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® Politiškos Žinios. <|

ANARCHIJA MEKSIKE.

DANGUS NIAUKIASI.

Suvienytų Valstijų diplo
matiniai agentai pranešė 
Washingtonan apie apverk
tini} ir podraug baisų padė
jimo. Meksike. Tatai Wa
shingtono valdžia yra per
sitikrinusi, kad kruvinoji 
regykla išnaujo Meksiko 
sostinėje turėsianti atsikar
toti. Revoliucionistų iš So
nora vadas, generolas Car
ranza, tomis dienomis vie
šai apreiškęs, kad kaip greit 
jis užimsiąs Meksiko sosti
nę, tuojaus liepsiąs iškarti 
visus dabartinės valdžios 
perstatytojus, būtent:

Generolą Huertą — pre
zidentą.

Gen. Feliksą Diaz, buvu
siojo diktatoriaus Porfirio 
Diazo broliasunį.

Gen. Blanquet, kuris dau
giausiai pasidarbavęs prie 
prezidento Madero nupuo
limo ir nužudymo.

Gen. Mondragon, kuris y- 
ra Huerto bendrininku.

Gen. Garcia Granados.
Gen. Rudolfo Reyes. 
Francisco de la Barra.
Viršminėti generolai, su- 

lyg Carranza, ėmę dalyvumą 
suokalbyj prieš Madero gy
vastį ir yra todėl betarpiais 
jo nužudymo kaltininkais.

• Carranza yra persitikri
nęs, kad jis Huertą apgalė
siąs. Huerta sostinėje turi 
10.000 kariuomenės. Bet vi
sai neturi pinigų, kadangi 
vienatines įplaukas semia iš 
muitų. Tuo tarpu revoliuci
ja visai sunaikino meksiko- 
nus iš finansinio atžvilgio 
ir negali nieko todėl pirkti, 
nei parduoti. Delei tos pa
čios priežasties gyventojai 
ir mokesnių nemoka valsty
bės išdan. Huerta ieškojo 
kredito užsienio bankuose,

ROOSEVELT KARALIU
MI?

Iš Londono andai paskly
do žinia, kad pulkininkas 
T. Roosevelt galįs palikti 
Albanijos karaliumi, jei tik 
to patsai norėtų. Apie tai 
pereitą sykį “Katalike” 
minėjome.

Prasidėję jau susineši- 
mai, kurių tikslu yra tas, 
idant pulkininkas tik ap
siimtų būti Albanijos ka
raliumi, o tuomet tasai 
klausimas busiąs be jokios 
sunkenybės išrištas.

Liglaikinė Albanijos val
džios galva, Ismail Kemal, 
kuris atkeliavęs Londonan 
su Albanijos perstatytojais, 
neątmainomai apreiškęs, kad 
klausimu kas link Roosevel- 
to jis labai esąs užimtas, nes 
buvusį Suvienytų Valstijų 
prezidentą laiko nepapras
to gabumo žmogumi ir vie
natiniu sviete asmeniu, ka
tras mažą Albanijos karaly

bet revoliucionistai pranešė 
bankams, kad jie galį sko
linti Huertai jei norį, ir kuo
met valdžia busianti pakeis
ta, tuomet tegalinti pinigų 
ieškoti tik asmeniškai pas 
Huertą, kadangi tauta už
trauktas jo skolas atsisako 
mokėti ir nemokės. Huertai 
neturint pinigų, revoliucio- 
nistams nebus sunku jis nu
versti ir tam tikslui jie tai
gi ir taisosi.

Huerta neturi pinigų mo
kėti kareiviams. Kad šiek 
tiek iš tos nelaimės išbri
dus, sumanė prievarta imti 
vyrus ir versti tarnauti ka
riuomenėje. Tuo tikslu net 
išleidęs dekretą. Tas jo de
kretas taigi jam greičiau
siai ir pabaigs populerišku- 
mą.

Visas šiaurinis Meksikas 
tuo tarpu randasi revoliuci
onistų rankose, išėmus se
kančias vietas, kur dar lai
kosi Huerto įgula.

Provincijos Nuevo — La- 
vedo miestuose: Laredo, 
Monterey ir Matamaros.

Prov. Chihuahua: Juarez, 
Jiminez, Parral ir Chihua
hua.

Prov. Sonora — Guaya- 
mos.

Kitur visur viešpataja re
voliucionistai.

Iš atžvilgio Meksiko pa
dėjimo paaršėjimo, prezi
dentas Wilson visai nema
nąs prašalinti nuo Meksiko 
pasienio 15,000 armijos. Ar
mijai įsakyta but pasiren
gusiai ginti savo šalies pi
liečius, jei Meksike atsikar
totų naujos skerdynės. Su
vienytų Valstijų karo lai
vai stovi palei Vera Cruz 
ir laukia įsakymų iš Wa- 
shingtono.

stę galėtų pastatyti ant aug- 
što laipsnio ir užtikrinti jai 
laimingą ateitį. Iš to atžvil
gio jis pirmutinis atiduotų 
už jį balsą, kaipo už Alba
nijos karalių, ir, regis, pa
našiai pasielgtų ir visi ki
ti, trokštanti Albanijai lai
mingojo likimo.

Toliau Ismail Kamei ap
reiškęs, kad jis Roosevelte 
matąs vienatinį asmenį, ku
ris galėtų Albanijos liaudį 
atkiūtinti ir tuo budu atlik
tų nepaprastą svieto histori- 
joje darbą. Visokie dideli 
kunigaikščiai esą netikę to
kiems dideliems darbams 
nuveikti Roosevelt, kuris 
įstengė politiniai atnaujinti 
amerikoninę tautą, jis galė
tų tą pat lengvai padaryti 
ir su Albanija.

Tokio vyro Albanija rei
kalauja ir norėtų jį turėti. 
Kas tiesa,, mes — išsireiškė 
Ismail Kemal — negalime 
pastatyti Rooseveltui.' tos

Salos Kubos naujas prezidentas ir viceprezidentas — Menčcal ir Varona. A- 
pačioj — prezidentą rūmai Havanoje

propozicijos (pasiulijimo), 
bet pakanka jo vieno žo
džio, o Albanijos karaliumi 
gali likti, kadangi visi al- 
baniečiai jo pageidauja.

HUERTO ARMIJA NAI
KINAMA.

Meksiko liglaikinio pre
zidento Huerto armija vi
sur susirėmimuose revoliu- 
cionistais supliekiama ir ne
tenka niekur jokio atsispy
rimo. Sulyg paskutinių ži
nių Huerto armija likus bai
siai sumušta netoli Guaya- 
inas, šiaur- vakariniame
Meksike. Huerto armija po 
kelių dienų kovai išsisklai
džius ir pasprudus savais 
keliais. Provincijos Sonora 
gubernatorius tvirtina, kad 
revoliucionistai paėmę ke
lis šimtus šautuvų ir daug 
karo amunicijos.

Sulyg kitų žinių, revoliu- 
cionistams tekę 14 kanuolių. 
Kovos lauke Huerto armi
jos krito 500 žmonių ir 300. 
revoliucionistai paėmę ne
laisvėn.

Su šiaurine Meksiko da
limi komunikacija taip ap
sunkinta, kad sunku sužino
ti smulkmenų, kas veikjasi 
toj šalies dalyj. ?•

Revoliucionistai užėmę 
miestą Hostotipaquillo pro
vincijoje Jalisco. Ir visą 
miestą tuojaus apiplėšę, tik 
amerikonų nacius, sakoma, 
aplenkę.

ANTI PILIETINIAI Į 
STATYMAI PATVIRTIN

TA?
Californijos L gubernato

rius legislatures priimtus 
anti-pili etinius įstatymus 
savo parašu jau patvirtinęs 
ir tuojaus pasiuntęs Wa
shingtonan paaiškinimą, 
kodėl jis taip padaręs. Gu
bernatorius Johnson savo 
paaiškinime pažymi, kad 
tie nauji įstatymai nesą 
priešingi jokiam traktatui 
su Japonija ir su kitomis 
valstybėmis.

Padarytas traktatas su 
Japonija 1911 metais nepa
žymi, kaip ilgai jis turįs gy
vuoti ir todėl tasai trakta
tas esąs tik liglaikinis.

Sulyg federalėš"konstitu- 
cijos nei japonai, nei chi- 
niečiai negali likties Suvie
nyti} Valstijų piliečiais.

To akiveizdoje Californi
jos įstatymai nėra kuo ki
tu, kaip tik prisitaikinto j u 
priė. federalių (statymų.

Kadangi tokie pat įstaty
mai gyvuoja jau ir kitose 
valstijose, tad< kodėl anie 
negalėtų gyvuKjti Kaliforni
joj? . . \

Tiek gubernatorius John
son. ■ i .

■ i o .
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SUOMIŲ REIKALAI.
Suomių seimas po didelių 

trukšmingų ginčų priėmė, 
daug ką pakeitęs, vyriausy- “Daily Telegraph” ko-
bės biudžeto projektą. Vi- respondentas iš Pekino ra-

supimui išbraukė iš biudže
to 15 milijonų markių, -ski
riamų rusų armijos reika
lams, taippat atmetė ir 80.- 
000 markių suomių seimo 
atstovams Rusijos durnoje 
ir valstybės taryboje. Apie 
seimo nutarimą oficialiai 
pranešta ir Suomijos vy
riausybei.

Tie nutarimai Suomijai 
daug reiškią. Suomijos pi- 
nigynas norėdamas laiky- 
ties savo konstitucijos, ne- 

[ galįs išmokėti rusų pinigy- 
nui reikalaujamų pinigų. 
Del to gali išeiti konstituci- 
jinis Suomijos konfliktas. 
Seimo sesija pasibaigė pir
momis gegužio dienomis. 
Rusų laikraščiai rašo, kad 
Rusijos vyriausybė rengian
ti įstatymams projektą, ku
rie busią ypač nukreipti 
prieš Suomijos socialdemo
kratus, nes tie labiausiai 
priešinasi prieš caro pasi
kėsinimą ant Suomijos.

AUTONOMIJA MONGO
LIJAI.

Tomis dienomis, rašoma 
Londonan, parašais patvir
tinta slaptas traktatas Ru
sijos su Chinais. Sulyg to 
traktato Chinai suteikiu 
šiaurinei Mongolijos daliai 
autonomiją. Toji dalis, kaip 
žinoma, seniau Rusijos u- 
žimta.

Santikiai tarp Suvienytų 
Valstijų ir Japonijos in- 
tempti. Į formalį Japonijos 
protestą Washingtono val
džia padarė pirmą žingsnį 
prie ruošimosi karam 
Dviem artilerijos kompani
jom liko paliepta plaukti iš 
San Francisco į Honolulu, 
Hawaii salose. Manila, Fili
pinų salose, ir-gi pradėjo 
bruzdėti apie savo drutvie- 
tes. Laivynas, kurs ant ne
laimės randasi šiaurinėj At- 
lantiko dalyj, ruošiamas ke
lionėn. Baltuose rūmuose 
buvo konferencija, kurioj 
dalyvavo sekanti asmenis: 
veikiantis valstijos sekreto
rius John Bassett Moore, 
karo sekretorius Lindley M. 
Garrison, laivyno sekreto
rius Josephus Daniels ir 
prez. W. Wilson.. Tai norė
ta atlikti nežiniomis ir pre
zidentas esąs neužganėdin
tas, kad tai liko viešai ži
noma.

Po tos konferencijos at
silankė pas prezidentą ba
ronas Chinda, Japonijos am
basadorius. Jam mandagiai 
atsakyta, kad valdžios at
sakymą į savo protestą gau
siąs po dalykų apsvarsty
mo.

šo, kad toji žinia Chinuose 
sukėlus nusistebėjimą ir į- 
nirtimą, kadangi tą žemės 
plotą Rusijai pavedė valdy
ti Chinų valdžia be gyven
tojų atstovų žinios.

Rusija tame reikale ilgai 
vedus .peretrakcijas su Chi
nų valdžia ir ant galo viską 
iškaulinus. Už tai Chinų 
valdžiai bus karšta.

MOTERIŲ BALSAVIMO 
TEISĖS.

Nesenai Suvienytų Vals
tijų senato komisija, per- 
kratinėjanti moterių balsa
vimo teises, pirmusyk į 21 
metus sutikus, idant mote
rims Suvienytose Valstijose 
butų suteikta balsavimo tei
sės.

Tuo tikslu komisija pata
ria tą federalėj konstituci
joj pataisymą perleist per 
visuotiną balsavimą, arba 
pavesti valstijų legislatu- 
roms. Tasai reikalas bu
siąs perstatytas pirmiausiai 
leguliarėn kongreso sesijon. 
Moterims ir bus laimikis, 
jei kongresas pasirodys nuo
lankiu.

NENORI PRIPAŽINTI 
HUERTO.

Meksiko liglaikinis pre
zidentas Huerta tvirtina, 
kad Suvienytų Valstijų am
basadorius Wilson jam ne
atmainomai pažadėjęs, kad 
Washingtono valdžia pri- 
pažįsianti jo dabartinę val
džią.

Bet Washingtono valdžia 
nei nemananti tai daryti ir 
tuojaus tas paskalas užgy
nė. Huerta tatai esąs tuo- 
mi įžeistas ir manąs paga

Nors santikiai intempti, 
bet nedaugelis temano, kad 
kils del to karas. Daugiau
siai, kas gali atsitikti, tai, 
kad japonai atsisakysią da
lyvauti San Francisco pa
rodoj ir apšauksią boikotą 
Amerikos prekėms.

Prez. Wilson esąs pasi
ryžęs visokiais budais steng- 
ties išvengti karo. Niekuč
iui neeržįsiąs japonų.

Niekas Washingtone ne
abejojąs, kad valdžia ne
pritarsianti Californijos su
manytajam įstatymui. Į- 
vairiais diplomatiniais išsi- 
rangimais esą tik norima tą 
dalyką užtęsti, kol Panamos 
kanalas liksiąs užbaigtas. 
Tuomet Suvienytų Valstijų 
laivynas dvigubai sustiprė
tų.

Vienas išėjimas esąs iš 
keblaus padėjimo. Tai da- 
pildyti sutartį, padarytą 
1911 m. Patariama pasiūly
ti japonams punktą, pagal 
kurį japonams but uždraus
ta turėti nuosavybėj žemę 
Suvienytose Valstijose, o 
amerikonams Japonijoj. Ti
kima, kad tai užganėdintų 
japonus.

liau pertraukti visokius ry
šius su Washingtonu. Pas
kui ir pats Wilson užsigynė 
savo žodžiams, nors aiškiai 
žinoma, kad jis Meksike 
perdaug savarankiai šeimi
ninkauja.

Washingtono valdžia ne
gali dabartinės Meksiko val
džios pripažinti legale, ka
dangi patįs Meksiko gyven
tojai nenori jos pripažinti 
ir nusprendę nemokėti ne 
tik duoklių, bet ir duoti 
žmonių kareiviavimui.

Taip dalykams esant, Hu
erto valdžios dienos gali but 
skaitomos ant pirštų, ir, ma
tomai, jo vietą neužilgo u- 
žims revoliucionistų vadas, 
gen. Carranza.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

— Meksiko revoliucionis
tai kovai su federalistais 
parsigabenę iš Suv. Valsti
jų aeroplaną, nuo kurio mė
tysią į huertistus bombas.

— Rusijos vyriausybė 
pradėjus statyti didžiausią 
pasaulyj tvirtumą, kuri už
dengsianti Peterburgą nuo 
jūrės.

— Iš Bielgrado rašoma, 
kad pasibaigus Balkanuose 
karui, Serbijos karalius Pet
ras pasitrauksiąs nuo sosto.

— Cincinnati, O. tramva
jų darbininkų straikas pasi
baigė. Visas reikalas paves
ta trečiųjų teismui.

— Suv. Valstijų sekreto
rius Bryan atsakęs i Japo
nijos protestą kas link japo
nų atsavinimo Kalifornijoje. 
Dabar laukiama japonų nu
sprendimas. z -
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Žinios iš Lietuvos

JUNKERIŲ IŠNAUDO
TOJŲ BYLA. -

Vilniaus apygardos teis
mas svarstys neužilgo gana 
indomią bylą. Štai du žymiu 
Vilniaus aukso daiktų pir
kliu: Podzelveris ir Kcnig- 
sbergas kaltinamu, kad sko
lindavę jiems už didelius 
nuošimčius pinigus, duoda
mi jiems visokių aukso da
lykų, kuriuos junkeriai už- 
statydavę lombarduose, iš 
kur tuodu pirkliu vėl juos 
sau išsipirkdavę už visai 
mažą kainą. Paskolintus pi
nigus junkeriai turėdavę a- 
tiduoti išėję į aficierius. 
Taip buvę daroma jau iš 
1908 metų lig pastarųjų 
laikų. Kaip pasirodė, Pod
zelveris ir Kenigsbergas tu
rėję išviso junkerių moky
kloj 88 skolininkus, kurie 
jiediun buvę kalti išviso 
15.000 rublių. Kaltinamieji, 
sudėję po 10.000 rub. kiek
vienas, esą lig teismo Įme
si.

nieko nepešė. Vis dėlto lie
tuviai žada, nors ir toli nuo 
parodos, gaisrininkų salė
je surengti pirmą parodos 
dieną lietuvių vakarą.

Krioklys

KRATA PANEVĖŽYJE.
Kauno gubernatoriaus 

Griazevo įsakymu, kaip ra
šo “S. 
daryta 
kurių 
krata.

Z. T.”, buvusi pa- 
šioinis dienomis kai-
Panevėžio įstaigų

PERKĖLĖ RAŠTINĘ.
Ukm. ap. 8-sioš nuovados 

žemiečių viršininko raštinė 
perkelta iš Šėtos miestelio 
Dzevaltavo dvaran, netoli 
Ukmergės miesto.

SUĖMĖ IŠEIVIŲ BŪRĮ gruodžiu. 14 d. Nors tokių
KAUNO GUB. dvarų ię nedaug tėra, bet jų 

Nesenai Prūsų pasienyje, reikšmėj žeinės reikaluose

NAUJA BENDROVĖ
Šiomis dienomis įsikūrė 

Kaune dramos artistų ben
drovė pavyzdžiui tokios-pat 
Vilniaus lietuvių artistų 
bendrovės. B-vė, kaip gir
dėjome, žada pirmajam sa
vo vakarui pastatyti Alu- 
nano “Liūdnąją dainelę” 
(Iš latviško).

PANEVĖŽYS.
Seniau čia ūkio paroda 

būdavo kasrųet, bet dabar 
kas treti metžd taisoma, tai
gi šiemet gegužės 26, 27 ir 
28 d. bus paroda. Lietuvai
tės tegu jau pradeda gamin
ti parodai audimų, mezgi
mų ir kitokių daiktų, kad 
dar puikiau galėtų pasi
rodyti, kaip kad anais me
tais. Taip-pat geistini pa
rodoje ir lietuviškų knygų 
pavilijonai; lenkiškų knygų 
visados būdavo, o lietuviškų 
nėra buvę. Parodos teatrą 
komitetas užleidč Vilniaus 
lenkų trapai. Lietuviai pra
šė nors vienos dienos, bet

IŠPIRKTOJI ŽEMĖ.
Kauno gubernijos Avilių 

dvarininkui Keipšui. ir Ka
niūkų dvarininkui Kulešai 
vyriausybė išmoka: pirma
jam 794 r. 11 k. už senati- 
kių išpirktąjį Medinės vien
kiemį, Antuzavos valse., 
Ežerėlių apskr., ir antra
jam 712 rub. 50 k. už se- 
natikių išpirktąją dalį Ka
niūkų sodžiuje, Aluntos 
vai., Ukmergės ap.

Taip-pat vyriausybė iš
moka Pajuosčio dvarinin
kui Šukštai ir Čekavo dva
rininkui Mileriui: pirmajam 
1.270 r. 73 k. ir antrajam 
2.297 r. 99k, už buvusiųjų 
liuosininkų išpirktąsias da
lis Jakagrudko vienasėdyje, 
Panevėžio ap. ir Smalinin
kų sodžiuje, Kauno apskr.

VAGYSTĖ BAŽNYČIOJE.
Iš Alovės bažnyčios, Tra

kų ap. pavogė, aukų dėžutę, 
kur buvo išviso 4 rubliai su 
kapeikomis. Kaltininkus 
policija suėmė.

MINSKAS.
Šiomis dienomis buvo 

miesto durnos rinkimai. Lai
mėjo pažangiųjų kandida
tai. Naujon dumon išrinkti 
tarp kitų: 11 advokatų, 9 
gydytojai ir 8 inžinieriai.

čia

netoli Švėkšnos miestelio 
sargybiniai sulaikė visą i- 
šeivių būrį, išviso 40 vyrų 
ir 4 moteris, kurie norėję 
slapta pereiti Prūsų sieną. 
Vyrai daugiausia apie 20 — 
21 metus, patįs imtini ka
riuomenėn. Visi suimtieji 
lietuviai, iš Šiaulių ir Pa
nevėžio apskričių. Visus 
juos etapu nuvarė į jįj val
sčius, o jų daiktus ir pini
gus konfiskavo.

Suėmė juos šitokiuo bu
dri. Pasienio sargybos ka
reiviai, atėję Oželių sodžiun, 
pastebėjo keletą nepažįsta
mų žmonių. Spėdami, kad 
tai kontrabandininkai, ka
reiviai davė žinią savo vy
resnybei. Kareivių būrys, 
nuvykęs Oželių sodžiun, 
tuojau apsupę ūkininko Mi
kužio namus, kur užtiko di
delį būrį svetimų žmonių, 
kurie, pamatę kareivius, ė- 
mė bėgti. Kareiviai pradė
jo šaudyti: vieną nušovė ir 
vieną sužeidė. Kitus visus 
sulaikė. Kontrabandos pas 
nieką nerado, tik kelionės 
pinigų.

MAJORATAI.
Musų krašte yra gana 

daug dvarų, majoratais va
dinamų. Civilinių įstatų 445 
ir 488 str. (X tomo 1 dalis 
1900) jie yra nuosavybė vi
sos šeimynos, kuriai buvo 
užrašyti. Tokio dvaro savi
ninkas negali jo nei parduo
ti, nei dovanoti ir nei pras
kolinti. Majoratai buvo į- 
steigti turtingoms giminėms 
palaikyti: majoratą gali pa-j 

darvti tie i" < 
bajorai, kurie turi ne ma
žiau, kaip 5 tukst. deš. že
mės. Tėvonis — vyriausia
sis sūnūs, o jam mirus pa- 
veldėja tą teisę vėl jo vy
riausiasis sūnūs ir tt.

Daly ties majoratą užgin
ta. Lenkijoje yra dar kito
kios rūšies majoratų. Ten 
yra dvarų, atimtų iš lenkų 
ir atiduotų rusams ta sąly
ga, kad niekam, kaip tik ru
sams, tegalima jie perleist. 
Ypač daug tokių dvarų iš
dalyta po lenkmečio 1864 
met. spalių 27 d. ir 1865 m.
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VRUBLEVSKIŲ BIBLIO
TEKOS NAMAI.

Varšavos dailininkas-ar- 
chitektas C. Pšibilskis su
taisė busimųjų Vrublevskių 
vardo viešojo lenkų knygy
no skaityklos namų pieną, 
Namai busią pastatyti senų
jų Vilniaus miesto namų 
stiliuje su arkadomis ir t. 
t. Namuose be bibliotekos 
ir skaityklos busią dar tam 
tikri kambariai norintiems 
darbuoties mokslo žmonėms, 
butai bibliotekiams ir t. t. 
Knygyno valdyba Č. Pši- 
bilskio sumanymą priėmu
si.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.
nemenku kądangi vis dėlto 
didelis (.žemes plotas lieka 
suvaržytas. Kaip rodo mi
nisterijos statistika, surink
ta sausio 1 d. 1909 m., išvi
so dvarų buvo apie 700, že
mės plotas 1.735.247 deš.

1905 — 1906 metais, kada 
valstybę pajudino didelė e- 
konomijos audra ir ji buvo 
verčiama parūpinti valstie
čiams žemės, imta manyti, 
kaip čia panaikinus tuos 
varžymus, kurie buvo uždė
ti majoratams.

Majoratų savininkai, val
stiečių spiriami, kreipėsi į 
carą prašymais, kad leistų 
jiems nors dalį dvarų par
duoti. Ministerių taryba, 
bijodama, kad del tos prie
žasties nekiltų suirutė val
stiečių tarpe, pripažino rei
kalingu daiktu leisti par
duoti iš majoratų žemės 
valstiečiams, jei ištikrųjų 
butų reikalo geresniam u- 
kiui intaisyti. Ministerio 
nuomonė buvo caro patvir
tinta spalių 21 d. 1906 met. 
ir paskelbta, kaipo laikina 
priemonė, remiantis 87 str. 
pamatinių valstybės įstaty
mų.

Paskui (lapkričio 1 d. 
1907 m.) teisės reikalų mi
nister] s atsiuntė Durnai į- 
štatymųa projektą. Savo že
mės reikalų ministeris gruo
džio 16 d. 1909 m. ir lap
kričio 29 d. 1910 m. atsiun
tė Dumaį du .projektu.

Trečioji Valstybės Durną 
{tuodu projektu suderinus 
’patvirtino ir jndavė Valsty
bės Tarybai apsvarstyti. Ši, 

dvarmį.nkąį- nesutikus sų kaikuriomis 
vie tom is (jįiažm ožiais), sau
sio 16 d. 1*13 m. sugrąžino 
IV durnai apsvarstyti. Du
rnos komisijos (žemės ir fi
nansų) šį projektą peržiu
rėjo ir patvirtino tokia re
dakcija, kaip Valstybės Ta
ryba norėjo. Taigi galima 
tikėti, jog jis bus Durnos ir 
Tarybos patvirtintas ir ne
trukus pavirs įstatu.

Del jo svarbumo čia pa
duodame žymesnius punk
tus.

Ušrašytinių (zapovied- 
nich) dvarų, taippat majo
ratų ir iš Lenkijos lenkų 
paimtųjų . dvarų savinin
kams leidžiama parduoti tos 
rųšies žemės valstiečiams, 
kurie maža, arba visai ne
turi žemės, arba ir kito luo
mo žmonėms, visos valsty
bės gyventojams, kurie sa
vo gyvenimo bu du nesiski
ria iš valstiečių tarpo, ne
žiūrint tikybos ar tautos, 
laikantis normos, kuri buvo 
paskirta -viršiausiu paliepi
mu rųgp. 27 d...1906 m.

