jau 
visi rubsiuviai susiorgani
zavo. Jie turi stiprią uniją. 
Rytų krašto firmos negal 
gauti pakankamai darbinin
kų savo pačių užsakymams 
išpildyti. Taigi jie negalėtų 
apsiimti išpildyti vakarų 
šalies firmų užsakymus, o 
jaigu ir galėtų, tai darbi
ninkų unija neleistų jiems 
tatai padaryti.

Šitos, rytų šalies unijos 
visados bus pasirengusios 
paremti jus, jaigu tik jlis 
norėsite organizuotis. Beto, 
jus tvirtai galite savo koją 
pastatyti Chicagoj, kame y- 
ra stiprių vietinių unijų su 
keliais tūkstančiais narių. 
Jus turite ir jėgų ir pragu
mų, kad tik norėtumėte vi
su tuo pasinaudoti. Laikas 
atsimainė. Jus nebeesate to
kie visai beginkliai prieš 
darbdavius. Jie nebegali 
taip skriausti jus, kaip kad 
kitąsyk skriausdavo.

Jaigu .rytų šalies siuvyk
los turėjo pripažinti unijos 
darbininkus ir darbininkes 
ir tarties su jais del mokes- 
ties ir darbo valandų, tai 
nėra nė jokio pamato, kad 
to paties nebūtų galima pa
daryti Chicagoj.

Pamąstykite apie šituos 
dalykus ir žiūrėkite, kas rei
kia daryti. Jus turite sme
genų, tatai pajudinkite juos 
ir spręskite, kada ir ką jus 
galite savo labui padaryti. 
Darykite taip, kaip čia pa

rodyta.
Jai jus norite žinoti, kas 

galima padaryti, ir jei nori
te padėti, tai sekite šitų nu
rodymų ir kitų, kurie laikas 
nuo laiko bus paskelbiami. 
Atminkite, kad mėgindami 
jus nieko nenužudote.

Ateikite, arba rašykite li
nijos valdybon jeib-kuriuo 
iš žemiau paduotų adresų. 
Jei patįs negalite ateiti, 
prisiųskite savo vardą per 
ką-nors kitą. Duokite tik 
mums žinią, jog jus norite 
but vienas iš musų, taip 
kad mes žinotume, koks 
skaitlius žmonių, kuriais 
mes galėtume remtis.

Praneškite mums, ką ki
ti jūsų dirbtuvėj kalba ir 
ką jie jaučia apie šitą judė
jimą. Pasišnekėkite tankiai 
apie tai su savo draugais. 
Paskirkite kurį-nors, kuris 
atstovautų jūsų dirbtuvę, 
arba jUsų kuopą, ir atsiųs
kite jį į unijos komitetą.

Dirbkite išvien su mumis 
visą, ką galite; turėkite an
kštą ryšį su unija, ir pama-

tikisi, padės jai ir pataikaus 
vyrai ir moterįs, dirbantie
ji kiekvienoj siuvamo j dirb
tuvėj.

Vengsime skubotų ir ne
apmąstytų žingsnių. Pir- 
mių-pifmiausiai bus pasirū
pinta, kad jus galėtumėte 
priklausyti unijon visai ne
sibijant, jog busite vienui 
vienas savo dirbtuvėj palik
tas “boso” malonei. Kiek
vienas šios pramonės darbi
ninkas bus pilnai supažin
dintas su dalykų stovių, 
taip kad visa rubsiuvių ar
mija, kaip vienas , didis ir 
nepasipriešinamas kūnas, 
galėtų žengti priekyn. Šis 
atsiliepimas, kurį jus dabar 
savo rankose laikote, bus 
taip jau rankose kitų pen
kiasdešimts tūkstančių siu
vėjų. Po šito bus dar dau
giau pranešimų. Skaitykite 
juos su atidžia. Jie papasa
kos jums, kas jau padaryta 
ir kas dar reikia daryti. Jie 
paaiškins dalykus, kurie 
jums labiausiai turi rūpėti. 
Bukite prisirengę ir prisi
klausykite šiai švietimo ir 
organizavimo agitacijai, ku
rios tikslas yra duoti jums 
unionizmą, taigi platesne 
laisvę, žmonišką savęs pa
garbą ir geresnes gyvenimo 
sąlygas.

Pagalvokite apie tai.
Anksčiau ar vėliau jus tu

rite priklausyti unijon, ir 
anksčiau ar vėliau jūsų 
darbdavys turės jiims tą tei
sę pripažinti. Šiandien rub
siuviai gauna mažiau mo
kesties, nekaip dešimtį me
tų atgal kad gaudavo, kuo
met ir gyventi buvo pigiau. 
Jus vis ir vis labiau skubi
nami dirbti, tečiau tas dide
lis jūsų skubumas nieko 
jums nepadeda, nes juo jus 
daugiau padarote, juo la
biau jums mokestį sumaži
na.

