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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU RYMO K JAUKU AMERIKOJEN

XXVIII SEIMAS
Atsibus mieste Brooklyn, N. Y., Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 1913 m.

“Kataliko” redakcija ir išleistuve sveikina visus Gerbiamuosius Seimo Delegatus, velydama kuopasekmingiausiai suvažiavus pasidarbuoti Susivienijimo ir visų brolių lietuvių katalikų la
bui. Tarpe Gerbiamųjų Delegatų tegu nebūna asmeniškumų, tegu visus vienon krūvon suriša meilės ir broliškumo ryšys ir tegu visi tariasi taip, kaip kuriam liepia sąžinė, nes Seime apkalbama 

ne vienatos, bet visuomenės gerovę.

Bukite pasveikinti, Gerbiamieji Delegatai!

XXVII1 Seimo Delegatams.
Birželio 3 d. š. m., ty. pra

ėjus kelioms dienoms, Broo- 
klyne, N. Y. prasidės S. L. 
R. K. A. 28-tas metinis sei
mas. Seiman suvažiuos, ra
si, arti šimto delegatų iš vi
sų artimesnių ir tolimesnių 
lietuvių kolionijų. Toks de
legatų suvažiavimas sei- 
muoti yra svarbus organi
zacijai momentas, kadangi 
tuo metu yra bendrai išriša
mi įvairiausi organizacijos 
reikalų svarbus klausimai. 
Gi tų klausimų tokioj skai
tlingoj organizacijoj yra 
daugybė. Tai pomirtinių 
skyriai, tai pomirtinių iš
mokėjimą, tai vėl nauji 
visokie klausimai ir kitokie 
reikalai.

Tie visi dalykai Gerbia
mųjų Delegatų sutikmiai 
turėtų but apkalbami, ap- 
svarstomi ir nustatomi kaip 
kokie reguliatoriai, sulyg 
kurių visos kuopos, kaipo 
koks mechanizmas, krutėtų, 
judėtų ir išvien darbuotųsi 
savo organizacijos gerovei.

Bet kad tasai to mecha
nizmo krutėjimas neapsis
totų ir nediltų, yra reikalin
ga netik Seime delegatų ge
ri norai, kad Susivienijimą, 
padarius skaisčiu ir tvarkin
gu, bet pridera tam tikslui 
išrinkti ir viršininkus, orga
nizacijos šeimininkus, kurie 
moka ir nori išeivių labui 
darbuoties ir juos pritrauk
ti vienybėn, po viena katali
kiška vėluva.

Juk -atsimenam tuos lai
kus, kuomet Sus-jimo prezi
dentu kelis metus iš eilės iš
buvo vienas Pennsylvanijos 
kunigas, kurį “Milukiados” 
autorius pavadino “plikiu”. 
Tasai kunigas musų organi
zacijos prezidentu išbuvo 
kelis metus nieko jos labui 
neveikdamas, o tečiau jo ar
timesni draugai jam už or
ganizacijos pinigus pirkinė
jo medalius ir liepė nariams 
jį garbavoti, kaipo kokį at
sižymėjusį veikėją.
' Reikia atminti, kad Susi
vienijimo centro valdybon 
nepatektų karikatūros, ty. 
tokie žmonės, kurie ntyli tik 
“cinais” girties, bet ku

riems organizacijos būvis 
yra visai svetimas daiktas.

Užvis labiaus reikalingas 
naujas prezidentas, naujas 
sekretorius ir kiti valdybos 
nariai.

- Antras svarbus klausi
mas, tai Susivienijimo or
ganas. Organas Susivieniji
mui turėtų but siela, iš kur 
organizacijai plauktų viso
kios dvasios malonės, bū
tent plati agitacija, nuose
klus raštai organizacijos 
reikaluose, iš kurių tai raš
tų kiekvienas narys turėtų 
sau dvasinį peną ir nerei
kalautų tokio peno ieškoties 
kur šaliniais.

Gi musų dabartinis “or
ganas”, “mylimasis” 
“Draugas”, ar atlieka or
gano priedermes? Ar jis 

1 ‘nuo savęs, kaipo organas, 
agituoja Susivienijimo la
bui? Ar turi iš jo kokią, 
nors naudą organizacijos 
nariai ? Tiesą pasakius, 
“Draugas” tuomi visai ne
užsiima ir nemano užsiimti, 
kadangi jo vedėjai stato 
“Draugą” rimčiausiu ir in- 
telektuališkiausiu Ameri
koj laikraščiu, vadinasi, jam 
toli gražu rupinties lietu
vių prasčiokų reikalais. 
Jam, kaipo “rinitam” lai
kraščiui, pridera tik su ci- 
cilikais vesti polemikas ir 
atkasinėti jau senai pamir
štus ten kokių socialistų 
svajotojų raštus. “Drau
gui” rupi nuosavas labas, 
tai kur-gi čia jis rašys ko
kius ten prastus daiktus, 
ypač dar apie tokį varguo
lėlių žmonių Susivienijimą, 
kurį jis -ir be raštų ir be 
jokių agitacijų gali valdyti 
ir primesti tai, ko liaudis 
visai nenori ir kuo bjauri
si.

Reikia žinoti, kad “Drau
gas” yra leidžiamas kunigų 
Bendrovės ir jis yra ne liau
dies, bet kunigų Susivieni
jimo organas. (Bet kadangi 
vieniems kunigams jis leis
ti neapsimoka, nusibosta 
tankiai mokėti nepriteklius, 
tatai skverbiasi į svietiškas 
organizacijas, idant iš anų 
sau turėjus šiokį tokį pelną

be jokio iš savo puses pasi
darbavimo.

Ir tame reikale jam nepra
sčiausiai sekasi rinkti pus- 
dolerius iš Susivienijimo 
narių. Ir kurgi -čia nesi
seks? Štai kas metai į sei
mus suvažiuoja klebonai su 
savo vargonininkais, neku- 
rie dar atsigabena savo tar
naites ir visuomet atsveria 
susirinkusių delegatų di
džiumą. Gi mūsiškiai dele
gatai yra labai nuolankus 
žmonės. Tai tikri avinė
liai. Ką kuris klebonas pa
sako, tuoj nusileidžia ir at
liktas kriukis.

Ar jus, Gerb. Delegatai, 
manote, kad ir šiemet klebo
nai su vargonininkais to 
nepadarys, ar gal Jus mano
te, kad “Draugas” turės 
mirti? Aš paaukočiau kelis 
šimtus dolerių tautos rei
kalams, jei sumeluočiau, 
kad “Draugas” neliktų or
ganu išnaujo. Reikia žino
ti vienas svarbus dalykas: 
jei “Draugas” šiemet ne
liktų išrinktas Sus-mo orga
nu, nors, taip sakant, pus- 
oficialiu, but jam labai pras
ta. O juk tas nėra galimas 
daiktas, taigi seime ir pra
sidės vargonininkų intrigos 
prieš kitus laikraščius, by 
tik palikus “Draugas” se
noje vietoje. Ne veltui juk 
“Draugo” administracija 
nusaindžius “generalius” 
agentus, kurie važinėja ir 
kalbina Susivienijimo na
rius agituoti už “Draugą”, 
by tik jam neleidžius pra
rasti liaudyje intekmės.
’ Gerbiamieji Delegatai! 
Kaip ten nebūtų, bet at
kreipkite domą į “Draugo” 
“nuopelnus”. Jau kelinti 
metai jis seimuose skiria
mas organu, bet ką gero jis 
ligšiol nuveikė Sus-mo la
bui ? Pamėginkite išsirink
ti kitą katrą laikraštį orga
nu. Taip darydami, sakau, 
neapsivilsite. Aš iš savo 
pusės ’mielai perstatau į 
organus “Kataliką”, kuris 
yra didelis laikraštis ir rū
pinasi lietuvių prasčiokėlių 
reikalais. Pamėginkite, sa
kau, o neapsiriksite, kuomet 
“Katalikas” /atskleis savo 
skiltis Sus-nįo agitacijai,

ESSSSSS^^ APSISAUGOKITE, GERB. DELEGATAI.
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S. L. R. K. A. XXVIII Seimas šiemet 
bus atlaikytas Brooklyn, N. I, 

McCaddin Hall’ėje, Berry St, 
tarp bouth 2 ir 3 gatvių 

birželio 3, 4 ir 5 d.
j ------------------------- .
'-C .

Šiemet Sukanka 28 metai, kaip Susivienijimas 
gyvuoja. Susivienijimas inkurta m. Plymouth, Pa. 
a. a. kun. A, Burbos intekme ir kitų tėvinainių 
lietuvių pasidarbavimu.

Birželio .3 d., utarninke, 10 vai. ryte, bus atlai
kytos iškilmingos Mišios P. Šv. Karalienės Aniolų 
bažnyčioje. Pasibaigus pamaldoms, delegatai susi
rinks augščiau minėton salėn, kur prasidės Seimo 
sesijos. Seimo i metu pirmą vakarą,, ty. utarninko 
vakare, scenoje bus statoma komiška opera “Korne- 
vilio Varpai’’; seredos vakare bus koncertas.

Delegatams, atvykusioms Seiman, apsistoti pa
rinkta vieta ^‘Imperial Hotel”, ties Broadway, ker
tė Driggs ave., Brooklyn, N. Y.
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kuomet ims rupinties su
atsidėjimu Susivienijimo 
reikalais. i’ v ■r.k .į »

Pagaliau reikia dar sis
tas patėmyti ir apie centro 
valdybą. Tenka i-iš nekuriu 
kuopų sekretorių sužinoti, 
kad centro sektorius labai 
keblai vedąs centro knin- 
gas, delei ko gimsta daug į- 
vairių nesusipratimų su 
kuopomis kas link suspen
duotų ir išbraukiamų narių. 
Mano nuomone, centro se
kretorius negali but už tai 
kaltinamas, nes jis taip 
dirba, kaip moka ir kaip 
išsigali. Verčiau reikia kal
tinti delegatus, katrie to
kius sekretorius renka. 
Kaip ten nebūti), bet da
bartinis sekretorius yra 
daugiau aktiviškesnis ir 
mandagesnis už būvusį se
kretorių K. Krušinską, ku
ris ant kiekvieno žingsnio 
centro kningose klaidas da
rė ir savo galva dangų rė
mė. į
Todėl, Gerbiamieji Delega- 

gatai rinkdami centro sekre
torių, nežiūrėkite katras ga
li savo galva dangų remti, 
bet tėmykite, idant sekreto
rius butų išmintingas vyras 
ir tame užsiėmime šiek-tięk
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išsilavinęs. Aš iš savo pu
sės patarčiau sekretoriumi 
išrinkti žinomą musų Susi
vienijime seną veikėją p. 
Matą Miluką iš Philadel- 
phios, Pa., kuris išteisybės 
butų atsakančiausias tam 
tikslui vyras, jei tik jis bus 
šiame Seime delegatu. Gi 
prezidentu — taippat seną 
tarp lietuvių veikėją, p. 
Kadziewskį iš Chicago. Ka- 
sierius atsakančiausis yra 
senasis, Pr. Burba. Tie vy
rai visiems yra plačiai ži
nomi.

Ant galo turiu pažymėti, 
idant Gerb. Delegatai ne
rinktų centro valdininkų 
keliems metams išanksto. 
Nes tai butų tikras apsiga
vimas. Visus centro valdi
ninkus, išėmus dvasišką 
vadovą, rinkite tik viene- 
riems metams ir tai ne dva
siškius, bet svietiškus žmo
nes, tuos žmones, kurie pa
žįsta vargdienių būvį ir ku
rie prijaučia liaudžiai, be 
to, kurie darbuojasi paties 
Susivienijimo labui.

Tiek teturėjau pasakyti 
Jums, Gerbiamieji Delega
tai. Ir ant galo Jus svei
kinu ir veliju kuogeriausio- 
jo pasidarbavimo tautos la
bui. Tatai nepamirškite 

jau senai visiems yra ži
noma, nuo pat “Draugo” 
atsiradimo, kad “Draugo” 
leidėjai kiekviename Seime 
yra ■ sumanę ir stengiasi 
“Draugą” Susivienijimui 
savastin atiduoti, ty. par
duoti už Susivienijimo pi
nigus ir tą laikraštį pada
ryti amžinu S. L. R. K. A. 
organu. Gerai turėti savas 
organas, kokį turį, sakysi
me, kadir Tautiškas Susivie
nijimas, bet toksai nuosavus 
organas įgyti kitką reiškia. 
Mes esame persitikrinę, kad 
šiemetai “Draugo” šalinin
kai stengsis įsiūlyti “Drau
gą” nupirkti. Apie tai nė
ra nei kalbos. Bet mes 
taippat persitikrinę, kad jei 
Gerbiamieji 28-ton Seimo 
Delegatai su tuo sutiks, tai 
tuokart buk sveikas 
Susivienijimas ir visa

musų 
musų

ateities viltis!
Užtikriname Jus, Ger- 

biemieji Delegatai, jei Jus 
norėsite pirkti “Draugą” 
kaipo organą, Susivieniji
mas netenka spėkų ir į ke
lis mėnesius turi krausty- 
ties į anapus grabo. Mes 
tikrai žinome, kad “Drau
gas” yra tik dėlto ir įkur
tas, kad ant Susivienijimo 
narių užtraukti senobinę 
baudžiavą, tokią vergiją, ku
rios butų jau sunku nusi
kratyti. Ištikro jei taip 
butų, jei “Draugas” patek
tų Susivienijimo nuosavy-
bėn, musų senuoliai iš gė
dos karstuose apsiverstų ir 
imtų raudoti del musų to
kio nesusipratimo.

Vienok tan seiman tos 
klastos rengiamos, kadangi 
“Draugas” stengiasi pajun
gti visus lietuvius katali
kus, stengiasi parsiduoti 
(žinoma, už pinigus) ir pas
kui valdovauti, kai kad pa
prasčiausias valdininkėlis 
Lietuvoje.

Gerb. Delegatams tatai 
reikia ‘ ‘ Drau go ’ ’ pirkimo 

šiame seime: konstitucijos, 
organo ir centro valdybos. 
Turėkite atvirą sąžinę, o 
Dievas Jums gelbės.

101 kuopos narys.

delei poros 
priežasčių: 

nupirkimas- Įė

apsisaugoti 
svarbesnių 
“Draugo” 
suos keliolika tūkstančių 
dolerių. Tas nuskriaustų ne 
tik našles ir našlaičius, bet 
ir ant delegatų sąžinės už
siristų sunkus akmuo; be 
to, tas butų nelegalia dar
bas, už tai prisikibtų vals
tybė ir padarytų Susivieni
jimui apverktiną skriaudą. 
Pagaliau iš “Draugo” nu
pirkimo nebūtų jokios nau
dos, nes kaip dabar, kaip 
praeitais laikais, taip ir a- 
teityj jis nesidrovėtų nie
kinti prasčiokėliu jausmais, 
kadangi prie redagavimo 
neprileistų svietiško žmo
gaus.

Taigi apsisaugokite, Gerb. 
Delegatai, nepasiduokite 
ten kokiems saldiems įkal
binėjimams, jei nenorite 
užtraukti ant Susivienijimo 
naujo jungo ir našlių ir na- 
laičių prakeiksmo, katras 
pasiekia Visagalio sostą. 
Pasirinkite vienieriems me
tams organu gerą ir atsa
kantį laikraštį, kuris, kaip 
numanote, rupįsįs Susivie
nijimo reikalais ir tos mie
los musų organizacijos ne- 
įstatys į prapulties žaban
gus.

M. R.

ATSILIEPIMAS Į VAR
GONININKUS.

Gerbiamieji Vargoninin
kai!

Jus esate musų lietuvių 
katalikų tautos žiedai. Jus 
esate musų džiaugsmas ir 
vienatinis suraminimas, 
kuomet mes šventinyčiose 
nedėldieniais išgirstame tą 
musų šventą giesmę “Pul
kim ant kelių” grojant var
gonais. J unis šventiny
čiose tą pilną nusižeminimo 
giesmę užgrojus, nenoromis 
linksta keliai, kad atsiklau
pus ir nusižeminus prieš 
dangaus ir žemės Sutvėrė
ją ir išreiškus Jam širdies 
atvirumą. Taigi Jus esate 
mus, lietuvių liaudies Ame-

(Tąsa ant 4-to pusi. ).
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KATALIKAS

f Žinios iš Lietuvos. f

KERNAVĖ.
Vilu. gub.