Parduodant užrašytuo
sius dvarus, reikia laikyties 
normos, nurodytos 470 str. 
civilinio Jęodgliso (kad savi
ninkui linktų ųp mažiau, kaip 
5.000 d ^š.).-^Prašymus rei
kia duoįi apskričio žemės 
tvarkomąja! komisijai, kuri 
juos siųnčįaijsavo nuomonę 
pride j usy- žeiųįčs tvarkoma
jam keipitetuį.

Pinigą), gauti už žemę, 
turi buk. padėti valstybės 
bankan įjįr nuošimčiais 
savininkes tegali naudoties^ 
Be to, naujuoju projektu 
savininkamą leista iš šio 
kapitalo sunaudoti reikalin
ga suma apmokėti matinin
kams už parduodamos že
mes atidalymą.

Tikimės, kad musų tau
tiečiai pasinaudos proga ir, 
šiam įstatymui išėjus, pa
sistengs įsigyti įš majoratų

reika-

MELUOTI NEGALIU.

gana

Nuo Suvienytų Valstijų didelio karo laivo “Pennsylvania” pavogta kuorų del trr 
Jų kanuolių sistemo pienai, kurie buvo laikomi saugiausioj vietoj. Seniau tokie- 
pat pienai pavogta nuo kitų poros laivų. Sakoma, toji paslaptis bene ar nebus par- Genies.

duota svetimom r valstybėms Išdavikai nesusekami Martynas Yčas.

PANDĖLYS.
Ežer. ap.

Pandėliečiai ūkio 
lais, matyt, sparčiau žengia
pirmyn, negu jų kaimynai. 
Taip šalimose parapijose 
tik vienas kitas sodžius iš
siskirstė į vienkiemus, tuo 
tarpu pandėliečių jau bent 
pusė parapijos. Pavyzdžiui, 
išsiskirstė vienkiemiais 
Buivydžiai, Gineištai, Paže- 
viškiai, Vozgučiai, Girsta i- 
kiškiai, Grubus, Bugyniš- 
kiai, Lebedžiai, Obeliai, Šek- 
štininkai, du kiemu Buivė- 
nų sodžiaus ir kiemas Sta- 
nikunų; o šią vasarą išsis- 
kirstysšie sodžiai: Sribiškiai 
ir Čeponiškis. Kaip girdėti 
ir daugiau sodžių apie tai 
svajoja ir gal netrukus pa
seks pirmųjų pavyzdį. Ku
rie išsiskirstė vienkiemiais, 
visi džiaugias.

Prie geresnio ir sumanin- 
gesnio ūkininkavimo gal ne
mažai žmoneles pastūmėjo 
dvarai: Lailunų, Bogdalo- 
vos ir Podziolukės. Jie ro
do dauglaukinio žemės dir
bimo būdą, ragina prie ank- 
stybesnių darbų, suteikia 
geresnės rųšies ir geresnės 
veislės gyvulių. Lailunų 
dvaras įsitaisė centra fugą ir 
mašiną Sviestui sukti, kuo 
patarnauja ir apylinkės 
žmonėms.

Ūkio ratelio kol kas 
dar nėra, nedaroma nei 
skaitų nei susirinkimų,
tik bent kuris apie ūkį ko 
geresnio patirsta iš laikraš
čių ir knygų.

Leonas Katelė.

Mažas Vincukas augo 
vienui-vienintėlis pas tėvą. 
O kaip jį tėvai mylėjo, 
juo džiaugėsi! Sunku tai ir 
apsakyti.

Bet jau šiek-tiek pailgė
jus Vincukui, jį už kiek
vieną blogą bauzdavo, pri
grasindavo daugiau pana
šiai nekuomet nedaryti, nes 
daugiau da bausią. Dėlto 
tai Vincukas buvo geras, 
paklusnus vaiks, už ką jis 
visiems intikdvo ir visų bu
vo mylimas.

Bet, kaipo mažas, vis ka
da-ne-kada prasikalsdavo. 
Kartą mama ravėjo lyses. 
Vincukas po lyses bėginėjo 
ir rovė žoles.

Persergėjo jį motina, kad 
neišrautų su žolėmis gruč- 
kų, runkelių ir morkų. Vai
kas neklausė motinos ir vis 
rovė... Motinai kiek prasi
šalinus, Vincukas prisirovė 
daug morkų ir sudėjo jas į 
tarplysį, kad nieks nepama
tytų, nes minėjo, kad mama 
rauti jas uždraudė. Mat, 
morkos jam geriau patiko 
už žolių ravėjimą.

Paskiau, nuo namiškių 
pasislėpęs, Vincukas triauk- 
šdavo da tik-ką užsimezgu
sias morkas. Kelias jų su
valgęs, nebenorėjo Vincu-' 
kas jau daugiau morkų. Ne
gardus jam pasidarė, apsalo 
burna ir paliko morkas 
tarplyseje.

Kitą dieną, valgant 
tus, Vincuko motina 
klausė piemenukų:

— Vaikučiai, ar tai judu 
vakar lysėse buvote ir tiek 
morkų prirovėte?

Piemenukai atsakė, kad 
darže dar nuo pat pavasario 
nebuvę, o morkų dar nė ne
matė.

-Aš tai pa-

Vincukas, tai girdėdamas, 
tik paraudo, ėmė nežinia 
ko žvalgytis aplinkui in 
pats pamanė:
dariau. Niekaip negaliu už
tylėti, nes aš meluoti nega
liu. Ir čia, prie visų, Vin
cukas prisipažino, kad tai jis 
taip blogai padaręs, ir mel
dė mamos dovanoti.

Motina, matant vaiko to
kį atvirumą, nei kiek jo ne
baudė, dar paglostė, tarda
ma.

— Gerai, vaikeli, kad 
prisipažinai, bet nedarykime 
taip daugiau. Visiems tada 
intiksi.

GUDRUS TEISĖJAS.

pie- 
pa-

Kartą tūlą kuprių intarė 
skobnį pavogusį. Kuprius 
neprisipažino esąs kaltas, ji
sai teisinosi, kad tokios 
menkos esąs sveikatos, tai 
kaip jisai butų galėjęs skob
nį panešti. Tada teisėjas sa
ko kupriui:

— Aš tikiu, kad tu de- 
liai menkos sveikatos ne
būtum galėjęs skobnio pa
kelti. O kad tu esi nesvei
kas, tai štai aš tau dovano
ju išsigydyti, sveikatai pat- 
stovintį maišą, kuriame bu
vo geležėlių (teisėjas nuro
dė į kertę).. Užgirdęs tai, 
kuprius tuojau užsivertė 
ant pečių sunkų maišą ir 
buvo beeinąs, bet jį tuojau 
vėl suareštavo, ir teisėjas jį 
nubaudė kalėjimu, sakyda
mas :

Jei tu gali šį sunkų mai
šą pakelti, tai jokios tau nė- 
buvo sunkenybės lengvas 
skobnis išnešti.

Svirno Žvyne.

čia 
pa- 
Jei

BIRŽAI.
Kauno gub.

Pas mus beveik kiekvie
name didesniame sodžiuj 
randasi iš senovės grapo 
Tiškevičiaus karčema. Prie 
tų karčemų paprastai yra 
kokia pusė dešimtinės, o 
kartais ir daugiau, gr. Tiš
kevičiaus žemės, Karčem
ininkas pagal “danų” turi 
teisę ganyti gyvulius kartu 
su sodžiaus gyvuliais ant 
sodžiaus ; ganyklų. Dabar 
grapas parduoda tas kar
čema vietes ir iš nuodiečių a- 
tima pusę jų ganyklų. Taip 
padare su Rimkuškių so
džiumi, taip ketina pada
ryti su Geidžiūnų sodžiumi 
ir su kitais sodžiais. Prie 
Sodžiaus yra grapo pusė de
šimtinės ir bendros gany
klos su sodžium 100 deš.; 
dabar grapas atima 50 deš.; 
tai yra pusę sodžiaus gany
klų už pusę dešimtinės gra
po žemės, t. v. už karčema- 
vietę. Dvaras sakosi esąs 
toks naujas įstatymas. Ne
jaugi galėtų būti toks įstat. 
tik skriaudžiąs sodiečius, 
kad už grapo karčemavietę 
atiminėtų nuo sodžiaus pu- 

jų ganyklų.

gat. No 30, pranešė polici
jai, kad nešant jam namie, 
jo kvaterantas Jonas Bai- 
kauskis paėmė iš stalo dė
žės banko knygutę nuo 400 
r. ir pa Sportą; nuėjęs ban- 
kan apgaulingai išėmė 160 
rub., paskui, sugrįžęs butan, 
paliko pašportą ir, pasiėmęs 
svetimą paltą, kostiumą ir 
kepurę, dingo. Policijai dar 
nepavyko sugauti vagilio.

LIEPOJUS.
Sušalo pavasario svečiai. 

Siautusi pastaruoju laiku 
smarki su sniegu ir šalčiu 
Baltijos jūrėse audra, pa
sak jurininkų, keliavusių 
per tą audrą, nužudžiusi 
dideliausius būrius lėkusių 
iš šiltųjų kraštų paukšte
lių, Jų daugybė žuvę jau 
ant kranto; pajūryje žemė 
esą klote nuklota strazdais, 
vieversėliais ir kitokiais ne- 

paųkšteliais. Gaila 
pavasario paukste-

gyvais 
meilų 
lių!...

1

sę
Z. M.

LIEPOJUS.
Kvaterantoj šposai, 

Tūlas., Antan;
gyvenantis prieJVandeninė^

Karizna,

LIEPOJUS.
Rubsiuvių straikas.

Pirmadienį, balandžio 
d., straikavo beveik visų
dirbtuvių rubsiuviai-darbi- 
ninkai. Straikorių reikala
vimai .grynai ekonomiški: 
padidinti 30% mokesnį už 
darbą, panaikinti darbus 
naktimis, įvesti 8 valandų 
darbo dieną, ir pagerinti vi
sas darbo sąlygas. Kai-ku- 
riose dirbtuvėse straikas 
greit pasibaigė, nes reikala
vimų dalį darbdaviai išpildė, 
pakeldami mokesnį 20%.

ĮSITIKINO.
Kazelis Gineičiukas, į- 

žengiamojo skyriaus moki
nys, pagrįžęs iš mokyklos, 
klausia savo tėvelio:

— Tėte, kiek bus trįs ir 
trįs?

— Šeši, — atsako tėvelis.
— Tai tiesą kalbėjo mo

kytojas, — sako Kazelis: — 
Aš jam sakiau, kad trįs ir 
trįs bus penki, o jisai vis 
savaip porina, kad bus še
ši, — ir tiek.

Svirno Žvyne.

ŽVEJYS IR ŽUVELĖ.
Žvejys sugavo žuvelę. 

Žuvelė prakalbo:
— Žvėjy, paleisk mane į 

vandenį; matai, aš maža, 
tau ir naudos iš manęs bus 
maža. Jei paleisi, aš išaug
siu, tuomet, sugavęs, turė
si daugiau naudos.

Žvejys ir sako:
— Kvailas tas, kuris 

lauks didesnės naudos, o 
mažą iš rankų paleis.

JAUNAS ASTRONOMAS.
Motina, pamačiusi bai

siai išsisuodinusį Jonuką, 
paklausė jo, kodėl -jis toks 
suodinas ?

—Mamyte, — atkirto Jo- 
nukas — aš per susuodintą 
stiklą dabojau saulės užte
mimo.

Svirno Žvyne.

VAIKO AKINIAI.
Tėte, nupirk ir man aki

nius — aš taipogi noriu 
knygą skaityti.

'■— Gerai, vaikeli — atsa
kė tėvas
siu gerus akinius.

Ir parvežė vaikui ele
mentorių

Aš tau nupirk-

■ -į.i‘. Į

©

2



. 1LA 3

AMERIKOS ŽINIOS.!
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_ Vėl tornado.
Omaha, Neb. Gegužio 14

d. pavakariop smarki vėtra 
praūžė per pietinę dalį. Nuo 
daug namų liko nublokšti 
stogai. Gyventojai buvo di
džiausiame išgąstyj. Tuoj 
sulindo į skiepus ir kitas 
saugesnes vietas. Manė, kad 
atsikartos baisenybės, ku
rios dėjosi čia per Velykas. 
Omahoj užmuštų nesą, nes 
smarkiausia viešnios sriovė 
teko aplinkiniams mieste
liams. Skaudžiausiai nuken
tėjo Seward. Čia 10 liko už
mušta ir virš 30 sužeista. 
Miestelio trečdalis išgriau
tas. Prieš viešn
ios atėjimą 300 žmonių 
buvo pilkės lauke. Pamatę 
vėtrą prisiartinant, kuogrei- 
čiau visi leidosi namo. Ke
lios minutos vėliau, stove: 
nes, kur sėdėdama minia 
tėmijo į žaisme, liko nušluo
ta. Miestelyj Tomaro 4 žuvo. 
Kitų smulkmenų nežinoma. 
Susinešimai pertraukti. 
Miestelis McCool Junction 
sunaikytas. Vėtra perėjo per 
Lushton, Staplehurst, Graf
ton ir Utica. Nuostoliai ne
žinomi, nes susinešimai per
traukti. Po vėtros sekė 
smarkus lietus ir baisus le
dai. Kas pasunkino nuken
tėjusiųjų padėjimą. Sewar- 
de visi žiburiai užgesę ir po 
griuvėsiais žmonės dirba 
prie liktarnų. Iš Lincoln 
buvo atsišaukta pagelbos. 
Daktarų ir graborių būrys 
1:30 vai. sėdo traukiniu ir 
leidosi į nukentėjusių mies
tą.

Oklahoma tąip-gi liko pa
liesta. Tos valstijos mieste 
Chatanooga kelintas namų 
griuvo, tame skaičiuj ban
kas, bažnyčia ir mokykla.

Valstijos Iowa pakraštis 
buvo paliestas ir-gi smar
kaus vėjo ir lietaus. Paken
kė nemažai javams

Sewarde, kuris labiausiai 
nukentėjo, vienos moteries 
hesenai buvo vyras miręs. 
Baisiai jo gailėjosi ir išreiš
kė norą tuoj eiti pas jį. Vie
šnios metu į vargšę moterį 
smogė lekiantis rąstas ir 
sutriuškino ją

Ties Implay, Omahoj, vie
name tvarte buvo dvi karvi. 
Viesulą pagriebė tvartą ir 
nusinešė. Abi karvi paliko 
be pastogės ir priegtam ne
teko po vieną ragą.

Aplamai imant, nuosto
lių padaryta lig pusė msili- 
iono dolerių.

Straikas ir riaušės.
Cincinnati, O. Straikuoja 

gatvekarių motormanai ir 
konduktoriai. Visi gatveka- 
riai daržinėse. Vieną rytą 
200 motormanų ir konduk
torių, pilicijos lydimi, atėjo 
į daržines ir tikėjosi galė
sią pakenkti straikui. Šeši 
karai išėjo iš daržinės.-Tuoj 
susirinko minia ir užstojo 
kelią. Vienas karas buvo ap
verstas ir sudegintas. Kilo 
riaušės. Daug sužeista. Vie
nas pavojingai. Vienagatve- 
karių daržinė buvo, matyt, 
padegta. Bet ugnis tuoj už
slopinta. Apart to, sustrai- 
kavo čia 300 prekių liuoduo- 
tojų prie geležinkelio.

Sudegė grudai.
Buffalo, N. Y. Ugnis su

naikino didelę klėtį, kur 
buvo 700000 bušelių grudų. 
Išviso nuostolių busią virš 
milijono dolerių.

Prezidento žmtųia aplanko 
sostinės lindynes.

Washington, D. C. Sako
ma, kad Washingtone esą 
bjauriausi šalimiesčiai, ne
gu bile kokio kito Suvieny-
tų Valstijii miesto. Prezi
dento žmona pasiryžo ap
lankyti tas apleistąsias vie
tas. Dviejuose automobiliu- 
se, viename kuriu buvo Wil- 
sonienė su trimis kitomis 
moterimis, o antrame buvo 
tris atstovai, apvažiuota 
buvo nešvariausios gatvės 
ir aplankyta keliatas lindy
nių.

Klausimas, koki iš to bus 
nauda?

Pusė vaisių pašalo.
South Haven, Mich. Po 

rūpestingo apžiūrėjimo šim
tų sodnų pasirodė, kad visoj 
p.-vakarinėj Michigan val
stijos dalyj vaisiai pašalo. 
Tebusią pusė tiek, kiek bu
vo laukiama. Ežero pakran
tes mažiau tenukentėjęs, ne
gu valstijos vidurys.

Baisi patžudystė.
Weimer, Texas. Viena 

motina nušovė vieną savo 
vaiką, o kitu du apliejo a- 
liejumi ir pati apsiliejo ir 
padegė. Visi sudegė. Buvo ir 
namai užsidegę, bet subė
gę kaimynai užslopino ug
nį.

Brangenybės dingo.
Macon, Ga. Ries ir Arm

strong pasiuntė skrynelę 
New Yorkan su brangeny
bėmis vertės $20.000. New 
Yprke terasta skrynelėj ge
ležgalių ir popergalių.

Nuskendo šeši.
Wausau, Wis.. Apvirto 

laivas ir keturi vaikai ir du 
vyru nuskendo. Keturi as
menis išsigelbėjo. Vienas 
nuskendusių vyrų buvo tė
vas nuskendusių vaikų. Mo
tina ant kranto matė tą bai
sią nelaimę. Laivas plaukė 
sraune upe, netikėtai smo
gė į povandeninį rąstgalį ir 
apvirto. Keturi lavonai iš
griebta, du dar ne.

Nukrito į griovį.
Salem, N. J.. Wm. Cris

pin, rankiotojas paukščių 
kiaušinių, nusileido virve 
nuo skardaus kalno 100 pė
dų, ieškodamas erelių kiau
šinių ir krito į 200 pėdų gi
lti griovį. Jo lavonas buvo 
ištrauktas ir nuneštas tė
vams.

Baisenybės kalėjime.
White Plains, N. Y. Buvo 
kalbama, kad kalėjime dė- 
jęsios didžios baisenybės. 
Dabar apskričio Grand 
Jury tyrinėsiąs to kalėjimo 
sąlygas.

Žuvo anglekasykloj.
Hartford, Ky. Arigleka- 

sykloj gazas nunuodijo 5 
darbininkus. Jų lavonai bu
vo išimti ir palaidoti.

Perkūnas nutrenkė.
Collinsville, Okla. Penki 

darbininkai Texas Pipe Li
ne kompanijos ant vietos li
ko perkūno nutrenkti. Du 
kitu skaudžiai pritrenktu.

Nugrimzdo su pinigais.
Evansville, Ind. E. Ruck- 

mar iškrito iš lovos ir nusken
do. Kišenini turėjo $150 si
dabru. Manoma sidabro 
sunkumas nugramzdino.

14 žmonių sužeista. j 
Ęittsbury, Pa. Netoliese ne
dideliame miestelyj Turtle 
Creek buvo smarki gazo 
ekspliozija. Liko sugriauta 
viena bažnyčia ir keliatas 
žmonių sužeista. Du pavo
jingai.

Reikalauja atlyginimo už įs- 
pyrimą.

Grand Rapids, Mich. A. 
Hackenbrush, tarnaująs 
mokykloj už “džanitorių”, 
pareikalavo atlyginimo už 
įspyrimą. Jis prigelbėjo mo
kytojai išperti kailį nepa
lankiam mokiniui ir tuomet 
mokinys jam įspyrė į pilvą.

Nelaimė ant geležinkelio
Lakeview, Wash. Trauki

nis nubėgo nuo relių. Keturi 
užmušta ir 7 sunkiai sužeis
ta.

Per motinų nemoksią žūva 
kūdikiai.

Boston, Mass. Prasidėjo 
motimi metinis kongresas. 
Nekokį S. Schoff iš Phila- 
delphijos, motinų kongreso 
pirmininkė savo įžanginėj 
kalboj pasakė, kad per mo
tinų nemoksią žūva kūdi
kių 60% arba apie 300.000 
kasmet.

Y. M. C. A. Susivažiavimas.
Cincinnati, O. Atsiliko 38 

metinis susivažiavimas de
legatų Y. M. C. A. (jaunų 
vyrų krikščionių susivieni
jimas). Delegatų buvo virš 
2.000. Pagal susivienijimo 
pranešimą, organizacijos 
turtas per 10 metų pakilęs 
nuo $323.224 iki $600.000. 
Viršininkų nuo 1.714 iki 3. 
900. Įplaukos nuo $60.000 
iki $628.000.

Mažai patiręs mirė.
Greene C., Pa. Mirė neko- 

kis Louis Eberhart, turėda
mas 97 metus. Jis nei karto 
nebuvo važiavęs nei gatve-? 
kariu, nei garlaivių, nei 
traukiniu.

Virginios anglekasių klausi
mas senate.

Washington, D. C. Sena
torius Kern įnešė senatan 
rezoliuciją ištirti reikalus 
anglekasių W. Virginijoj.

KOKIE BILIAI MADOJ?
___ ________________________________ i

Pažvelgus į bilius, kurie 
daugiausiai esti įnešami ir 
svarstomi valstijinėse legis- 
laturose, pasirodo, kad visi 
atsineša prie nuskriaustųjų, 
negalinčiųjų būvio pagerin
ti. Dabarties panašios 
rųšies biliai madoj. Jau 
1912 metais apie 12 legisla- 
turų pertaisė arba dapildė 
įstatymus vaikų darbo. Vi
si siekė prie to, kad apsau
gojus priaugančiuosius. Da
bartiniais laikais iš 44 le- 
gislaturų, esančių sesijose, 
39 svarstė klausimą mini-' 
mum algos, motinų pensijų 
ir perkratinėjo vaikų darbo 
įstatymus. Ta pati, altruis
tiška banga palietė daugu
mą legislaturų.

Imkim motinų pensijų 
klausimą. Biliai buvo įneš
ti legislaturose sekančių 
valstijų: California, Colo
rado, Connecticut, Idaho, 
Indiana, Iowa, Kansas, 
Massachusetts, Minnesota, 
Nebraska, New Jersey, New 
York, North Dakota, Ohio, 
Oregon, Pennsylvania, 
South Dakota, Tennessee, U- 
tah, Washington ir Wiscon
sin. Bilius jau buvo priren
gtas Arizonoj, Missouri val
stijoj, miestuose St. Louis iri

KATAXJgMų
jrrie to turėjo’ 'ir” išstatė 
daug darodymų, / kifd ten 
viešpatavo teroras it prie
spauda. “MotnĮa*’ Jones ir 
kiti darbininkų'fadčVai bu
vo tuo tarp senate ant ga- 
lėreos.

: . '• d-6 \ 30
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MUSULMANŲ ATGIMI
MAS.

Visur ėmė krutėti musul- 
manai; jų krutėjimas neap- 
įęnkė ir Rusijos kelių mili
jonų totorių, kirgizų ir kitų 
tautų. Kirgizai jau prade
da pamažėle mesti ganę 
kaimines ir griebiasi laukų 
darbo, sėja javus ir rūpina
si ūkio kultūra.. Azijos tyru
mose galima užtikti jau ir 
kooperacijos draugijų.

Urnai pakilo musulmanų 
tautų sąmonė. Jų spauda 
plėtojasi, auga, ima rasties 
ne vien totorių* sartų, bet 
ir kirgizų laikraščių. Musul
manų inteligentų skaičius 
labai auga; ne retai sutinki 
pažangių žmonių ir jų dva
sininkų tarpe. Rusijos mu- 
sulmanai pažįsta.ne vien ru
sų visuomenės gyvenimą ir 
literatūrą, Egipto^ Indijos 
ir Turkijos musulmanų ju
dėjimą, bet plėtoja ir savo 
literatūrą, savo teatrą. Be 
visuomenės ir politikos 
spaudos, randasi ir specia- 
linių laikraščių. ? Taip antai 
Kazaniaus totoriai < leidžia 
savo kalba teisėš laikraštį.

Ypač indomu, kad musul
manų judėjimas pasiekė 
plačią visuomenę. ’ Toto
riai—turkmėnai steigia pra
dedamąsias mokyklas. Čečė
nų suvažiavimas Išreiškė 
pageidavimą, kad visi luo
mai mokėtų ta&TCikfą už
dą mokykloms štMi^ti.

Ir moteiąs musulmanės 
veržiasi kultūros darban.

Kaukazo musulmanų in
teligentija kovoja Su įsenė- 
jusiaiš papročiais vogti sau 
pačias, kruvinu kerštu ker
šyti už padarytas nuoskau
das ir t. t. Jau ir rusų laik
raščiams ima rūpėti musul
manų gyvenimas. Provinci
jos spauda dažnai paduoda 
žinių apie juosė

Kansas City jau veikia šis 
įstatymas. Dabarties nori
ma, kad veiktų visoj valsti
joj.

Penkiolika valstijų turi 
“baltųjų vergių” komisijas, 
kurios tyrinėja sanaikius 
tarp algos ir doros. Veik vi
sos komisijos pripažino, kad 
esąs nekuris sąryšis tarp 
doros ir algos menkumo. 
Todėl visos pataria įvesdin
ti minimum algas. Illinois 
ir Californijos valstijų gu
bernatoriai kreipėsi į' pre
zidentą, kad daleistų guber
natorių susivažiavimu visų 
valstijų apsvarstymui mini
mum algos klausimo. Penn
sylvania šiemet Įvedusi ge
riausią įstatymą, apšaugo- 
jantį vaikus nuo-išnaudoji
mo. Texas paskyrė komisi
ją iš šešių prižiūrėjimui, 
kad vaikų darbo įstatymas 
but pildomas; trįs nariai 
tos komisijos turi but mote- 
rįs.

Nors gal daugelis tame 
judėjime dirba dėlto, kad 
tie dalykai madoj, bet vis
gi parodo, kad jau grabaiio- 
jama,-ieškoma būdų apsau
goti silpnesniuosius draugi
jos sluogsnįust ' j

., o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim

Viduriu
NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR

PAGERINTAS TYPEWRITER

Ligos
Visi gydytojai sutinka su 
tuom, kad didžiausia dalis jų 
pacientų—tai žmones serganti 
vidurių ligomis. Neprileiskit 
prie to, kad jųsų viduriai išei
tų iš tvarkos ir tuomi nutai
sytą kelią kokiai nors pavojin- 

• gai ligai.