Šitaip negali ilgiau būti. 
Niekas negali amžinai nuo
skriaudų kęsti. Jus turite 
turėti laisvės ir reikalauti 
savo teisių. Ar panorėsite 
jus veikti 'dabar, kada turi
te geriausios progos, kada 
darbdaviai nedrįsta paša
linti jus iš darbo, ar lauksi
te ir lauksite tol, kol jie pa- 
-si rūpins gauti pigių darbi
ninkų, su kuriais jiems ne
sunku bus apgalėti jus, ka
da jus, nebegalėdami ilgiau 
pakęsti priespaudos, sukil
site savo reikalų ginti.

Ar negeriau pasirinkus

tysite, kad greitu laiku vi
sa jūsų dirbtuvė bus jau su
organizuota. Neleiskite vel
tui laiko. Kiekvienoj' dirb
tuvėj yra jau unijos darbi
ninkų, tik reikia padirbėti.

Mes lašinėsime.
Broliai ir seserįs, paduo

dami jums šiuos faktus vi
sai ramiai, be jokių stengi- 
mųsi jUsų jausmus sukurs
tyti, mes norime, kad šaltai 
dalykus apsvarstytumėte ir 
spręstumėte patįs, ką rei
kią daryti ir kaip gelbėti. 
Jus žinote sąlygas, kuriose 
jus dirbate, ir manome, jog 
jus iš širdies esate su mu
mis. Mes trokštame, kad ši
tą organizavimo agitacija 
butų išmintingai ii’ atsar
giai vedama. Dėlto savo 
darbą pradedame nuo šio i- 
žengiamojo atsiliepimo. Mes 
tikimės, kad kiekvienas rub- 
siuvys, suprantąs savo tei
ses, padės mums, taip kad 
mes galėtume nuolatos vis 
labiau artintis prie laimėji
mo, prie tikro laimėjimo.

Jūsų už laisvę
JUNGTINE RUBSIU- 
VIŲ TARYBA.

Lietuvių rubsiuvių sky
rius No. 269 lajkys savo mė
nesinį susirinkimą gegužio 
17 d. š. m., p. Černiausko sa
lėje, kertė Union ir 17 gat.

TANANEVICZIO BANKOS NAIVIAS

$ $ $
Parkai aplinkui Chicago.
Springfielde, senate liko 

perleistas bilins, suteikiąs 
teisę miestui Chicago su
pirkti ir valdyti miškus, be
sirandančius aplinkui Chi
cago. Dabar šis bilius eina 
žemesnijin ruman. Norima, 
kad tai ilgai nenusitęstų, 
nes gali tie miškai būti iš
kirsti. Iš tų miškų miestas 
ketina padaryti puikius par
kus ir įvairių pasilinksmini
mo vietų.

Tananevicz Savings

Šv. Onos dr-jos vakaras.
Nedėlioj, gegužio 18 d., 

šv. Onos dr-ja rengia dailų 
vakarą, šv. Jurgio svetainėj'. 
Bus lošta du gražiu veikalė
liu — “Nepasisekė Marytei” 
ir “Guminiai batai”. Veli
jame kiekvienam atsilanky
ti tan vakarėliu.

Klaidos atitaisymas.
Praeitame “Kataliko” 

No., aprašyme apie šv. My
kolo Ark. II. dr-stės dešim
ties metų ap vaikščiojimo 
sukaktuves įsibriovė stambi 
klaida. Ten pasakyta, kad 
ši dr-stė savo išde turi $600; 
ištikro ji turi $2.600.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas.
Nedėlioj, gegužio 11 d., 

atsiliko S. L. A. 36 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. 
Nieko svarbaus nebuvo nu
tarta. Prie kuopos prisira
šė 7 nariai, kurių keturi 
ant $1.000.

Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Užsibaigia mokslo metas.
Seredoj, 14 *d. užsibaigė 

metiniai kvotimai Chicago 
College of Medicine and 
Surgery, kurią lankė penki 
lietuviai studentai-medikai. 
Ši kolegija yra tai medici
nos skyrius Valparaiso uni
versiteto. Visiems lietu
viams gerai sekėsi mokslas 
ir išlaikė kvotimus.

Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Bankų persitikrinti.

Mokame 3 procentą ant Depozitu

Namų parodos' atidarymas.
Gegužio 8 d. City Club 

salėj atsibuvo atidarymas 
namų parodos. Buvo kvie
čiamos visos tautos atsilan
kyti. Lietuvių Inteligentų 
buvo apie pusė, tuzino. Nuo 
lietuvių kalbėjo d-ras A. L. 
Graičunas. Visų kalbėtojų 
maž-daug buvo kalbėta vie
noj temoj — kaip užlaikius 
švariau ir sveikatingiau 

’miestų. x

Iš Europos 54-00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 52.50 ir augščiau per vandeni.
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