Prieš keletą metą aplan
kiau Kernavę ir artimas a- 
pie Viliją vietas; važiavau 
per kelioliką sodžią, visur 
šnekėjau tiktai lietuviškai, 
miestelyje sunku buvo susi
kalbėti, bet sodžiuose visur 
atsirasdavo keliolika žmo
nių, kurie su džiaugsmu lie
tuviškai su manim kalbėjo.

Taigi ir aš galiu patvir
tinti, kad kun. Stekevičius 
ar pats savaimi ar kitą lie
piamas, netiesą sakė. Ker
navėje lietuvią yra ir net 
gi nemažai, bet jie inbau- 
ginti, jie prislėgti, jie len
kybės šmėklos sparnais su
spausti, jie bijosi pasirodę- 
ti su savo gimtąja kalba.

Jurgis Linartas.

komitetą iš dabartinių vi
suomenės lietuvių, veikėją. 
Kiekvienas to komiteto na
rys mirdamas turės palikti 
inpėdinį iš busimąją vei
kėją.

KARAJIMŲ LAIKRAŠ
TIS.

Netrukus Vilniuje žada 
pradėti eiti pirmasai musą 
krašte karą j imą laikraštis. 
Eis jis rusą kalba, vadįsis 
“Karaimskoje Slovo” (Ka- 
rajiiną Žodis); redakto- 
rium-leidėju pasirašys na
mą savininkas A. Špakovs- 
kis.

šaudyklės ir ėmė

SE-

vi-

KREKENAVA. 
Pan. apskr.

Dairydamasis musų 
suomenėje, tarp žmonių-
žmonelią, kuriems daugiau
siai rupi savo reikalai, kur- 
ne-kur betgi užtinki žmo- 
nią-aržuolų, kuriems rupi 
ne tik ši diena, bet ir toli
moji atetis. Į tokią žmonių 
aržuolą eilę dera ir šios a- 
pylinkės valstietis Povilas 
Vidugiris, žmogus kurs ne
moka nei rašyti, nei skaity
ti. Dailiai užauginęs savo 
vaikus ir kaip reikiant juos 
aprūpinęs, tas senelis savo 
gyvenimo vakarą (jam ei
na aštuntas dešimtis metą) 
neužmiršo ir visuomenės 
reikalą. Jis paliko: “Moti
nėlės” draugijai aštuonis 
tūkstančius (8000) rub. Iš- 
tą pinigą nuošimčių steigia 
dvi savo vardo stipendiji, 
kuriomis galės naudoties 
Lietuvos mergaitės ir jau
nikaičiai prisižadėjusieji, pa
baigę mokslus, tarnauti savo 
kraštui ir grąžinti pašelpą 
“Motinėlės” draugijai. Kad 
jo palikimas butą tiksliai pil
doma s, jis išrinko amžiną

VILNIAUS KUNIGŲ 
MIN ARIJOJE.

Nebeleidus šiemet vidaus 
reikalą ministerijai priimi
nėti seminarijon turinčiu ją 
tik aptiekos mokinių pa
liudijimus, prašymus pri
leisti prie kvotimą sudėjo 
šiemetai vos tik apie 20 
jaunikaičių. Paprastai bū
davo kas metai 50 — 60 
prašymu. Pasak “G. G.”, 
tatai statą Vilniaus semi-, 
narijos vyresnybę gana ke
bliam padėjime. Gera dar, 
kad esą nemaža pasiliku- 
siąją iš pernai metu kandi
datų, kurie pernai nebuvę 
priimti del vietų trukumo.

TAURAGĖ.
Ras. apskr. -

Pasienio auka. Velykų 
švenčią linksmumą čia su- 
drumzdė baisus atsitikimas: 
girtas pasienio, kareivis, 
nudurė niekuo nekaltą, jau
ną, 18 metą, vaikiną, Pože- 
runą dvaro kumečio Tamo
šiaus Kvedaro sūnų. Buvo 
gi taip. Pirmą Velyką die
ną vidudienį grįžo iš Tau
ragės jau kiek inkaušęs ka
reivis. Kadangi nedaug 
buvo iš kelio, kareivis už
suko į Požeruną dvarą, e- 
santį netoli sienos. Į tą dva-

rą j^siemo Kareiviai mėg
sta lanky ties: čia gauna iš
sigerti degtinės, kurią pri
laiko ir pardavinėja vienas 
kumetis (Č.), čia rauda- ir. 
kitokią pasilinksminimą. 
Požeruniečiai myli ir vaiši
na kareivius, nes šie jiems 
reikalingi pagelbiū, tai su
mano paieškoti lengvo pel
no, kurį jiems siūlo čia-pat 
esanti siena. Taigi ir šį 

fkartą tas kareivis buvo vai
dinamas per kelias valan
das. Kuomet gi visai pa
sigėręs pradėjo niekus da
ryti ir užkliudė dvaro prie
vaizdos pačią, šis ėmė skau
džiai barti kareivį. Intužęs 
girtas kareivis puolė prie 
savo
brukti į ją patronus, tečiau 
to per girtumą neįstengė 
padaryti. Buvusieji ten. ke
li vyrai, pamatę jį besi
švaistant su šaudykle, iš
sigandę subėgo į arklidę. 
Kareivis vyties. Inbėgęs į 
patamsių arklidę nebematė 
išsislapsčiusią vyrą, tečiau 
įžiūrėjo Kvedarą, pasislė
pusį už arklio, nes tas bu
vo vienais baltais marški
niais, be viršutinio apsiaus
to. Pribėgęs dūrė durtu
vu net tris .kartus. Vienu 
durimu durtuvas kiaurai 
per nugarą išlindo. Vaiki
nas vos suspėjo įrėplioti į 
savo butą ir tuojau čia-pat 
mirė. Visiems išgąstis, tė
vams gi didžiausis skaus
mas: štai vos savaitė atgal 
palaidojo jie suną, grįžusį- 
iš kareivijos, kurioje buvo 
ingavęs džiovą, dabar gir
tas kareivis antrą suną nu-

iri f 
netvarka pasienio kareivių 
gyvenime, stoka, drausmės. 
Į pasienį atsiunčiami tar
nauti tamsus ir mažos kul
tūros žmones.. Indomu, kad 
kareivis', eidamas smuklėn 
gerti, ar j sodžiaus vaka
ruškas, beveik visuomet ne
šasi su savimi ir šaudyklę. 
Ir blaivaus, einančio su šau
dyklę, žmonės čia bijo iš 
tolo, nuo girto gi išsigandę 
bėga. Ir kur tau nebėgs? 
Šią žiemą girtas kareivis 
švaistėsi prie būrio žmonių- 
prie bažnyčios, grasyda
mas visus iššaudysiąs. Tik 
subėgę kiti kareiviai pa
vertė savo draugą ant že
mės ir atėmė iš jo šaudyklę. 
Nepersenai kitas kareivis, 
eidamas pro klebonijos kie
mą ir pamatęs ramiai gulin
tį šunį nudurė jį, net nė 
karto nesulojusį. Ir dabar, 
po šią Velykų atsitikimo, 
Tauragėje daugelis kalba, 
kad tam kareiviui bausmės 
už žmogaus nudurimą ne
busią, (jaigu ir busianti, tai 
menka).'

Šis atsitikimas • -parodė 
aiškiai, kaip pasieniu-gy-’- 
venimas tvirkina žmones. 
Del to mielo grašio, del 
lengvo pelno tėvai steigia. *>• 
savo namuose smukles, aii- 
koja net dukterų dorą. Net 
ir krauju užmokėję už savo' 
klaidas (kaip šiame atsitik 
kime; tokie gi atsitikimai 
paprūsėje ne naujieną) ne=. 
paliauja ir toliau tas pačias 
klaidas darę.

Pagaliaus visus stebina

J-llol I > iAssociation.

DRAMOS BENDROVĖ.
Kovo 30 d. čia įsteigta 

“Kauno lietuvią dramos ar
tistu bendrovė”. Iki šiol čia 
veikė kelios artistą kuope
lės veik prie kiekvienos iš 
esančiųjų Kaune draugijų 
Panašus išsiskirstymas gy
venančiųjų viename mieste 

. artistiškų jėgą begalo ken
kė scenos dailei plėstis, 
kuomet gi, pradėjus veikti 
scenoje visiems “in corpo- 
re”, galima butu tikėtis, 
jei ne pilno išsitobulininu > 
šioje srityje,, tai visgi daug 
pasekmingesnįą vaisią, negu 
kad veikiant kiekvienai 
kuopelei sau. Šią dieną, 
kuo musą visuomenė jau 
m^asitenkina vien tuom, 
kad scenoje vaidindama 
lietuviškai, kuomet visuo
menė pradeda statyti y tin 
rimtus reikalavimus musų 
scenai, scenos veikėjai pri
valo tuo rimčiau pažvelgti 
į šį dalyką ir pasistengti 
patenkinti nors minimališ- 
kus reikalavimus tos visuo- 

enės, kuri gan nekantriai 
u laukia nuo musą sce- 
>s nors šiokios-tokios pir- 
yneigos. Reikia būtinai 
įstebėti, kad reikalavimai 
enai statomi ne tik mies- 
visuomenės, bet ir kaimą 

atrų lankytojų, kurie tu- 
jo progos laike keliu mc- 
matyti vienur-kitur vai- 

nimus, jau puikiausiai at
aria tikusius veikalus nuo 
enkniekią ir gerą vaidini- 
ą nuo nevykusioje. Rei- 
a pridurti, jog tai- ne tuš- 
žodžiai, nes rašantis šias 

lutes nekartą turėjo pro- 
>s faktais tame persiti- 
•iiiti. Panašus dalykų sto- 
s privertė ir Kauno sce- 
>s veikėjus rimčiau paž- 
‘Igti į scenos reikalus, kad 
os nors kiek priderančiai 
tvarkius., Tuo tikslu pa- 
iryta keletą e įsusirinkimų 
są veikusiųjų Kauno sce- 
>je ir, visiemsi pritarus ir 
likus vienybėje darbuo
ta, tapo i išdirbta tam ti- 
•a sutartis ir . kovo 30 d. 

užtvirtinta pas notarą.
įlyg tos sutarties, nuo 
:>s dienos Kaune prade- 
i gyvuoti įstaiga po firma, 
iminėta šio straipsnio pra
loję. Bendrovė susitvėrė 
it bešališko profesionali- 
o pamato ir savo tikslu 
ato vien scenos dailę.
Vaidinimai rengiami, jau 

tai savo naudai, jau tai ,vai-

Kaune draugijoms, ir kas 
kartą daroma su draugijrj 
valdybomis sutartis del są
lygą. Vaidindama draugi
joms, bendrovė ima ant sa
vęs visas išlaidas ir rūpes
čius, liečiančius reikalus a- 
napus uždangos, būtent pa
rūpina sau grimerį, scenos 
patarnavimą, rekvizitą, 
kostiumus ir tt. Bendrovė
je dalyvauja arti 30 ypatų, 
kurios iš' savo tarpo ben
drovės reikalams vesti iš
rinko šias ypatas: p-lė Ste
ponaitytė, režisierius p. 
Bobravičius, p. Chodakaus- 
kas ir p. Sutkus. Šioji ko
misija renka veikalus, ski
ria rolejs ir riša kitus klau
simus, kurie liečia vien tik 
dailę. Neaprašinėdamas 
tuo tarpu kitų nusprendimų 
del vidurinės bendrovės 
tvarkos, pridursiu, jog ben
drovės nutarta suruošti sa
vo įsteigiamąjį vakarą ge
gužės 11 d. br. Tilmansų 
salėje. Šį vakarą manoma 
atlikti iškilmingai. Vaidin
ti nutarta p. Pleirytės-Pui- 
dienės iš latvių kalbos ver
stą dramą “Liūdną daine
lę”, be to gr. p. Čiurlionie
nė-Kymantaitė maloniai su
tiko pasakyti prieš vaidi
nimą “įžengiamąjį žodį”.

Negaliu nepastebėti, jog 
pakol bendrovininką tarpe 
viešpatauja didi vienybė, 
nepaprastas gyvumas ir 
žingeidavimas savo įstaiga 
ir reikia tik tikėti, kad atei
tyje butu tas pats, kad pra
dėjus plačiau darbuotis uo
liausiai rupintumėmės sce
nos daile, o tuo tikslu, at
sistoję dabar maždaug ant 
profesionalinio pamato, tu
rėtume prašalinti iš savo 
tarpo tas smulkmenas ir 
vaidus, kurie nuolat viešpa
taudavo vaidintoju kuope
lėse ir nesykį ardydavo 
daug gražių sumanymų. 
Mažiau savyineilės ir dau
giau pasišventimo bendram 
reikalui! Atsiminkime vi
siems žinomą priežodį: 
“Vienybėje tik galybė”! 
Taigi, draugužiai ir drau
gužės, daugiau tos vieny
bės, o musų scena tuomet 
užims priderančią sau vietą 
ir musą visuomenė nelan
kys tuomet vakarą vien iš 
patriotizmo, nes turės, spė
ju, progos pasigerėti tikrą
ją savo daile. Tat pasek- 
miilgiausios kloties jaunu
tei, vos išdygusiai, Kauno 
artistą dramos bendrovei!

T. S.

RYGOJE.

ku- 
mo- 
838 
me

Rygos Latviu švietimo 
draugija išleido savo 1912 
m. veikimo apyskaitą. 
Draugija toji gyvuoja jau 
šešti metai. Penktais savo 
veikimo metais, t. y. 1912, 
ji turėjusi apie 770 narių, 
užlaikiusi 12 mokyklą, 
riose mokytojavę 132 
kytojai ir mokinęsis 
mokiniai. Tais pačiais
tais ji paruošusi 16 lekciją 
ir paskaitą, kurias aplankę 
:.600 žmonių. Draugija lai
kiusi savo skaityklą-biblio- 
teką, įsteigusi pensioną mo
kinėms, užlaikiusi vasarinę 
koloniją mokiniams, -išlei
dusi knygą-rinkinį, pašvęs
tą liaudies švietimo klausi
mams, sudariusi tam tikrą 
globą mokyklą gerove rū
pintis. 1912 m. dr-jos inei- 
gos ir išlaidos apskaitomos 
56.985 rubl. 77 kap. Sausio 
pirmą dieną 1913 m. drau
gijos balansas buvęs — 20.- 
776 rub. 35 kap. Užlaikymas 
mokyklų pernai įmetą ap-

visoms j siejęs 18.573 r. 92/k,ne”. Havanos uoste. Viršui matoma “Maine” skeletas. rengiami vakarai

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

PAMOTĖ.
Viena mergaitė, už našlio 

ištekėjusi ir radusi kelis 
jo mažus vaikus, baisiai ją 
neapkentė ir visaip juos 
vargino.

Mušė kuo sugriebdama: 
ar tai lazda, ar geležimi, kur 
tik pakliuvo.

Neduodavo jiems valgyti, 
o supykusi dažnai pusplikius 
išvydavo į lauką vėlai ru
denį arba ir žiemą.

Keletą metą pragyvenus 
su vyru, kad jau ir jos pa
čios buvo keli vaikai, ji 
sunkiai susirgo ir menka 
viltis bebuvo jai bepakelti 
iš tos ligos.

Atėjus vienai kaimynei 
jos aplankytą, ji apgailesta
vo, ne to, jog tur but reiks 
su šiuo pasauliu persiskir
ti, bet — kas bus su josios 
vaikais.

— Ką darysi, kaimynėle, 
— tarė antroji, — tamsta 
auginai svetaimus vaikus, 
na ir tamstos kiti augįs

Ligonė nieko nebeatsakė, 
bet nors ir labai nusirgusi 
buvo, paraudo nuo ligos iš
blyškęs jos veidas; mat, ji 
atsiminė, kaip auginusi sa
vo posūnius ir podukras.

Šilgalys.

AKLA MEILĖ;
Pasivadino aras varną 

ako:
— Pavadink man goriau

siąjį giedotoją iš visos 
paukščiai viešpatijos, aš pa
sismaginti noriu.

Nulėkė varna ir galvoja: 
ką čia pakvietus pas arą? 
— Lakštingala pažiūrėti ne
graži. Liepsnelė butų nieko 
sau, bet mažutė, ir "balselis 
plonas. Atvesiu aš pas a- 
rą savo vaikelį: jis visu-kuo 
nuvykęs; ir gražus, ir ūgio 
nemažo, ir balselis jo skam
bus. — Ir atvedė varna pas 
arą savo varniuką.

Įniko varniukas krankti, 
kiek tik jo gerklėje balso 
buvo — rūpinosi iš visų pa
jėgą arui intikti.

Ir pavarė aras varną kar
tu su jos vaikiščių.

Šilgalys.

ir
sa

VASAROS NAKTIS.
Naktis žemę jau apklojo, 
Visur tamsą skleizdama. 
žvaigždės šviečia augštumo- 

je
Lyg žvakelė kiekviena.