Tiktai $8.00 su prisiuntimun

S ever os 
Kartus Vynas 
Viduriams
(Severn’s Stomach Bitters)

Išves jus ant sveikatos kelio. 
Jis sustiprins jqsų pilvą, su
reguliuos virškinimo darbą. 
Suteiks-taipgi sveiką normalį 
apetitą.

’ • Kaina $1.00

American

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

REUMATYZMAS
neuralgija,, susidaužimai, su
tinimai, paralitiški skausmai, 

. subrinkimas gilių, sustingi
mas sąnarių arpa muskulų, 
padagra, traukučiai, strėnų 
skaudėjimas, skausmai krū
tinėj ir šone — reikalauja iš
laukinio vaisto pa vydale gero 
linimento.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

Severos Got= 
hardo Aliejus 
(Severa’s Gothard Oil)

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

Kaina 60c.

Puikiusia Karčema Waukegane!
Šaltas alus, gardi arielkele randasi 

: šitoj karčemoj. -
Taip-pat suteikiame visokius pa ta ry mus provų vedimą čionai ir Lietuvoj.

402 MARKET ST WAKUEGAN, ILL

Pas Aptiekorius. Klan- 
sik Severos vaisto ir rei
kalaukit, kad jums j įduo
tų. Jeigu jųsų aptiekorius 
negali jų pristatyt, orde- 

j ruokit stačiai nuo mus

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

- Lakūnai būsią baudžiami: 
Vokietijos karo lakūnai a- 
tėityj busią aštriai baudžia
mi, jei be vyresnybės žinios 
aeroplanais ar orlaiviais 
peržengsią bile katrą rube- 
žių.

MALDINGŲ ŽMONIŲ DOMAI.
Gegužio mėnuo yra pašvęstas pagerbimui Panelės 

Šv. Dabar artinanties gegužio mėnesiui ne vienas 
maldingas asmuo norės atkalbinėti tam paskirtas 
maldas. ! • 1 ’

.—  ----------------— » - ■ ■ ., j » • l’i. • ■ •

H 'LOURDES’© ŠV. PANELĖS T , 
MARIJOS MĖNUO...... 30c.

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

Ar ieškai pirkti namą ar lotą?
Mes jų turime!

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu- 
MŠk viski ofisai Chicagoj. Delko teip yra? Atsakymas ant šito klausi
ai 1 mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime

■■.. W namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “proper- 
<11 tęs” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
IĮf kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelbą pigiau 

nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

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

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

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

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

$“ prop erčių” perleidom per savo rankas.
Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie

tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę įr mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

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

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

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

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

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

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

J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manatari*.
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| MOTERIŲ SKYRIUS.
PIRMIEJI MOTERIŲ 

ŽINGSNIAI LITERATŪ
ROJ.

Nors senovėj buvo keliū
tas moterių, atsižymėjusių 
literatūroj, moksle ir dailėj,' 
bet šiame raštely j jų nelie
sime.

Iš senų laikų vyrai ra
šinėjo įvairias kningas ir 
dar šimtą metų atgal buvo 
manoma, kad rašymas — 
tai ne moterių darbas. Šiais 
laikais, kuomet moteris rašo

pasakas pasakoti. Jos tėvas 
ir pamotė buvo protingi 
žmonės, matė jos gabumus, 
akstino ir prigelbėdavo ra
šyme. Parašė daug įvairių 
pasakų ir apysakų. Jose tei
singai ir gražiai aprašytas 
Airijos gyvenimas. Didis 
rašytojas Walter Scott la
bai pagirtinai atsiliepia a 
pie jos raštus. Tą didį ra
šytoją ji aplankė 1823 m. 
Svarbu patėmyti, kad jau 
turėdama 82 metų pradėjo 
moldnties hispanų kalbos.

veik tiek, kiek vyrai, aiš
ku, kad per tą šimtmetį į- 
vyko atmainos.

Dažnai sakoma, kad mo
teris negali pasiekti tokios 
tobulybės ir atlikti veikalus 
literatūroj, dailėj ir moksle 
lygius su vyrais. Tas gali 
but teisinga. Nes kol kas 
dar nebuvo moteries lygios 
Shakespeare ’ui, - Miltonui, 
Newtonui, Kanui, bet yra 
moterių pagamintų kningų, 
kurios turi savotišką vertę 
ir priskaitomos prie di
džiausių žmonijos raštų.

Yra labai indonm pama
tyti, kaip moteris padarė 
pirmus žingsnius literatū
roj.

Pirmoji atsižymėjusi li
teratūroj moteris gimė bir
želio 13, 1752 m. miestelyj 
Lynu, Anglijoj. Buvo tai 

-Fanny Burney. Jos tėvas 
buvo gabus muzikas. Vėliau 
su šeimyna persikėlė gy
venti Londonan. Čia jo na
mai buvo. lankomi garsiau
sių tų laikų žmonių. Fanny 
tiiomet teturėjo 8 metus. Ji 
bųyo^lieg&lo drovi ir taįpgi 
negabi lųėi’gąitė; Visi^još'’ 
broliai ir seseris buvo mit
rus ir mokslus. ’ Iš vienos 
Fanny nieko nesimatė, kad 
kas kilto < išeitų. Būdama 
aštuonių metų dar nežino
jo raidžių. Jos pamotė va
dino ją pusgalvėtė (little" 
dunce). Fanny parodė, kad 
nevien mitrus ir gyvumo 
pilni vaikai išauga į prakil
nius vyrus ir moteris. Iš
mokus skaityti ir rašyti, 
Fanny parodė didį palinki
mą prie skaitymo. Ir tuoj 
pradėjo rašyti pasakas. Su
laukus šešiolikos metų ji 
jau buvo prirašiusi daugy
bes pasakų. Tuomet jai pa
motė patėmijo, kad rašymas 
esąs ne ponių darbas. Fan
ny patikėjo tam ir vieną 
gražią dieną supleškino vi
sus savo raštus. Ji pasiryžo 
nerašyti daugiau. Bet gerai 
padarė, kad neišlaikė savo 
pasiryžimo. Nes jos kelia- 
tas veikalų turi nevystan
čią svarbą. Jos veikalams 
stebėjos ir gyrė didžiausie
ji tų laikų rašytojai. Už sa
vo veikalus ji taip-gi gerai 
buvo apmokama. Taip už 
vieną veikalą “Camilla” 
gavo $15.000. Būdama veik 
40 metų amžiaus ji ištekėjo 
už vieno francuzų oficierio, 
kurs buvo pabėgęs ir savo 
tėvynės, gimus ten revoliu
cijai. Ta garsi rašytoja tu
rėjo daug brolių ir seserių. 
Išviso 21. Ji buvo paskuti
nė— 22.

Antra garsi anų laikui 
rašytoja buvo Maria Edge
worth. Ji, kaip ir Fanny 
Burney, buvo viena iš 22 
vaikų. Gimė iįaujų Metų 
dienoj, 1767 m. Jos motina 
mirė, jai mažai dar esant 
Po to tėvas vedė dar- tris 
kartus. Su visomis pamo
tėmis Maria gyveno laimin 
gai. Ji iš pat savo mažat- 
yės turėjo didį palinkimą

Tai buvo vos keliatas mėne
sių prieš mirtį.

Toliau iš žymių rašytojų 
tų laikų buvo Jane Austen. 
G imė gruodžio 16 d., 1775. Tu
rėjo šešis vyresnius brolius. 
Jane gavo ypatingai gerą 
išauklėjimą. Reikia žinoti, 
kad visi žmonės, vyrai ir 
moteris, buvo labai menko 
mokslo. Štai vienas didikas 
kartą šiuo klausimu kreipė
si į Janes tėvą. “Jus žino
te apie tuos dalykus. Pasa
kyk, ar Paryžius yra Fran- 
cijoj, ar Franci ja yra Pary
žiuj? Aš su savo žmona tu
rėjau ginčą apie tai”. Jane 
buvo perskaičiusi visas ge
rąsias kningas anglų kal
boj. Paskui išmoko francu- 
zų ir italų kalbas ir studija
vo tų kalbų literatūrą. Ji 
parašė daug veikalų, kurie 
ant visados ingijo sau vie
tą literatūroj. Nei vienas tų 
laikų rašytojų- neišreiškė 
taip gerai kaimiečių gyveni
mo.

Bar paminėtinos anų lai
kų rašytojos trįs Bronte se
seris. Jų;lWhs buvo prdlcs- 
toihj ktiiligas. Jų moteli a 
ąriksti- buvo- mirusi ir visos 
vedė begalo vargingą ir liū
dną gyvenimą. Visos taip
gi nuo< jaunų dienų nešiojo 
džiovos diegus. Bet verži
mosi prie apšvietos pas jas 
buvo nepergalemas. Nors 
tik viena jų tepersirito per 
30 metų, visos, vienok, pa
gamino veikalus didžios ver
tės.

Po to jau netik nedyvytą
si, kad moteris rašo apysa
kas, bet tiesiog inėjo madon 
skaityti veikalus, moterių 
rašytus.

Sufragistė.

TEISYBĖS ŽODIS APIE 
TEISIŲ LYGYBĘ.

Drąsiai galima sakyti, 
kad visi vyrai balsuotojai 
sutiktų duoti moterims bal
savimo teisę^ jei jie giliai 
but įsitikrinę, kad tai bus 
ant naudos visai draugijai- 
vyrams, moterims ir vai
kams. Todėl tad lai pro
taujančios moteris gerai ap
svarsto, kaip darius but ge
riausia.

Pabaigoj aštuoniolikto 
šimtmečio paviršutiniai po
litikieriai šaukė. “Duokit 
valstybėse piliečiams' balsą, 
o' svietas liks tobulas”. Ir 
kagi? Po ilgu metų karia
vimo, praliejus jūres krau
jo, piliečiai ingijo balsą val
stybėse. Bet jau virš šimt
mečio kai vyrai balsuoja, o 
svietas toli, nuo tobulybės. 
Daug senų blogybių pasili
ko, o naujasai rėdąs dar 
naujų priperėjo.

Kitaip tariant, mums pa
aiškėjo, kad vien balsavi
mas nėra talismanas, vais
tas, gydąs visas draugijos 
blogybės. Tuomi visai ma
žaiteištaisoma. Balsas rin-

kūnuose yra rnilzimška spė
ka, išdidi spėka, bet akla 
spėka. Dvidešimtojo šimt
mečio užduotis yra išrasti 
valstybei sistemą, kuri duos 
tai spėkai pakraipą, kame ji 
išduotų gausius vaisius, su 
mažiausiu, kiek galima, eik
vojimu.

Ar klausimas bus kebles
niu ar prastesniu, jei mote
rims bus suteikta balsavimo 
teises? Šiais laikais didžiau
sia balsuotojo užduotis yra 
— išsiaiškinti sau politinius 
ir draugijinius klausimus. 
Čia reikalaujasi mokslo ir 
apsipažinimo. O juk daug 
tarp dabartinių balsuotojų 
yra menko mokslo ir apsi
pažinimo. Lengva įsivaiz
dinti, kaip klausimas susi
painiotų, prileidus prie bal
savimo antrąją' lytį, kuri 
yra menkesnio išmanymo ir 
mokslo. Jei sumanyta but 
išstumti negeistinų vyrų 
balsus, pageidaujamais mo
terių balsais, tai dalykas 
visai kitaip išeitų.

Moterįs turi nekurias ge
ras ypatybes, kuriomis, jos 
vyrus viršija ir todėl geisti
na, kad asmenįs su tomis 
ypatybėmis pasirodytų po
litikoj. Moterįs viršija vy
rus entuziazme, savęs pa
sišventime, idealizme ir ne
apykantoj neverto kompro
miso.

Šnekant apie suteikimą 
moteriai balsavimo teises, 
reikia atminti du dalyku. 
Pirmiausia tai, kad balsavi
mo teise nėra privilegiją 
arba ten koks pertekliaus 
dalykėlis, bet yra išdidi ir. 
šventa pareiga, tai našta, 
kurią reikia priimti po ap;; 
svarstymo, apgalvojimo; į 
Antras žinotįnąs^dalydjąs jf): 
ra tai, kad vvrai taine da^: 
fyle hesLatfuojB, ^odumW 
arba saumeile, 'norėdamį' 
vien sau turėti džiaugsmą iš 
balsavimo; didesnė vyrų, 
dalis-žiuri ii- ieško vien to; 
kas visiems geriausia. Todėl 
moteris, ką pildo piktada
rystes ingijimui tos teisės, 
nevien yra piktadarės, bet 
sukelia lyčių neapykantą.

AR PABUČIAVIMU GA
LIMA UŽKRĖSTI?

Manymas, jogei vaikas 
užsikrėtė difterija nuo su
augusio asmens, kuris jį pa
bučiavo, yra visai teisingas; 
tuo budu daug vaikų krinta 
aukomis neprižiūrint gim
dytojams ir svetimiems, ka
trie vaikus bevydami nega
li apsieiti be bučiavimų. Sy
kį teko išgirsti, kaip gar
sus daktaras perserginėjo- 
žmona, idant ji jokiuo bu
du neleistų svetimam savo 
vaiką bučiuoti.

— Kokis tai gali but iš" 
to pavojus? — paklausiau.

— Labai didelis — atsakė: 
daktaras — ir niekas tokia
me pavojuje neatsiranda, 
kaip mano vaikai. Prieini; 
mo valandonjis ateina pas 
mane daug sergančių, kurie 
kartais priversti ilgai lauk; 
ti. Jei katras vaikų nety
čiomis tada įeina salionan 
arba prieškambarin, kiek
vienas aną nori paimti ant 
kelių ir paglamonėjus bu 
čiuoti. Mane net šiurpulys 
perima, kuomet persistatau, 
kad pamėlinavusios mano 
pacientų lupos gali prisily- 
tėti vaiko lupų ir užkrėsti, 
ligą. Tas pat veikiasi ir pa- 
sivaikščiojana. Pirmas ge
resnis prisikalbina žaidžiam 
tį vaiką ir, nieko nesiklam 
sus, ima jį glamonėti, 
Netik viens Jųcįošius yra iš-^ 
davęs pabučiavimu; šimtai

gražių, ^y< 
tenka Į^iriies nagams nuo 
bučiavimų.. Nusiminę gim
dytojai ųežinp, iškur jų my
limas mažutėlis galėjo užsi
krėsti sįcarj.aįina, raupais, 
ar diftę^itių jie nežino, kad 
ligos nuodai pateko vaiko 
organizman vaiką sveti
miems bučiuojant.

— Tas tiesa, daktare — 
tariau — bet kaipgi moti
na gali but nemandagi ir 
pavaryti šalin vaiką, kuo
met kas nori jį paglamonė
ti?

— Netik kad gali, bet ir. 
privalo taip daryti — atsa
kė neatmainomai daktaras. 
— Geriausiai paaiškinti vai
kui, jogei jis nėra šuniukas, 
nei katinukas, jei kas sve
timas turėtų jį glostyti ar
ba glamonėti, o užvislabiaus 
bučiuoti. Nieko nėra bjau
resnio ir pavojingesnio, 
kaip sergančiam svetimų 
vaikų bučiavimas. Sergan
čiam negalima nei savų vai-, 
kų bučiuoti, nes ana jų pa
liekama užkrečiamųjų ligų 
perai. Kadangi pabučiavi
mais užkrečiami ir suaugu
sieji, tai kas jau sakyti apie 
vaikus?

čių vaikų pa-

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.

— Buvųsįs “Nov. Vre- 
mia” bendradarbis Snie- 
sarę v paskelbė laikraštyj 
“Rieč” Įhdomių žinių apie 
tai, kaip) “^slov. Vremia” 
redakciją buvo paperkama 
įvairių 'prekybos įstaigų,, 
kad jas palaikytu. Redak
toriai ir įžymesnieji redak
cijos narįaį gaudavę tiesiog 
iš firmų,1 lįbrlhčiųjų, kad 
j aš -gerai1 Ye'felahiubtų, nuo
latinės ,tialga&.')' Siiiesarev 
prišipaŽįstfą/'kad ir pats 'su 
rodakcijbS" “zijna pastojęs 
“tarnauti” i,‘ Westinhauzo 
firmon ir' per jį toji firma 
gavus leidimą daryti Peter
burge tramvajus ir tt. Shie- 
sarevo prisipažinimas pa
dare Peterburge nepapras
tą trukšmą.

— Paskelbtas caro įsaky
mas senatui, kuriuo 1913 
metais įsakyta pašaukti ka
riuomenėn iš visos valsty
bės 450.00) naujokų, ir 
dar iš Tereko apygardos 
100.000 žmonių.

— Ties nusižudžiusiojo 
karo medicinos akademijos 
studento Glotovo kapu Pe
terburge, studentų minia 
padarė demonstraciją. Iš- 
pradžios pagiedojo “amži
ną atilsį”, paskui ėmė gie
doti revoliucijos giesmę. 
Tuo laiku ant studentų puo
lėsi raiti policistai, kurie 
pradėjo mušti susirinkusius 
nahaikomis. Kelis studen
tus suėmė. Policistams iš
vedant suimtuosius iš ka
pų, susirinkusi minia puo
lėsi atimti suimtųjų. Vie
nam suimtam pavykę pa
bėgti, viėną gi studentą, Ga- 
briljančą, policija smarkiai 
sumušus. Priešai policijos 
nuovadą"' studentai taippat 
padarė dembnstraciją, bet 
buvo išlaikyti. Vakare tą 
pačią dieną-' visi suimtieji 
studentai miesto viršininko 
įsakymui buvo paleisti.

— Ndsenai^ iš Peterburgo 
Žitomiriun £ išgabenta di
džiausias rusų stačiatikių 
garbinamasai Počajevo Die
vo Motinos paveikslas, ku
ris buvo atvežtas Peterbur
gan prieš4 Romanovų jubi
liejaus iškilmes. Pakeliui, 
didesniuose miestuose ir 
stotyse, jisai buvo sulaiko- 
masirprieš jįbuvo laikomos 
pamaldos. Tasai indomus 
paveikslas buvęs pravežtas

ir per Vilnių geležinkeliu, 
Žitomiriuje paveikslas bu
siąs laikomas ligi visai nu- 
rimsią Rusijos — Austrijos 
pasienyje ir tiktai tuomet 
jis busiąs nugabentas Poča- 
jevo lavron, kuri yra netoli 
Austrijos sienos. Stebėtini 
žmonių 20-tame amžiuje 
prietarai!

—Kievo rusų nacionalistų 
ir studentų sumanymu Sofi
jos sobore buvę atlaikytos 
padėkojimo pamaldos del 
Skutar^puolimo. Po pamaldų 
jas aies Bogdano Chmielnic- 
kio ir šv. Olgos paminklais. 
Buvę pasakytos prakalbos. 
Pagiedojus rusų tautos him
ną, demonstrantai ramiai 
išsiskirstė.

— Šį mėnesį Maskvon su
važiuoją visi stačiatikių pa- 
triarkai, kaip antai Grigo- 
rius, Germanas iš Konstan
tinopolio, Damianas iš Je
ruzalės ir Afanasijus iš A- 
leksandrijos. Jie visi kano
nizuosią patriarką Germo- 
geną, kuris laikomas šven
tuoju. Visi patriarkai dar 
nebuvo susirinkę nuo pas
kutinio visuotinio susirin
kimo. Tuo laiku galutinai 
bus nutarta atnaujinti Ru
sijoje patriarkatą. Bet var
giai caras norės to patriar- 
kato. Ar kartais prieš su
važiavusius nepasiųs poli- 
cistų. Juk esant Rusijoje 
stačiatikių patriarkatui, ca
ro garbė nublanktų. - ’

Priėmė audiencijom An
glijos karalius Jurgis priė
męs audiencijon, kapitoną 
Evansą, Scotto asistentą, 
kuris ties pietiniu žemgaliu 
sušalo. Evans papasakojęs 
karaliui1 tragiškus toje ke
lionėje atsitikimus. Iš žuvu
sio Scott testamento paaiš1 
kėjo, kad jis palikęs turto 
vertės $16.155.

Daug pinigų prakišo. Ven
grijos didžturtis, grafas Še- 
henyj, vedęs amerikone 
Vanderbilt, prakišęs apie 4 
milijonus dolerių kasyklų 
spekuliacijose. Be to ir kiti 
Vengrijos aristokratai daug 
nukentėję, nupirkdami ka
syklas, kurios paskui pasi
rodė niekam vertos.

Indomus laikraštis. Aus- 
stralijon iš Adalialand pra
nešta, kad tenai apsižiema- 
vojęs keliauninkas dr. Maw- 
son į pietinį žemgalį su sa
vo 6 draugais. Ir ten jis iš- 
leidžiąs mėnesinį laikraštį, 
kuriame aprašoma kelionės 
įspūdžiai. Laikraštis vadi
nasi “Blizard”.

Žvėryne.
Porelė — pats ir pati — 

po žvėryną vaikščiodami, 
kalbasi; žmona pamačius 
meškiną šokinėjant rodo:

— Žiūrėk, žiūrėk! kaip 
tas meškinas linksmai šo
kinėja!. ..

— Bepig jam šokinėti, 
kad jis dar nėra vedęs

Pas daktarą.
— Na, nesirūpink, tam

sta, tai menkniekis. Tam
stos žmona tik liežuvį įsi
kando. Žinoma, labai skau
da, bet po poros dienų bus 
sveika.

— Pons daktare, aš jums 
noriai užmokėsiu už keletą 
apsilankymų, bet tegul ji 
bus palengvėle išgydyta.

— Kaip tai palengvėle?
— Nagi gydymas tegu 

prasitęs nors porą savaičių.
— Delko ?
— Dėlto, kad mano galva 

nors kiek pasilsėtų.

(Advertisement)

Turi daryti kaip kitu.
žnioneš, apskritai, nori 

išrodyti žymesniais, turtin
gesniais, negu jie ištikrųjų 
yra. Sako, kad jie turi taip 
daryti, kaip kiti ir kad jie 
negali pasilikti užpakalyj 
savo artimųjų. Ant nelai
mės,, jie užmiršta atsižvelgti 
į savo kūno ir proto spėkas. 
Nuolatinis nervų ištempi
mas, nuolatinis susijušini- 
mas ir rupesnis, sunkus val
giai ir stiprus gėrimai turi 
blogai atsiliepti ant jų svei
katos, turi sutrumpinti jų 
gyvenimą, jei jie nebus la
bai rupus. Mes vadiname 
tuos rupiais, ką nežiūri per 
pirštus nei į vieną savo ne
gale arba nerviškumą. Jie 
tuoj vartoja Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine, 
idant sustiprinti savo nusil
pusį luiną. Geras gurkšnis 
einant ilsėtis ir kitas atsi
kėlus suteiks naują spėką 
virškinimo organams. Šis 
vaistas patartinas pilvo, ke
penų ir vidurių ligose. Ap- 
tiekose Jos. Triner, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Nusimaudęs karštam 
vandenyj, trink kūną Tri
ner’s Linimentu, o visas su
stingimas raumenyse ir na
riuose dings.

lOteria. žinau' kiek moterį. 
Jaigu kenti nuo baltuli} 

antdrapanių, nupuoll- 
_ W> Arba ąt trūkimo 

L \ motes, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perlo* 
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo iSsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa- 

indėk 2c. markę atsakymui.

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

Sergančioms moterims.
Sesute. — - 

Ai esmių i 
turi iikentiti.

vo skausmus ir 
AntraJas toks.

Tel. IAROS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gorausio tabako

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

CHOPIN

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. N nu 
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 CO., General
Pass. Agent.

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

155 West Kinzie St., Chicago, m

AR NORI
i® gauti DYKAI dvi geras sztu-j 

kas ir Katalioga visokiu goru ' 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir ais'.k u adresa, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
O (MAGIKAS) *»

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

F. Balkus
Drucziausias Lie tuvy s Ristiny* 

■Aas Amerikoj; '
Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halstcd ir 
Canalport Ave. po nr. 2015 
Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
tuiiu visokiu gerymu su ku
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

PARSIDUODA PIGIAI
naujos drukuoja- 
mos mašinos Ty
pewriters. Rušy" 
kilę šiandien, o 
gausite kutaifogį 
dykai. Knygos 
teipgi parsiduoda 
ir vra reikalinga 
Agentų

Kreipkitės per laiškų aut šio antrašo:
A. MAL1AUSKAS,

687 3rd Avc.,BROOKLYN, N. Y.
P. S. Teipogl parsiduoda naminiai rakan- 

dai (Furniture) ant išmokesčio vietiniai kreip* 
kites pas mane.

UR R A

VISI

PAS

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorins

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkal Ginimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35fb Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Szaltas Alus, gardi Ariel- į
ka, kvepenti Havanos Ci- a
garai. Turiu didelg salg s
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716 į

Telefonai Yards 153a *
DR. J. KULIS *

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
3256 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *

PRIĖMIMO VALANDOS: $
Nuo o ryto iki 12: 6 iki o vakare. įf.

sk***********************!...******** ---------- -- - ---- —
£ Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8 v r.X«***********************>

Naujausi
Pagerinti Pecziai

Del pusiaunaktinės- vakarienes, lygiai kaip ir kitiems val
giams by kokiame laike, vėliausiai patobulinti pečiai, geriau

sia, ką pečių artistai gali padaryti yra . • • .

Kūrenamas A- 
liejumi — Jokhj 
pelenų. 
Koncentruota 
šiluma — Jokio 
eikvojimo.
Yra parankus 
— Jokių nešva
rumų.

Szitas peczius koncentruoja szituma, kuo
met nori ir kur nori i Greitas, kaip vazinis 
pastovesnis ir parankesnis uz anglin , pi« 
gesnisjiz elo vtrikini, .

Naujas patobulintas peczius turi ilga 
paliavota, tnrkiziniai maliavotus kami
nus. Dailiai panikeliuotas, su kabinetiniu 
virszu, lentinomis ab usinycz oinrs ir t: t: 
Yra su 1, 2 arba 3 dogtbvaisi
V si par avėjai turi nauja pecziu. Veltui 
virėjos kninga, prie kiekvieno poeziaus, 
Virėjos kninga siunezi ma visiems prisian- 
tusiems uz 5c stem pa,

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana Valai. Korporacija).
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Iš Lietuviškų Dirvų. g
So. Boston, Mass.

Šiame mieste lietuviii yra 
keliatas tūkstančių. Turi 
savo bažnyčių. Klebonauja 
kum T. Žilinskas. Parapi
jos reikalai ačiū darbštu
mui ir rupestingumui musų 
klebono eina gerai. Skolų 
už bažnyčių jau baigiame 
mokėti. Bet pastaruoju lai
ku buvo pastatyta nauja 
klebonija. Taip kad skola 
vėl padidėjo. Bet musų kle
bonas rūpinasi visas bėdas 
prašalinti.

Gegužio 4 d. atsiliko Sal- 
džiausios Širdies V. J. va
karas. Norspakviestiejikal- 
bėtojai nepribuyo, bet turė
jome apsčiai dainų, dekla
macijų ir žmonės buvo už
ganėdinti. Dainavo ir de- 
klemavo berniukai ir mer
gaitės.

Gegužio 10 d. atsiliko la
bai gražus vakaras. Žmonių 
buvo daug. Bažnytinis cho
ras, vedamas mus gabaus 
vargonininko, sudainavo ke- 
liatų dainų.

Čia yra 5 katalikiškos dr- 
stės, viena tautiška ir Ukė- 
sų Kliubas. Dar yra Lietu
vos Dukterių moterių dr- 
ja. Visos mažai kų veikia. 
Vien Blaivinikų dr-ja gan 
smarkiai darbuojasi. Ir tu
ri platų darbavimosi laukų. 
Nemažai čia užkrėstų gir
tuoklių ir šiaip dar paaai- 
somų girtuoklėlių.
Apšvieta vietos lietuvių ne

labai augštai testo vi. Ypač 
merginos, kurios turi pra
muštų galvų ant visokių pa
silinksminimų, šokių ir ba
lių. Merginos taip-gi nesi
rūpina prigulėti prie dr-jos.

Darbai eina pusėtinai. 
Nors rubsiuvių straikas pa
sibaigė, bet kitų amatų dar
bininkai neretai išeina 
streikam Gegužio 8 d. buvo 
sustreikavę statinių dirbė
jai. Bet greit susitaikė.

Blaivininkas.
______________

Cleveland, Ohio.
Balandžio 20 d. L. S. S. 

kuopa buvo parengusi va
karų. Vaidinta “Penktas 
prisakymas” ir “Ameriko
niškos vestuvės”. Lošėjai 

Čia matosi kalnakasių straikininkų susprogdintas 
garvežis, kompanijai prigulįs, ties Wharton, N. J. An
dai butą ten smarkaus susir ėmimo straikininkų su mi-

iiciantais.

nedovanotinai blogai buvo 
prisirengę. Atlikinėjo vis- 
kų bile kaip. Nebuvo nei 
žodžių išmokę, nei persiėmę 
veikalų dvasia. Todėl nuda
vė blogai. Patyriau, kad lo
šėjai nieko sau iš to nedarė, 
tik tyčiojosi patįs iš savo 
nudavimų. Po lošimo latvių 
choras pusėtinai sudainavo 
keliatų dainų.

Balandžio 22 d. S. L. A. 
14 ir 178 kuopos buvo pa
rengusios prakalbas. Kalbė
tojas buvo iš Scranton. Pa. 
p. F. Živatkauskas. Šis kal
bėtojas nurodinėjo žmonių 
vargus ir kelius, kuriais ei
nant galima pagerint savo 
būvis. Aiškino, kad žmo
nėms reikia geriau suprasti 
savo gyvenimų ir jo sun
kias sąlygas, kokie pavojai 
žmogui grasia. Gražiai nu
piešė skurdų gyvenimų mo
teries su vaikučiais vyrui 
mirus. Nurodė, kad tų gali
ma ištaisyti prigulint prie 
pašelpimų drjų. Aiškino 
naudų ir reikalų prigulėti 
prie S. L. A. Nes tai vienin
telė tesanti organizacija, 
kur žmogus gali apsidraust 
ant $1.000. O prigulėjimo iš
lygos esančios sulygina
mai geresnės, negu kitose 
apdraudos kompanijose. Su
sirinkusieji apteikė kalbėto
jų gausiais delnų plojimai.

Yra pas mus benas, na
riai kurio gerai pagroja ant 
savo instrumentų.

‘ M. J. Š. 

Norwood, Mass.
Trumpai paminėsiu apie 

prakalbas, atsilikusias ba
landžio 27 d. Jas buvo pa
rengusi D. L. K. K. D-stė. 
Kalbėtojais buvo iš So. Bos
ton, Mass. J. Naveckas ir 
S. Michelsonas.

Prakalbos prasidėjo trum
pa įžangine kalba dr-stės 
pirmininko. Priminė, susi
rinkusiems įstatuh d-stės, 
kad jon gali prigulėti as
menis neatsižvelgiant į jų 
tikybinius įsitikinimus. Ra
gino prisirašinėti prie dr- 
stės. Po to buvo perstaty
tas J. Naveckas. Aiškino 
reikalų prigulėti prie -dr-jų.

Sake, kad žmogus ramesnis 
ir geriau gali gyvent prie 
dr-jų prigulėdamas. Žmo
gus neprigulėdamas prie dr- 
jų turįs prasčiau misti, kad 
sutaupius grašio ateičiai.

Antras kalbėjo S. Michel
sonas. Pradedamas paaima
navo, kad mažai tesu žmo- 
nių ir todėl nesu smagu jam 
kalbėti. Bet tai jau jo pa
ties kaltė, kad mažai teatei
na į tokias prakalbas. An
tai kai parengia šv. Jurgio 
K. dr-stė, tai prisirenka pil
na svetainė klausytojų. Nes 
prakalbos esti švarios. O to
kius kalbėtojus kai M., tai 
norwoodieciai iškalno žino 
kų išgirs. Juk turėjo žmo
nėms nusibosti jo nudėvė
tos patauškos prieš tikybų. 
Galop pagriebė dar “Kata
liko” ii’ “Draugo” kores
pondentus. Kaip-gi jis gali 
nuo jų išgirsti pagirimo žo
džius, kad M. ir tie kores
pondentai skirtingo kryps
nio žmonijai geidžia.

Adomo Sūnūs.

Herrin, Ill. .
S. L. A. 102 kuopas turėjo 

savo susirinkimų gegužio 3 
d. Buvo svarstomi menkes- 
nieji kuopos reikalai. Buvo 
paduotas įnešimas, kad kuo
pa persisiųsdintų keliatų 
laikraščių. Nutarta užsipre
numeruoti ant metų sekan
čius laikraščius: “Katali
kų”, “Rankpelnį” ir “Dil
gėles”. Pas mus kruta žmo
nės ir rūpinasi apie savo 
dvasiškus reikalus, skaito 
laikraščius ir stengiasi mok
slu savo protų apšviesti.

S. Kairis.

Ladd, III.
Kituose miestuose bei 

miesteliuose žmonės rengia 
vakarus, lošia teatrus, ren
gia prakalbas, o pas mus 
broliai lietuviai vien prie 
stiklo “linksmybę” ir “pa
guodų” teranda, čionykš
čiams nieko kitko nereikia. 
Nevargina sau galvų skai- 
tymu, neleidžia pinigų lai- 
karščiams, kningoms. Apsi
eina žmonės čia be dr-jų. 
Ar ne laimingai gyvenama 
pas mus?

Nepadarė pas mūsiškius 
jokio sujudimo ir pavasario 
gražios dienosi Bet senai 
jau laikas mums kreipti gy
venimų į kitas vėžes. Gana 
jau nuodyti protų ir naiky- 
ti sveikatų alum ir degtine. 
Laikas jau sklaidyti tamsy
bės rukus. Laikas šį-ta pra
dėti veikti.

Čia yra 24 šeimynos ir 27 
pavieni asmenis. Užtat ne
sunku but susitarti ir už
dėti kokių draugijėlę, ku
rioj butų paspirtis susižei- 
dime ar mirus. Tuomet ir 
apšvieta geriau pakiltų. 
Dabar pas mus tamsu-tam- 
su. Yra tokių kų bijos tos 
tamsos. Išėjo aikštėn toks 
dalykas. Vyruko paklausęs 
kunigas per išpažintį ar mo
ka skaityti. Nabagas sar
matijos pasakyti teisybę, 
bijojo tamsybės ir pasakė 
mokus. Gavęs mėtavonei 
atskaityti litanijų ir to ne- . 
galėdamas atlikti “fundįjo” 
kitam, kad už jį tai atliktų. 
Gerai jei žmogus sarmati- 
jasi savo didžio apsileidi
mo moksle ir bijosi dvasiš
kos tamsos. Tai viltis, kad 
griebsis šviesos.

J. Kaulinas.

Grand Rapids, Mich.
Balandžio 2,7 d. šv. Kazi

miero Giesmininkų dr-ja 
statė scenoje Vargšo pen- 
kiij veiksmų drama. Mano 
išmanymu, peilstatymas nu

sisekė. Žinoma, vieni geriau 
atliko, kiti silpniau. Vienas 
veik visų laikų but’o veidu 
nuo žmonių nusisukęs taip 
kad jo kalba inažai tebuvo 
girdima. Vakaras Btivo pa- 
margytas dainomis? dekle- 
macijomis ir ■ monoliogais. 
P-lė M. Gramiiitė '' ištikro 
puikiai atliko monoliogų 
“Vis ant viemj pečių”. Šv. 
Kaz. G. dr-jos choras pa
dainavo “Lietuvos didi die
vai”. Dr-ja pelno turėjo 
$23, kuriuos paskyrė para
pijos reikalams.

Gegužio 4 d. buvo pra
kalbos, parengtas L. S. S. 
31 kuopos ir T. M. D. 58 
kuopos. J. Stonkus kalbėjo 
apie pirmos gegužio reikš
mę. Kalbėjo ir nukalbėjo 
nei šiam, nei tam. Toliau 
kalbėjo p. Leonas Braškys. 
Nurodinėjo kooperacijii 
naudingumų. Šis gerų no
rų vyras kalbėjo gražiai. 
Toliau p-lės Giliutės daina
vo “Viltį”, nors jaunos 
mergaitės, bet sudainavo 
gražiai.

Mariutė Lietuvaitė.

JŪRIŲ GILUMOSE.

Pastaraisiais keliais me
tais mokslininkai su di
džiausiąja doma ėmė intere
suoti es organiška gyvybe, 
gyvuojančia didelėse gilu
mose. Iš tarpo daugelio kitų 
daugiausiai prisidėjo prie 
jūrių paslapčių išaiškinimo 
kunigaikštis Albertas, Mo
nako valdovas, kuris žymių 
dalį savo įplaukų iš lošimo 
namų tam tikslui pašven
čia.

Liepė jis padirbdinti tam 
tikrų garlaivį, kurio dugno 
dalis yra stiklinė ir aprū
pinta labai stipria elektros 
prietaisa apšvietimui jūrių 
gilumos. Aut laivo randasi 
sondai, dugno draskytojai, 
vieliniai tinklai, o apart to in- 
domiai pataisyti narvai, ku
riais gaudoma nežinomos 
žuvys ir visokie jūrių baisu- 
1 ai, gyvenanti ant jūrių dug
no, arba didelėse gilumose 
ir niekad neišeinanti ant 
vandens paviršaus.

Nekuriu tų sutvėrimų tu
ri sutaisytus organizmus iš
laikymui kuodidžiausio van
dens spaudimo, gi išimti 
ant vandens paviršaus ir 
neturinti spaudimo — tuo
jau sprogsta.

Su tų visų įrankių pagel- 
ba Monako kunigaikštis 
prisitarnavo Jabai daug sa
vo atidengimais prie mok
slo praturtėjimo. Jūrėse ty
rinėjimai siekių daugiau po
ros kilometrų gilumom

Išimta į paviršių ir su
sekta žuvįs, turinčios akis 
ne galvoje, bet kitose savo 
kūno dalyse. Kitos visai 
neturinčios akių.

Nekurie jūrių gyvūnai iš
rodo kaipo puikus spalvuo
ti žolynai; kiti turį naiki
nančius prietaisus,labai 
baisius savo kaimynams.

Daugumas žuyų iš savęs 
išleidžia visokios rųšies 
šviesų: fosforinę, elektrinę ir 
visai niekam nežinomų švie
sų. rt c

Nekuri žuvis,). pavadinta 
Linophrine Lucifer -^šviesų 
nešiojanti), yra labai keis
tas gamtos sutvėrimas. Jos 
snukis užima daugiau 
trečdalio jos viso kūno ir 
apsiginklavusi keliomis ei- 
liomis pasibaisėtinų dantų; 
ant akių turi aštrius ragus, 
o viršutinėj snukio dalyj į- 
šaugęs antaugas poros pėdų 
ilgas, pasibaigiantis kulkai- 
te, išleidžiančių iš savęs 

smarkių elektros šviesų. — 
Kita vėl rijūne žuvis vadina
ma Caulophrine, ant savo nu
garos turi antaugus, pana
šus į kirmėles, kurios švie
čia ir tarnauja už prie vilų, 
kad tuo tarpu pati žuvis y- 
ra juodo dažo. Prisiartinus 
mažesnėms žuvims link 
prievilo, Caulophryne tuo- 
jaus anas pagriebia ir pra
rija.

Labai indomi yra žuvis 
Bathypterois, turinti abiem 
pusėm ilgus pečius, kuriais 
veikia kaip kilpomis gau
dant mažesnes už save žu
vis.

Susekta taippat daug in- 
domiij savo didumu žuvų, 
kurių jokiu budu negalima 
sugauti; pav. 30 lig 40 pė
dų ilgi rekinai, išleidžianti 
iš savęs silpnų žalsvų švie
sų, gi jų kūnų palytėjus, iš 
ano pasirodo gelsvos kibirk
štis.

Nekuriose ant jūrių dug
no vietose randasi ištisi 
mezginių miškai. Tie auga
lai plačiai apšviečia jūrių 
dugnų. Vienų tokį augalų 
pasisekė išimti ant vandens 
paviršaus' ii’ padėti po sti
klu; augalas dar porų mi
nučių žibėjęs išėmus jį iš 
vandens.

NAUJI RAŠTAI.

Auksinio Obuolio Histo- 
rija. (Graikų mythologijos 
žiupsnelis). (Su paveikslė
liais. Lietuvių kalbon iš
guldė Alyva. Kaina 50c. Pp. 
84. Chicago, Ill. Spauda ir 
lėšomis “Kataliko”. 1913 
m.

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menkųsumų lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gauyt dykai budil- 
ninka, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj. š.| laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydamas nei vėluodamas. Šis musų budil- 
ninkas rytų-metų 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 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
Šių didžiausių do
vanų, kokios nei 
vienas laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmėjams, “Katali
kas” pradėjo davi
nėti naujai užsisa- 
kamiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

Valstybe ir valdžia. Pas
kaita iš kultūros istorijos 
su plačiu svarbiausiųjų li
teratūros šaltinių nurody
mu. Pagal Rubakino para
šė ir tinkamų kningų sąra
šų pridėjo A. R. Tilžėje, 
1913 m. “Birutės” leidinys. 
Pp. 32. Kaina 15 kap.

Apie Sveikatų. Pasikal
bėjimas motinos su vaiku. 
Parašė Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos Rašto 
Komitetas. 1913. Išleista S. 
L. A. lėšomis ir “Tėvynės” 
spauda. Pp. 16.

A. Vienuolis. Beždžionės. 
Perspauzdinta iš metraščio 
-almanacho “Šviturio” 19- 
13 m. Jono Rinkevičiaus lei
dinys. Vilnius, 1913 m. Pp. 
19.

St. Przybyševski. Svečiai. 
Vieno veiksmo dramos epi
logas. Vertė Liudas Gira. 
Jono Rinkevičiaus leidinys, 
Vilnius, 1913 m. Pp. 16.

Svirno Žvyne. Kvietkelis. 
Vaikų eilutės. Jono Rinke
vičiaus leidinys. Vilnius, 
1913 m. Pp. 16.

Liudas Gira. Beauštant! 
Aušrelė. P j esą dviem pa
veikslais. Perspauzdinta iš 
metraščio-almanacho ‘ ‘ Švitu
rio” 1913 m. Jono Rinkevi
čiaus leidinys. Vilnius, 1913 
m. Pp. 20.

SKUTARI ATIDUOTAS.

Gegužio 14 dienų tvirtu
mų Skutari formaliai užė

mė Europos valstybių per- 
statytojai ir Černogorijos 
paskutinė kariuomenės da
lis turėjo išsikraustyti ant 
visados. Europos valstybių 
kariuomenės būriai į Sku
tari atėjo nuo savo karo lai
vų, kuriais buvo blokuoja
mi Černogorijos uostai. Ka
riuomenės viršininkams pa
vesta miestas ir černogorai 
pasitraukę. Užėmus miestą, 
nuo laivų atgabenta daug 
valgio ir dalijama anas gy
ventojams, kurie badmiriau- 
ja. Černogorija be nieko 
paliko.

Iš Vienos rašoma,kadAu- 
strijos karo ministerija nus- 
prendžius savo rezervistus 
dalimis paleisti. Vadinasi, 
karas Balkanuose jau taip 
kaip ir pabaigtas. Tik dar 
Londone ingaliotiniai ta
riasi. Bet ir jie greitai ap
sidirbs, nes turkai visame 
nusileidžia.

Piktųjų rauplių gydymas. 
Profesorius Pictot iš Ge
neva tomis dienomis pas
kelbė, kad jam pasisekė iš
gydyti piktasiųs rauples už- 
šaldant vietas, kuriose už- 
siveisusi liga. Sakoma, kad 
toki gydymo metodą esanti 
pasekminga.

Karalienė įsimylėjus.
Portugalijos buvusioji kafa- 
lienė-našlė įsimylėjus į Por
tugalijos vienų aristokratų, 
grafų de Vasales, ir norinti 
su juom apsivesti. Bet ap- 
sivedimui esųs labai prie
šingas jos sūnūs, ex-kara- 
lius Manuelius.
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GEGUŽIS, 1913 m.

22. K. Dievo Kūno. Alenos ir
23. P. t Deziderijaus
24. S. Joanos ir Zuzanos
25. N. 2 po Sekm. Grigai. Vii.
26. P. Pilipo, Nėr. išp.
27. U. Jono Pop.
28. S. Germano, Augustino

* ... *

iPatemijimai.*
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“Liet. Žiniose” skaitome: 
“Septyneri metai atgal 

balandžio 10 d. neužmiršti
nas musų tautos veikėjas 
Povilas Višinskis mirė.

“Žinome visi kiek visa 
tauta nustojo su jo mirtim’. 
Žinome ir gi, su kokiu atsi
dėjimu jis savo visuomenei 
dirbo, vargo, tai visuomen i 
savo pakirstų sveikatų iki 
paskutiniam atsiduksėjimui 
aukojo. Žinome, jog šiandie 
jau šimtai, o gal ir tūkstan
čiai vaikučių mokėsi raidžią 
pažinti ir pirmus savo pri
gimta kalba žodžius kningo- 
j e dėlioti iš jo elemento
riaus. Žinome, kiek jo vi
suomenės ir politikos turi
nio brošiūrėlės uždegė mu
sų jaunimo širdyje augštos 
žmogaus vertes pajautimą 
ir tos vertės branginimą.

“Kartojame tuos (žo
džius) tik to delei, kad pri
minus visiems, kam P. V. 
atminimas brangus, kad jo 
kapas iki šiai dienai stovi 
neapruįpintas, nei mažiau
sia tvorele, dagi neaptver
tas. Tik medinis, aptriušęs 
kryželis ženklina tų vietą, 
kur ilsisi taip savo tėvyne 
mylėjusios ir tiek veikusios 
širdies palaikai...

“Kelerius metus pakeltas 
sumanymas suruošti P. Vi
šinskiu! paminklų, davė vi
so labo 144 rub. 10 kap. To
ki suma permaža tinkamam 
paminklui.

“Šiuomi primename tode- 
lei visiems, kas supranta 
Povilo Višinskio veikimo 
svarbumų ir tų veiksmų ger
bia, karščiau pasirūpinti pa
minklo pastatymu...

Tokiam sumanymui ir 
darbui mielai pritariama.

*
- Kovo paskutinėmis die

nomis Vitebsko miesto at
stovai buvę pas švietimo 
ministerį Kasso. Jie prašę 
leisti jiems Vitebske įkurti 
medicinos skyrių (universi
tetų). Kasso išklausęs pra
šymo paaiškino, esąs — 
lai trečias paeiliui prašy
mas leisti Šiaur-vakarinia- 
me krašte Įkurti augštesnę 
mokyklų: pirm Vilnius bu
vo prašęs universiteto, Min
skas — politechnikos. Mi- 
nisterio gi nuomone, įkūri
mas Šiaur-vakariniame kra
šte by kokios augštosios 
mokyklos — tai dar per
daug ankstyvas reikalavi
mas. Ir išteisybės “perank- 
styvas”, nes Rusijos val
džia mėgina jau ir gyvuo
jančias augštesnes moky
klas ne tik suvaržyti, bet ir 
panaikinti. Biurokratams 
yra lengviau valdyti tam
sias minias.

*
Ukrainą kningynas “Di

lo” Odesoje — rašo “Liet. 
Žinios” — buvo apsiėmęs 
pardavinėti musų kningas 
ir laikraščius. Po nekuriam 
laikui iš to kningyno už- 
veizdos “Liet. Žinios” gavu-' 
sios toki laiškų: “Su šird
gėla turime atsisakyti imti 
iš jūsų laikraščius. Rašo
me — su širdgėla, nes įsi-

tikrinome,. kaip mažai kul
tūringa vietos lietuvių ko- 
lionija. Odesoje lietuvių e- 
sarna arti 10.000 gyventojų, 
tuo tarpu net dviejų egz. 
laikraščio nesame pardavę. 
Nežiūrint reklemos ir skel
bimų, laikraščiai neina ii 
guli ant krautuvės lenty
nų”. “Liet. Žinios” nuo sa
vęs pastebi, kad kas link to 
komentarių neteikiu.

*
“Darb. Vilty j” skaitome, 

kad Pottsvilles teismas iš
radęs kaltu pirmam laips
ny j žmogžudystės Jonų Su
silėkę, kuris nesenai She
nandoah’e, Pa. papjovė 
skustuvu savo draugų, Pau
lių J anulevičių. Sušinsko 
advokatai stengėsi jį išgel
bėti, teisindami jį tuomi, 
buk jis valandoj žmogžu
dystės buvęs išėjęs iš pro
to, buk jis turįs epileptiškų 
beprotystę. Tečiau prisai- 
kintųjų teismas rado jį kal
tu pirmame laipsnyj ir tei
sėjas pasmerkė pakarti. 
Pennsylvanijoj už tokias 
paktadarybes jau daug lie
tuvių pakarta. Tarytum, 
mainos jiems atimtų protų. 
Lietuvius ten karia girtybė, 
kuri jokiuo 
kinama.

budu neišnai-

♦
“Saulės” dr- 
miesto Kauno

Kauniškė 
ja gavusi iš 
žemę nuomai savo namams 
statyti, paskui buvus norė
jusi tų žemę nupirkti ir 
Kauno miesto valdvba buvo 
nutarusi jau parduoti. Bet 
nei gubernatorius, nei vi
daus reikalų ministeris tos 
sutarties draugijos su mies
tu nepatvirtinę. Dabar 
“Saulė” esanti sunkiame 
padėjime su savo namų sta
tymu. Jei butų žemę nu
pirkusi, butų galėjusi anų 
bankan užstatyti. Dabar ga
li vien aukomis pasitikėti, 
kurių dar reiktų daugiau 
50 tūkstančių rublių.

*
“Drauge” karštai patei

sinami buvusieji senovėje 
inkvizicijos darbai Hispa- 
nijoje. Gi pateisinami tuo
mi, kad, girdi, tuo metu ki
tur, kaip tai Vokietijoj ar
ba Anglijoj, dar “smar
kiau” žmonės žudyta ir 
daug “nuožmiau” su anais 
apsieita. Toksai pateisini
mas nėra vertas nei žiup
snio tabako. Juk kaip vie
nur, taip ir kitur gyvavo 
sauvalė ir barbarizmas ir 
visi tie nedori darbai verti 
kuodidžiausio pasmerkimo.

*
“Rankpelnis” rašo, kad 

Didžiosios Britanijos lietu
vių socialistų paskutinis su
važiavimas nutaręs tenai 
kovoti su augančiu tarpe 
lietuvių klerikalizmu. Gi 
tos kovos įrankiais turį but 
agitacija žodžiu ir raštu, i- 
dant pritraukus savo pusėn 
daugiau silpnadvasių dar
bininkų, kadangi šiais lai
kais nėra net kam skaityti 
“Rankpelnio”. Na, skęstan
tis ir skustuvo nusitveria.

*
Buvęs Juozo Zavadskio 

kningynas Vilniuje parduo
damas. Paskutiniu laiku jis 
buvo lenko Kazio Rutskio 
savastimi. Dabar perkąs jį 
lietuvis, Povilas Olšauskis, 
kun. K. Olšauskio brolis. 
Girdima, lenkai tuomi pasi
piktinę. Jie nori, kad tą 
kningyną nupirktų lenkas.

*
Šių metų vasario mėnesiu 

Amerikon atkeliavo lietu
vių 1.019 asmenų, d iškelia
vo tuo pačiu mėnesiu 145 
asm.; gi tuo mėnesiu neįlei
sta 13 asmenų.

Virvinėse sentikiai. Auburn, 
N. Y.

New Yorko valstijos le- 
gislatura vienam atstovui į- 
nešus paskyrė tardymo ko
misiją ištirti darbininkų 
santikius fabrikuose, o ypa
tingai virvių fabrike (virvi
nėj) “The International 
Harvester Twine Mill” 
mieste Auburn, N. Y. Ko
misija atliko savo užduotį, 
ir raportas, kuriame aiškiai 
išdėstyta darbininkių neuž
ganėdinimo ir straiko prie- 
žastįs, jau randasi spaudo
je. Tasai raportas maždaug 
sekančiai skamba:

Streikuojančios moterįs 
dirbo kas savaitė po pen
kias naktis ir kiekvieną 
naktį po dešimts valandų. 
Jų darbas prasidėdavo 7 vai. 
vakare, o baigdavosi 5:30 
ryte. Pusiaunaktyj turė
davo pusvalandį atsilsiui. 
Tame fabrike dirbama iš 
kanapių virvės ir šniūrai. 
Kanapes perdirbant fabri
ke nuo dulkią net tamsu 
buna; be to mašinos taip 
baisiai tarška ir ūžia, kad 
galima apkursti; nekuriose 
ubikacijose karštis tiesiog 
nepakeliamas.

Vedusios moterįs, kurios 
dirba naktimis, dienos me
tu miega tik 4% vai. Jos na
mie kadangi priverstos die
nos metu pataisyti tris sy
kius valgius, gi pusryčius 
tuojaus parėjus joms iš nak
tinio darbo. Apart to jos y- 
ra priverstos apskalbti sa
vas šeimynas.