Ąžuolai seni galingi 
Savo šakomis sukruto.
Gluosniai lapais neturtingi
Vėsą orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja. 
Bangos plakas į krantus, 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvas 
Garsiai rėkauja ir lekia.

tuose, gyvena žalčiai labai 
' dideli ir labai pavojingi 

savo nuodais. Indijoje yra 
žalčių, nuo kurių inkandimo 
miršta žmonės ir gyvuliai. 
Tarp tokiu žalčių didžiau
sias yra smauglys. Smau
glio ilgis yra 6 — 7 sieks
niai. Maitinasi smauglys 
daugiausia mėsa: jis užpuo
la briedžius, mulus ir rai
nius, apsivynioja apie juos 
ir smaugia.

Smauglys yra labai at
sargus ir užtai pabėgti nuo 
jo yra sunku, bet kada ji
sai yra sotus, tai tampa 
silpnas, guli kaip negyvas. 
Tuomet jį galima užmušti 
net lazda.

Vienas francuzas beku- 
rapkaudamas Indijos miš
kuose matė tokį atsitikimą: 
vieną kartą jis pamatė už 
miško didelį rainį. Bet jo 
šautuvas buvo užtaisytas 
smulkiais šratais, tai jis 
tuojaus pasislėpė į krumus. 
O tenai netoli buvo pasislė
pęs smauglys. Rainys praė
jo pro tą vietą, kur buvo 
pasislėpęs medžiotojas. Štai 
didelis smauglys susirietęs 
į lanką greitai šoko ant rai
nio ir apsivyniojo apie jo 
kūną; taip prasidėjo kova. 
Rainys baisiai staugė ir 
blaškėsi į visas puses, no
rėdamas sučiupti savo na
gais ir dantimis baisų  jį smau
glį. Bet smauglys labai jį 
kankino ir laužė jau kau
lus. Antgalo rainys nusibai
gė, o smauglys, suėdęs jo 
pusę, čia-pat ramiai užmi
go. Tada medžiotojas išėjo 
iš krūmų ir, tykiai prisiar
tinęs prie smauglio, šovė iš 
šautuvo ir suskaldė jam 
galvą.

ŠERNAS IR ASILAS.
Šernas stovėjo po didžiu 

medžiu ir galando savo il
tis.

Išvydo tai asilas ir sako:
— Kam-gi tu iltis galan

di, nuo ko gįsies? Juk pa
vojaus nei iš kur neregėti.

— Pervėlu renties prie 
apsigynimo, kada nepriete
lius prisiartįs ir užsės ant 
sprando, — tarė šernas.

Tik tam ir nebaisi nelai
mė, kas visados yra prisi
rengęs ją pasitikti.

Šilgalys.

O lakštutė pas upelį
Čiulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balselį... 
Aidas mušasi gražiai.

O augštybėj bekraštinėj, 
Kur ir krašto nieks n’iš

vysta. 
Skrenda žvaigždė sidabrinė 
Ir paskui kaž-kur išnyk

sta. .. 
Jonas Dausas.

SMAUGLYS.
Pas mus žalčiai nedideli; 

ir ogiausia neturi nuodą; 
bet karštose šalyse, pie-

VILKUTIS IR VOVERĖ.
Gyrėsi vilkutis, jog jo gi- 

mis labai garsi.
— Visi, — sako jis, — 

mus žino, visur musų bijosi: 
ir miškuose, ir laukuose, ir 
sodžiuose.

Girdi šitą pasigyrimą vo
verė ir sako betupėdama 
medyje vilkučiui:

— Pažinoti tai jus visi 
pažįsta, tik nerasi tokio, 
kuris gerą žodį apie jus 
tartų. Netikusi tai garbė: 
nėdidžiuoties šituo tau rei
kėtų, bet gėdėties.

Bloga paskala raita joją 
~ sako priežodis.

ŠARKA IR VARNA.
Šarka šokinėja miške po 

medžią šakas ir vis kažką 
krakatuoja. O varna sėdi 
sau ant medžio viršūnės ir 
tyli. Tada šarka ir sako:

— Na tai ko tu, kūmu
te, tyli — nebent tu man 
netiki, ką aš tau kalbu ar

— Nėra ko tikėti, kaimy
nėle! — atsakė varna, — 
nes kas tik mėgsta daug 
kalbėti, tai vis meluoja.

Maculevičius.
t

2



su Japoni-

Puikiusia KarčemaJVaukegane!

I

tru-

sua- nn-

Nuskendo studentai.

£

&

leido perstatyti tai teatre, 
nes tai Imt sukeltas tautu 
nesikentimas.

li-
1

Telephonas Seeley 3020
Telephonas Normai 2617

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

I

ė:;

Vienas patarė 
mirusio žmogaus ink- 
jam indėti. Tarp šunų 

bandymas nusiseka, 
su kito šuns inkstais

Raudonoji karalienė” sua
reštuota.

»Į- 
r.

I':

Severos
Kartus Vynas 
Viduriams
(Severa’s Stomach Bitters)

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

Kaina $1.00

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

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

Kaina 50c.

Pa- 
ištvrimui.

Šaltas alus, gardi arielkele randasi 
~~-------šitoj karčemoj. - —

Taip-pat suteikiame visokius patarymus provų vedimą čionai ir Lietuvoj.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

yra netiesioginė

29 MOTERIŲ GRAŽYBĖS 
- Tikrai artistiškus pa
veikslus gražiausių mote
rių mes siunčiame užda
rytame laiške už 42c.

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

NEW YORK.

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

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

£

Kova uz gyvastį.
Macon, Ga. Jaunas banki

ninkas B. Sanders Walker 
prarijęs per klaidą bichlori- 
dinio gyvsidabrio gabalėlį, 
tiek išlaikė. Prarijęs, smar- 
Tai nuodai žmogaus kunui. 
Walker jau buvo pasiryžęs 
mirti, bet truputį pasveikė- 
jęs, pasakė norįs gyventi ir, 
nežiūrint į tai, ką daktarai 
sakys, kovosiąs su mirtim. 
Daktarai-gi netikėjo, kad 
pasveiktų. Vienok jie nema
žai stebėjosi, kad jis dar 
kiai vėmęs ir daktarai pom- 
pavę iš jo vidurių. Todėl ne
daug nuodų tepatekę į jo 
kraują. Pulsas buvęs 128, 
veik dukart didesnis norma- 
lio, temperatūra 95.5. Dak
tarai atradę, kad jo inkstai 
pagadyti. 
tuoj 
stus 
toks 
Šuo
gyvena gerai. Manoma, kad 
ir žmogus išliktų po tokios 
operacijos.

Nors Walker smarkiai 
kovojo ir gydytojai panau
dojo visokias žinomas prie
mones, vienok ligonis ėjo 
silpnyn. Kovojo ištisą sa
vaitę. Paskutines 24 valan
das savo gyvasties buvo 
veik be žado. Vos retkar
čiais šį-tą pasakydavo. Jo 
paskutiniai žodžiai buvo: 
“Jei aš mirštu, tai jausmas 
visai nėra toks, kaip jį a- 
belnai įsivaizdina. Jei tai 
yra mirimas, tai niekas ne
turi bijoti mirti.” Turto pa
liko apie $700.000.

ma-
prie
To-

KATALIKAS

si, kad neatsikartotų per
nykščių metų užpuolimas.

kad šių laikų moterių 
dos daug prisideda 
žmonių sugedimo.
liau buvo darodinėjama,
kad tabakas veik ant tiek 
pat gadina ir veda žmoniją 
degeneracijon(išsigimiman), 
kaip ir alkoholis. D-ras D. 
H. Kress tvirtina, kad didis 
tabako vartojimas yra prie
žastis džiovos išsiplėtojimo. 
Vyrai, nesvietiškai rūkyda
mi, namuose nuodija orą, 
tuomi silpnina sveikatą pa
čios ir vaikų ir tokiu budu 
daro juos silpnais atsiremti 
prieš džiovą ir kitas ligas. 
Žmonių iš proto ėjimas e- 
sąs pasibaisėtinas. D-ras W. 
A. Ruble, perdėtinis pami
šėlių prieglaudos Loma Lin
da, Cal., darodinėjo, kad 
jei tiek pat daug žmonių iš 
proto per ateinantį meta- 
šimtį išeis, tai ant žemės 
busią tada daugiau pamišė
lių, negu sveiko proto as
menų. Sakė, kad už 20% 
pamišėlių alkoholis tiesiog 
atsako ir už antrą tiek al
koholis
priežastis. Lytinis ištvirki
mas ir alkoholis yra dvi 
svarbiausi priežastį iš proto 
išėjimo. Reikia sujungti do
riems žmonėms spėkas ir 
kovoti su tiemdviem di
džiausiais žmonijos nevido
nais, alkoholiu ir lytiniu iš
tvirkimu.

Keistas brolių susitikimas.
Steamboat Springs, Colo. 

Šin miestan atvažiavo J. 
Foster ir pasiėmė kambarį 
viešbutyj. Truputį vėliau at
važiavo kitas vyras ir jam 
buvo pavesta gulėti tame 
pat kambaryj ant sofos. 
Pabudęs naktį ir užžibinęs 
šviesą, pamatė, kad jo kam- 
barininkas yra brolis, su ku
riuo nesimatė keturiolika 
metų.

“Baltosios vergijos” tyrinė
jimų vaisiai!

New York. Anais metais 
piniguočius Rockefeller pas
kyrė žymią sumą tyrinėji
mui priežasčių “baltosios 
vergijos”. Tam dalykui bu
vo paskirta tam tikra komi
sija. Ši komisija tyrinėjo 
piktą New Yorke. Šiomis 
dienomis paskelbė savo tyri
nėjimų vaisius.

Komisija ypatingai at
kreipia domą į tai, kad svar
biausias pikto šaltinis yra 
asmenis, ką iš to pelną sau 
turi. Kitos priežastis esan
čios skurdas, algos menku
mas, nežinystė. Bet gaunan
tieji iš to pelną yra svar
biausieji platintojai ir pa
laikytojai ištvirkimo. Pikto 
platintojų agentai griebiasi 
šlykščiausių, b j auriausių 
savo bizniui priemonių. Jie 
visur sukasi ir lando, kur 
jauni vaikinai renkasi, ypa
tingai bilijardu salėse. Tuos 
vaikinų burius jie nupuldo 
lytinėj doroj ir paskui siun
čia suvedinėti įvairiais bu
dais savo pažįstamas mer
ginas. Gavę pilnai pinigų 
prižadėjimais vesti arba ki
tais budais suteršia nelai
mingas merginas ir tuomet 
vargšė jau pasirodo esanti 
puškely j į nešlovės namą. 
Tokiais tai budais tamsy
bės agentai pripildo nelai
mingomis aukomis nešlovės 
namus ir platina ištvirki
mą.

Tokia tai taktika tame 
biznyj New Yorke. Bet tai 
niekuomi nesiskiria ta tak
tika kituose miestuose. Tik 
viename mažiau piktas įsi- 
kerėjęs, kitame labiau.

žmonės eina iš proto.
Washington. Žymių 

garsių daktarų susirinkime 
buvo išreikšta daug indomių 
nuomonių. Buvo nurodoma,

ir

San Diego, Cal. Ant ka
riško torpedinio garlaivio 
sprogo garo dūda, t)u liko 
užmušti ir vienas Sužeistas. 
Prasidėjo sprogimo priežas
ties tyrinėjimas. Raportas 
liko pasiųstas Washingto- 
nan, bet jame kaltininko ne
nurodoma.

Ginklų dirbtuvė.
Washington. Senatorius 

Ashurst Įnešė bilių paskirti 
$1.600.000 įsteigimui dirb
tuvės gaminti ginklams ir 
šarvams Suvienytų A7alsti- 
jų kariuomenei. Tris laivyno 
oficieriai turėtų surasti tam 
tinkamą vietą. Po šešių mė
nesių jau išpultų pradėti 
statymo darbą. Sekretorius 
Daniels pritaria biliui.

Hydroaeroplanu per užlają.
Key West, Fla. Kubos or- 

laivininkas pakilo hydroae
roplanu ir nešinosi į Hava
ną, Kuba. Už tos užlajos 
perlėkimą jam buvo priža
dėta $5.000 dovanoms. Ke
lionėj patiko smarkias oro 
srioves ir buvo dideliame 
pavojuj. Nusileido į uostą 
Merill, 40 mylių į vakarus 
nuo Havanos. Iš čia lėks 
Havanon. Nekuriose vieto
se jo hydroaeroplanas 
pūtį liko pagadytas.

Kanuolė iššovė. 4 žuvo.
Charleston, S. C. Iššovė 

didelė 4.7 colių kanuolė. Trįs 
ant vietos krito, o ketvirtas 
kapitonas liko skaudžiai su
žeistas ir mirė ant rytojaus. 
Kapitonas buvęs senas, da
lyvavęs hispano-amerikonų 
kare. Kanuolės . iššovimo 
priežasties nežinoma, 
skirta komisija

Amerikos karas 
ja.

Seattle, Wash. Vietos ni
keliniame teatre buvo jau 
paveikslai pagaminti, per
sta tanti Amerikos su Japo
nija karą “1920 metais”. Ja
me buvo perstatyti Theodo
re Roosevelt ir W. Wilson, 
kaipo dalyvautojai. Žinoma, 
japonai buvo perstatyti per-

viduriu 
Ligos

Visi gydytoj’ai sutinka su 
luom, kad didžiausia dalis jų 
pacientų—tai žmones serganti 
vidurių ligomis, Neprileiskit 
prieito, kad jųsų viduriai išei
tų iš tvarkos ir tuomi nutai
sytą kelią kokiai nors pavojin
gai ligai.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.00 su prisiuntimu
H... .......

The American Typewrite f Co.

Young American

Pastaraisiais laikais typewriter'iuose Jvęsti stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir koniercijinių 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.

Žuvo kasykloj.
Belle Valley, O. Kasykloj 

atsitiko smarki ekspliozija. 
Gyvasties gelbėtojai tuoj 
stojo darban atkasinėti ir 
gelbėti užgriu vėlius. Vienas 
buvo apsvaigintas didžio ga- 
zo dvokimo ir neatsigavo, 
antras apsvaigo, bet atsiga
vo. Vėliau galima buvo vesti 
atkasimo darbą ir po neku- 
rio laiko 15 pajuodusių ir 
apdegusių lavonų atkasta. 
Veik visi iš 1.000 miestelio 
gyventojų subėgo ir apsto
jo kasyklą. Ištisas valandas 
stovėjo ir žiurėjo į gyvas
ties gelbėtojų darbą. Didis 
verksmas ir aimanavimas 
pasigirdo, kuomet lavonai 
liko atkasti. Ekspliozijos 
priežastis nežinoma. Tuoj 
prasidės tyrinėjimai.

Apvagino.
Houston, Tex. Liko 

raštuotas J. Weir, Suvieny
tų Valstijų armijos leite
nantas ir jo pati. Juodu pa
vogė brangius rubuą pačios 
kito oficierio.

Susikumščiavo. 2 krito. 4 
sužeisti. Z1

Merigold, Miss. Susiginči
jo du žmogų. Vienas rėžė 
antram šautuvu ir tam spro
go makaulė. Įsimaišė kiti. 
Atsirado daugiau šaudyklių 
ir pasigirdo šūviai. Du 
šauta, keturi pašauti.

Rado pinigų.
Peoria, Ill. Darbininkai, 

griaudami seną namą So. A- 
dams gat., po No. 708, rado 
$250. Pinigai buvo suvynioti 
poperoj ir įkišti paslaptin
gai! gegnės plyšiu. Tai buvo 
padarytą apie 50 metų at
gal. Namas buvo pastatytas 
1815 m. Jis prigulėjo Illino
is gubernatoriaus tėvui P. 
W. Dunne.
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Wonninan & Slanted

Ithaca, N. Y. Keturi Cor
nell universiteto studentai, 
dvi merginos ir du vaikinai, 
gavo galą ežere Cayuga. 
Nors oras nebuvo gražus, 
putė vėjas ir ežeras banga
vo, bet drąsus kvartetas sė
do laiveliu ir pasileido eže
ran apie devintą valandą 
vakare. Rytą-metą pasima
tė apverstas laivelis, o 
žmonės dingę. Studentų tė
vams buvo pranešta apie 
nelaimę, nors dar jų lavo
nai nebuvo surasti. Visi ke
turi buvo antrakursiai stu
dentai.