Daugumas jų, sugrįžus 
ryte po sunkaus darbo na
mo, nesuspėja nei apsidul- 
kyti ir peni savo kūdikius.

Tu darbininkių išžiūra 
tiesiog apverktina. Veidai 
nublankę, akys be išraiškos 
ir gyvybės ir anose matosi 
tik apatija ir neapsikenti- 
mas. Drabužiai, veidai ir 
rankos tų bėdiną moterių 
apkloti visa eile aliejaus ir 
dulkių iš kanapių.

Iš šimto moterių, kurių 
paėjimas ištirta, buvo 95 
lenkės (jų tarpe kelios lie
tuvės). Iš šimto darbinin
kių 80 anų turėjo 20 lig 30 
metų amžiaus. Iš tų 100 mo
terių 62 anų buvo mažkrau- 
jės, 53 kentėjo chronišką 
galvos skaudėjimą, 32 skun
dėsi skausmais nugarose. 
Visos tos moterįs tečiau 
nuolat dirbo.

Dulkės yra didžiausia 
darbininkui sloga; gi už ma
šinų tarškėjimo negalima 
susikalbėti. Tikrai it kokia
me pragare.

Apart dulkių ir nuolati
nio nepaprasto bildesio, mo
terįs darbininkės išstatoma 
karščio pavojum Žemutinių 
fabriką kambarių ubikaci- 
jos vos tik 8 lig 9 pėdų 
augštos. Esant vasaros kar
ščiams tenai sunku išlaiky
ti. 7 Užveizda išpažino, kad 
šiltomis naktimis ant virše
sniu augštų temperatūra 
siekianti 108 laipsnių šilu
mos; tatai ant žemesnių 
augštų šiluma turi but ne
pakeliama.

Viena trečdalis darbinin
kių uždirbdavo savaitėje $7 
lig $8; kita trečdalis —

$8 lig $10; 28 darbininkės 
gaudavo j $8 lig $8.99, o G — 
$9 lig $10. Tik viena mote
ris uždirbdavo $12.00 savai
tėje, o 11— $6 lig $7. Li
kusios gi 23 darbininkės 
gaudavo įvairias mokestis.

Šeimininius ir pragyveni
mo santikius komisija pa
vedė ištirti merginom: Pot
ter ir Smith. Jos ištyrė, kad 
iš 200 darbininkių, dirban
čių naktimis minčtoj kom
panijoj, tik 2 gimusi Su
vienytose Valstijose. Be to 
merginos štai dar ką suse
kė: 97 moterįs, dirbančios 
naktimis, turi kūdikius ma
žiau 8 mėnesių senus; 75 
darbininkės turi mažus vai
kus. Viena moterių turi 11 
vaikų, o 22 tik po vieną. Į 
klausimą, kodėl jos nakti
mis dirba, moterįs atsakiu
sios: “kad vyrų uždarbiu 
neužtenka šeimynos užlai
kymui”, “kad nori uždirbti 
ir nusipirkti locnus name
lius” ir “kad priverstos 
dirbti, idant aprengti vai
kus ir save.”

Fabriko valdyba stato se
kančias priežastis, kad u- 
žuot vyrų priima darban 
moteris:

1. Tik vienos moterįs te
gali pasekmingai darbuo- 
ties išdirbant virves ir šniū
rus:

2. Nakties darbams ne
galima gaut vyrų darbinin
ką.

3. Tiesiog negalima, idant 
vyrai dirbtu už tokią 
mokestį ir atliktų tiek 
bo, kiek moterįs.

Valdyba be' to sako,
jei New Yorko valstijoje 
moterims butų užgintas dar
bas naktimis/, tada fabri
kas butų perkeltas kiton 
valstijon... ir visvien mo
terįs butų smaugiamos.

Akivaizdoje tokių faktų 
New Yorko valstijos legis- 
latura, manoma, užgins, mo
terims darbą naktimis, 
paisant, kad kompani j a 
retą kraustyties ir ant 
ties... mėnulio.

Tuo tarpu dabar pasirodė 
kitkas. Pasirodė, kad dr. 
Friedmann yra godus biz
nierius, kuriam rūpėjo išim
tinai pagarsėti ir paskui 
žerti sau į kišenių pinigus.

Jis, matomai, nuskaito, 
kad geriau būti milijonie
riumi, nei žmonijos gerada
riu.

Biznesinė tranzakcija ati
ma jam didelio išradėjo gar
bę.

Tasai vaistas nuo džiovos 
parduotas pirmiau, negu bu
vo ištirtas, kad jis išteisy
bės yra geras ir naudingas 
žmonijai. Toksai staigus pa
sielgimas gimdo nužiūrėji
mų, kad tas viskas veikia
ma tik del pinigų.

Kaip rodosi, visas d-ro 
Friedmanno išradimo klausi
mas, kuris daug kenčiančių 
žmoniją pradžiugino, liko 
išreklamuotas kapitalistų, 
kurie neturi kų veikti su pi
nigais, nusprendė pagimdy
ti naujų pramonę.

Na, tas ir pasisekė kapi
talistams, nes skelbiami per 
laikraščius stebuklai (žino
ma, už pinigus), labai užin- 
teresavo pasaulį, ir pultasi į 
Friedmannų kaipo stebuk
ladarį.

Kaip ten nebūtų, bet jei 
tie vaistai išteisybės galės 
gydyti džiovininkus, žino
ma, žmonijai bus tikroji ge
radarybė.

tatė senatui rezoliucijų, ku- 
riaja reikalaujama, idant 
pats karo sekretorius pasi
žiūrėtų tau dalykai!. Filipi
nų legislatures žemesnysis 
butas atmetęs įstatymams 
projektų, reikalaujantį pri
verstinos tarnybos panaiki
nimo, aiškindamas tai, kad 
ant salų vergijos nesą. Tuo 
tarpu yra tai melas, kadan
gi vergų-negrikosų esama 
pilnai.

Karo sekretorius pasiža
dėjo tų klausimų perkraty
ti. Generolas McYntyre, 
salų reikalą biuro viršinin
kas, tvirtina, kad vergija 
ant Filipinų gyvuojanti 
taip, kaip gyvuojanti visa
me sviete piktadarybė.

Pirm užėmimo salų Su
vienytomis Valstijomis, ver
gija visur ant Filipinų gy
vavus. Bet nuo laiko užė
mimo tas dalykas buvo vei
kiamas slapta ir nūdien t jo 
budu vaikai plačiai pard-«- 
vinėjami.

Jei tas tiesa, tame mato
si didis valdininkų apsilei
dimas.

pat 
dar-

kad

ne- 
tu- 
pa-

Dr. Friedmann ir jo vaistai.
Nesenai telegramai pra

nešė, kad dr. Friedmann, 
pasiskelbęs išradėju vaistų 
nuo džiovos, pardavęs savo 
vaistų išdirbimo teises ant 
Amerikos tam tikslui susi
tvėrusiai kompanijai. Už 
tai jis gavo kelis desėtkus 
tūkstančių dolerių grynais 
pinigais ir apturėsiąs nekurį 
nuošimtį iš pelno vaistus 
pardavinėjant.

Tasai faktas sujudino vi
suomenę, kuri tame parda
vime mato medikalės pro
fesijos šventos etikos panie
kinimą, o Friedmanną pa
laiko žnaogupii, kuris tiki 
tik visagaliui* doleriui.

Dr. Friedmann tuojaus 
po atkeliavimui iš Vokieti- 

’ *ųrė||u užmetinėji-

loti 
grieti?

Hm
’riet

Į kari kuriuos Kauno gu
bernijos dvarus atvykę jau 
pirmieji laukų darbininką 
būriai, gabenami iš Lenki
jos. Mat, vietos darbinin
kai, lietuviai: endekams ne
pageidaujami. Ko gi dau
giau galima laukti iš tokią

jos susi 
mais, ks 
užpąteni 
ir išdirl 
del fina:

Dr. J .
karštai £ai Užgynė tvirtin
damas, Itad.savo tą išradi
mą pa vesiąs kenčianči a į Vi
suomenei ir, I kaipo- žmogus 
su humąnitąriniaįš jaus
mais, suteiksiąs), pasauliui 
veltui brangintiną vaistą 
nuo baisios ligos, koki žmo
niją smaugia be pasigailėji
mo ir nuo kurios Iigšiol ne
būta jokią vaistų, jokios

:eliavęs tikslu 
savo išradimą 
aną išimtinai 
naudos.

nann tečiau

Japonų protestų pagrindas.
J aponų protesto prieš 

Calif orni jos bilių pagrindas 
yra sutartis, kokių Suvieny
tos Valstijos yra padarusios 
su Japonija pirm poros me
tų, o kuri tarp kitko sekan
čiai skamba:

“Piliečiai ir pavaldiniai 
vienos iš kontraktuojamų 
pusių džiaugsis laisve įžen
gimo, keliavimo ir apsigy
venimo ant antros teritori
jos, o taippat abelnos ir da
linės pirklybos užsiėmimu, 
turėjimo nuosavybėje, nuo
mavimu ir užlaikymu namų, 
fabrikų, prekių sandelių, 
darbaviečių, panaudojimu 
per save parinktos pagelbos 
išnuomavimui žemės gyve
nimo arba pramonės tiks
lams, ir abelnai, džiaugsis 
visomis neatšaukiamomis 
privilegijomis pramonėje ir 
tai lygiai su vietos piliečiais 
arba pavaldiniais”.

Kad Suvienytų Valstijų 
valdžia turėjo teisę padary
ti panašių sutartį, pasirodo 
iš Federalės Konstitucijos 
6-to skyriaus turinio, kuris 
skamba.

“Visokie traktatai, kurie 
yra padaryti arba, kurie 
bus padaryti Suvienytų 
Valstijų valdžios, yra augš- 
čiausiuoju visos šalies įsta
tymu”.

Tatai matosi, kad japonų 
protestas yra paremtas^ ant 
tvirto pamato, o Californi- 
jos kilius, užginantis kitų 
valstybių piliečiams įgyti 
nejudamuosius turtus, laužo 
sutartį, padarytų Suvienytų 
Valstijų su Japonija, ir 
Suv. Valstij as išstato pa
juokai.

pagelbos.

Vergija ant Filipinų.
Argi tai galima, kad Dė

dės Šamo globoje gyvuotų 
vergija ant salą Filipinų1? 
Federaliai valdininkai, gy
venanti ant minėtų salų, 
tvirtina, kad vergija tenai 
dąr gyvuojanti ir anoji net 
pačioj Maniloj praktikuoja
ma. ■ - ; • •• • ■ ■

Filipinų vidurinių reikalų 
ministeris apie tų faktų pra
nešė savo metiniame rapor
te ir sulyg to raporto sena
torius Borah iš: Idaho pers-

Naujasai miestas sparčiai 
kilo ačių guviai pirklybai. 
tarp Azijos ir Europos. Ne- 
poilgo jis stojo krašto sos
tine. Dabartinė svarbiausio
ji miesto gatvė Grande Rue 
de Verdar buvo galas gar
saus romėnu plento, Via 
Egnatia, kuris vienijo A- 
driatikų su Egejos jure. Dvi 
imperatorinės arkos, pa
statytos daugiau kai 15 
šimtmečių atgal, tebstovi 
dar. Savo turtu, gyventoją 
skaičium ir pirklybos pla
tumu Salonika buvo pirmas 
po Konstantinopolio JTurki- 
jos miestas. x 1 ’

53 metais po Kristui j iu 
čia radosi krikščionių bū
relis. Čia tais metais buvo 
gautas laiškas iš Corinthos 
— seniausia dalis Naujojo 
Testamento. Miestas tvirtai 
stovėjo už krikščioniją.

Apie 300 metų atgal čia 
atėjo daugybės žydų iš His- 
panijos ir Portugalijos, kur 
jie buvo baisiai persekioja
mi. Dabar visa pirklyba ją 
rankose. Ir apskritai, čia 
dabar - žydai tvirčiausiai į- 
sigyvenę už visas kitas tau
tas.

Salonikoj yra daug seno
vės romėniškų, ir pirmųjų 
amžių krikščionių architek
tūros palaikų.

Graikai paėmė tą miestų 
lapkričio 8, 1912 m., bet 
vargu bau jiems liks. Au
strija nori jį padaryti aarp- 
tautiniu. Bulgarai-gi su

Saloniki.
Saloniki, arba kaip 

niau vadinama Salonika, y- 
ra virš dvidešimties šimt
mečių senas miestas. Ca's- 
sander, Makedonijos kara
lius, Įsteigė jį 315 metais 
prieš Kristų. Šisai valdovas 
buvo vedęs seserį Aleksan
dro Didžiojo ir begalo my
lėdamas jų pavadino jos graikas net rengiasi kau- 
vardu naujai įsteigtų mies ties už jį. Nežinia, kaip bus 
tų.

daž-

su juo. .

APIE MUSES.
Kaip musės žiemą pralei

džia?
Musių dauguma, išgyve

nus pavarį ir vasarų, rude
niop nugaišta. Nekurios jų 
esti tiek laimingos, kad ran
da vietelę, kurioj pasisle
pia ir pergyvena žiemos 
baisenybes. Kavojasi jos 
ramiose vietose apie namus, 
laukuose ir tvartuose. Jos 
atranda sau tokias vietas, 
kurios žmogui nei prisisap
nuoti negali. Maisto tuo
met jos nereikalauja. Guli- 
miega sau ramiai it voverė 
savo guštoj, arba meška sa
vo- urve, arba želvė savo 
lukšte, kol nepraeis žiemos 
vargai. Bet štai netikėtai 
žiemą šiltesnė diena pasitai
ko. Musė atšįla. Pajunta 
alkį ir mėgina lėkti mais
to pasiieškoti. Vėl atšalus, 
gal ji dar sugrįžti senon bu- 
veinėn, bet vargu tai jai 
nusiduos. Ji sušąlą. Ne
daugeliui musių pasiseka 
pergyventi žiemą. Nemažai 
jų žųva ir del kitokių prie
žasčių. Va, vasaros pabai
goj ore lakioja daug mažy
čių diegų ir tie diegai, už
kritę ant musių, leidžia sa
vo šaknis jų kunan ir to- 
kiuobudu padaro musėms 
galą. Tos, ką mes matome 
aįit langų nupampuses mu
ses, yra grybelių užmuštos.

Ar deda musės kiauši
nėlius?

mą veik visos išgaištų ir 
pavasarį ją visai mažai te- 
pasirodytų. Bet pirmi ru
denio šalčiai sustabdo jų 
besirituliavimą ir pupės pa
vidale jos perleidžia žiemą. 
Medžių bumburėliai užmie
ga rudenį ir tik pavasario 
šiluma pažadina juos augti. 
Lygiai taip dedasi ir su mu
sių pupomis. Tos pupės 
praleidžia žiemą skiedry
nuose, mėšlynuose, šiauduo
se ir nebijo žiemos šalčio. 
Musių pupės gali kasties ir 
riausties it kirmėlaitės. To
dėl jos ir pasiieško sauges
nės vietos žiemai praleisti.

Iškur pavasarį musės at
siranda?

Žinant, kad musių daugu
ma nugaišta vasaros pabai
goj, keistai išrodo, kad se
gantį pavasarį esti musių, 
taip daug, kaip ir visada. 
To priežastis yra tą, kad 
patelė deda kiaušinėlius, 
kurie pavirsta į pupes ir to
kiame stovyj perleidžia žie
mą. Prasidėjus šiltoms pa
vasario dienoms, pupės iš- 
sirituliuoja į muses. Mili- 
jonų-milijonus klausinėlių 
musės- sudeda rudenį. Jei 
tie kiaušinėliai išsirituliuo- 
tų tuoj į muses, tai per žie

Kaip ten ilga ir šalta žie
ma nebūtų, musių pupės to 
neatboja. Kaip tik pasida
ro šilčiau, pupės tuoj pra
deda rituliuoties ir augti. 
Tūlam laikui atėjus, ragi
nis lukštas sprogsta ir mu
sė pasirodo it viščiukas iš 
kiaušinio. Jai bereikia tik 
sparnelius nudžiovinti. Ji 
tuomet esti pilnai išsivys
čiusi muse. Musės pasiekia 
savo paprasto didžio savo 
lukštiniame apdangale dar 
tebesant. Pamačius krūvoj 
mažas ir dideles muses, ne
reikia manyti, kad mažosios 
yra jaunos, o didžiosios se
nos. Jos yra skirtingų veis
lių, bet visos pilnai išaugu
sios. Jos paprasto savo di
džio pasiekia lopšyj, kuria
me jos perleidžia žiemą.

Rudeniop, orui atvėsus, 
rausės darosi tingesnes ir 
mieguistesnės. Tuomet jas 
sunku nubaidyti nuo daik
tų, ant kurių jos nutupia. 
Jos nekrapštinėja savo 
sparnų ir nesivalo, kaip kad 
pavasario metu. Apsvaigu
sios lakiodamos jos lengvai 
krinta į puodus ir bliudus. 
Tie ženklai parodo, kad jų 
gyvenimo dienos jau bai
giasi, kad jų vaikus mes pa
matysime kitą pavasarį.
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inflomios žinios apie Dangžuves.
kurias jį pradeda -alsuoti 
tuoj iškilus iš po vandens. 
Šniurkšles turi po klapanų, 
kurie, bangžuvei leidžian- 
ties po vandeniu sandariai 
užsidaro ir neįleidžia van
dens į plaučius. Bangžuvės 
nugara yra tamsi ir išrodo 
turint tokią pat spalvų, kaip 
ir jūrės vanduo. Jos papil
vė yra šviesesnė.

Bangžuvės snukis yra di
džiausias ant žemės. Žandas 
esti apie 16 pėdų ilgas ir 7 
pėdos platus.. Jai išsižiojus 
nuo apatinio iki viršutinio 
žando buna geni 12 pėdų. 
Tai-gi laivelis žmonių galė
tų įplaukti į jos žaptus, 
kaip į kokį urvą. Jos žap- 
tai, vienok, išrodo labiau 
kaip kokis raistas, o ne kaip 
urvas. Jos apatinis žandas 
yra lygus, bet viršutinis 
prisagstytas ūsų.

Kiekvienam žinoma, kad 
ant karvės snukio viršutinių 
platų pakraščių yra šiurkš
tumai. Lygiai tas pat pas 
bangžuvę. Tik ten nemie- 
ruotai didesni šiurkštumai. 
Tai yra tikras tinklas, nu
sidriekęs nuo viršutinio jos 
žando. Tie ūsai yra tvirti 
ir tankus, bet galai jų nu- 
sinailėja ir išrodo kaip 
plaukai. Ant kiekvieno žan
do ūsų esti nuo 300 iki 400 
ir sveria iki pusantro tono.

Kam-gi reikalingi tie u- 
sai tokiam nevidonui? Ban
gžuvės snukis yra tos didis 
tinklas. Nors ji yra didžiau
sias ant žemės sutvėrimas, ji 
maitinasi mažučiais tvari
niais, medūzomis. Kad iš
misti ji turi jų krūvas pra
ryti. O tokių gyvūnėlių it 
drebučio nekurtose vietose 
ir randasi krūvos. Kaip 
bangžuvė atranda jas? Ji 
vandenyj gerai mato, o gal 
ir užuodžia. Prisiartinus 
prie ėdomų daiktų krūvos, 
ji atvėrus savo didžius žap
tus šauja per tą krūvą. Į- 
srėbus daugybes gyvūnėlių 
ji suleidžia žandus kaip pa
keliamąjį tiltą. Ūsai susi- 
kvolduoja ir nulinksta lin
kui gerklės. Vanduo iš- 
šmirkščia per šalis ir visas 
lobis nukrinta bangžuvei 
ant liežuvio. Tuomet ji ir 
prarija savo grobį.

Nors bangžuvės snukis y- 
ra didesnis, negu bile kokio 
kito gyvulio aut žemės vie
nok jos gerklė yra mažu
tė. Į jos gerklę vidutinio 
žmogaus kumštis netilptu. 
O triubelė, kuria maistas i-

Kiekvienas skaitytojų 
turbut girdėjo ir žino, kad 
miSijonų-milijonai metų at
gal, kuomet dar žmogaus 
aut šios žemės nebuvo, gy
veno žvėris milžiniško di
džio. Laikui bėgant kova 
už būvį pasunkėjo ir tie ne
vidonai turėjo nykti. Neku- 
rie, negalėdami išlaikyti ko
vos už būvį ant žemės, nu
sileido į jūres. Tokių, ką 
taip padarė, yra daug. Tie 
jūrės nevidonai ir yra užsi- 
likėliai — ainiai didžiausių 
gyvulių anų gadynių. Bang- 
žuvės, delfinai, jūrių kar
vės, roniai ir kiti yra pa
vyzdžiai gyvuliu, kurie daug 
milijonų metų atgal pasirį- 
žo leisties jurėn, kad išli
kus kovoj už būvį. Dauge
lio manoma, kad išvardytie
ji gyvuliai yra žuvįs. Taip 
manė kitąsyk ir gamtiniu- 
kai. Bet tyrinėjimai paro
dė, kad jie yra gyvuliai. Jie 
savo vaikus žindo, kaip ir 
drambliai. Jų kraujas yra 
šiltas.

Čia smulkmeniškiau paš
nekėsime apie didžiausių 
ant žemės gyvulį — bang
žuvę.

Kadangi bangžuvės gv- O O O«z
vena jūrėse, tai nekurie da- 
leistų, kad jos gali nuskęs
ti; bet jos ir gali. Idant gy
venti, jos. turi alsuoti tuo 
pačiu oru, kaip ir mes pa
tįs. Alsuoti jos iškila ant 
jūrės paviršio. Kadangi 
joms dažnai reikia ilgai iš
būti po vandeniu, tai jos 
taip išvystė savo kraujo in
dus, kad daug ant karto 
pritraukus oro suvartoja jį 
po truputį. Pajutus po van
deniu oro reikalų, bangžuvė 
kįla augštyn ir šmirkščia 
vandens ir gari] sroves. Il
gai visų buvo manoma, kad 
bangžuvės šmirkščia van
denį iš savo šniurkšlių. Bet 
taip nėra. Kuomet bangžu
vė yra tik po vandeniu, ji 
iškvepia orą ir tokis kvėpa
vimas iššauja vandens sro
ves į orų.

Yra įvairių bangžuvių 
veislių, yra tokių, ką turi 
dantis, yra kitos, ką vietoj 
dantų turi taip vadinamus 
usus. Apie pastarąja veisle 
mes ir kalbėsime.

Pamėginkime įsivaizdinti 
bangžuvę. Vidutinio didžio 
turi 70 pėdų ilgio ir 40 pė
dų aplinkui storiausiųjų 
kūno dalį. Jos galva esti 25 
pėdų ilga. Ant pat galvovir
žio yra dvi šuiurkšli, per 

Bangžuvė savo nugara verčia valti su žmonėmis.

,ateina skilviu, yra vos' pa
prastos lazdelės storio.

Visų bangžuvės kūnų den
gia slidi, aliejuota oda. Ji 
aliejuota dėlto, kad suma
žinus trinimų tarp vandens 
ir jos kūno. Po taja yra an
tra oda, kuri suteikia bang
žuvei spalvų. Toliau eina 
didelis sluogsnis riebalų. 
Nekuriose vietose tas sluog
snis it antklodė siekia dvie
jų pėdų storio. Tie rieba
lai sveria gerų 30 tonų, tiek, 
kiek sveria 500 vyrų. Iš tų 
riebalų padaroma 275 dide
lės statinės varvalio.

Keliatų metų atgal An
glijoj buvo išstatyta paro
doje bangžuvė milžiniško 
didumo. Žinoma, ji buvo 
negyva. Buvo 132 pėdų il
ga ir svėrė 200 tonų. Jos gal
va buvo 20 pėdų ilga. Vienų 
kartų 152 vaikų buvo inėję 
į jos snukį. Kita bangžuvė 
buvo rodoma Londone. Ši 
svėrė 240 tonų, jos galva 
buvo 22 pėdų ilga, jos nu
garkaulis buvo 70 pėdų il
gas, uodega buvo 22^ pėdų 
plati ir trijų ilga. Iš jos 
gauta 4.000 galionų varva
lio. Turėjo 800 ūsų. Pagal 
mokslo vyrų aprokavimų, ji 
turėjo apie 1.000 metų.

Kartą didelė bangžuvė 
buvo pagauta upėj Thames, 
ties Londonu. Ji buvo iš
vilkta ant kranto, buvo iš- 
žiodyta ir tarp jos žandų į- 
statyti kuolai. Kartą žmo
gus atėjęs jų apžiūrėti, užsi
manė ineiti į snukį ir apžiū
rėti kaip ten viskas išrodo. 
Inėjęs, jis užsilipo ant bang- 
žuvsė liežuvio. Bet po intek- 
me oro liežuvis buvo su
minkštėjęs. Bėdinas žmogu
tis pradėjo skęsti ir skęsti 
it klampynėj. Jau veik vi
sas buvo panėręs ir pradėjo 
trokšti. Tuomet kiti vyrai 
įkišo ilgą kartį. Nelaiminga
sis į ją įsikibo ir liko iš
trauktas iš bangžuvės liežu
vio. Šis nuotikis liudija 
mums, kad bangžuvės di
dumas yra milžiniškas.

Bangžuvių gaudymas yra 
surištas su daug pavoju. 
Kartais drąsuolių laivas es
ti šiaurės ledynų sutraškin
tas, o kartais susikibimas su 
nevidonu esti pragaištingas. 
Bet pelnas yra didis ir žmo
gus jokių pavojų nepaiso.