Advokatas kalėjimam
New York. John Anhui, 

advokatas, kurs norėjo dak
tarą papirkti, kad išvaduo
ti iš beprotnamio Harry K. 
Thaw, liko nuteistas atsė
dėti Sing- Sing kalėjime ne
mažiau dvieju ir nedaugiau 
trijų metų. H. Thaw yra kri- 
minalis pamišėlis ir uždary
tas beprotnamy  j.

San Diego, Cal. Emma 
Goldman ir d-ras Ben Reit- 
man, anarchistai, liko sua
reštuoti ir uždaryti kalėji
mam Juodu buvo atvažiavę 
iš Los Angeles laikyti čia 
prakalbas. Policija pasitiko 
juos prie stoties. Kaip da- 
girsta, kad Goldman sėdi 
kalėjime, tuoj kalėjimas bu
vo govėdos apstotas. Bet 
viskas ramiai pasibaigė. 
Pernai Reitman govėdos ap- 
drapstytas, sudegutuotas 
turėjo bėgti iš miesto. Po
licija sako, juodu areštavu-

Milijonai paukščių žūva Il
linois valstijoj.

Washington, D. C. Sena
to finansų komitetui liko in- 
duotas raportas, kuriame 
išdėstyta, kad milijonai lau
kinių sparnuočių yra išžu
doma kasmet. Jų odos e- 
sančios išgabenamos ir at
gal šion šalin atgabenamos, 
kaipo moterių, skrybėlių pa
rėdai.

Raportą inteikė Ralph H. 
Poole iš Chicagos, kurs ver- 
telgauja formomis. Jis tyri
nėjęs ir tėmijęs kokią dide
lio naudą paukščiai atneša 
žemdirbiams ir kokia pra
gaištis seks išnaikinus 
paukščius. Jis karštai daro- 
dinėja, kad kuogreičiaus rei
kia įstatymo, apsaugojan- 
čio paukščius. Taip-gi daro- 
dinėja, kad dabar, muitą 
svarstant, reikia visai Už
draust paukščių plunksnų 
ingabenimą. !

Smulkesnes žinios.
Warren, O. I^ęturiese 

automobiliu j važiavo per ge
ležinkelį, neapsižiurėję, kad 
traukinys netoli. Traukinys 
smogš į automobilių ir vi
sus užmušė.

— Cambellsport, Wis. D- 
ras M. Hoffman liko užmuš
tas, kuomet traukinys smo
gė į jo automobilių. Jo duk
tė, važiavusi su juo, liko 30 
pėdų oran išmesta. Vos gy
va išliko. Nugarkaulis, vie
na ranka ir viena koja su
laužyta.

— Washington, D. C. 
Gaisras ištiko Geologijos 
namuose. Daug kningų, žem- 
lapių, dokumentų sudegė. 
Nuostolių apie $150.000.

— New York. Susitvėrė 
daktarų dr-ja kovoti su vė
žiu. Prie jos gali prigulėti 
ir kitų profesijų asmenis.

— Boston. Kun. E. E. 
Hale liko atidengtas bronzi
nis paminklas. Prof. Taft 
laikė prakalbą.

— Sulyg pranešimo Wor
king Students’ draugijos 
Cornell universiteto studen
tai užsidirba išviso $184.906 
kasmet, uždarbiaudami į- 
vairiais budais. f , f

— Boston, Mass. Viena 
mergaitė 8 metų, kita-i4 me
tų per klaidą buvo uždary
tos vienuose naniiioseį ka
maraitę ir turėjo ! išbūt 48 
valandas. Abi išliko vos gy
vos. j! ■>!

— New Hav^n, ’ Conn. 
Prof. Taft perkelsiąs1 savo 
balsą iš Ohio į Connecticut. 
Kaip žinoma, jis yra gimęs 
Ohio valstijoj ir toj valsti
joj i balsavęs. Dabar apsilik- 
siąs Connecticut valstijoj ir 
todėl ten perkelsiąs ir savo 
balsą.

— Montorey, Mass. Mat
thew White žuvo ugnyj, kuo
met jo vasarnamis degė. Jis 
buvo pramonininką 
sūnūs yra rašytojas.
Vi,

Ar ieškai pirkti namą ar lotą?
Mes jų turime!

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicagoj. Delko teip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmones, kurie pirko “ proper- 
tes” per musų Banką, kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelbą pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą., tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko- 

; menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

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

Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver- ' 
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą klausimą 
galima išrišt sekančiais budais.

1) Apžiurėjus namą, apskaityt kiek jis galėtų kaštuot nau
jas pastatyt. 2) Kiek jis randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
ir vietoj jis yra.

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

Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviams tinkamose Vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę ir mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra gėrės- -• 
nis ir daugiau pelno neša.

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

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

Perkantiems per musų banką, namą ar lotą, mes paskolina- 
□ne pinigus ant lengviausių išlygų. ,

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl, neieškokite 
itų ofisų, bet tuojauš ateikite į musų banką, o mes parodysime 

‘V.geriausių ir pigiausių.“pr op erčių” geriausiose vietose ir kono- 
—geriąusiai storosimearpadėti nupirkti.

J. M. Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. MorgarrSt.< Chicago, III
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^MOTERIŲ SKYRIUS t
MOTERIŲ LINKSMU-

* MAS.

Pas' moteris linksmumas 
yra labui simpatiška ir 
branginama žymė, kadangi 
pas :įįts' linksmumas labai 
retai; Hgįggftia i sauvalę ir 
brutąiišlaimą kai kad pas 
vyriškį^,.

Moteris; turi perdaug tak
to, rdsmt“ savo linksmumo 
išsivęrinmąms suteikti, ne- 
dailiąy’fprmą. Linksmumas 
visupirmų pasiūlomas jau
noms/mergaitėms, kuomet 
jos yrą; vienos savo draugi
joje. ; "^^Susikrimtusiai šir
džiai /nėra nieko geresnio 
už linksmumą; toksai jau
nutis- sutvėrimas retkarčiais 
juokiasi be jokios matomos 
priežasties, visai staiga ir 
netikėtai. Šiurkštus gim
dytojai ir auklininkai ne
drauskite ir nepeikite to 
taip nekalto juoko! Dvide
šimties metij asmuo labai 
retai kada žino, delko jo 
spėkų pervirus, jo nesu
valdo jama sveikata, jo vil
tis, jo ateitis atranda taip 
tvirtą išraišką, bet tie link
smi garsai visiškai sutinka 
su tyru pavasario ūpo a- 
kordu. Leiskite jaunoms 
mergaitėms juokties be jo
kių klinčių! Linksminkitės 
podraug su anomis, kitaip 
neužsitarnaujate dalyvavi
mo laimėje, panašus į tuos 
paniekinamuosius mizan
tropus, kurie užmušinėja 
paukščius tvirtindami, kad 
jų giedojimas kenkia jiems 
jų svarbesniuose užsiėmi
muose.

Nors ^pripažįstame, kad 
juokas yra' nepajudinamuo
ju jaunystės ypatingumu, 
tai .Visgi pergyvo tempera
mento perviršis veda pra- 
bangon. Jaunystės žiedas 
negali apsieiti be vylių, bet 
argi šeimynos motina nėra 
kalta vyrui, vaikams, o vi- 
supirmu pati sau, rimtumo, 
Vertybės ?

Tiesa, Kaa gyvenimas y- 
ra sklidinas visokios rųšies 
priešingumų, bet, nežiūrint 
pesimistinių filosofų tvir
tinimų, negali but taip blo
ga, kaip sakoma. Tai pa
liudija ypač toji aplinkybė, 
kad mes visi, seni ir jau
ni, turtingi ir vargšai, ligo
ti ir sveiki, esame taip tvir
tai prie gyvenimo prisirišę. 
Trokštame gyventi ir tiems, 
kuriuos tikrai mylime, ve
li j aine kuoilgiausių gyveni
mo metų.

Pasakysite, kad gyveni
mas,--tai kova, bet ne žais
las $‘Eikite tada kovon gie
dodami; tas yra dailu ir 
drąsu.

Jaunos sesutes, katros 
apturėjote iš prigimimo 
linksmo -budo brangią do
vaną, nemanykite, kad su
teiksite-sau daugiau rim
tume,- gangreit sutrauksite 
veidus į—blausias raukšles. 
Nei vienas-sveikai mąstan
tis žmogus jus del to nepa- 
palaikys augštesnėmis už 
kitus proto išsilavinimuose.

Netikrasis/rimtumas, dir
btinas pesimizmas — šitai 
viena skaitlingesnių klaidų, 
viena nuodėmių prieš dva
sios atvirumą, kas* galima 
teisingai antmesti naujo
sios gadynės moterei.

Galėtų gi mums kas pa
sakyti, kad daug moterių 
neturi linksmaus budo ii 
iš prigimimo linksta prie 
melancholijos. Tie asmenįs 
serga, štai vienatinis į tai

atsakymas...'.L? Chroniškas 
liūdnumas . ..bųv.O_ visuomet 
ligos žeilklu^ pgs' visokius
gyvavusius sutrorimus,; ma
tome tai Uiškiar jų organiz
muose, pas katruos’ negali 
but kalbos apie pozavimą 
— pas augalus ir gyvulius. 
Vienas skirtingiausių pri
gimimo įstatymų pagimdo, 
kad sunkiausi kentėjimai, 
baisiausi psichiniai sopu
liai pas sveikus žmones, 
laipsniškai neatsuka užnuo-
dinto geluonio, kad rami
nantis laikas pergali ken
kiančius sveikatai ligų pe
rus. - •

Suprantamas dalykas, 
kad kiekviena gili žaizda 
palieka randus, išspaudžia, 
tarytum, žymę dūšioje; bet 
užgijusios žaizdos nesulaiko 
nuolat dvasiško išsivysty
mo ir neilgam sulaiko gy
vybės sulčių priepludį.

Moteris privalo gerbti 
praamžinus linksmumo į- 
statymus, aniems neprieš
tarauti ir nekelti prieš a- 
nuos maištų.

Kūno ir dūšios sveikata 
prašalina chronišką liūdnu
mą; tas tobulai sutinka su 
linksmumo perviršiu, kokį 
privalo nuolatos išreikšti 
kiekviena .moteris.

..Mariutė.

SODIEČIO DUKTĖ, STO
JUSI KARALIENE.

Alena (Helena) buvo 
duktė neturtingo' žmogaus,
kurs nedideliame sodžiuj 
laikė užeigą Ir apdirbinėjb 
žemę. Alena dirbinėdavo ū- 
žeigoj ir ganydavo karves 
ir ožkas. Tai-dėjosi Biti- 
nijoj, Mažojoj Azijoj. Kuo
met Alena buvo pilnoj gra
žybėj savo jaunystės, toj 
vietoj pasisuko -žymus- Ro
mos karvedis Constantius 
Chlorus. Garsus karvedis 
pamylėjo žemo gimimo
mergaitę. .....

Abu gyveno, labai laimin
gai. 274 metais Alena pa
gimdė sūnų, kuriam buvo 
lemta pastoti Romos impe
ratorium, Konsta tiriu Di
džiuoju. Kol. kas Alenos 
vyras, nors žymus asmuo 
valstybėj, bet buvo tik pro
vincijos valdytojom. 292 
metais didžiai skaudus smū
gis krito ant Alenos. Nes 
tais metais didi Romos val
stybė liko padalyta į ketu
rias dalis ir jos vyrui Con- 
stantiui Chlorui teko val
dyti Galiją, Hispaniją ir 
Britaniją. Bet jis turėjo 
pasirinkti vieną iš dviejų, 
ar persiskirsti .su savo my? 
Įima pačia ir priimti augš- 
tą vietą, ar pasilikti su pa
čia ir negauti garbingos 
vietos. Nes tuolaikinis Ro
mos imperatorius Maximi- 
anas pasiūlė kartu ir vaini
ką -ir savo dukterį Theo- 
dosią. Constantius Chlorus 
išsižadėjo bėdinos Alenos ir 
priėmė vainiką ir impera
toriaus dukterį už pačią.

Konstantinui, Alenos su
nui, buvo 20 metų, kuomet 
tai atsitiko. Jam labai sus
kaudo širdis, kad jo numy
lėta motina liko pažeminta, 
atstumta. Jis nėjo su tė
vu, jis pasiliko prie moti
nos. Tik paskui vėliau nu
ėjo ir buvo prastu kareiviu 
ir tokiuo budu jis- stojo di- 
džiu karvedžiu be-tėvo pa
gelios. Galop Constantius 
negalėjo kęst persiskyrimo-

ir parašė Kimstatimiiy - kab 
pribūtų pas jį. Konstanti
nas leidosi ilgoir, vargingom 
kelionėn į Boulogne, kur jo 
tėvas ~ laukė. Abu». paškufi 
nukeliavo į Angliją nrrkub- 
met jo tėvas mirė■-Xorke 
306 metais, kareiviai jį ap
šaukė imperatoriumi^ .

Pirmiausias Konstantino 
rupesnis buvo -pakelti- savo 
motiną prideranciėtr<pagar- 
bos vieton, .lis ją ;ų įsa u kr 
karaliene. Taiygį ą Alena, 
kadais prasta mergaitė," li
ko visoj šalyj- - didžiausioj- 
pagodonėj. Kaip Alena; taip 
ir Constantius abu dar bu
vo stabmeldžiu.- Tais laikais
krikščionįs buvo labai per
sekiojami, paniekinami ir 
todėl Alena vargu bau ma
nė priimti krikščionybę. 
Bet ilgainiui abu- atsivertė. 
Konstantinas, k-ad į vyk di li
ti tvarką ir ramybę Romos 
valstybėj, turėjo daug ko
voti. Laike vieno aršaus 
susirėmimo jis pamatęs 
danguj žibantį kryžių ir 
žodžius “Šiuonii pergalėsi.” 
Po to jis pats apsikrikšty- 
dino ir įvedė krikščionybę 
visoj Romos valstybėj, ku
rios jis dabar stojo valdo
vu. Atsivertus Konstanti
nui, atsivertė ir Alena. A- 
lena pilnai atsidavė dabar 
krikščioniškiems darbams. 
Būdama 80 metų, ji leidosi 
kelionėn aplankyti Žemę 
Šventąją. Ji atradusi kry
žių, ant kurio Kristus mirė. 
Jį padalinusi ji į dvi dali. 
Vieną palikusi Jeruzalės 
vyskupui, kitą pasiuntusi 
savo sunui. . Ji ten gyveno 
gan ilgą laiką. Pastatydino 
bažnyčiąs Betleheme ir ant 
Alyvų kalno. Galop iš rytų 
žemės sugrįžo prie savo su-
naus ir mirė ant jo rankų 
328 m. Bažnyčia ją kanoni
zavo — pripažino šventa.

Taip tad paprašia - kai
mietė pasieLe augščiausios 
vietos ant žemės ir su sū
numi yra svarbiausiu asme
niu pirmųjų krikščionijos 
amžių. Abu ilsisi-po didžiu 
Vatikano skliautu puoš
niuose karstuose. -

ATSIŠAUKIMAS Į VAR
GONININKUS,

(Pabaiga nuo 1-mo p.).

riko j, gerbiami kaipo vir
šesni už paprastą žmogų sa
vo pašaukimu.

Į Jus, Gerbiamieji .Var
gonininkai šiuomi atsilie
piame, ir tai .atsiliepiame 
vardu liaudies, idant S,. L. 
R. K. A. Seime .neitumėt 
nekuriu savo klebonų pėdo
mis ir ištolo stovėtumėt 
Susivienijimo svarbius rei
kalus svarstant. Jau.kelin
ti metai, Gerbiamieji' Var
gonininkai, nekurie klebo
nai Jus užkinkė ir liepė 
tempti vežimą ne sulyg sa
vo išgalės ir savo sąžinės. 
Žinokite gerai, kad jei Jus 
žengsite priešai -savo įsiti- 
krinimus, iš po Jūsų pirštų 
akordai nebus tokie šventi 
ir palaiminti minių akivęiz- 
doje, gi su Dievu derėties 
nėra galima.

Mes gerai žinome, kad 
Jus nekurie klebonai nusi- 
gabęs Seiman.-ir išanksto 
įsakys kokių laikyties nuo
monių, ką girti, ką -pas
merkti, ką palaikyti, kokį 
klausimą priimti, arba at
mesti, Žinome, ' kad Jums 
lieps palaikyti “Draugą” 
organu. Jei nekurie “Drau
gu” pasitiki, .mes neprieš
taraujame, bile tik sąžiniš
kai. Bet katrie dvejoja, 
įtegu jau ant .galo atveria 
'savo sąžinę ir išreiški,? sa- 

zo teisingi, liuomonę. Tėgi. 
tiesiog Seime pasisako, ką 
jie mano ir ko jie nori. Už 
tai buk labili pagirtini ir 
gerbiaihl Vykti.

Šiuo'mi įmes neatkalbina
me ir'' anaiptol neagituoja
me, idant? ponai vargoni
ninkai neklausytų savo kle
bonų bažnytiniuose reika
luose ir apeigose. Prieš tai 
agituoti negalima ir tas bu
tų didis nusidėjimas. Bet 
mes sakome, idant vargo
nininkai prieš nekuriu s 
klebonus neklupščiuotų vie
šuose lietuvių reikaluose, 
viešuose darbuose. Bet kad 
veiktų savarankiškai, taip 
kaip kiekvieno sąžinė įsa
ko.

Šitai jau kelinti metai 
liaudis kalba, kad Amerikos 
lietuviai vargonininkai iš 
dalies yra tik pastumdėliai. 
Nenorėjome išpradžių to
kiems plepalams tikėti. Bet 
tiesa paaiškėjo keliuose pe
reituose S. L. R. K. A. Sei
muose, į, kuriuos nekurie 
klebonai atsigabena var
gonininkus ir anų balsais 
pasinaudoja. Ne visi taip 
daro. Bet didžiuma. Bro
liai Vargonininkai, esate 
kilę iš liaudies, tatai liau
džiai ir tarnaukite, bet ne 
kokiems ten “Draugams”, 
kurie visai nereikalingai į- 
kurta ir nereikalingai pri
mesta Susivienijimui.

Manųme, kad Jus musų 
to atsiliepimo žodžius su
prasite ir giliai įsidėsite 
širdin. Taippat manome, 
kad klausysite savo sąži
nės balso ir daugiau nerink
site į musų Susivienijimo 
organus, “Draugo”, kuris 
musų organizacijai netar
nauja, o vienok pasivadina 
organu., , '

Klausykite savo sąžinės 
balso, o liaudis Jus gerbs.

A. Mikuckis; 
c - Ant. Alksnis.

Pov. Zalkis.
K. Kungis,

AUSTRIJA IR ČERNO- 
GORIJA.

Pasak paskutiniųjų ži
nių, galima esą diena iš die
nos laukti Austrijos — 
Černogorijos karo. Taigi, 
manome, pravartu butų su
lyginti abiejų valstybių ka
ro pajėgas.

Iš pirmojo žvilgsnio ro
dos, kad Austrijos karo pa
jėgos nesulyginamai dides
nės, kaip mažutės Černogo
rijos. Austrija turi išviso 
16 korpusii (korpuse 38.000 
kareivių, 50 anuotų), tuo 
tarpu Černogorija vos tik 
4 divizijas. Austrija turi 
kariuomenės 8 kartus dau
giau, kaip Černogorija.

. Tečiau iš tų 16-kos kor
pusų — 5 korpusai stovi 
Rusijos pasienyje ir Aus
trija jukino, budu negalės 
jais pasinaudoti, dėlto, kad 
bijos palikti sienos neap
saugotos; Serbijos pasieny
je yra. 3 korpusai, jų Aus
trija tąip-pat nenukels nuo 
savo vietų g taip-pat reika
lingas vietoje ir vienas kor
pusas Rumunijos pasieny
je. Kiti korpusai neištiki
mi kęyoje su Černogorija 
dėlto, kad jų kareiviai visi 
perdėm slaviai; jų Austri
jos vyriausybė tiesiai bijos 
siųsti kovot su slaviais.

Bet ir dar vienu atžvilgiu 
dauguma Austrijos kariuo
menės netinka karui su 
Černogorija. Būtent, Čer
nogorija kalnuota šalis ir 
čia paprastoji laukų artile
riją neką bepadarysiantį; 
čia reikalii ga tam tikra kai

liams pritaikinta artilerij; 
ir visi padargai.

Tokią artileriją turi 2 
korpusu. Abu juodu ir sto
vi Černogorijos pasienyje: 
Bosnijoje ir Gercogo viliojo, 
tai 15 sai ir 16-sai korpusas' 
15-tojo korpuso štabas Sa
rajeve (Bosnijoje); 16-tojo 
— Raguros mieste (Gerco- 
go vinos pajūryje). Taigi 
tik tuodu korpusu tegalėsią 
kariauti Černogorijoje. Tuo
du korpusu turi išviso 70.- 
000 kareivių ir 124 armotas.

Černogoriečių karinome 
nės (pėstininkų) skaičius 
siekiąs dabar 45.000; di
džiųjų anuotų karo pradžio
je jie turėję apie 40, paė
mus gi Skutarį jų skaičius 
beveik trigubai padidėjęs; 
dabar anuoti; jie turį apie 
100.

Tokiuo budu matome, kad 
skaičiumi černogoriečių ka
riuomenė ne kiek tem ižes- 
nė už Austrijos kariuome
nę, savo kokybe gi ji daug 
augščiau stovinti už Austri
jos kariuomenę. Išaugę 
savo kalnuose, žinodami 
kiekvieną akmenėlį, pripa- 
tę prie sunkiausių žygių, iš 
mažumės pripratinti prie 
ginklo ir karo — černogo- 
riečiai labai pavojingi prie
šininkai tad ir trigubai di
desnei kariuomenei. Be to, 
reikia atsimint, kad černo- 
goriečiai kovos, taip sakant, 
už. savo tėvynės gyvybę, tai
gi kiekvieną žemės pėdą gis 
dideliausiu atkaklumu ir 
drąsa, kurios jiems nekuo- 
met nestigo. Taigi, kad ir 
viena tik Černogorija, be 
kitų valstybių bičiuolių ry
žtųsi karau su Austrija — 
sunku atspėti, kieno pusė
je butų laimėjimas.

ANGLIJOS KARALIUS 
KVIEČIA PRIE RAMY- 

"' BĖS.

Anglijos karalius Jurgis, 
kurs pribuvo Berlynan da
lyvauti kaizerio dukters 
vestuvėse, Anglijos amba
sadoj rinitai ir karštai nuro
dinėjo reikalą užlaikyti ramy
bę tarp valstybių. Amba sadoj 
buvo daug intekmingų poli
tiniame gyvenime asmenų. 
Tarp jų buvo Suvienytų 
Valstijų ambasadorius J. 
G. Leishman ir Vokietijos 
kanclierius von Bethmann- 
Hollweg. Šiose iškilmėse 
tai buvo pirma palytėta po
litinė styga. Šitaip karalius 
kalbėjo: “Ramybės užlaiky
mas yra mano karštas no
ras, lygiai kaip tai buvo 
svarbiausias tikslas ir troš
kimas mano tėvo.” Caras 
buvo tuo pat laiku svečiuo
se Rusijos ambasadoj. Ka
dangi čia dabar tose iškil
mėse randasi daug intek
mingų politikierių ir kryp
stant geron pusėn, gal tas 
kiek ir prisidėti prie ramy
bės palaikymo..

Anglijos susiartinimas su 
Vokietija, Hispanijos su 
Francija, Rusijos su sustip- 
rėjusiomis Balkanų valsty
bėlėmis, gali visai nukreipti 
politinį Europos gyvenimo 
bėgį. Aišku, kad giminingo
sios tautos artinasi ir riša 
bendrybės ryšius. Slavių, 
germanų, ir romaniškosios 
tautos artinasi. Tai vis vai
siai tautinės sąmonės pra
budimo. Todėl galima, kad 
Rusija nustos bičių olia
vus su Anglija ir gal su 
Francija, o Italija su Au
strija ir Vokietija.

nėti .naujas didelis dienraš
tis vardu “L’Homme libre”. 
To dienraščio leidėju yra p. 
Clemenceau,buvęs Franci- 
jos ministerių pirmininkas 
ir žinomas politikas. Jis į 
savo dienraštį rašysiąs į- 
žengiamuosius straipsnius. 
Dienraštis esąs radikaliai- 
sočialistinės pakraipos.

Abdul Hamid mirštąs. Iš 
Konstantinopolio Anglijon 
apturėta žinia, kad buvęs 
Turkijos sultanas Abdul 
Hamid pavojingai susirgęs 
ir manoma, kad ligų kombi
nacijos neišlaikysiąs.

Kova su tautiniais nuo
dais. “North China Daily 
News” rašo, kad Shen Cho v 
Ting vietovės farmeriai, ku
rie buvo pasipriešinę karei
viams, naikinantiems opiu
mo plantacijas, gyvi skait
liu j e 67 sudeginti su vienais 
namais, kuriuose jie buvę 
susirinkę atlaikyti mitingą. 
Juos sudeginę kareiviai. 
Taip tai kovojama su tau
tiniais chiniečių nuodais.

Vainikas ir nuometas. 
Kalno Athos vienuoliai pa
siuntę bizantinių ciesorių 
insignijas, vainiką ir nuo
metą Graikijos karaliui 
Kostantinui XII, idant jis 
;ais valdžios ženklais pasi
naudotų jį iu vainikuojant.

ABELIS
■ Memorial Bells a Specialty*
"P MoShaa* B«U Foundry Co^Baltimore,Md*,UJBX

F. Dalkusl
Drucziausias Lieluvys Ristiny- 

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

UR R A

VISI

PAS

I *
i i

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelg salg 
dėl mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2710

h
Si
i.
c

Kuomet New Perfection 
ineis per duris, karštis ir

f nevalumas išlėks per langą.
Ką reikštą jums išvalymas nešva

rumo iš jus kuknios šią vasarą —būti 
liuosais nuo karščio anglių pečiaus, 
ir nuo pelenų ir dulkių.

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

Sergančioms moterims.
Sesute. — 

Aš esmių moteris, žinau kiek moteris 
turi iškentfiti. Jaigu kenti nuo bhltųfa 

an tdra ponių, nupuoli
mo arba attrukiino 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perip- 
dus, reumatizmų ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo iisi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojau!

__  rašyk aprašydama sa
vo skausmus ir indėk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.

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

CHOPIN hl. YARDS 4154 
KLAUSK 

CKOPIN 
Wc.

' CIGARU 
nrs p įdirbti is? 
geratisio labuko

. Jos. Bartkovdak, Iszdirbejas.
4934 So. Paulina SI., CHICAGO, ILL

Russian - American Line
Tiesioginis plaukiuėjimas tarp Kussi- 

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

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

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos į 
LIEPOJU.

$31 — 3 klasa — $33
$45 — 2 klasa — $50
$05 — 1 klasa — $75

Plaukia kas antra subata.
Del tolesni)} žinii} kreipkis.

A. E. JOHNSON and CO., General
Pass. Agent.

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

155 West Kinzie St., Chicago, HL

AR NORI
y-nkiMiaiu -

prauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katulioga visokiu goru 

vVtj magiszku sstuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu ia- 

I bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
/ Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
I na ir aisdru adresu, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas 

tau nusiusiu pikai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS,

» (MAG1KAS)
3250 Union Av»„ CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA PIGIAI
naujos drukuoja- 
mos mašinos Ty
pewriters. Ra?y’ 
Uite Šiandien, o 
gausite kataliog^ 
dykai. Knygos 
teipgi parsiduoda 
Ir vra reikalinga 
Agentų

Kreiplrites per laiškų a >t šio antrašo:
A. MALIAUSKAS,

687 3rd Ave., BROOKLYN, N. Y.
P. S. Telpogi parsiduoda naminiai ratam, 

dai (Furniture) ant iSmolcesėio vietiniaikreip* 
kites pas mano- • ’

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuo veik {ausiai.

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

žiliu—vriniMHw mi   i imiB
********:*****************>,. 

Telefonas Yards 153a į
DR. J. KULIS

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

J PRIĖMIMO VALANDOS: S
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.

Nedel. nuoyiki 12 popiet; nuo 6 iki jį
* *************************

Szitas Pečius su- 
čedina laika

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

ir 3 degtuvais. su ilgu 
paliruotu turkisiniu mė
lynu kamynu. Visas pui
kiai padarytas. 2 ir 3 deg- 
tuvių {iečiai parduodami 
su arba be kabinetinio 
viršaus, kurs yra ap
rūpintas lentyna, ra
ginių etc.

Visi pardavėjai tu
ri New Perfection pe
čiu. Virėjos kninga su 
5 iečių duodamu. Virg
os kninga duodama 

prisiuntusiems 5c mar- 
------------------------------

Clemenceaii redaktoriumi.
Paryžiuje pradėta išleidi

STANDARD OIL COMPANY
. • (Indiana valst. korporacija).
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labai 
Skaudu 
atsitiki- 
Adolfas 

amžiaus.

Worcester, Mass.
Gamta pavasarį atbunda 

iš ilgo žiemos miego ir pasi
puošia puikiausiais grožės 
rūbais. Medžiai apsidengia 
žaliais minkštučiais lape
liais, pražįsta įvairios kviet- 
kelės. Čiulba daugybės link
smų paukštelių. Visas pava
sario malonumas suramina 
ir našlaičius ir nelaiminguo
sius. Tokiame pavasario lai
ke, gegužio mėnesyj, tiko 
man nukeliauti į Worcester, 
Mass. Ten radau daugybę 
savo viengenčių. Pamačiau 
daug jų__ geni darbų. Ačių 
kun. Jakaičio veiklumui, lie
tuviai labai sparčiai kįla ir 
rišasi krūvon. Lietuviai stei
gia savo maldnamį. Taip 
kaip ir kitose vietose. Susi
ėjus vienybėn ir susispietus 
krūvon sumažės vargai ir 
pakils susipratimas.

Dabar apie vieną 
liūdną atsitikimą, 
girdėt apie tokius 
mus. Čia gyveno 
Krikonis, 38 metų
Turėjo moterį ii* tris vaiku
čius. Jo girtuokliavimas bu
vo pragariškas. Ilgus metus 
jo žmona su kūdikiais var- 
gų-varguose skendo ir bai
senybes kentėjo nuo vyro 
girtuoklio. Priėjo liepto ga
lą moterėlė — iš proto išė
jo. Liko nugabenta į State 
Hospital. Vaikeliai prie- 
glaudon atiduoti. Girtuok
lis kalėjimai! uždarytas. Bet 
iš ten jis pasiliuosavo — nu
ėjo pas kunigą, davė prisie- 
gą daugiau negert. Atsiėmė 
vaikučius iš prieglaudos na
mų. Gavo darbą ir dirbo 
vieną savaite. Po to, viską 
palikęs, it nelabojo užsės
tas, išdūmė, niekas nežino 
kur. Našlaičiai jauni— Ju
lijui 13 m., Juozukui 10 m., 
-Marytei 8 m. Jau tris sa
vaitės kai pabėgo. Gal kam 
teks jį pamatyt. Jo plaukai 

w geltoni, akis mėlinos, veidas 
apskritas, nosis plati, pen
kių ir pusė pėdų augštas. 
Įsisriaubęs turi paprotį sa
kyti : “Matai, matai, matai.”

Praneškit adresu:
Jonas Aleksandravičia 

10 Worth st.
Worcester, Mass.

St. ‘Bonaventure, N. Y.
Nesenai praskambėjo gar

sas per laikraščius, jog 
šiais metais sukanka 25 me
tai gerbiamojo lietuvių po
eto Maironio literatinio dar
bavimosi. Nekurie tėvinai- 
niai, jam užjausdami, suma
nė jį pagerbti, suren
giant jubiliejų. Garbus 
autorius atsisakė nuo tos 
garbės. Tai-gi dabar kilo 
sumanymas įsteigti Kaune 
“Dailės Mokyklą”. Tam su
manymui poetas karštai 
pritarė ir prižadėjo remti 
ją. Aišku, kad jam labiau
siai rupi lietuvių apšvieta 
ir gerovė.

Šv. Bonaventūros kolegi
jos lietuviai moksleiviai ii 
auklėtiniai, geisdami išreik
šti pagarbą didžiam mtisv 
autoriui, šitai ka sumanė ir 
įvykino:

Gegužio 19 dieną šios 
mokslo įstaigos lietuviai su
tvėrė draugijėle vardu “Li- 
teratinė Maironio Dr-ja”. 
“L. M. D.” Kol kas mokslei
vių pas mus čia randasi 8. 
Visi pritarė ir prisirašė prie 
naujai sutvertos dr-jėlės. 
Valdybon pateko sekanti 
asmenįs: Antanas Tamoliu- 
aas, pirm., Jurgis Paškaus-

kas, rašt., Jonas Klotis, 
kning.

Dr-jėlė stato sau už tik
slą : Lavinimąsi lietuvių 
kalboj, rašyboj, literatūroj 
ir historijoj. Tai atlikinės 
tarp savęs pasigelbėdami 
kits kitam. Įplaukimai nuo 
narių eis kningynėlio 
naudai. Musų obalsis — 
Deus et Patria. Kningynė
lio pradžią padarėme su- 
mesdami po keliatą savų. 
Tai padarė apie 35. Lauksi
me musų kunigijos ir išleis
tuvių paramos kningomis ir 
kitais budais.