Gaudymas atsibuna se
kančiai:

Kaip žmonės nuo laivo 
užmato tolumoj nevidoną it 
sienų, tuoj kuosmarkiausiai
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leidžiasi arty nuo ir tuo tar
pu pagaminama žeberklai, 
Kaip tik arti ;Jprivažiuoja
ma, tai žeberklas esti svie
džiamas, taikant į širdį ar
ba plaučius. Prie žeberklo 
galo esti-' šovinys, kurs 
sprogsta žvėrie^ kūne ir 
tuoj padarb' jam galų. Bet 
ne visuomet taip' lengvai ir 
laimingai viskas pasibaigia. 
Kartais žeberklas nepatai
ko tinkamon vieton ir tuo
met sužeistas žvėris daužo
si ir mėtosi šen ir ten ir 
daužydamas savo galinga 
uodega kelia dideles bangas. 
Aplinkui jure esti raudona 
nuo kraujo žvėries. Tuomet 
bangžuvė turi but pribaig
ta rankų įrankiais. Būrys 
vyrų leidžiasi laively j prie 
jos. Tai begalo pavojinga. 
Žvėris daužosi, kaip padū
kęs. Paneria ir vėl iškįla. 
Pasitaiko, kad kįlant išme
ta augštyn laivelį su žmonė
mis. Tokį atsitikimų persta
ta musų paveikslas. Žmonės 
netenka lygsvaros ir per 
kits kitų ir ant kits kito su
virsta. Tokie atsitikimai 
neretai pasitaiko ir kartais 
blogai pasibaigia. Bet, ap
skritai imant, šoviniui eks. 
pliodavus, . žvėris nugaišta. 
Nugaišęs esti pritraukiamas 
prie laivo. Tuomet jūrei
viai, apsiavę čebatais, il
gomis aštriomis vinimis pa
kaustytais, sulipa ant sli
daus bangžuvės kūno. Aš- 
ariais špatais ir kirviais nui
ma riebalų sluogsnį ir'iška
poja usus. Kitos jo kūno 
dalįs pasilieka jūrės pauk
ščiams ir žuvims.

Pelno iš didelės, geros 
bangžuvės esti iki $2.000.

Kaip tik nenuskendo. Per 
truputį butų/ pasitaikius 
“Titanico” katastrofa, kuo
met garlaivis . “Children 
Rango” ant Atlantiko su
simušė su ledynu, plaukda
mas į Kanadą. Ant laimės 
susimušimas buvo silpnas 
ir tik šonu laivas smarkiai 
pračiuožė pro ledyną.

Vis vien ims paskolų. Gili
nu pinigyno ministeris pra
nešęs Suv. Valstijų, Angli
jos, Japonijos, Francijos, 
Rusijos ir Vokietijos finan
sų atstovams, kad Chinų 
vyriausybė paskolų prii
manti ir pirmoji pinigų da
lis turėtų but tomis dieno
mis išmokėta. Chinų gyven
tojų protestai nieko negelb
sti. Valdžia savarankiai el
giasi.

Kova su alkoholizmu.
(Pabaiga)',

Visiškai neteisinga ta 
nuomonė, buk tiktai silpno 
budo žmonės pasiduodą pa
gundai gerti. Net su saiku 
geriant, vynas visupirmu 
nusilpnina žmogaus budo 
tvirtumų, paskui veda nu
silpusius žmones į nesusilai
kymų — perdėjimų. Sena 
patarlė garsina: “Žmogus i- 
ma stiklinę, paskui dar vie
nų, o paskui... paskui sti
klinė suima žmogų”.

Su saiku geriantieji patįs 
save apgaudinėja. Kiekvie
nas girtuoklis pradėjo nuo 
to, kad su saiku vynų tever
tojo. Ir kiekvienas, kurs ra
gina kitų su saiku gerti, 
tuom pačiu jau iš dalies stu
mia jį į nesusilaikymą. Tok
sai išjudina iš vietos akme
nis ir jau ne be jo galėję 
sulaikyti juos. Prasigėrusie- 
ji girtuokliai — tai ne viliu- 
giai. Atpenč, jie savo pa
vyzdžiu atstumia kitus nuo 
gėrimo. Iki tol, kol su sai
ku geriantieji trauks kitus 
į girtybę — nesusilaikymų, 
— su visomis jo pasekmė
mis — ligomis, proto nusto- 
jimu, prasižengimai nepasi
liaus buvę.

Nueikite į geriančių kom
panijų ir paliepkite duoti 
sau vandens stiklinę. Kų pa
darys tuomet tos girtosios 
kompanijos nariai? Jie iš
kalbingiausiais prirodinėji- 
mais privedžios ir tol nenu
rims, kol geriantis vandenį 
neišgers vyno, jaigu jis sa
vo laiku nesuskubs prasiša
linti. Kas padarė girtybę 
papročiu ? G ai girtuokliai ? 
Ne, tai padarė su saiku ge
riantieji. Viliugiai, tai jie.

Ateina žmogus ir sako: 
“Aš esmi geras plaukėjas 
ir noriu del savo pasigerėji
mo perplaukti upę. Bet ka
dangi man vienam nuobodu 
tai padaryti, tai aš prikal- 
bįsiu dar 8 žmones plaukti 
su manim drauge. Tiesa, aš 
žinau, kad vienas iš tų as
tuonių pakęs, bet mano 
sąžinė bu rami: “aš juk 
neprikalbinau jį skęsti, aš 
tik kalbinu jį plaukti su 
manim”.

Koks skirtumas tarp to 
besąžiningo plaukėjo ir ge
riančiojo su saiku? Kas jū
sų gali priparodyt man tą 
skirtumą? Mano nuomone, 
skirtumas yra tiktai štai 
kame: su saiku geriantis 
nejaučia sąžinės graužimų 
dėlto, kad jis turi daug da
rančių panašiai, kaip jis.

Štai kas atsitiko su ma
nim keletas metų tam atgal. 
Aš buvau Liverpoolio mies
te; mano prietelis, pas kurį 
aš apsistojau, pasakė man 
kartą: “šiandiena aš tams
tai parodysiu tai, ko nėra 
tamstos šalyje”.

“Pažiūrėsim”, — tariau 
aš jam su nepasitikėjimu.

Atėjo vakaras. Prietelis 
nusivedė mane į dailų rūmą. 
Apačioje buvo erdvus kam
barys, kame talpinusi blai
vybės draugijos kavinė ir 
valgykla. Tuom pat laiku, 
kai aš tenai įžengiau, tenai 
buvo 150 — 200 valgančių: 
paviršutiniu akių užmetimu 
galima buvo pažinti, kad tai 
darbininkai. Antrame augš- 
te buvo salė susirinkimams 
daryti, skaitykla' su dideliu 
Įvairiausių laikraščių ir i- 
iiustruotų išleidimų skai
čium ir biblioteka. Kertėje 
buvo durįs į taupomąją ka
sų ir bendrojo apsidraudi
mo kasų. (Šiais laikais An
glijoje yra apie du milijonu 
darbininkų, apsidraudusių 
savo gyvybę).

--— - _ -
Tenai pat buvo daugybė 

darbininkų su savo žmono
mis ir kūdikiais. Visa drau
gystė skaitė, ar plepėjo ar 
ramiai ginčijosi. Aš atsidū
riau kliube, kurį įsteigė, pa
laiko ir apmoka paprasti 
darbininkai. Jokio perdėji
mo nėra čionai, bet visur 
jauku, dailu ir labai švaru. 
Prie tų namų prieina, sod
nas su diktomis pievaitė
mis, ant kurių daugelis jau
nų žmonių buvo užsiėmę 
žaislais ir. gimnastikos 
mankštymais, taip prasipla
tinusiais Anglijoje.

“Ar žinai, tamsta, — ta
rė į mane mano prietelis, — 
kas įkūrė šių gražių įstaigą, 
kas jų užlaiko ir puošia? Aš 
pasakysiu tamstai jo vardą: 
tai Blaivybės Draugija. Vi
si žmonės, kuriuos čion tam
sta regi, — jų gi šiandiena 
čion yra 1.200 žmonių, — 
tai vis darbininkai, susis
pietę vienon Blaivybės 
Draugijon.

“Užuot ir toliaus gerus 
degtinę, kaip jie tai yra da
rę keletas metų tam atgal, 
pragerdami nuo 2 iki 3 ru
blių per savaitę, kaikuriems 
jų atėjo galvon mintis dėti 
tuos pinigus į taupomąją 
kasą ir rinkties drauge į 
vieną vietą, kad sveikai ir 
dailiai liuosą laiką pralei
dus. Išpradžios tie darbinin
kai rinkdavosi į ankštokų 
kambarį, kame būdavo įvai
rus laikraščiai pasiskai
tyti. Čion jie pralei
sdavo vakarus išsilavinusių, 
mokytų vyrų draugystėje, 
užuot leidus laikų parniek 
karčemose. Tokių prakilnių 
darbininkų skaičius pama
žėle vis augo. Jie susispietė 
į draugiją, ėmė smarkiai 
veikti ir pagalinus pasista
tė šitą dailų rūmą. Taip, tai 
tikra jėga, kai 1.200 darbi
ninkų taupia tuos pinigus, 
kuriuos jie pragertų. Tais 
pinigais jie stačiai stebuk
lus daro. Ar gi ne stebuklas 
matyti žmogų, iš liaudies 
kilusį, prasimušusį paga
lbaus iš pavargėlio stovio? 
Pas tuos žmones toksai pat 
kliubas,kaip pas visus. Kaip 
ir visi, jie čion susirenka, 
ginčijasi, skaito. Pas juos 
šičion užeina visuomenės 
veikėjai, kurie važinėja po 
visą šalį, kadangi darbo 
žmonės — tai jėga, su kuria 
reikia skaityties. Čion dar
bininkas — tai žmogus pi
lietis, rinkėjas: jis turi bal
sų visuomenės reikaluose. O 
kam jis privalo dėkoti už to
ki milžinišką pasisekimą sa
vo gyvenime? Ogi savo su
silaikymui nuo alkoholio, 
savo doriniai jėgai, savo pi
nigams, kuriuos jis sutaupė 
susilaikydamas nuo svaigi
nančiu gėralu.

“Patikėk manim, tamsta. 
— tarė į mane mano drau
gas — ir pasakyk savo tau
tiečiams:

“Susilaikymas nuo al
koholio pirm visako”.

Musų laikais darbininkai 
rūpinasi, kad darbo diena 
butų sutrumpinta. Kame 
tamstos norite parengti dar
bininkui po 8 valandų dar
bo pilnai užpelnytą ir jo 
dvasios reikalavimams tin
kamą pasilsį? Ir ar tamstos 
norite, kad’jis rastų tokį 
pasilsį namuose, kokius aš 
ką-tik jums aprašiau, ar 
gal musų priemiesčių kar
čemose? Ir ar ištikrųjų 
tamstos tiktai norite su
laukti, kad butų įvesta 8 
valandų darbo diena? Ar-gi 
ne geriau butu tuo.iaus pat
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griebtis darbo ir intaisyti 
tokių vietą, kame darbinin
kas galėtų dorai pasilsėti ir 
kimu ir dvasia. Mes neturi
me teisės gaišint laiką, — 
girtybė kiekvienų valandų 
išplėšia aukas, kiekvienų 
valandą ramius, gerus vy
rus stumia į pražūtį”.

Dar apie vieną daiktą aš 
meldžiu jūsų pagalvoti. Pa
veikslas, kurį mums nupie
šė tas anglas, rodo tiktai 
pirmą laipsnį, ant kurio mes 
matome pilnai blaivų dar
bininką. Kiek pajėgų mes 
sutaupysime, kai pasiliuo- 
suosime nuo nuodų, kurie 
mus nuodija, žudo. Vokie
čių valdžios statistika pri- 
parodė, kad viena dešimtoji 
dalis viso darbininkų luomo 
atiduoda savo jėgas alkoho
linių gėralų išdirbimui. 
tamstos turite pripažinti, 
kad kita dešimtoji dalis žū
sta nuo tų gėralų vartoji
mo. Pamąstykite apie nu
silpnėjimą darbštumo, apie 
neapkentimą darbo, daugelį 
žmonių, kurie yra visiškai 
netikę į darbą, apie daugelį 
dienų ir valandų, apie visus 
darbui žuvusius panedėlius. 
Suskaitykite kalėjimuose už
darytus, sergančius ligonbu- 
čiuose, prieglaudose užlai
komus, suskaitykite tas tar
naujančių minias, kurios y- 
ra jiems visiems reikalin
gos, visa tai sudarys dar 
vienų dešimtąją dalį dirbti 
galinčių žmonių. Ir jaigu 
visos tos jėgos, užuot aik- 
vojus jas girtybei palaiky
ti, butų nukreiptos tobulin
ti ir dorinti žmonių giminę, 
— koks tad butų pra
kilnus uždavinys tiems, 
kurie trokšta gero, geidžia 
geryneigos savo tautai!

Nėra geras tas veikimas, 
kurs nesusitaiko su gam
tos įstatymais. Gamta 
stengiasi tobulinties. Visos 
jos pajėgos yra atkreiptos 
į tai, kad padarius žmogų 
prakilnesniu, dailesniu ir 
laimingesnių. Ir aš nežinau 
nieko gražesnio, kaip sten
gimasis padėti gamtai ko
voti ir pasiekti tą tikslų, 
koks jai yra paskirtas.

ESSAD-PAŠOS PROKLE- 
MACIJA.

Mediolano laikraštis“See 
eolo” praneša, kad Sku- 
tari apgynėjas Essad-paša 
tikrai apsiskelbęs Albanijos 
kunigaikščiu.

Kariuomenė ir albanai vi
sur Essad-pašų priiminėju 
su iškilmybėmis ir krikšta- 
vimais. Be to kariuomenė 
jam prisiekusi paklusnumų?*

Essad-paša turįs 27.000 
kariuomenės. Be to jam 
Černogorija gražinanti 5000 
nelaisvi!].

Tuo tarpu Konstantino
poly j Essad-paša skaitomas 
išdaviku, nes jis atidavęs 
gražumu černogurains tvir
tumą Skutari.

Essad-paša kituomet bu
vo ex-sultano Abdul Hami- 
do numylėtinis ir labai jau
nas būdamas paskirtas tvir
tumų Skutari ir Janina ko
mendantu. Pagaliau su sa
vo valdovu jis susivaidijęs 
ir perėjęs jaunaturkių pu
sėn, paskui dalyvavęs Ab
dul Hamido nuo sosto nu
metime.

Kasžin kaip jis ilgai bus 
Albanijos “kunigaikščiu” į- 
siveržus ten Austrijos ka
riuomenei.

Konvencija. Torronto, 
Out., Kanadoj, tomis dieno
mis pasibaigus orkestrų mu
zikų konvencija. Butą daug 
delegatų. -
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FGiieas Ir Meilsanfla.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

3 REGINYS. 
SALE PILYJE.

{Mato Arkeli su Ženevjeva). 
ŽENEVJEVA.

Štai ką jis čia rašo savo broliui Pellea- 
sui: “Kartą vakare aš ją radau paplūdu
sią ašarose pas šaltinį girioje, kur aš bu
vau paklydęs. Aš nežinau nė jos amžiaus, 
nė kas ji tokia, nė gi iš kur ji paeina, ir aš 
nedrįstu jos klausti, nes ji bus turėjusi di
delį rūpestį ir baime, ir kuomet jos klau
sia, kas atsitiko, tai ji tuoj aus verkia kai 
mažas vaikas taip sopulingai, jog žmogui 
pasidaro baugu. Tą valandą, kuomet aš ją 
atradau pas šaltinėlį, auksinis vainikas 
buvo nuslydęs nuo jos plaukų ir įpuolęs į 
vandenį ant dugno. Abelnai, ji buvo apsi
rengusi, kaip kunigaikščiutė, tiktai drapa
nos buvo erškėčių sudraskytos. Nūn yra 
šeši mėnesiai, kaip aš ją vedžiau, bet aš 
nežinau apie ją nieko daugiau, kaip ir tą 
dieną, kuomet ją susitikau. Tuo tarpu, mie
las Pelleasai, kurį aš myliu daugiau, negu 
brolį, nors ir mudu ne iš vieno tėvo esame 
gimę; tuo tarpu tu surengsi visa mano su
grįžimui... Aš žinau, jog motina mielai 
man dovanos. Bet aš bijau karalio, bijau 
musų gerbiamojo senučio, aš bijau Arkelio, 
nors ir jis yra taip labai geras, nes per ši
tą keistą apsivedimą aš sumaišiau visus jo 
valstijos sumanymus, ir aš bijau, jog Me- 
lisandos skaistumas neišteisins taip pro
tingose jo akyse mano neišmintingumą. 
Bet jaigu su visu tuo jisai sutiktų priimti 
ją, kaip jis priimtų savo dukterį, tai tre
čiąjį vakarą, kuris ateis po šio laiško, už
žibinki ugnį to bokšto gale, kuris žiuri į ju
rą. Tą aš pamatysiu nuo musų laivo vir
šaus ; jaigu ne; tai išvažiuosiu toliau ir ne
begrįšiu nekuomet atgal...” Ką jus sako
te ant to?

ARKELIS.
Aš nesakau nieko. Jis padarė tą, ką 

jis turbut turėjo padaryti. Aš esu taip se
nas ir tečiaus aš dar nė vieną akimirksnį 
negavau gerai pažiūrėti į save; kaip gi tai 
jus norite, kad aš sprėsčiau apie kitus, ką 
jie yra padarę? Aš esu netoli kapo, bet aš 
neįstengiu spręsti pats apie save... Žmogus 
visuomet apsigauna, jaigu jisai neužgina 
akių, kad atleisti arba giliau pažvelgti pa
čiam į save. Tas gali mums išrėdyti savo
tišku; bet tai yra viskas. Jis jau yra žmo
gus metuose, bet jis apsiveja, kai vaikas, 
su maža mergaite, kurią atranda pas šal
tinėlį... Tas gali mums išrodyt! savotiškai, 
todėl, kad mes nekuomet nematome tos an
tros likimo pusės... Ligi šiol jis visuomet 
klausė mano patarmių; aš maniau padary
siąs jį laimingu, kuomet išsiunčiau pra
šyti kunigaikščiutės Ursulos rankos... Vie
nas jisai negalėjo pasilikti, po pačios mir
ties jis kenčia iš savo vienatvės; ir šitos 
sutuoktuvės butų padariusios galą il
gesniems karams ir senam vaidui... Bet ji
sai to nepanorėjo... Tegu bus, kaip bus tuo. 
ko jis norėjo: aš nekuomet nesu atsistojęs 
prieš likimą; ir savo ateitį jis žino geriau, 

-fiegu aš. B ai būti niekas neatsitinka pasau
lyje, kas butų veltus.

ŽENEVJEVA.
Visuomet jis buvo toks protingas, rim

tas ir kietas... Jaigu tas butų Pelleas, tai 
aš tą suprasčiau... Bet... jo metuose... Kas
toji bus, ką jis čia įves? — Barelyje atras
ta svetima mergaitė... Po pačios mirties 
jisai gyveno tiktai savo sunui, mažajam 
Inioldui, tai todėl, kad jus to norėjote... Ir 
čia... maža mergaitė girioje... Jis viską yra 
užmiršęs... — Kas daryti?... {Įeina Pelle
as).

ARKELIS.
Kas ten įėjo?

ŽENEVJEVA.
Pelleas. Jis yra verkęs. 

ARKELIS.
Ar tu Pelleasai? — Paeik truputį ar

čiau, kad aš galėčiau tave matyti prie švie
sos...

PELLEAS.
Senuti, aš kartu su brolio laišku ga

vau antrą; tasai yra nuo mano draugo 
Marcelio... Jis guli ant mirties patalo ir 
kviečia mane. Jisai norįs matyti mane 
prieš mirtį...

ARKELIS.
Tu nori išvažiuoti, kol dar brolis nesu

dužo? — Gal būti,” kad tavo draugas visai 
neserga taip labai, kaip jis mano...

PELLEAS.
Jo laiškas yra taip liūdnas, jog mirtis 

matosi jau tarp eilučių... Jisai sako, jog 
aiškiai žinąs tą dieną, kuomet ateisianti 
mirtis... Ir jis sako, kad jaigu aš norįs, aš 
galįs pribūti pas jį prieš mirsiant, bet jog 
laiko, ko praleisti, jau nebesą. Kelias yra 
ilgas, ir jaigu aš lauksiu ligi Golo sugrįži
mo, tai gali būti pervėlu...

ARKELIS.

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

VISOKIOS MINIOS, i——- - - - - -
Anarchija Albanijoje.

Pietinėj Albanijoj dienos 
metu andai^užudytas gar
sus turkų Jįį^į-bei ir jo ad
jutantas. Tą piktadarybę 
papildę albanai sukilėliai.

p Irgi džiaugsmas. Hispa- 
ųijos karalienė su savo vai
kais ir dvariškiais andai 
aplankius krutpmųjų pa
veikslų teatrą, kur paveik
sluose perstatyta jos vyras, 
karalius Alfonsas, iš pasku
tinio jo apsilankymo Pary
žiuje. Sakoma, karalaičiai 
pažinę savo tėvą ir krikšta-

“Kataliko”, Agentai.
“KATALIKO” kelta jauti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys " s
K. Vilkevičlus

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas-

ROSEL An D, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan At,

SPRING VALLEY, ILB!
P. Sivickis, P. O. Box 912.

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

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

Tečiaus reikėtų kokį laiką palaukti... 
Mes žinome, ką mums šitas sugrįžimas 
atneš. Ir be to, argi čia-pat viršuj neguli 
tavo tėvas, labiau sergantis, negu tavo 
draugas... Ar galėtumei tu pasiskirti tarpe 
tėvo ir draugo?.. {Išeina).

ŽENEVJEVA.
Pasirūpink, Pelleasai, kad nuo šio va

karo ugnis žibėtų... {Išeina žėdnas į savot 
pusę).

4. REGINYS.
PILIES PRIŠAKYJE.

{Įeina Ženevjeva. ir Melisanda). 
MELISANDA.

Tamsu darosi soduose. Ir kokios girios, 
kokios girios aplinkui pilį!...

ŽENEVJEVA.
Taip, aš irgi iš to stebėjausi, kuomet 

aš čia atėjau, ir iš to stebisi visi žmonės. 
Yra čia vietų, kur nekuomet nemato sau
lės... Bet greit su tuo apsipranta... Kur tie 
laikai... touj bus keturi a sdešimts metų, kaip 
aš čia gyvenu... Pažiūrėkite kiton pusėn, 
tenai jura spindi...

MELISANDA.
Aš girdžiu apačioje garsą... 

ŽENEVJEVA.
Taip: kas toksai lipa pas mus... Ah, 

tai yra Pelleas.., Dar toks, yt pavargęs nuo 
ilgo jūsų laukimo...

MELISANDA.
Jis musų nemato.

' ŽENEVJEVA.
Man rodos, kad jis mato mus, bet. jis• 

nežino, ką daryti... Pelleasai, ar tai tu?
PELLEAS.

Taip!... Aš ateinu nuo juros.... 
ŽENEVJEVA.

Mes taipgi; mes ieškome šviesos. Ten 
yra truputį šviesau negu kitur, nors ir ju
ra yra apsiblaususi. , v ...........

PJMLLEAS.' -
Mes turėsime šią naktį vėtrą. Ji per 

kokį laiką ateina kas naktį, nors ir dabar 
jura yra rami... Kas išplauktų to nežino
damas, nekuomet nebesugrįžtų.

MELISANDA.
Ten kas išplaukia iš uosto... 

PELLEAS.
Tai bus koksai didelis laivas... Ugnįs 

žiba labai augštai, mes tuoj tą pamatysi
me, kuomet jis įeis į šviesą...

ŽENEVJEVA.
Aš nežinau, ar mes galėsime jį maty-

ti... dar yra ūkai ant/juros...
PELLEAS.

Rodosi, kad ūkai pamažu kįla... 
MELISANDA.

Taip; apačioje aš matau mažą šviese- 
kurios aš buvau nepatėmijusi...
. PELLEAS.
Tai yra žibintuvas; yra dar kiti, ku

rių mes dar nematome.' 
MELISANDA.

Nūn laivas yra šviesoje... Jis jau labai 
toli...

PELLEAS.
Tai yra svetimas laivas. Rodosi daug 

didesnis, negu musų laivai...
MELISANDA.

Tai yra tas laivas, kuris mane čia dau
žė...

PELLEAS.
Jis išplaukia su pilnais žėgliais... 

MELISANDA.
Tai jis mane čia atvežė... Jis turi di

delius žėglius... Pagal'žėglius aš jį pažįs
tu...

PELLEAS.
Jam bus bloga jura šią naktį. 

MELISANDA.
Kodėl jis išplaukia?... Beveik jau ne

matyt... Gal būti jis nuskęs...
PELLEAS.

Naktis taip greitai nusileidžia... {Ty
la).

ŽENEVJEVA.
Nė vienas nebekalba?... Jus nieko ne

beturite bepasakyti?... Yra jau laikas ei
ti į vidų. Pelleasai, parodyk kelią Melisan- 
dai. Aš valandėlę turiu eiti apžiūrėti ma- 
žąjįMnioldą. {Išeina).

PELLEAS.
Ant juros nieko jau nematyt...

(Bus toliau).

Nauja revoliucija. Gua
yaquil respublikos valdžia 
susekus revoliucijinį suo
kalbį ir tuo budu revoliuci
ją pačiame išbujojime -užg
niaužė, areštuodama šimtus 
suokalbininkų.

Ugnekalnis veržiasi. Pas
kutiniais laikais Italijoje ė- 
mė veržties ugnekalnis Ve- 
zuvius. Apylinkėse girdimi 
požeminiai dundėjimai. Ap
linkiniai gyventojai perimti 
išgąsčio.

Ieško pinigų. Londono 
laikraščiai praneša, kad 
Serbijos karaliaus Petro 
brolis, . Sergius, vedąs tur
tingą amerikoninę moterį, 
nekokią Pratt. Jiems pini
gai reikalingi.

Nunuodinta. Haiti res
publikos naujas prezidentas 
Tankreda Auguste andai 
staiga numiręs. Paskui pa
aiškėjo, kad jis nunuodin- 
tas. Kas jį nunuodijo, ne
susekta.

Į Vokietiją. Anglijos ka
ralius su karaliene iškeliau
siąs Vokietijon, kur imsiąs 
dalyvumą kaizerio dukters 
vestuvėse. Puikus pasišve-. 
čiavimas tokiems didikams.

Sumišimai. Londonan pra
nešta, kad Turkijos mieste 

Azijoj, 
andai butą gyventojų kru
vinų riaušių gatvėse. Prie
žasčių nežinoma, bet valdžia 
į miesto pakraščius pasiun- 
čius vieną karo laivą.

Išginklavimo konferenci
ja. Berne, Šveicarijoje, 
atlikta Francį jos ir Vokie
tijos perstatytojų konferen
cija, kurioj nutarta apribo
ti minėtų šalių nuolatinį be- 
siginklavimą.

vę. ___________

Susižadėjo. Berlyne ofi
cialiai paskelbta buvusio 
Portugalijos karaliaus Ma- 
nueliaus susižadčjimas su 
kunigaikščiutė Viktorija 
Liudvika Sigmarigen. Be to 
pranešama, kad kaizeris Vi
lius nėra pakvietęs savo 
dukters vestuvėsna ex-kara- 
liaus Manueliaus, kadangi 
šis sykį, būdamas girtas, 
prastai išsitaręs apie Vokie
tijos “valdovą”.