J. Paškauskas.

apie 
ka-

Wilkes Barre, Pa.
Pranešu platėliau 

nelaimingą atsitikimą 
sykloj su Antanu Šeškevi
čių. Nelaimė atsitiko South 
Wilkes-Barre kasyklos 
Shaft No. 3. Jis liodavo 
dinamitą, kuris netikėtai 
ekspliodavo. Antanas Š. li
ko ant vietos užmuštas. Ki
tam darbininkui, Juozui 
Vazneliui, abi ranki ir viena 
koja nutraukta. Pastara- 
sai mirė ligoninėj, dar parą 
išgyvenęs. Palaimintos at
minties Antanas Šeškevi
čius prigulėjo prie šv. My
kolo, šv. Jurgio ir D. L. K. 
Vytauto Kliubo. Minėtos (Ir
stės gražiai nulydėjo į lietu
viškas kapines. Prie laido
jimo žmonių buvo virš tuk- 
stanties. Kun. J. šupšin- 
skas pasakė gražų pamoks
lą.

Velionis paėjo iš Suval
kų gub., Naumiesčio pav., 
Tamošbudžių gm., • Malieš- 
kių k. Dideliame nuliudime 
paliko moterį su mažučiu 
šuneliu ir dukrele. Čia tu
rėjo du tikru broliu ir uoš
vius. Devynis metus išgyve
nęs Amerikoj ir penki me
tai kai vedęs. Buvo doras, 
teisingas, visų mylimas vy
ras. Turėjo 29 metus.

J. Vaznelis paėjo iš Su
valkų gub., iš Seinų miesto. 
Paliko motiną ir 3 broliuk 
Lietuvoj. Amerikoj paliko 
du broliu. Amerikoj išgyve
no apie 9 metus. Buvo neve
dęs, į dr-stes neprigulėjo, 
bet buvo geras parapijoms.

Vincas Adominas.

Minneapolis, Minn.
Šis miestas yra nemažas, 

turi virš 302 tūkstančių gy
ventojų. Stovi ties upe Mis
sissippi. Ši milžiniška upe 
vasarą perstato nuostabų 
reginį. Oras šiame mieste 
tyras, minkštas. Ne taip, 
kaip kur po kitus rytinius 
miestus, kur žmonės nuola- 
tai durnus ir dulkes kvėpuo
ja, o dvokimas nosis erzina. 
Tiktai žiemos metu čia gan 
šalta būva. Užtat 
metu čia karščių

vasaros 
nebūva.

Darbų šiame mieste randasi 
visokių. Kaip amatninkams. 
taip ir prastiems darbinin
kams. Prastas darbininkas 
uždirba dienoje nuo $2. iki 
$2.50. Darbai eina neblogai, 
iš kitur pribuvę gauna dar
bo. Lietuvių čia yra apie 150 
asmenų abiejų lyčių. Gyve- 
1a išsimėtę po visas miesto 
lalis. Pertad sunku apie 
juos ką daug patirti. Patė- 
mijau, kad yra tarp jų ir 
laikraščių skaitančių. Neku- 
rie net po kelis išsirašę. Bet 
daug yra, ką nesupranta iš 
skaitymo naudos. Laisvą 
laiką smuklėse praleidžia.

Lietuvių vertelgų čia nei 
vieno nėra. Taip dedasi, kad

lietuviai ne krūvoj gyvena. 
O tarp svetimtaučių sunku 
ką padaryti.

Kovo 9 d. šių metų susi
tvėrė čia lietuvių dr-ja 
“Laisvė Lietuvos”. Jai se
kasi neblogai. Dar vos už
simezgė, o jau turi virš 20 
narių. Kiekviename susirin
kime vis keliais nariais pa
sidaugina. Velytina šiai dr- 
jai kuogeriausios kloties.

Balandžio mėnesyj aplan
kė mus lietuvis kun. iš So. 
Omaha, Neb. Aprūpino mū
siškius dvasiškais reikalais.

Tykus.

Newark, N. J.
Pavasaris pas mus labai 

gražus. Lietaus permažai. 
Dvi dieni buvo labai šiltos. 
Taip, kad pradėjo uodai at
sirasti ii’ gelti žmones. Kaip 
žinoma, Jersey uodai yra 
didžiausi Suvienytose Val
stijose. Upė Passaic, kuri 
skiria miestą Harrison nuo 
Newarko, šį pavasarį buvo 
patvinusi. Daug prigėrė. 
Tarp jų vienas lietuvis. Jis 
išbuvo vandenyj 8 dienas. 
Išgriebtas nei kimu nebuvo 
pažintas. Tik jo motina pa
gal drapanas pažino.

Musų šv. Juozapo dr-stė 
gražiai darbuojasi. Rūpina
si apie apšvietimą. Pasisky
rė ir užsirašė nariai sau or
ganą “Kataliką”. Musų dr- 
stė karštai pritaria S. L. R. 
K. P. D. A. Nori, kad visos 
dėtųs ir jungtus,

Raštininkas.

Cambridge, Mass.
Trumpai pranešu apie 

vieną nelaimingą atsitiki
mą. Tai atsitiko subatoj, 
gegužio 3 d. Ties Charles Ri
ver bovinėjosi tris mergai
tės ir trįs vaikai. Nei vie
nas nesenesnis 12 metų. Už
simanė sėsti į laivelį. Taip 
ir padarė. Ant vandens pra
sidėjo laivelis supties ir ga
lop apvirto. Visi prigėrė.

Geraširdis.

Širdingai ačiū, ačių!
Priimkite, broliai ir sese- 

rįs lietuviai, širdingiausias 
dėkas, kurias aš, džiovos pa
kirstas, ir mano žmonelė 
siunčiava visiems aukoto
jams, kurie išgirdo mano 
pašelpos šaukimo balsą. 
Čia paduodu tų geraširdžių 
aukotojų vardus ir paduo
du jų aukų atskaitą.

Juozas Ramoška $1, A- 
nupras Bersena $1, Jurgis 
Kutka 25c, Dominikas Ka- 
žukauskas 50c, Dominikas 
Laucius $1, Ona Adomai- 
čiutė $1, Domicėlė Šiaulin- 
skiutė 25c, Adomas Šiaulin- 
skas 50c, Viktoras Jurėnas 
25c, Antanas Rimkevičia 
25c, Kazys Šerelis 25c, Juo
zas Maldeikis 25c, Aleksan
dra Kriaučiūnas $1, Leonas 
Adomaitis $2.50. Viso labo 
$10.

Visi Chicagos- lietuviai.
Tardamu ačių gerašir

džiams aukotojams su di
džia pagarba paliekava,

Pranciškus ir Ona 
Adomaitis.

City Hospital, 
Grand Rapids, Mich.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Ponui Liaukui, Wilkes- 
Barre, Pa. Apie tą pat da
lyką gavome nuo kito ko
respondento.

Raštininkui, Newark, N. 
J. Dėkų už žinutę. Lauk
sime iš Tamstos ir toliau.

KATALIKAS,

KAPŲ PUOŠIMO ŠVEN
TE
-----------

i ' h
Amerikoninė kapų puo

šimo šventė (Decoration 
Day), pripuolanti gegužio 
30 d., yra sena, kaip . sena 
civilizacija. Beveik visos 
tautos mirusių šventę ap
vaikščiodavo. Senovėje lie
tuviai ir-gi turėdavo tam 
tikrą skirtingą dieną miru
sių paminėjimui. Gi nūdien 
turi uždušinę dieną.

Amerikiečiai iškilmingai 
mirusius pamini gegužio 30 
d. nuo laikų baisaus civilio 
arba naminio karo. Pasibai
gus karui, tuoj giminės, pa
žįstami ii* bičiuoliai ėmė vė- 
lukais ii’ gėlėmis puošti ka
pus tų, kurie žuvo karo 
lauke už tėvynės reikalus.

Pasibaigus naminiam ka
rui, kuris tęsėsi keturis me
tus, puošta kapai tik tų, ku
rie kare krito. Paskui ta
sai paprotįs taip prasipla
tino, kad imta puošti kapai 
visų mirusių. Nūdien Su
vienytose Valstijose toji ge
gužio 30 dienos šventė yra 
legalė ir kiekvienas skubi
nasi tą dieną aplankyti na
miškių arba pažįstamų ka
pus.

Kareivių kapai puošiami 
vėlukais.

Seniau vėlukais buvo puo
šiami tik civilio karo karei
vių kapai. Nūdien tečiau 
jau puošiami kapai ir tų, 
katrie žuvo kare su Hispa- 
nija ir, abelnai, visų karei
vių kapai.

Civilio karo kareivių esa
ma dar daug gyvų. Tiems, 
katrie neturi namiškių, ar
timų genčių, valdžia įstei
gusi prieglaudas, suteikia 
jiems užlaikymą ir moka 
pensijas. Valdžia pensijas 
lygiai moka ir tų senų ka
reivių našiems.

Tų veteranų eilės su 
kiekviena diena retinasi ir 
trumpoj ateityj jie visi iš
mirs, neliks nei vieno to 
baisaus karo dalininko.

Puošimo kapų gražus į- 
protis prigijo ir pas lietu
vius ir jis turėtų kuolabiau 
prasiplatinti, kadangi tai 
tikras patriotinis darbas.

DARBININKŲ STRAI- 
KAI RUSIJOJE.

Tam tikra straikų apžval
ga Rusijoje parodo, kad fab
rikų darbininkų straikai 
1912 m. ypač įsigalėjo. Tais 
metais tie straikai ytin buvo 
skaudus ir smarkus, ir dau- 
giau, nei paprastai, reikėjo 
pajėgų jiems malšinti. Pe
reitais metais Rusijoje 
straikų butą daug daugiau, 
negu per revoliuciją 1905— 
1906 m. tarpe.

Pasirodo, kad ištisa eilė 
savo straikų Rusijos darbi
ninkai atsiliepė į Anglijos 
anglekasių didįjį straiką ko
vo mėn. Užjauzdami Angli
jos darbininkus, fabrikų 
darbininkai Rusijoje 1912 
m. kaip tik ir pradėjo savo 
straikus ir bedarbes balan
džio mėn., reikalaudami 
dažniausiai visokių savo e- 
konomijos pagerinimų.

Ypatingai darbininkų vie
nybe ir jų susitelkimu1 at
sižymėjo straikai, kilusieji 
del Lenos kasyklose skau
džių atsitikimų, ir švenčiant 
t. v. visopasaulio darbininkų 
šventę— gegužio 1 d. Kai- 
kur tiek stiprų butą darbi
ninkų, jog jų straikas ir be
darbė tęsėsi net 2į/2 mėne
sio; trumpesni gi straikai 
tuo-pat laiku buvo keliami 
beveik visose žymesniose 
Rusijos fabrikose.

Tuomet ir dabar

1912 m. straikai dažniau
siai kildavę del ekonomijos 
būties pagerinimo, bet drau
ge su jais tikdavo straikų 
demonstracijoms daryti 
prieš vyriausybę: užstojant 
baudžiamus, atstatomus nuo 
vietos darbininkus, traukia
mus kalėj iman ir tt.

Tokiais streikais atsižy
mėjo gegužės mėnuo ir iš 
dalies birželio pradžia. To
liau birželyj darbininkai 
kiek aprimo ir straikai su
mažėjo. Rugpjutyj ir rugsė- 
jyj retkarčiais darbininkai 
tesukildavo. Užtat spalių m.

straikai vėl atsigavo. Dar
bininkai ėmė jais protestuo
ti prieš valdžią už durnos 
rinkimų tvarką. Spalių pa
baigoje Rusijos fabrikų dar
bininkai smarkiai sujudo, 
atsiliepdami į pasmerkimą 
mirtin kelių jurininkų Se
vastopolyje. Lapkričio m. 
straikai buvę daugiausiai 
del ekonomijos reikalų. Tuo
jau po v. durnos atidarymo 
kilo dar keli straikai demon
stracijai prieš valdžią, ir ta 
straikų rūšis tesėsi ligi 1912 
m. galui.

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 menką sumą lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj, šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydamas nei vėluodamas. Šis musų budil
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabudys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad

Ck Katalikas”
yra

tobuliatisias ir 
didžiausias

iš visų lietuviškų į!j 
laikraščių Ameri- | 
kos ir Lietuvos. | 
Šią didžiausią do- IV 
vaną, kokios nei Vį 

- 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:

—-------- - ------—............ ..... ......... ........ -■ 1' —s-------  ----- --

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

1912 m. darbininkų strai
kai parodė, kad jų organi
zacija Rusijoje nūnai žy
miai jau sustiprėjo ir išsi
plėtė. Tais metais darbinin
kuose buvo žymu daug vie
nybės, sutarties, ištvermės 
ir susipratimo.

Chinų paskolos bondsai 
perkami. Tomis dienomis 
Londone išleista Chinams 
paskolos bondsai vertės 
$37.500.000 ir tuoj aus dides
nė pusė anų išpirkta. Va
dinasi, Chinams daug pasi
tikima.
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GEGUŽIS, 1913 m.
29. K. Teodozijos
30. P. t širdies Jez.
31. S. Petronėlės, Anielės

BIRŽELIS, 1913 m.
N. 3 po Sekm. Jokūbo
P. Marcelino
U. Erazmo
S. Saturninos p., Prancišk.

1.

2.
3.
4.
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|Patemijimai.|

Šiuomi taigi 
Gerbiamiems

‘ ‘ Drauge ’ ’ skaitome, kad 
United States Steel Coi*po- 
ration (plieno trustas), Ga
ry, Ind., dovanojęs žemės 
katalikų bažnyčioms (šešių 
tautų) ir be to paskyręs a- 
noms 50.000 dol. pinigais. 
Iš tos sumos kroatai jau 
gavę 10.000 dol. Taigi 
“Draugas” klausia, kasžin 
ar lietuviai gaus kiek iš tų 
pinigų? Gauti gaus, jei tik 
lietuviai bus paskaitomi 
kaipo skirtina tauta. Reik 
žinoti, kad amerikiečiai lie
tuvius vis dar įpratę vadin
ti polanderiais ir tik pas
taraisiais metais angliškuo
se laikraščiuose vis tankiau 
tenka pamatyti šį-tą apie 
lietuvius, kaipo skirtingą 
nuo lenkų tautą.

*
Tėv. Myl. Dr. stovis sulyg 

“Vien. Lietuvninkų” se
kančiai persistato:

Nuo pradžios metų iki 1 
d. balandžio įeigų buvo 
$4678.82, išeigų tuom pačiu 
laiku — $85.47. Bėgantiems 
reikalaus 1 d. balandžio T. 
M. D. turėjo grynais pini
gais $912.73. Geležinis T. 
M. D. kapitalas, kurio nuo
šimčius ateityje manoma 
panaudoti paskelbimui įvai
rių konkursų (ypač gerų 
originalių raštų pagamini
mui), taipgi ir kitiems svar
besniems reikalams, pasie
kė jau beveik tūkstančio do
lerių: 1 d. balandžio jis iš
nešė jau $915.09. Abelnas 
organizacijos turtas gyvais 
pinigais, nepriskaitant 
kningų vertės, išneša $1. 
828.12.

Birželio 3, 4 ir 5 d. š. m. 
Brooklyne, N. Y., bus atlai
kytas S. L. R. K. Am. 28- 
tas Seimas.
velytumėm
Delegatams, neatsižiurint į 
savo asmeninius reikalus, 
pasidarbuoti musų organi
zacijos ir išeivijos labui. Te
gu tarpe Gerb. Delegatų ne
būna asmeninių susikivirči- 
jimų, ar ten kokių nesma
gumų, velijame nuoširdžiai 

. idant visi tartusi ir dar
buotųsi vienybėje ir kuo- 
didžiausiame sutikime. Juk 
vienybė - tai galybė. Be vie
nybės šiais laikais nieko ge
ro negalima nuveikti visuo
menės gerovei. Taigi vie
nybė mums ypatingai ir rei
kalinga. Mes nūdien ma
tome, kad musų Katalikų 
Susivienijimas stovi ant še
rnų vėžių, visai nežymiai di
dinasi, o juk Suvienytose 
Šiaurinės Amer. Valstijose 
lietuvių katalikų atsiranda 
šimtai tūkstančių. Delko tie 
desėtkai tūkstančių, nesa
kant jau šimtų tūkstančių, 
nesirašo musų Susivieniji
mai! ir kokios tame yra kliū
tis? Gerbiamiųjų Delegatų 
meldžiame atkreipti domą į 
pastebėjimus ant pirmo 
“Kataliko” puslapio Susi
vienijimo reikale, o tenai 
aiškiai pasakyta, delko mu
sų Katalikų Susivienijimas, 
taip sakant, sukliuręs ir 
miega ir kokiuo budu butų 
galima prašalinus tas visas 
klintis ir atgaivinus mums 
tą brangią organizaciją. 
Malonėkit, Gerb. Delegatai, 
viską perskaityti ir nus
pręsti, argi jau nebūtų lai
kas pradėti darbuoties mu
sų brangaus Susivienijimo 
labui. Pasitikime, kad Gerb. 
Delegatai pilnai sulyg tų 
nurodymų darbuosis, mes 
gi iš savo pusės išreiškiame 
šiam 28-tam Seimui kuo- 
širdii įgiausius liuke j imus— 
geros kloties, sutikmaus 
reikalų apsvarstymo ir mu- 

--su vargstančios liaudies nau
dai pasidarbavimo, idant 
paskui nebūtų pašalinių ru- 
gonių ir nesmagumų. Todėl, 
sveikiname visus Gerbia
muosius Delegatus ir velija
me visako gero!

*
Lietuvių Spaudos 

gijos sekretorius, p. 
Račkauskas, mums
pranešė, kad Lietuvių Spau
dos Draugijos rūpestingu
mu ir tam tikros, jos pas
kirtos, komisijos triusu jau 
įsteigta Centralis Lietuvių 
Amerikos Kningynas prie 
New York Public Library. 
Lietuvių skyrius tuo tarpu 
busiąs priglaustas prie sla
vių skyriaus, ir jei ateityje 
jis busiąs nuolatos papildo
mas, tai busiąs įkurtas sa- 
vistovis skyrius. Visi lai
kraščiai ir išleistuvės kvie
čiama prisiųsti po vieną 
egzempliorių savo leidinių. 
Kningynui užtikrintas ru- 

'* pastingąs prižiūrėjimas. Be 
. to sekretorius pažymi kad 

jau dabar tenai esą keli 
šimtai lietuviškų kningų 
ir brošiūrų. .

bu-
Pa-

pir-

Drau- 
V. K. 
laišku

*
Kauno Ūkio Dr-ja šiais 

metais darys Ūkio parodęs 
Ukmergės, Zarasų, Panevė
žio, Šiaulių ir Kauno pavie
tuose, kiekviename paviete 
po tris parodas. Birželio 29 
d. busianti vienadienė ar
klių ir galvijų paroda Uk
mergėj, o 26, 27 ir 28 
sianti toki pati paroda 
nevėžyj.

*
“Birutė” rašo, kad 

kliu pagelbininkas August 
Semskat (Semskaitis), iš 
Karklynų, Stalupėnų aps
kričio, gavęs iš Prūsų val
džios leidimą pakeisti savo 
pavardę į Conradt. “Biru
tė” tuomi labai pasipikti
nus ir nesigaili tam išsigi
mėliui pamokslų.

*
“Birutėje” skaitome:
“Tilžės vokiečių dienraš

čiai praneša, kad vienas 
vietinis bravaras padaręs 
visai naujos rūšies alų, ku
ris esąs pagal tą pačią me
todą darytas, kaip Munche- 
no vokiečių pagirtas alus. 
Idant ir tarpe lietuvių pa
geidaujamą vartojimą ras
tų, už vardijo jį “Ramby- 
naus alus”. Tokiems ne
lemtiems tikslams naudoja
si vokiečiai lietuvių garsio
mis historinėmis vietomis.

*
Angliški laikraščiai rašo, 

kad Suvienytų Valstijų So
cialist Party narių skaitlius 
šiemet sumažėjęs ant 11.000. 
Socialist Party tečiau iš to 
apsireiškimo džiaugiasi. 
Girdi, kuomet narių skait
lius susimažina, tai partija 
darosi moraliai tvirtesnė. 
Labai abejojama apie socia
listų morali pasilaikymą.

❖

“Laisvė”, o paskui aną ir 
“Kova”, paduodamos iš 
“Giedros” kalendoriaus ku
nigų skaitlių Lietuvoje, ku
nigus pavadina “juodąją ar
mija”. Koks tai begėdišku
mas tų laikraščių pašiepti

" " " '"/į ęi- -
& Iš savaites savMitęn.

West Virginijos valdžios 
beteisiškumas.

Kaip žinoma, jau dau
giau metų bus, kaip tęsiasi 
anglekasių streikas West 
Virginijoje, Kanawka di- 
strikte. Anglekasiai pas 
darbdavius reikalauja pri
pažinti jiems uniją ir geres
nes darbo sąlygas, bet ka
syklų savininkai atsisako 
pripažinti jiems bent ko- 
kius-nors palengvinimus ir 
tik savęs apgynimui šaukia 
valstijinę miliciją,? Toksai 
savininkų pasielgimastiker
zina anglekasius, kurię iš 
nusiminimo griebiami gink
lų ir, žinoma, L dasileidžia 
beteisiškumo.

Menkiausioj! aplinkybė 
valstijos vyriausybę padilgi
na prie pasinaudojimo pro
ga ir, priešingai konstituci
jai, apimtame streiku di- 
strikte paskelbta karo sto
vis.

Ką kareiviai nutveria su 
ginklais rankose, kas sako 
agitacijines kalbas, tą areš
tuoja ir stato karo teis
man.

Tuo budu suimta žymesni 
agitatoriai, tarp kurių ir 
“Motina Jones”, 80-tų me
tų senutę, žinoma, darbinin
kų globėja, vadinamą an
glekasių aniolu.

Ji buvo suimta vasario 10 
d. š. m., bet šiais laikais gu
bernatoriaus paliuosuota, 
kadangi to griežtai reikala
vo viešoji opinija.

Senutė dabar apturėjus 
visišką savo veikimui lais
vę. Gali keliauti, kur tik no
ri. Savo kalinimo metu 
“Motina Jones” buvo laiko
ma kariniu kaliniu, nežiū
rint to, kad ji buvo suimta 
už teritorijos, kurioj buvo 
paskelbtas karo stovis. Ją 
areštavus policija tuoj aus 
atidavė kareiviams.

Jai kalėjime esant kelis 
sykius vyriausybė siūlė lais
vę, jei tik ji apleisianti val
stiją, arba nekuomet nesa
kysianti anglekasiams pra
kalbų. Senelė nuolat nesu
tikdavo su panašiomis išly
gomis ir išreikšdavo norą 
verčiau būti kalėjime, arba 
kadir mirti, negu elgties 
priešingai savo persitikrini
mams.

“Galite mane pastatyti 
po medžiu ir perskriosti 
keliomis kulipkomis, bet ne- 
priversite manęs išsižadėti 
savo konstitucijinių teisių” 
— sakydavo.

“Nepadariau jokių kom
promisų, tatai kovosiu, ka
dangi kova tik ką dabar 
prasidėjo. Anglekasiai yra 
su manimi ir artinasi svar
bus laikai.”

“Motina Jones” iš kari
nio kalėjimo Pratte nuga
benta į Charleston, W. Va.

tautos tikybos atstovus. Gi 
į savo moraliai suskurdusią 
“raudonąją partiją” nei do- 
mos neatkreipia. Musų ci- 
cilikams kitus bjauroti yra 
etiškiausias darbas.

*
“Lietuvos Ūkininkas” 

taip daug įsiėdęs ant kuni
gų, kad 17 numeryj išdėsto 
plačiai “Tikėjimo apeigų 
apmokėjimą” kunigams. 
Koks tai keistas atkeršiji
mas!

♦

Kovo mėnesiu š. m. Ame
rikon atkeliavo 1.400 lietu
vių, gi iškeliavo 259 asm. 
Iš to paaiški, kad lietuvių 
išeivybė Amerikoii nuolat 
didinasi.

KA'^LIKAS
. ............... . ii m
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Draugę su ja; pargabenta 
Cleve V®į ir E. R. Vick
ers, karMįaj ir kaliniai iš 
Clarksbų|gdį ir visi tris 
atlaikė konferenciją su gu
bernatoriumi. ' •

“Motina Jones” atvirai 
gubernatoriui pažymėjus, 
jogei pakanka pinigų ap
drausti kasyklų savininkus 
ir užlaikyti miliciją prieš 
straikininkus, bet mokyklų 
užlaikymui pinigų nėra ir 
tos stovi uždarytos.

Ji tvirtina, kad West Vir
ginia valstija turį pereiti į 
unijinių agitatorių rankas 
ir turį pasibaigti republiko- 
niniai-demokrątinė anarchi
ja, palaikanti anglekasius 
vergijoje. “Motina Jonės” 
yra nusprendžius pašvęsti 
visas savo pastangas paliuo- 
savimui darbininkų, laiko
mų kalėjimuose, ir pasiren
gus išnaujo grįšti kalėji- 
man, jei to reikalautų idea.

Kuomet senyva agitato
rė buvo suimta, socialistų 
laikraščiuose imta agituoti 
paskelbti generalį angle
kasių straiką visose valsti
jose, jei agitatorė bus il
giau laikoma kalėjime. Tų 
grasinimų gubernatorius 
pasibijojo ir išleido ją iš ka
lėjimo. Vadinasi, viešoji o- 
pinija gavo viršų.

West Virginijos vyriausy
be, išleidžius iš kalėjimo se
nutę, kuri nenorėjo atsiža
dėti žodžio laisvės, garan
tuojamos konstitucija, ėmė 
konfiskuoti socialistiškus 
laikraščius, kuriuose rašoma 
tikras straiko vietose padė
jimas. Nesenai pulkininkas 
Elliot su miliciantais mies
te "Charleston, West Virgi
nia, įsiveržė laikraščio “The 
Labor Argus” butan, a- 
reštavo redaktorių ir jo 
draugus ir patį laikraštį 
konfiskavo.

Kitur ir tas pat veikiama 
su visais laikraščiais, kurie 
gina darbininkų reikalus ir 
aprašo valdžios žiaurumus. 
Pats gubernatorius aštriai 
įsakęs visus darbininkiškus 
laikraščius konfiskuoti.

Visas tas West Virgini
joje padėjimas primena 
mums politiniai-darbinin- 
kiškus santikius Rusijoje: 
nahaika, laikraščių konfis
kavimas ir stoka laisvės žo
džio. Ir tas praktikuojama 
laisvoj šalyj! Kuomet apei
na angleka sykių savininkų 
nauda, tuojaus konstitucija 
užmetama ir ima veikti des
potizmas.

Gi viskas veikiama var
dan dolerio!

Nori imti nagan darbdavius.
Suvienyti! Valstijų fede- 

ralė valdžia pastaraisiais 
laikais — rašoma iš Wa
sh ingtono— atkreipus do- 
mą į visus fabrikuose, kasy
klose, hnt geležinkelių, 
krautuvėse irtt. darbdavius, 
ar kartais jie nepradės pil
dyti savo' grasinimų ir ma
žinti darbininkams mokes
tis, po priedanga, kad juos 
prie to verčia priimtas kon
greso ždmesdiajame bute 
muitų tarifas/

Jei kur koksai darbdavis 
sumažįs mokestį darbinin
kams ir šie atsinešiu į fede- 
ralę valdžią su skundu, val
džia tuojau liepsianti spe- 
cialei komisijai ištirti, del- 
ko tasai darbdavsis taip pa
sielgęs. Tuomet jis privaląs 
komisijai duoti ištirti savo 
kningas, nurodyti, kiekkiek jam 

darbinin-

MM————— 

kas ir transportas, ir kiek 
gauna už išdirbinius. Jei 
pasirodysią turįs pakakti
nai pelno ir be priežasties 
mažinąs darbininkams mo
kestis, tada busiąs patrauk
tas atsakomybėn ir jo neap
lenksianti aštri bausmė.

Nąudojanties tuomi, kad 
šiais laikais kongresas už
imtas muitų tarifo svarsty
mais ir pamažintas tarifas 
galutinai dar nepriimtas, 
nesąžiniai išnaudotojai fab
rikantai mažina darbinin
kams mokestis, idant iš vie
nos puses išnaudoti savo 
darbiu inkų s-vergus ir iš an
tros — idant juos įbauginti 
ir tuo bildu priversti protes
tuoti prieš muitų sumažini
mą. :

* Yra taippat darbdavių re- 
publikonų, kurie iš politinio 
atžvilgio nori pagimdyti 
darbininkams mokesčių su
mažinimą, bedarbę ir krizį 
visoj šalyj, kad paskui vi
są kaltę suverčius ant de
mokratų ir sekančiais rinki
mais juos apgalėjus.

Tokius nedorus spekulian
tus valdžia sumanius pa
traukti atsakomybėn ir be 
jokio atsižiūrėjimo bausti. 
Bet ar tasai dalykas val
džiai pasiseks, tai kitas 
klausimas. Nubausti yra 
lengva pasakyti, bet prakti
koje tankiausiai priešingai 
veikiama.

Iš visų šalies pusių plau
kia Washingtonan protes
tai priešai naują muitų ta
rifą, kuriuomi manoma su
mažinti muitus už įgabena
mas čion iš užsienio prekes. 
Protestus siunčia ir fabri
kantai ir farmeriai. Labiau
siai protestuoja, žinoma, 
trustai. Prieš nekuriuos 
punktus protestuoja ir vieš
patystės ir užsienių pirkliai. 
Protestai prisiųsta iš Fran
cuos, Vokietijos, Italijos ir 
Austrijos.

Tečiau prezidentas, sako
ma, į tuos protestus neat
kreipiąs domos ir laikosi 
savo.

Tuo tarpu jau iškalno 
kalbama apie krizį ir pras
tus laikus, jei tik sumažin
tų muitų tarifas pagaliau 
senato butų priimtas.

Musų nuomone, ir darbi
ninkams priderėtų prisidėti 
prie protestų, nes kas iš to 
jei atpigs prekės, bet nebus 
už ką anas pirkti. Taip bent 
pramatoma.

užimti

Postmeisteriams nelaime.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Wilson nesenai iš
leido įsakymą, idant visi 
postmeisteriai (krasų virši
ninkai), išėmus tik tuos, 
katrie ima mažiau $180 me
tinės algos, laikytų civilės 
tarnybos egzaminus, idant 
tuomi išrodžius savo apšvie
timą, tinkantį minėtoms 
valdvietėms, ir idant sutei
kus progą ir kitiems pilie
čiams, norintiems 
tas valdvietes.

Tasai prezidento įsaky
mas paliečia 38.000 žmonių 
(postmeisterių), kurie su
lyg buvusio prezidento Taf- 
to įsakymo buvo priskaityti 
civilės tarnybos eilėsna su 
taja viltimi/ kad šalies ad- 
mininstracijos atmaina ne
galės juos prašalinti iš uži
mamų vietų. Ligšiol, kadan
gi taip būdavo, kad postmei
sterių vietos buvo politi
niais job’ais ir šalies nauja 
administracija į tas vietas 
skirdavo savo partijos ša
lininkus.

Buvęs prezidentas Taft 
norėjo išgelbėti postmeiste-

be to 
asmeninius

rius nuo prašali 
tame turėjo savo

1A

atsakomojo

civilės tar- 
historijoje

reikalus* kad juos palaikius 
prie republikomi partijos ir 
rinkimų metu gavus jų bal
sus minėtos partijos naudai.

Deja, Wilsonas atmainė 
jo įsakymą ir liepė postmei- 
steriams laikyti kvotimus. 
Žinoma, tokiuo savo pasiel
gimu atidarė vartus išalku- 
siems demokratams.

Tarpe postmeisterių yra 
daugybė tokių, kurie negalės 
būti užimamose vietose, ka
dangi neturi 
tinkamumo.

Tai pirmusyk 
nybos reformų
tas atsitinka. Seniau buvo 
jei vienas prezidentas ką- 
nors tokiuose dalykuose nu
sprendžia, sekantis nuspren
dimų nelaužo. Bet šis pre
zidentas pasielgia kaip tik 
atbulai.

Prezidentas Wilson tvir
tina, kad Taft nėra prigu
linčiai apkainavęs postmei
sterių tinkamumą ir todėl 
negalėjęs anų jų vietose ant 
visados patvirtinti.

Wilsono įsakymas nepa- 
lytės 12.000 ketvirtosios kle- 
sos postmeisterių, priklau
sančių civilės tarnybos įsta
tymams, kurie arba jau yra 
išdavę egzaminus arba pri
imti tarnybon sulyg krasų 
inspektorių raportų pagrin
dų, lapkričio 30 dieną 1908 
m. Gi kiti visi postmeiste- 
riai privalės vienerių metų 
bėgyj išlaikyti kvotimus ar
ba pasitraukti iš užimamų 
vietų.