Didelė sensacija. Angli
joje pagimdė didelę sensaci
ją Westminsterio kunigaik
ščio norėjimas persiskirti 
su savo žmona. Pagaliau 
karaliui Jurgiui perkalbė
jus, kunigaikštis pasirašęs 
tik po seperacijos sutartini, 
vadinasi, gyvensiąs skyrimu 
su žmona. Panašus dyka
duoniai tik ir gimdo “sensa
cijas”. Juk tai visas jų dar
bas: puotuoti ir koketuoti.

Sufragistės. Anglijos su- 
fragistės nenustoja piktada- 
riavusios. Pastaraisiais lai
kais pradėjo visur kaišioti 
ir siuntinėti bombas. Poli
cijai jų daugybę suima ir by-, 
los tęsiasi be pertraukos. 
Gyventojai nuo jų nusikrei
pė. Jos Londone išleidžia 
savo laikraštį vardu “Su- 
fragistė”, kurio seniau bu
vo spauzdinama 30.000 egz., 
gi dabar vos pustrečio tūk
stančio. Labai joms prijau
timas nyksta.

Rinkimai Prūsuose. Pe- 
reitoj pėtnyčioj atsibuvo 
Prūsų seiman atstovų rin
kimai. Rinkimų rezultatas 
senobinis ir busią labai ma
žos atmainos atstovuose.

Pavogta brangios valizos. 
Iš eiesorinio Vokietijos 
traukinio nesenai- pavogta 
dvi kaizerio valizi, kuriuod-

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

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

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St. '
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevičia,fc120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavičia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevieia, 2336 S. Oakley ave
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis 448 Leonard St. N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

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

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

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

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

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

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

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

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

HEPflPRBSTfl

Patrūkimą 
ĮKYLĄ)

IKI BIRŽELIO 1-mai
D-ras Flint, c idis patrūkimo specialistas Ch| 

cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma iki Gog. 1 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mūza 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygia 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgj 
dziau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus ft) me 
tu amžiaus, bot szi $10 proga yra ypatingai ski 
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaiui 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, S v. Holland, Ill.
F. Franchiua. 862 Gault St., Chicago, HL 
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556So. State-st.
R. Viortel, 3648 Elmwood-avo.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hol Iso, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-avo.
H. H. Penninger, 1650 Millard-avo.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima , ntempi- 
mus, paslidimas arba virtimus, kosėjimas arba 
cziaudojimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
nuiziniszko didumo ir va Ii-vesti prie užsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig-dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ra«zyk tuoj. Kod 1 kentėti putni imat kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Fliuto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
panedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
netolioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT

vi buvę aptraukti krokodi- 
liaus oda. Valizi buvę bran
gi, bet ir jose brangumynų 
dar butą. Vagilių nesusek
ta.

___ :_______i___________

Baimė turi dideles akis. 
Nesenai Anglijos karalius 
su karaliene Londone ap
lankęs geležinkelių lokomo- 
tivų dirbtuves ir šalia anų 
suimtas nežinomas žmoge
lis, kuris '“intariamai” už
silaikęs ir dar mėginęs nuo 
policijos pabėgti. Pas su
imtąjį atrasta lenktinis pei
lis, todėl jis kaltinamas, kad 
turėjęs blogas mintis kas 
link karaliaus. Beabejonės 
nekaltas žmogus Bus užda
rytas kalėjimam Pas kara
lius šiais laikais baimė tu
ri labai dideles akis.

Bryan kritikuojamas.
Londono dienraščiai ironiš
kai pajuokia ir kritikuoja 
Suvienytų Valstijų valsty
bes sekretorių Bryaną, ku
ris- sumanęs visokius tarp
tautinius nesutikimus išriš
ti tarptautiniame teisme 
Haagoj. Sakoma, kad p. 
Bryan esąs perdaug “ža
lias” ir jaunas diplomatas 
tokius sumanymus kaišioti 
Bmiems Europos politikams- 
vilkams. Nekurie laikraš
čiai pataria Bryanui savo 
šalyj visokius nesutikimus 

-------------------------- ---------.pirmiau “susetliuoti”, o tik 
550 kareivių; nežinia kur J paskui pagalvotu apie ką 
žuvę 3.193 kareiviai.

Nedalyvaus vestuvėse.
Vienoj oficialiai paskelbta, 
kad Austrijos sosto įpėdinis 
nevažiuosiąs Berlynan į kai
zerio dukters vestuves, ka
dangi tose vestuvėse daly
vausią tik “artimesni gimi
nės”. Sakoma, jis todėl ne
važiuosiąs, nes nenorįs susi
durti ten su Rusijos caru.

Karo stovis. Londono po
licija pareikąlayus pas vL 
dūriniu reikalu sekretorių 
McKenna, kad šis paskelbtų 
visoj Anglijoj karo stovį iš 
priežasties sufragisčių pik- 
tadariškumo. Šiais laikais’ 
sufragisčių reikaluose dar
buojasi 500 detektivų ir 
nieko negalfmuyąikti.

Franci j a apsiginklavus. 
Francijos parlamentas di
džiuma balsų užgyi-ė nepa
leisti iš armijos šiemet at
sitarnavusių kareivių ir 
juos palaikai ^Įar kokius 
ištisus metus, kadangi Eu
ropoje pramatoma neramy
bė.

Valdiškas suskaitymas. 
Bulgarijos valdžia oficialiai 
paskelbus apie savo armi
jos nuostolius kare su Tur
kija. Abelnai pražuvo: 330 
oficierių ir 29.771 kareivių;

I sužeista: 950 oficierių ir 52.-

geresnio.

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

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

322 S. STATE ST., 2roFloro
Tarp Jackson-bd. ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

LEWISTON, MD.
K. Vilaniškis P. O. Box 30

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

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

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

NEWARK, N. J. *
V. V. Ambrozavicia, 178 Ferry St.

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St.

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

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

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

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

Ar Skuitei Kada Laikraštį "LIETUVA?’’ 
Gal nežinai kur ja gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčii tr paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svbto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $F..OO, pusei metų $1.00.

Ra Syk adresu:

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

LENTOS 
visokios rūšies del statymo minių taip

gi visokį medžio padailinimai.
Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZIION pard.

4- 4.^.4..;..^4.4.4.4.4.4.4.

* JOHN M. BRENZA f 
f L A W Y E R ?
4- Lietuvys Advokatas 4*
į 46C8 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
•Ė* PHONE DROVER 1$$3

J Atlieku visokius legal is zkus reikalus at- £ 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus.

J* Uz.-iimu vedimu visokiu civiliszku ir v 
J kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 

abstraktus ir padirbu visokias popieras .j.
•J. ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 4* 

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- T 
rio turite kuki leguliszku reikalu, alsi- j, 
szaukito pas tautieti.

4- -j-.j. .j.-j.-j.

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažiorine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivui — Ruimingi kambarini
Marconi beyieline stotis—Geras Valgis

Campanelio — Gegužio 24th 1913
Austrijos.Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į vis is 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už. daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikieluar informacijos kreipkitės 

Uranium Steamship 
Company

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

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

4U2 S. 5th St., Philadelphia, Pa.
Arba pas mus agentus kurio randa

si visur Suvienytose Valetiįose.

8



HumoraSii{SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapiu 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

HUMORAS IR SATYRA, 
kurią, beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir. visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Sninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuoj aus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

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

ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.4.ą.

Nauja Lietuviška | 
+ ♦APTIEO

—......... .......n'!''"...... I'""! =

Aš atidariau naują lietuvišką 
Aptieką. Aš užlaikau Sever s gy- 
duokles. ir geriaušią Trajauką ir
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 5 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynes. Ateikite, persitikrinti. j*

•i- 
+ 
4- 
-5-

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR 1’1 J ANUI

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

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) .......................   60c. t
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ......................................................... 20c.
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ .................................................. 20c.
5. VAI Aš PAKIRSČIAU ..............................   20c. į
6. UŽ ŠILINGĖLĮ ...........     30c. į
7. DOVANOJO (dzūkiška) .......................................................... 15c. t
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .........................................................  15c. ‘
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.................................................. 15c. . '
10. SAULELĖ RAUDONA  ..........................    25c. |
11. LIHGO (latviška) .................................. . .......... ................. 15c.
“Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

Iii

DŽIOVININKAI iSZGYDOMi!!
y

Naujausias išradimas ir tikriausias vaistas prieš džiovą.
į Šis vaistas yra specialis pagamytas iš žolių bei augmenų, kurios
f turi gydančią veikmę ir neturi savyj jokių kenkenčių medžegų. . Pasek-

mingai gydo džiovą, užsiseniejusį kosėjimą,ir visas sunkiausias pinu-
čitj ligas. Kurios gydytojų yra pripažytos už neižgyddmas. Drąsiai 
tvirtiname, kad nieko ant svieio hera Ij'gaus tam vaistui ir gydo geriau, 
negu bile koks kitas šimtai padėkovoniu nuo.ligonių, kurie buvo musųJ
pagydyti. Asmenįs, tos ligos suspausti lai kreip asi i mus, reikalau- ildarni vaistų asmeniškai arba per laišką. Busite pilnai išgydyti. w

Kainą didelio butelio 83. Šeši buteliai už $15. Užsakymai per
pačtą tuoj išpildomi po gavimo mokesties. ...................

THE SANITAS TOHIC MESICIME Co. A

1
4520 S. MARSHFIELD AVE. CHICAGO, ILL.

□

M <] Kada jus 
negalite gau-

į -ti tikrą Rich- 
ter.’s P airi

1 Expeller’j 
r e pas vietinį a-
1 pt.ėkorių, ra- 

syk pas:
! F. M. Richter

& Co.
74-80 Washington St.

NEW YORK.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

■s

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

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

Galvosūkis 15-kos

Taisyklos konteste dalyvaujantiems:
1. Dėk numerį nuo 1 iki 9 kiekvienai! kvadratan, neatkartodamas jo (nedu- 

plikuodas),- kad^sudėdamas kiekvieną pusę gausi 15.
)• 2. Teisingu išrišimą atsiųsk* į 15 dienų.

3. Jaunesni 18 mėtų negali dalyvauti..
4. Laiškų su neaiškiai adresais mes neskaitysime.
5. Atsiųsk teisingą išrišimą, prašydamas mapų ir kitų žinių šiuo adresu:

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, IU.

Telephone Yard* 4527.

J. W. Zacbarewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kurte yra 
atsakantis o visados gausit teisinąs pa
tarnavime. PriosialSiv. Jurgio basu. 
911 W. 55rd St. Tel Yard 5423

GRĮŽTANTIEMS l LIETUVĄ.
Gera proga grlštantlems į Lietuvą 

ingyti ūkį. Parduodame 25 desetinus 
žemės, didelis vaisingas sodnas, ge
ros triobos, su visais gyvuliais ir žem
dirbystės trankiais. Netoli miestelio 
ir geležinkelio stoties. Kauno g. E- 
žerėnų p. Skopiškio v. Kuudzenų s. 
Rašykit.

' Jonas žematis,
* >2 Joseph Ąve. Rochester, N. X- 

08-20-22).

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 apdraudžia gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

.♦ 866 Milwaukee Ave. ?!
* kampas Center Ave.
$ Pasekmingai gydo vyru, mo- tj 
j toru imvalku ligas. Taipgi į 
J paslaptingas Ir kraujo llgaa. t 

Ž Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais X 
A iri nuo 5 iki 9 rak. J
ftAee**<+4rt^*4^4^**tt****

* ’KjSTALIKAS
GEBĄS LIETUVIŠKAS KRIAU0IW,

Siuva visokius rubus. Atlieka, dai
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio Wi- 
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
“Kataliką”.

Jonas Kučinskas,
> 238 Slocum Av*.,

Kingston, Pa.

f F. FRA^K, Aptiakorius į
J 5462 S. Halsted st. arti 55 g. 4 
t Telefonas Drover 2773

MOKffiTIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
A . .

Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningą

DANGUS
iq UI1 ’ Pagal K. Flammarion, parašė

P. BRANDUKAS.

Yra ttio vardu kningą, kurioje aprašoma visos » 
pasaulio slaptybes, visi beribės erdvės kūnai, ko- r 
kius mes nuo žemės matome ir kokių nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos judė
jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 
planetų padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiekvienam 
žmogui. Be to toje kningoje aiškiai ir suprantamai 
pasakyta, kokia ateitis ir likimas laukia musų Že- į 
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj' kalboj DANGUS išleista pir- ' 
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, ' 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas j 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą 
kningą. ’ '

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

Užsisakant tą iudomią kningą DANGUS, rei- 
' kia drauge prisiųsti ir pinigus Money Orderiu arba 
. registruotu laišku. ,
i Tuoj rašykite sekančiu adresu: i
i 1< J. M. Tananevičia, • • ■ • 
į 5249 So. Morgan St., CHICAGO. ILL. B 
i Perkupčiams duodame gerą nuošimtį. I

IN-EXPELLE
ALCOHOL 

EMRICHTER&Co V

STANLEY’S BUFFETAS IR PU1I RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, -• SAVININKAS

Franklin 3972 ‘ 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
i-.' • <į PRĮES2AI MIESTO SALE

Kada busi raicate, užeik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

—' 1 - ' ‘{i ' t t

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
■DaBnTCKaaKNBsaanoraBKraKasMgsBSB

VARICOCELĘ, HYDROCELE r0e peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį n«o Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
* Tas laisvas pąs?ulinimas yįra atviras visiems, kurie praleido didėles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

JOHN COCHINSKY
LAWYER *

Išgydo, kad botum sveikas

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room 1510 

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

Ofiso Tel. Central 1863. 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PL, Chicago, Ill.
—" Gyvenimo Tel. Canal 2662. 4B

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

Plaučiai

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.

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

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

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligą 

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

Dr. ZIN S*183^SCH ICAGO
Valandos: 8 ryto Iki 6 Nedėlioms, 8 ryto iki 4 poĄjiotų.

“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 

Užsieniuose metams S3, pusei metų Si.60

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

DU-KABT NEDELINIS LAIKiUŠTIS

“SAULE”
■ - - isi r .>• . \ a ,

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

'' ■’ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir potnyčla.
•Ill •' >l.i ■

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

AMERIKOJ ų pusei matij
KTIPOPO T fRosijoj ir • Lietuvoj $3.50, Anglį** ■DUUVrVJ [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

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

Pigiau negu kitur.

JAIGU neesi pirkęs 
pas mus dar Siūtą, 

tai ateik ir persitikrink, 
kad pas mus gali gauti

Pirksi ar ne, mes širdingai pa
rodysim-ką tik reikalausi.
Pirkusiems jaigu nepatinka, 

apmainom arba pinigus sugrą- 
žinam.

Sztoras atdaras vakarais: 
Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj, Nedelioj iki piet.

The Bridgeport Clothing Co.
3246-48 S. Halsted St., Olszewskio Bankos name

A. N. Masu lis. Mgr.

Daktaras Wissig SPECIALISTAS 
Iš

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

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

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

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną diena 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- 
vervkn Storo). Phone Canal 3203

Insteigta 1879 m.

Lietuvių Didmiesčio Taupymo Banka .
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis Išrengimas 
Gali aprūpinti kiekvienų > 

reikalavimą.
ATSAKOMYBE

Matoma iš budu ir šlovės 
jos vedėjų.

Patyrimo
Virš 33 metų.į

PINIGINE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti

pelnai vi|š $ 3.800.000
3 PROC, MOKAMA ant PADĖTOS SUMOS. 

STATE B OK OF CHIDAGO 
S.-E. Cor. LaSalle (SL Washington Sts., Chicago

ta*:

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

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

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

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

216 W. Madison St.

9
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American Realization Co.
450 Railway Exchange, Chicago Ill. 80 E. Jackson Blvd. Cor. Michigan Ave.
Galite turėti tokias fermas

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

virtų jos vertes dalį. Gausit tuoj pripažinimų nuosavybės. 
Nieko nereikia mokėti per du’ pirmu metu. Suteiksim jums 
medžiaga pasistatymui namo, tvarto ir kitokių triobesių. 
Suteiksime sūkiai visokių javų ir pagelbėsime parduoti ja
vus. Be talkos butų sunkoku apsieit ant farmos ir jų už
laikyti. Dviejų metų įplaukos, kada reikės atmokėti li
kusių sumų už farmų, turėsi tam reikalui netik pakakti
nai pinigų, bet taip-gi apart šiaip išlaidų liks dar pasidė
ti bankan.

iiiibi m ri3n»a—j——a—a——b———BTAI KIEKVINAM BEĮEINAMA
Nekuomet ir niekur nebuvo ligšiol daromos tokios 

lengvios išlygos ir gali but daroma tik didelių ir turtingų 
firmų, kurios turi didžius žemės plotus, parduoda jų ir 
gali laukti pinigų. Dabartinė išlyga susideda tame, kad 
kompanija tiki į žeme, į jos pardavimų ir į pirkikų. Pir- 
kiko pasiskekimas yra kompanijos pasisekimas.

Oras sveikas ir malonus.
žeme yni pietų-vakarinėj dalyj Georgia valstijos ir o- 

ras yra suiuiiiįištinaiiias vėjais Ttlantikos ir Meksikos už
lajos. Taip, kad ’nėra karščių vasarų, nei šalčių žiemų. 
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 
prisėlygti prie 100 akrų farmos žiemiuose.

ATMINKIT: Farmų išvažiuosime apžiūrėti iš t’bica- 
gos Utarninke, birželio 3 d. Keikės tik kelių dienų farmų 
apžiūrėjimui.

šios išlygos yra prieinamos žmonėms su mažai pini
gų. o jus dirbate dirbtuvėj ir skurstate. TAI ČIA JŪSŲ 
PROGA PRASIGYVENTI. ATEIK. EIK IR APŽIŪ
RĖK BIRŽELIO 3 D.

Mes turime išlygas su kuriomis jus galit uždirbinėti 
daugiau, negu prasiūtai!hinti save ir šeimynų. .Tusų aikai 
bujos ir turės raudonus skruostus. Suteik jiems progų 
augti Dievo šalyj, prasišalinti nuo prikimštų miestų ir 
apsibūti vietoj, kur busi pats sau bosu. . Cla padarysi sa
vo pačių Ir vaikus laimingais ir pasekmingais. ATMINK 
20 gegužio. Kelionės išlaidos neprekiuos. jei pirksi far
mų. kuria kiekvienas ir su mažai pinigų gali ingyti. MES 
JUMS PRIGELBSTAME, 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 ir Division St. Vakarais nuo 7—9 vai.

‘Kataliko’ Spaudos Knygos.
1. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš

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

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
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 buvusią revoliuciją. 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 HIST0RIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina..........50c.

7. .BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui; Pilsi. 57. Kaina 15c.

8. BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningą. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina .;................  $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.

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 
Domieijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, 'vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ....................   50c.

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.

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

15. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini-
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .............  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. Pusi. 158. Kaina 50c.

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

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

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

22. JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 

Pusi. 66. Kaina ............... ...... 25ę.
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.

23.

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

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI-
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c. 
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. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai- juokinga komedija del trumpų .persta
tymų. Pusi. 26. Kaina .........  10c.
LEMENTORIUS. -Lietuvių- Parapijų irto-" 
kyklbms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanaae- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c..

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kviętkau-
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 apsipažį- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina ................................,.............. ..
Su apdarais ............................................. . .

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

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

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

rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman-
ti kninga. Pusi. 216. Kaina................  50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

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

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

36. NAUJA SKAITYMUI KNINGA.
viškoms Mokslainėms Amerikoje.
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ...................... .............
NAUJA KNINGA del Lietuviškų Moksli
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ..................................................
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A . Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 
155. Kaina drūtuose apdaruose ............. 30c.
ITAŠLAluIAI, arba paveikslas iš praeities. 
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina .. . . ............   35c.

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

RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
poyi jįrumpu laiku pramokti anglišką, kai

10c.

26.

28.

37.

38.

39.

41.

50c.
75c.

. 5c.
Lietu-
Dalis

50c.

35c.

bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ............... ...... .. 25c.
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ..............................................  50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo, prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina '.................................................. 10c.
PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ...................................................... 40c.
Ta pati apdaryta ...........   65c.

PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vieną 
lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, ©.'paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 
38. Kainai^ . . s- v. • • v ■. » .

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

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

42.

43.

44.

45

15c. 
arba

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

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

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 arba 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 per jas pažiūrės, 
visada atmins joi> prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio," abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ifclas grupas žmonų, tflobų, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taifU kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viplią savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybei padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žm.ogaųs ir išrodo jau 
ne paveikslu, beS tikru1 atsitikimu.

Mes turime dgbar pardavimo 
gražiausius stereoskopiŠkus paveikslus, 
kaip matote žemiau sutašytus.

•' SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

’Štai ką juose gali pamatyti: 
L Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

JONAS M. TANANEVICr
3249-53 S. Morgan St 

Chicago, IV-

49.

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 alcoholis. 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) 
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata. 
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00.
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje 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.

6) 
Ku- 
bei 
H) 
13)

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

laikų laikanti, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laikąs 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

Mk. 
prie 
904«

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

* ************************
* Telephone Yards 687
I DR. G. M. GLASER, I į
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. * i
J Pranešu visuomenei, kad aš osu*'
* seniausias gydytojas ant bridge- <’
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- Ą-
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet
* ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, *
J moterų, ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas. ’
* *************************

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan st Chicago, II!

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

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

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

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. 
Ištikrųjų, 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 keblumu, 
nuolatinio dažymo, vartojant paprastą plunksnakotį.

Pas mus randasi geriausios ir su paskučiausiais patobulinimais fontaninčs 
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.

■ INCOI. N

$1.50

Kama

$2-75Kama

Siunčiant pinigus adresuokite

Jonas M. Tananevičia

MODERN

Kaina

FILI INC

$2.25

3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
1 Petr. Andrjauskas, pirm., 

r fW 918 — 33rd. St. / 
ll 'iĮT Juoz Szidlauskis vice-prez. 
ik"«'‘ 948 W. 35 Place <
l Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzi’wski, Fin. Sohr., 

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

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

2118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV, 

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelblnin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA.

Jurgis Ažls. Pirmininkas. 
13 Collins Str., 

.Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str., 

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

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

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

DOMAI SĄNARIAMS G. D. L.'k.” 
VYTAUTO ANT TOWN OP LAKE.

Sąnariai kitų parapijų ir kitų mies
tų turi prisiųsti kunigo- paliudijimą a-* 
pe velykines išpažinties atlikimą. ’’

VI. šarką, rašt.
4525 S. Wood St., Chicago, Bl.

(21-22)

Pdiėškau brofto®SBSfislovo Paškaus.
Paeina iš 
nų miest.

B<jx487

IT

TĖMYKIT NARIAI.
Šv. Mateušo dr-stė laikys savo mė

nesinį susirinkimą nedėlioj gegužio 25 
d. šv. Jurgio salėj. Sąnariai tari pri
būti. Neužsimokėjusieji turi užsimo: 
keti. ‘

N, Overlingas, rašt,

PASARGA: <<UX korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko’’ Redakcija 
neatsako ’

Kauno g. Šiaulių p. Kuržė- 
Adr.:

Po rus, '•
andergrift, Pa.

Paieškau švojkejįo Juozapo Tiknio. 
Paeina iš Kaum>’*g., Šiaulių p., Grud: 
džių p., Raudiškių k. Gyveno Big Bay, 
Mich. Turiu latą 
..; Z.
360 E. Garfield
; <21)

reikalą.

Chicago, HI

Paieškau dėdės -R 
dviejų pusbrolių K 
Kžikščiohų.

Nuo administracijos.
“Kataliko“ išleistuvėj randasi 

bai svarbus laiškas iš Lietuvos su 
kiu_ adresu:

Mr. Juzapas Sawiskis, 
3249-53 S. Morgan St. Chicago,

la
to

III.

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

;• WILKE-BARRE, PA.
‘i J. Laukis, Pirmininkas,

M ’ ; 425 S. Grant St.
J. Ažįs Pagelbininkas,

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

141 Park Avc.
P. Aeeviče, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

Draugysčių Reikalai

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

J. Polekas, rašt. įj
4608 S. Wood St.

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

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto“ Paskolijimo ir Budavo

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

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

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

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

yra 
yra

ADMINISTRACIJA L. I. U.
KLIUBO. ’

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

PA.

per-

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

Stnis. Stonevlee, Vlce-Prez,
■ ■ ‘ 858 — 33rd. St
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,.

3245 S. Morgan St., 
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas,

918 — 33rd St., 
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.
gV.M YKOLO ‘DR-STĖS WILKE8- 
BARRE, PA. ADMINIST ’-ACIJA.
Bilvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

į 34 Lojįen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1 m 

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

425 S. Grand St. 
Juozas šnipas, Kasierius, 

k 386 New Grove St.

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash

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

Sustok ir Perskaityk- 
DIDELIS PIKNIKAS IR ElCŪRSI- 

• 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, Ill. Puiki 
Lietuviškas Muzyke

Kviečiam visus lietuvius brolius ir 
seseris atsilankyti ant musų Iškilmin
go PIKNIKO, kokio dar iš Chicago 
nebuvo, tai-gi męs norėdami ir sek
dami kitas tautas, paėmėm toliaus 
Daržą ir nusamdėm Exkursion Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris mu
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 būs už
tektinai, karuose niekas jūsų neap- 
voks nei suspaus, taigi, kurie mylėsi
te tokį graži) laiką praleisti ir švie
žiu oru pakviepuoti, teiksities pasi
rūpinti tlkietus 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 18-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Ilgaudas; ant West 
pusės: J. Bagdžiunas, Z. Mickeviče ir 
Vilijos Co.; aut Nort pusės. P. M. 
Kaltis ir M. Vabalas; Cicero, III., F. 
Golubickl ir pas Draugysčių narius.

PASARGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo- 
ti šiteip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Saidės, tas Elaveiteris stos ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenčraus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western Ave., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield Ave. 
išsičenčiuos ant Garfield Park Brenčiaųs, 
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 1-mą 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 25c YPATAI. Ilgas pasivažinėjimas, 
30 myl. iš Chicagos. Užprašo visus,

KOMITETAS.

o Spakausko irs 
imiero ir Jono 

Visi Suvalkų g. Vilka
viškio p. ir gm. Dėdė Naujininkų i., 
pusbroliu Gelvių k. Adr.:

Jonas Spakauskas.
1110 Buchanan St, Rockford, Bl.

(21)

Paieškau, Frančisku Rupšlauki, iš 
sodo Lileikenu, ir Antana Stubri, iš 
sodos šveisčių, abu Tenenių parapi
jos, Reseiniu Apskričio Kauno Rady
bos, Meldžiu kreiptis pas:

Juozapas Tutlis,
4600 S. Marshfield Av., Chicago, Ill.

■ ■ (21-22-23)

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA! .

PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’S 
(CICERO, ILL.) LABAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VIDŪRMIESTELYJ. NA
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNŲ. PAR- 
ŠIDUODA ANT LENGVŲ IŠMOKESČIŲ.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL..

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

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

su pakinktais
Abu arba po

Co.

Parduodamas lotas, geroj vietoj ar
ti Lietuvikas Bažnyčios, ant 49 Ct. 
Cicero, Ill. (Grant Works) parsiduo
da už nužeminta kalną, nes savinin
kui reikalingi pinigai del naujo biz 
uio.

Norėdami platesnių žinių, kreipki
tės laišku ar ypati^kai adresu:

Alois K. Baltuszis
S27- 33 Place Chicago, Ill.

PARSIDUdDA.
Puikus vargonai; Migiai. Gera proga, 

norinčiam ingyt y argo nūs. Kreipkis.
M. Ktiškis,

3415 Auburn Ave.,‘ ‘‘ Chicago, Ill.
(20-21-22) ‘ -'/j

Parsiduoda grosernė ir bueernė ge
roj vietoj, ' lietusių tipgyvčntoj. Va
žiuoju į Lietuvą/toįgl.Įparduodu.
928 W. 33rd St., ! Chicago, Hl.

yra
yra

iš-
Na-

APVAIKščIOJIMAS.
Dr-stė Garsus Vardas Lietuvių ant 

Town of Lake rengia apvaikščiojimą 
paminėjimui 5-kių metų gyvavimo. Bus 
dainos, prakalbos deklemacijos, šokiai. 
Atsiliks gegužio 25 d. Prasidės 2-toj. 
vai. po pietų. Davis Square parke ir 
eis in corpore j Slavia svetainę ties 
47 g. ir Winchester avė, kur bus pro
gramas. Visi lietuviai kviečiami at
silankyti.

Parsiduoda drapanų'..krautuvė (<įry 
good store). Biznis išdirbtas;

? C S. jjaugela, -c- ■
3317 Auburn Av. Arti liet. šv. Jurgio 
bažnyčios. ! • -

21-2-3) : B t' ' ”

Parsiduoda salimas gąroj vie£oj, lie
tuvių apgyventoj. Moteris serga, va
žiuoju ant farmų todėl parduoda. Pi
giai.

KOMITETAS.

Sim. šliužas,
1825 S. Halsted St., Chicago, Ill. 

(21-22-23)

2200.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 

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

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

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

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

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

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

New Grove St.

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.

TEATRAS IR BALIUS.
“ANIOLŲ SARGŲ“. Vienintelė 

Lietuvių vaikų draugijėlė Chicagoje, 
subatoj, gegužio 24 dieną, 1913 Mel- 
dažio Svetainėj, 2242 W. 23rd Place. 
Stato scenoje dviejų veiksmių komedi
ją “Į MOKSLĄ” Pradžia 7:30 vai. 
vakare kaina tikietų suaugusiems: 35c 
ir 25c, vaikams 10c.

Lošimą atliks “Aniolų Sargų“ drau
gijėles nariai. Lošimui pasibaigus “A- 
niolų Sargų” mergaičių choras sudai- 
nos apie dešimtį sutartinų lietuviškų 
dainelių. Taipgi bus soliai, 
cijos ir kalbos.

Galiausiai bus dalinamos 
Dovanas gaus tie mokiniai, 
sižymėjo lietuviškos kalbos 
mu.

šita draugijėlė meldžia iš lietuviš
kos visuomenes paramos ir užuojau
tos. Su pagarba

KOMITETAS.

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

Jacob CzasZewicz,
(20-21-22)

deklema-

dovanos, 
kurie at- 
pamylėji-

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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 ant apvaikščiojimo 50c bausmės;

V._ šarka, rašt.
VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.

L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
tonas Klimas, . Pirmsėdis.

1853 W. 45.St. . :
Vincas Petkeviče, ^Pagelbininkas.

4403 S. Honore St.
V. Šzarka, Prot.

4525 So. Wood St.
K. Ciapas, .Fin.

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, 
, 4514

K. Trakšelis,
; 4757

L. Bonevičia,

(20-21)

Tarptautinis programas ant tyro oro. 
v Nedėlioj, 25 gegužio ant Davis 
Square, 45 gat. ir Paulina gat. atsibus 
didis tarptautinis programas. Prasidės 
3:10 po pietų ir tęsis iki 10:55 vai. 
vakare. 8:55 vai. vakare dainuos šv. 
Cicilijos choras lietuvišką tautinį him
ną.. .... ...

Rašt.

Rašt.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas.
S. Paulina. St. _

Gvardijos maršalka.
1849 W. 45 St,

Ii Labanauskas, Karūnos nešėjas.
4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENTJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
'J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3z49 S. Morgan St. 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tH St. .
ADMINISTRACIJA DR-STĖS 

JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 

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

- 3325 So. Morgan St. _
Jurgis Sereika, Prot. Rašt., 

3221 .Illinois Court.
Jonas Kazukauskas, Fin, haet., 

Jonas Zylvitis, Išdininkas, 
841 W. 33 St.

ŠV.

TĖMYKIT NARIAI.
Šv.- Juozapo dr-stė L. ■ M. ant Town 

of Lake iš priežasties apvaikščiojimo 
nedėlioj turėsime subatoj, gegužio 24 
d., 7:30 v. v. šv. Kryžiaus salėje su
sirinkimą. Są nariai ir kandidatai 
kviečiami pribūti. Bus ■svarstomi 
svarbus reikalai. •

J. J. l'oiekas. rašt.
Sąnariai šv. Juozapo dr-ste L. M. 

privalo siigirinktijį salę šv. Kryžiaus- 
nedėlioj, -gegužio .25 d. Imoj vai. po 
pietų sii dr-stčs ženklu ir pirštinai
tėmis. Dalyvausime apvaikščiojimo ir 
metų dr-stčs Garsus Vardas Lietuvių 
gyvavimo sukaktuves. Už nepribuvi- 
mą 50c bausmes.

J. žalandauskis, pirm.

REIKALINGI
REIKALINGAS, 

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

M. J. TANANEVIČIA, 
670 W. 18th St.

Reikalinga — 20 merginų sortuoti 
atmestas pbperas; Pastovus darbas. 
Gera alga. Adr.:

Western Paper Stoęk Co.
1456 Indianan Ave.,

PAIEŠKOJIMAI.

TĖMYKIT NARIAI. *' ■*• ’'
Šv, Stanislovo Vysk, ir Kauk., dr- 

stė pagal nutarimą dalyvaus 5 metų 
sukaktuvių apvaikščiojime dr-stės 
Garsus Vardas Lietuvių. Visi nariai 
privalo pribūti nedėlioj 25 gegužio 1- 
moj vai. po pietų į Davis Square salę, 
45 ir Paulina St. išten eisim apvaikš- 
čiojiman. Už nepribuvimą bausmė pa
gal įstatus. Pribukit su dr-stė ženklu.
ir baltomis pirštinaitėms^

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

Dominikas Mikolaitis, 
535 t— 6fti St. ■ ■ ' -'?■ Oshkosh, Wis.

Paieškau draugo Petro Dainausko. 
Paeina iš Suvglkų g.. Seinų p. Seirijų 
gm., Domeniškių k. Turiu svarbų rei
kalą. Adr.:

M. Cesnavičius.
12 Hubbard PL į Chicago, Ill.

TEMYKIT.
“KATALIKO“ išleistuvej randasi 

laikai senkantiems adresatams. 
Rodovicz John 
Rostkowski Bolesl. 
Viezelis Bolesl. 
Waičiulis Ant.
Karpus Jurgis 
Wenckus Stau. 
Zileviczaite Agi 
Leonaitia Juoz. 
Leskauskas Ant. 
Ąmbutovich Juoz. 
Adašunas Jonas 
Baranausku Antanu 
Bagdanavicei Antana 
juozaiciene A. 
Juškevicia Ana 
Jenelevski Antanu 
Jozaitis Barbora 
Jatuliče Johaną 

. Jočaite Martha
Januškevičiūte Marijona 
Kavaliausku Alex 

., Kasinskas Napol.
LongondaS Juoz. 
Liubinas Silv. 
Leliunu Antanu 

.Miliauskaite Uršule 
’ Paškus Antanas 

Pužausku Antanu 
Rapainis Juoz. 
Sanvaitis Nepol. 
Staras Jonas Registeris 

Šimkus Zuzanna 
Šimaitis Juoz.

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

*
į Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj
3 Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas
* taip negali iszmokint niekur kitur.
* PROF. JULIUS SILSKO
S 1843 S. Halsted St. Chicago,
5 Ntio 9 ryto iki 11 va Phone Canal

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, B’wo Step Ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj

* 
*

* * 
* _ * 

*W**********4-l-************
, Ill.

Canal 3762

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), p kas išsirašys “Kat.“ ant 
dviejų metų už 4 dol. tam gražiai ran
koms nupiešiu jo paties didelį paveik
slą arba duosiu popierių laiškams ra
šyti su jo arbo kito fotografija. Dėl 
informacijų galite kreipties laišku į- 
dėdami krasos ženklelį už 2c. adresu 

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

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos

$

Moksleivių Vakaras
PABENGTAS

S. L. B.-K. M. A. VALPARAISO, IND.
2 ROS KUOPOS.

Nedelioj, 25 d. Gegužio, 1913 m
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 

32 PI. ir Auburn Ave.
PRADŽIA 6 VAL. VAKARE.

Nesiveluokite nes programa prasidės viršminetu laiku.

Inžanga 50c ir 25c ypatai.

Programas bus vienas iš puikiausių, nes bus kalbos, Ąrialogas, 
dainos, šv. Jurgio parap. choras, s do dainuos p-nia M Janušauskienė, 
pianų skambinimas. Po programui bus šokiai ir skrajojanti krasa. 
Dėlto, lietuviai ir lietuvaites, esate kvečiami atsilankyti kuonoskaitlin- 
giausiai, o užtikriname, atsilankę nesigailėsite.

Pelnas vakaro eis fondan “MOKSLEIVIO”, kuris yra S. L. R. - K. 
M. A. organu.

Muzika po vadovyste p. J. Rakausko.

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORIC* APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

$1

f®

©
S 
$

ANT BANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, i maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tanąnėvičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švari'} 
ir sanitariškų kambariu at 
■sušaukite tuojaus į
.. J. M. Tananevicz Bank

■ 3249-53 So. Morgan St.

Tarpdenis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

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

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

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

Kainos
$34

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

ir ruginę degtinę, o cglaral tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, dėlę! veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA 
936W. 33rd 8t. Chicago.

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertos. 
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 savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TANANEVICZIA
3 49-53 8. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeikų Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

^istoriškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.0°
.. AUDEKLO .. $1.25

B

ANT RĄNpOS.
Ant išrandavojimpį^eraš -Storas bu 

černėj ir grocernej, ti'uo seniai išdirb 
tas, per 20 metų biznis, lietuvių ii 
lenkų apgyventoje vietoje. Atsišauki
te pąš; A. Chelewski,'3301 So.. Morgajr 
st, Chicago, III r<:-3 
,■•.'■ (20-21)

TĖMYKIT LIETUVIAI!
’ Atsidarė pirmoj. Jįįę’rfdš" barzdasku- 
tyjcla (barber shop),; ,tpo No. 1713; 

’Grund avė., Chicitgpj 411. Užkviečiamc 
Visus lietuvius aFšllankj’ti apsikirpti 

■ir■’ apsiskušti. 'j ■ į. ■ ici ■_ , ■... . .Jonas Jankus 
;■••': t___ :-----------—r>-. - .‘'HtO 1’.

DOMAI LAIVAKORTES: 
»*(Šifkartes JpyPERK AN - !

^NekuriuosailenUų laikraŠ 
Mudse buvo p^garlinta,, kad 
laivakortės atpigusios. Lie
tuviai nepatemiję ’ tarp ko
kių miestų atpigo, pirkda
mi reikalauja'.ttž numažin
tą kainą ir esti neužganė
dinti, jei to negauna. Atpi- 
gd tik tarpSuvienytų 
Valstijų ir Austrijos ir 
miestu Triest, kur niekas 
iš: Lietuvių nevažiuoja. Mū
siškiems pasilieka ta pat? 
kaina, ty. $34. per vandenį

Tananevicz Savings Bank

DEL REKLAMOS 
AUKSINIS LAIKRO

DĖLIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

tarp musų žemaičių 
Suvienytose Valst. ir 
į Kanadą vysai dova
nai 100. prepuikių, lai
krodėlių- 14 karatų auk
so išpilditų ir ant 20 

- metų gvarantuotų. Ra
šykit dar šiandien ir 
atsiųskite 12 centų 
štanripų ant persiuntimo 

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

************************** I 
I dR. O. C. HEINE ij 
£ DENTISTAS *
S Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 3 
.v Ofisas viršuj Aptiekus S 
įf 15 metų vienoje apygardoje. į 
*****»*»**^^

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

Lai buna lengva jam šios ša
lies žemelė.

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

Perkupčiarns duodame gerą nuošimtį

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia
3249- 5 So. Morgan St CHICAGO, ILL

nCETMKc

MUman & SleinBach
^1859 W. Chicago Ave, 
*6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS
mm

11
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Kol kas teturi apie 80 knin- 
gų. Kningos. daugiausiai es
ti pas dr-jos narius. Mėne
siniuose susirinkimuose 
kningomis nariai susimaino. 
Dabar iš Lietuvos jau išra
šyta kningų už $20.

Urnai dr-ja tikisi galės 
pradėti spartesnį judėjimą 
visoj Chicagoj ir apylinkė
se.

Dabar jau šion draugi- 
jon priguli daug gabių jau
nikaičių. Su pasisekimu lo
šia teatrus. Rudeniop dr-jos 
lošėjai-mylėtojai loš dviejų 
veiksmų dramą “Smuklė”, 
kuri eina nuo No. 41 “Vil
ty j”.

Garbingas veikimas ir sek
tinas pavyzdis.

Ant Town of Lake, gegu
žio 11 d. atsiliko vienas gra
žiausių ir linksmiausių ba
lių. Tai buvo surengtas 
Blaivininkų dr-jos. Jau iš 
to aišku, kad jokių svaigina
mų gėrimų nei pauostyti ne
galėjo būti. Prie puikios 
muzikos kuoguviausiai šok
ta ir linksmintasi nuo šir
dies .Buvo įvairių žaidimų. 
Buvo gražiai pagamintų 
užkandžių, lengvų gėrimų, 
šaltakošės (icecream), sal
dainių ir kitokių gėrybių. 
Linksmaus, gražaus jauni
mo buvo pilnutė svetainė. 
Nors inžanga tebuvo 25c. 
asmeniui, bet gryno pelno 
dr-ja turėjo $50.

Iš to vakaro daug ko ga
li musų visuomenė pasimo
kinti. Pirmiausiai aišku, 
kad geriausiai ir nuošir
džiai nevien galima be svai
ginamų gėrimų pasilinks
minti, bet kad tiktai be al
koholio tegalima ištikro 
linksminties. Antras daik
tas paaiškėja tas, kad balių 
rengėjai nei kiek nemažiau, 
pelnija, nepardavinėdami 
svaiginamų gėralų.. Kuo- 
daugiausiai lietuviai turi 
atkreipti savo domą į tai, 
kad baliai ir kitokie visokie 
vakarai atsiliktų be svaigi
namų gėrimų.

Nesenai teprasidėjo pas 
mus blaivybės judėjimas. 
Ir tas darbas tebėra dar, 
taip sakant, gemale. Bet 
tas judėjimas jau prasidėjo 
ir jis nežus, nežiūrint į tai, 
kad kliutįs yra begalo di
džios. Paėmus Blaivybės 
dr-jos vedimą gerbiamam 
kun. Antanui Briškai, ji 
pasidarė gyvesnė. Prieš du 
metu Chicagos Blaivybės 
dr-jos kuopa teturėjo apie 
38 narius. Ir tai susidėjo iš 
bobelių—moterėlių. Dabar 
ši kuopa, ačiū kun. A. Jlriš- 
ko darbštumui, turi virš 165 
narių pilnų blaivininkų. 
(Tarp jų yra daug gražaus 
Jaunimo. Dr-ja laiko savo 
susirinkimą kas pirmas pa- 
nedėlis kiekvieno mėnesio. 
Apart dr-jos reikalų svars
tymo ten esti paskaitos apie 
girtuoklystę. Kiekviename 
susirinkime prisirašo po ke- 
liatą naujų narių. Susirin
kimai atsilieka šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Prasideda 
septintoj valandoj vakare. 
Dr-ja turi savo kningynėlį.

Tananevicz Savings Bank
3249=53 S. Morgan St

Del priežasties sutrumpinimo valandų musų 
Bankoj, nutarėme permainyt nuo 25 dienos 

Gegužio | May [ 1913 m.

BANKOS VALANDAS:
Utarninkais, Ket vergais ir Suba tomis: 

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

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vak vak.
Nedėliomis: nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

J. M. Tananevicže, Savin.p

$3.00 metams

$100.000.00

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

Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie. \

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

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.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
mo nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

KATALIKAS

Margas vakaras.

Raštininke,

Chicago, Ill.

di*

Berniukų ir mergaičių ren
giamas didis vakaras.

Ateinančio j subatoj, ge
gužio 24 d., Meldažio sve
tainėj Aniolų Sargų drau
gijėlė rengia didį ir dailų 
vakarą. Bus lošta dviejų 
veiksmų graži vaikų kome
dija. Apart lošimo Aniolų 
Sargų choras sudainuos 
daug gražių dainų. Bus de- 
klemacijų. Kalbės d-ras A. 
K. Rutkauskas. Galop bus 
dalinamos dovanos genes
niesiems mokiniams bei mo
kinėms. Lietuviška visuo
menė privalo šią draugijėlę 
užjaust ir remt. Lai bus tai 
išreikšta skaitlingu musų 
atsilankymų tan rengiama- 
jin vakaran. "

Ateinančio j nedehoj, ge
gužio 25 d., švento Jurgio 
salėje atsiliks Moksleivių 
Vakaras.. Rengia S. L. R. 
K. M. A. 2-j i kuopa iš Val
paraiso. Visuomenei plačiai 
žinomas Valparaiso. Ten y- 
ra stipriausia lietuvių mok
sleivių Amerikoje gusta. 
Valparaisiečiai lietuviai se
nai jau atkreipė į save sve
timtaučių domą. Atsiliepi
mas apie juos pateko jau tr 
rimtan anglų laikraštin. 
(Žiūrėk žemiau ištrauką iš 
“The Daily News”).

Valparaisiečių rengia
mas vakaras bus margas, 
margesnis už genį. Šitai kas 
bus — kalbos, trialogas, 
dainos, piano skambinimas, 
šv. Jurgio parapijos choras, 
dainuos p. M. Janušauskie
nė, žaismės, šokiai. Pelnas 
eis “Moksleivio” naudai. 
Atsilankykim skaitlingai..

Šv. Onos dr-jos vakaras.
Nedėlioj, gegužio 18 d., 

šv. Jurgio svetainėj atsibu
vo šv. Onos dr-jos vakaras. 
Lošta dvi komediji — “Ne
pasisekė Marytei” ir “Gu
miniai Batai”. Kadangi lo
šėjai ir lošėjos buvo iš tų, 
ką nedažnai pasirodo ant 
scenos, tai šiokios tokios 
netobulybės matėsi ir galė
tų but patėmyta; bet apla
mai imant, abiejų komedijų 
lošimas nusisekė gerai. Vi
suomet lošėjų nusisekimas 
arba nenusisekimas daug 
priguli nuo žmonių svetai
nėje užsilaikymo. Kiekvieną 
lošėją suerzys ir atims jam 
energiją lošti netikęs susi
rinkusiųjų užsilaikymas. 
Lošėjai tobulinasi kartu su 
publika. Taigi ne vien svar
bu nurodinėti lošėjų neto
bulybes, bet ir susirinkusių
jų. Minėtos dr-jos vakare 
susirinkusiųjų užsilaikymas 
toli gražu nebuvo pagirti
nas. Marmėjimas, ošimas, 
patėmijimų darymas, vai
ki! bėgiojimas tęsėsi veik 
viso perstatymo metu. To
kias savo ydas mes priva
lome kuogreiči ausiai ištai
syti. Scenos tobulybė prigu
li nuo partero tobulybės — 
geras lošimas priguli nuo 
gero susirinkusiųjų užsilai- 
kyymo.

Žmonių vakaran buvo at
silankę nepaprastai daug 
Lošimas prasidėjo savu lai
ku ir todėl užsibaigė anksti. 
Jaunimas apsčiai turėjo 
laiko iki soties atsišokti. 
Muzika buvo musų gabaus 
artisto p. Sarpaliaus. Grojo 
daugiausiai lietuviškus šo
kius.

Anglų laikraštis apie lietu
vius.

Šitai kas tilpo apie lietu
vius anglų laikraštyj, Chi
cagoj einaničiam, “The Dai
ly News”, gegužio 15 d.

Iš svetimtaučių lietuviai 
yra skaitlingiausi Valparai
so universitete. Šios tautos 
žmonės yra gubųs ir, gavę 
progą siekti prie apšvieti
mo, uoliai griebiasi mokslo 
ir trumpu laiku pastoja 
moksleiviais. Nekurie jų 
rengiasi prie medicinos, ki
ti prie advokturos, dar kiti 
prie įvairių profesijų.

Šie žmonės taip karštai 
siekia prie apšvietimo, kad 
rizikuoja papult kalėjiman 
daug metams, kuomet aplei
džia savo tėvynę, kad ateiti 
Amerikon, kur mokyklų du- 
rįs jiems yra atvertos.

Turėjau laimikį aplanky-

tf šidj įstaigoj jų dr-jos su
sirinkimą ir ypatingai pa- 
tėmijau jų rupesnį pagerin
ti savo padėjimą ir visų pa
kelti dorišką stovį.

Pilnai pripratę i prie mu
sų būdų ir išauklėti musų 
mokyklose, jie stos gerais 
piliečiais, stovės už teisybę 
ir visuomet bus pasiruošę 
pasmerkti neteisybę.

Taip atsiliepia apie lietu
vius anglas, vardu M. E. 
Oxley.

Piktadarystė jauno lietuvio.
Ketverge, gegužio 15 d., 

Kensingtone liko papildyta 
vieno jauno lietuvio bjauri 
piktadarystė. Tai atsitiko 
Valasko namuose. Auka kri
to jo aštuonių metų sūnūs, 
Algirdas. Į Kazio Valio 
kambarį inėjo trylikos me
tų vaikas, Pranas Buginas. 
Ant stalo rado užprovytą 
revolverį, pasiėmė jį, suti
kęs Algirdą, atkišo revolve
rį ir sušuko “hands up”. 
Tasai pasakė: “I don’t ca
re”. Tuomet spragtelėjo re
volveris ir vaikas gavo ku- 
lipką pilvan. Valaskas sua- 
reštydino K. Valį, kurs už 
$1.200 parankos liko paleis
tas. Šovėjas sėdi cypėj. Nu
kentėjusiam vaikui tuoj bu
vo padaryta operacija, bet 
kulipka buvo patekusi žar- 
nosna ir nebuvo galima 
rast; vargu bau išliks.

TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

8 $ $

ananevicz Savings
Norėta apvogti lietuvį jubi- 

lierių.
Apie dvyliktą valandą 

jraeitos nedėlios vakare kė
sintas! apvogti lietuvio ju- 
ulieriaus, P. K. Brucho, 
krautuvę ties Bo. Morgan 
ir 33 gat. Skamptelėjo lango 
stiklai, bet tuom pat laiku 
automobilium parvažiavo 
krautuvės savininkas. Va
gilius suspėjo pasislėpti. 
Langas lėšuos apie $120.

BANK
Jonas Tananevičia, sav.

Ghloatjo, III
Aušros dr-jos susirinkimas.

Subatoj, gegužio 24 d., 8 
valandoj vakare, “Aušros” 
svetainėj atsiliks 1 kuopos 
susirinkimas. Bus duota 
kuopos veikimo atskaita, 
atsiliks valdybos rinkimai 
ir bus atlikti kiti reikalai. 
Geistina, kad visi nariai 
pribūtų.

Nelaikykit pin’gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j šitų Bankų, tai žinosi kad gauni už juos procentų 
ir laikai saugioj vietoj.

Aušros dr-jos mokykla.
Gegužio 26 d. prasidės va

sariniai “Aušros” dr-jos 
vakarinės mokyklos kursai. 
Bus anglų kalbos, aritmeti
kos ir .lietuvių kalbos sky
riai. Visi norintieji arba 
tik manantieji mokytis, at- 
silankykit tą dieną, o išgir
sit pilną paaiškinimą apie 
mokslo skyrius.

Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus MorgičiusVaikas sudegė.
Andriejaus Rimkaus na

muose, po No. 1826 So. Hal- 
sted gat., gegužio 13 d. at
sitiko baisi nelaimė. Moti
na, palikusi trijų metų kū
dikį bemiegant, išėjo krau
tuvėm Pabudęs vaikas ir ra
dęs degtukų, /pradėjo jais 
bovytis. Užsidegė drabu
žius ir klykdamas bėgiojo 
•kambaryj. Bobaržydė įsi- 
briovė į kambarį ;ir pradėjo 
gesinti drabužius. Bet jau 
buvo pervėlu. Vargšė žydė 
skaudžiai apdegė rankas. 
Vaikas dar išgyvenęs ligo
ninėj apie 10 valandų, mi
rė. Reikia patėmyti, kad ap
linkui visur buvo lietuvės 
ir nei viena neatbėgo pagel- 
bon. Čia pat buvo ir rubsiu- 
vių darbavietė, bet ir tie, 
gal nenumanydami vaiką 
nelaimėj esant, neatėjo pa 
gelbon.

Saugiausias pinigų jdejimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit | musų Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu

Iš Europos 34,00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

$
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