Friedmanno vaistai — tuš
čias daiktas.

New Yorko ligoninių val
dybos išdavė pagaliau savo 
nuosprendį apie dr. Fried
manno vaistus, kuris Suvie
nytose Valstijose plačiai 
buvo paskelbęs, kad jo iš-

APIE MIRTĮ
Kodėl mirštame?
Didelė mirties priežastis 

tarp žmonių yra liga. Tą 
svarbų faktą, reikia gerai 
įsidėmėti ir neužmiršti, nes 
tai parodo didį kotntrastsą 
tarp žmonių ir gyvulių. 
Žmonių sulyginamai mažai 
težųsta iš bado arba užmu- 
šėjysčių. Lygiai nedaug jų 
žųsta nelaiminguose atsiti
kimuose. Todėl žmonės te
turėtų mirti vien del senat
vės. Ištikro-gi, kaip mažai 
žmonių tesulaukia žilos se
natvės. Kaip daugelio žmo
nių gyvenimą pertraukia 
mirtis iš ligos. Gyvuliams- 
gi ligos yra veik nepažįsta
mos.. Nebent kartais nami
nis gyvulys suserga, kuo
met dažniausiai to priežas
tis yra žmogus. Dabar 
mums paaiškėja, kad ligas 
užsitraukiame mes patįs,, 
nes mes labai dažnai eina
me prieš gamtą, elgiamės 
nenatūraliai, ko nei gyvu
liai,- nei augmenįs nedaro. 
.Mes valgome neišalkę, ga
diname apetitą visokiais sal
dumynais ir tokiuo budu 
nusilpniname savo viršikini- 
mo organus. Vartojame di
džiai daug alkoholio, ko jo
kia gyvulys nenori ragaut, 
nebent kartais žmogus jį 
ištvirkytų. Mes gyvename 
sugadytame ore, nevėdina
muose kambariuose, užsida
rę nuo šviesos ir nuo tyru
mo. Tuo tarpu šunes ir ki
ti gyvuliai praleidžia laiką 
tyrame ore ir saulės šviešu
moj. Nuodijame ir naiki
name savo sveikatą tabako 
durnais. Nesirūpiname ge
rai išmiegoti ir darome 
šimtus kitų paikų dalykų. 
Už tuos visus prasižengi- 

rastieji vaistai pasekmingai 
gydo džiovą.

Nuosprendyj pažymėta, 
kad jo antituberkulinis se
rum neturi jokios praktiš
kos reikšmės medicinoje ir 
publika neturėtų manyti, 
kad vienas arba keli įčirš- 
kimai prašalįs ligą. Tasai 
ligoninių nuosprendis ir vi
sos informacijos pasiųsta 
sveikatos skyrui Washing- 
tonan ir iš tenai taigi parė
jo žinios, kad dr. Friedman
no pacientai, to skyriaus 
prižiūrimi, visai nesveiksta. 
Tie, pas kuriuos apsireiškia 
pagerėjimas^ butų buvę taip- 
pat sveikesni, kad jie Fried
manno vaistais nebūtų bu
vę ir gydomi.

Ligoninėj Bellevue daugy
bė sergančių džiova, išpra- 
džių jautėsi kiek gerėliau, 
bet paskui liga paaršėjo.

Kas aršiausia, pasitaiky
davo ir tokie atsitikimai, 
kad serganti butų buvę daug 
sveikesni, jei jiems nebūtų 
įčirkšta dr. Friedmanno se
rum, kadangii džiovos ba- 
cilės persikeldavo į tokias 
kūno dalis, kur jų pirmiau 
nebūdavo.

Ligoninėj Bellevue dang 
kenčiančių plaučių džiova 
ir d-ro Friedmanno gydomų, 
išpradžių parodydavo dau
giau kūno svarumo, bet pas
kui džiūdavo ir jų plaučių 
stovis palikdavo vienodame 
padėjime, arba net paaršė- 
davo. Tik viename atsitiki
me pacientas pagerėjo.

Ligoninėj Mount Sinai 
pacientai nejuto pagerėjimo 
ir džiova sekė savu keliu.

Tatai žmonija išnaujo už- 
sivylė. Tečiau tas dar neliu
dija, kad kuomet nol-s nebū
tų susekti prieš džiovą tik
rieji vaistai.

mus esame baudžiami nes- 
veikatomis ir ligomis. Be- 
tirinėjant gyvybę ant šios 
žemės svarbiausia, ką žmo
gus atrado yra tai, kad liga 
veik vien žmogaus ypatybė 
kad ją žmogus pats užsi 
traukia ant savęs ir, kad ji 
gali but prašalinta ir, kad 
ji galop bus prašalinta, kuo
met žmonės stos gudres
niais ir išmintingesniais. Y- 
ra keista, bet teisinga, kad 
daug ko tame atžvilgyje 
žmogus pasimoko nuo gy
vulių.

Kodėl yra taip surėdyta 
kad mes vis gi turime mir
ti?

Vienok kuomet žmonės 
ir išmoks išvengti ligų ir 
kuomet mirtis del senatvės 
bus taip abelna, kaip ji da
bar yra reta, ir tuomet mir
ties šmėkla pasiliks. Nors 
tuomet mirtis bus kitoki, 
negu šiandie. Balsingiau
sias mirimo faktas šiais lai
kais yra tas, kad dažniau
sia reikia skirties su šiuc 
pasauliu peranksti. Bet vis 
gi reikės mirti. Tai jau toks 
gamtos įstatymas. Mirtis 
reikalinga, kad padauginti 
gyvybę ant šios žemės. Be 
mirties, be nykimo negalė
tų but evoliucijos. Jei ne 
gimimas ir mirtis, tai gyvy
bė nebūt galėjusi išsirutu
liuoti iš prastų savo formų 
gyvūnuose ir augmenyse į 
formas, kokiose mes gyvy
bę matome dabarties.

Kiti gyvūnai žųva delei 
maisto stokos. Mirtis ba- 
dumi tarp gyvulių ir aug
menų yra paprasčiausias 
atsitikimas. Ypač daugy
bės gyvulių vaikų žųva del

(Seka ant 7-to pusi.)
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I Politiškos Žinios. ©

Washingtone atsipeikėta
Suraminančios žinios ap

turėta Washingtonan iš Ja
ponijos kas lytisi kaliforni- 
jinio reikalo. Tas aiškiai 
liudija, kad Suvienytų Val
stijų atsakymas į protestą 
Japonijoje nuolankiai pri
imtas ir, kad politinis padė
jimas šiais laikais nukry
pęs į visai kitokias vėžes, 
nei kad butą pradžioje tų 
nesutikimų. Tatai Washin
gton© valdiškuose rateliuose 
kalbama, kad visokie nesu
tikimai su Japonija pasi
baigsią laimingai, ko pir
miau visai nepramatyta.

Toliau parėjusios iš To
kio žinios nurodo tai, kad 
Japonijos vyriausybė tobu
lai. žino amerikoninius san
tikius ir skaitosi su viduji
niu unijos surėdymu, kuris 
suteikdamas atskiroms val
stijoms pilną autonomiją, 
tuo pačiu keliu pagimdo fe- 
deralei valdžiai, dideles sun
kenybes, retkarčiais neper
galimas. Tečiau tos žinios 
yra nuolankios ir anomis 
nieko tokio neišreiškiama, 
ką mano Japonija daryti 
ateityj.

Suvienytų Valstijų prezi-

dentas Wilson, kuris pats 
apdirbęs Japonijai atsaky
mą, buvęs daug veiklesnis 
už valstybės sekretorių Bry
an ą. Atsakymas Japonijai 
neturėjęs daugiau tūkstan
čio žodžiu ir labai mažai ja
me buvo paliestas klausimas 
Californijos reikale.

Po tų visų ergelių Japo
nijos parlamentas nuspren
dęs iš savo valstybės išdo 
paskirti $(>00.000 visasvieti- 
nei parodai San Francisco 
1915 m., Panamos kanalo 
atidarymo atminimui. Japo
nijos užsienhj reikalų minis- 
teris apreiškė, kad Califor
nijos incidentas visai neuž
kenkiąs japonams imti da
ly vumą minėto j parodoj.

Smarki japonų laikrašti- 
jos agitacija prieš Suvieny
tas Valstijas jau esanti per
traukta ir tik vieni, taip va
dinamieji, sensacijiniai laik
raščiai dar šiaip-taip mėgi
na gyventojus kurstyti.

Abelnai imant, japonai 
nusiramino ir menamojo ka
ro šmėkla visai išnykus. Ta
tai ir nestebėtina, kad prezi
dentas Wilson ramiai atsi
kvėpė.

į

Kapu puošimo dienoje parodavimai ir apvaikščiojimai.
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
SANTIKIAI SU JAPONI

JA.
Santikiai Suvienytų Val

stijų su Japonija neina ge
ryn. Vieni nurodo, kad Ja
ponija nori karo su Ameri
ka ir apveikti ją, kol dar 
Panamos kanalas neužbaig
tas. Sako, Amerika su Japo
nija anksčiau, ar vėliau tu
rėsianti susikibti su kits-ki- 
ta. Dabar esąs Japonijai 
patogiausias laikas pradėti 
karą. Todėl dabar ji ir ieš
kanti vien priekabių prie 
Suvienytų Valstijų. Bet ir 
šios šalies valdžia už niekus 
duoda progą kivirčams. Bū
tent, kad Californijos val
stijai norėtųsi, idant japo
nai negalėtų žemės valdyti. 
Bet tai labai menkas daik
tas, nes Californijoj japo
nai tevaldo 13.000 akrų že
mės ir nuomuoja 17.000 ak
rų. Kiekvienam aišku, kad 
tai mažutė Californijos že
mės dalelė. Bet tai ne vis
kas. Trįs metai atgal japo
nai valdė 1.000 akrų že
mės daugiau, negu šiais me
tais. Todėl aišku, kad jokis 
geltonosios rasės pavojus

tuos Amerikos prekes. Da
bar Amerika kasmet daro 
apyvartos su Japonija už 
$115.000.000. Iš • tos sumos 
ji išgabena iš šios šalies už 
$78.500.000, įgabena į šią 
šalį už $37.000.000. Tai ne
menkas smūgis butų Ame
rikos pirklybai.

KAIZERIS ŽENTUI DUO
SIĄS KUNIGAIKŠTYS-

Kaizeris Vilius vienintelę 
dukterį, Viktoriją Lu- 
išleidžia už Angli- 
princo Ernest Au- 

iš Cumberland. Į 
atvažiavo kara- 

ir karalienė

tinęs

na i kelia trukšmą nevi eii 
dėlto, kad jiems norisi šioj 
šalyj bulves sodinti. Jie 
jaučiasi ir skaitosi lygiais 
baltajai rasei. O tokis įsta
tymas juosius pažemina. 
Nesenai vienas profesorius 
mass-susirinkime pasakė: 
“Dievas sutvėrė visus žmo
nes lygiais. Todėl, jei nori
me Jam intikti ir Jo valią 
pildyti, turime reikalauti, 
kad visos rasės laikytų mus 
sau lygiais.” Susirinkusieji 
tą nuomonę patvirtino gau
siais delnų plojimais.

Antra, ko japonai negali 
užmiršti ir už ką dantį grie
žia yra tai, kad Amerika 
pagaišino išgauti iš Rusijos 
atlyginimą už karo išlaidas 
laike taikos konferencijos 
Portsmouthe. Jei neprieis 
prie karo dabar, tai vis-gi 
nukentės Amerika delei ki
virčų. Japonai atsisakys da
lyvauti San Francisco pa
rodoj. O tai nemažas ''smū
gis. Toliau japonai

savo 
ižą, 
jos 
gust
vestuves 
liūs Jurgis 
Mary. Svečių priėmimas bu
vo labai iškilmingas ir man
dagus. Tai parodo, kad san
tikiai tarp tųdviejų valsty
bių pasitaisė. Pagal vieną, 
pusiau oficiali vokiečių laik
raštį, kaizeris žadąs savo 
žentui pavesti valdyti kuni
gaikštystę Brunswick. Taip
gi ir Anglijos pusiau ofici
aliai laikraščiai daug poli- 

reikšmės priduoda
tam karališkų šeimynų su
sigiminiavimui. Į vestuves 
pribuvo ir rusų caras, bet 
jam neparengta tokio iškil
mingo priėmimo, kaip An
glijos karaliuj. Laikraščiai 
Vokietijoj ir Anglijoj ir-gi 
mažai tešneka apie reikšmę 
rusų caro atvažiavimo. An
glijos karalių lydėjo du es
kadronu kareivių nuo sto
ties iki rūmų, o Rusijos ca
rui paskirta tik vienas es
kadronas. Dauguma vokie
čių laikraščių priduoda di
džią politinę svarbą tam su- 
sižiedavimui. Andai Vokie
tijoj buvo suimti trįs politi
niai Anglijos šnipai ir buvo 
laikomi kalėjime. Dabar 
tie šnipai liko paliuosuoti. 
Tai vis nurodo susiartini
mą tųdviejų galingu valsty
bių. Gal Anglija nustos bi- 
čiuoliavus su Rusija ir pa
kryps prie Vokietijos.

rona, kapo vice-prezidento. 
Kubos respublika tikisi, kad 
su nauja valdžia užstos jų 
saloj ramybė ir kultūrinis 
darbas bus vedamas. Prezi
dentas Menocal, užimdamas 
augšta vietą, apreiškė pilie
čiams, kad visas savo spė
kas pašvęstus platinimui 
pramonės ir teisingos pirk- 
lybos. Rupįsiąsis išnaudoti 
ir išvystyti gamtos turtus 
saloj. Taip-gi užlaikysiąs 
kuogeriausius santikius su 
svetimomis valstybėmis, y- 
pač Suvienytomis Valstijo
mis.

Gen. Menocal gimė 18GG 
m. Jo tėvai buvo persikėlę 
gyventi į Suvienytas Valsti
jas ir lankė karo kolegiją 
Washingtone, o paskui Cor
nell universitetą. Jis pasi
tarnavo Suvienytoms Val
stijoms, kuomet šios karia
vo su Hispanija.

Vice-prezidentas Varona 
gimė 1849 m. Pirmiau buvo 
švietimo sekretorius. Jis pa
rašęs keliatą kningų ir, ap
skritai, yra laikraštininkas.

Abu, prezidentas ir vice
prezidentas, yra konserva- 
tiviškos partijos. Šios par
tijos, mat, šiais rinkimais 
buvo viršus.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilson per Dudley 
Field Malone pasiuntė pa
sveikinimą naujam prezi
dentui.

užsienių reikalų ministe- 
ris viešai guodėsi ir nurodė 
pragaištingą intekmę iš tų 
baidyklių. Jų rupesnis ir 
noras yra kelti sensacijas ir 
taip daryti biznį, parduo
dant savo laikraščius. Bry
an sakė: “Karas yra nauda 
mažumos. Mažuma sugro
bia pelną, o žmonės turi mo
kesčius mokėti.” Toliau sa
kė: “Yra žmonių taip nepat
riotiškų, kad jie bando su- 
kiršyt gyventojus kitos ša
lies prieš savąją, kad tokiuo 
budu turėjus asmeninę nau
dą iš to. Ar gali but niekiu- 
gesnis pinigų godumas?”

žengimą Maximilijan buvo 
nugalabintas.

Tas pat Carranza pasky
rė karvedžiu Francisco Vil
la valstijoj Chihuahua. Vil
la dabar turįs 400 šimtus 
kareivių ir veikia vakaruo
se nuo Chihuahua miesto. 
Prieš Madero laikus 
buvo banditų vadas.

Villa

UŽ

I-KUBOS PREZIDENTO 
NAUGURACIJA.

Gegužio 20 d. atsiliko 
nauguracija Gen. Mario G. 
Menocal, kaipo Kubos pre-

i-

PRIEŠ JUODUOSIUS 
VARNUS.

Kuomet ant Ramiojo van
denyno dangus lyg truputį 
apsiniaukė, “geltonieji” 
laikraščiai tuoj pradėjo 
bubnyti apie nebūtus daik
tus ir karo pavojų. Su v. Val
stijų karo laivyno sekreto
rius Daniels ir Bryan viešai 
nupeikė visus melo skleidė
jus. Daniels pataria išleisti 
įstatą, sulyg kurio tie juo
dieji varnai butų patraukti 
atsakomybėn ir nubausti. 
Tokie šaukliai nuodija žmo
nių nuomones, skleidžia ne
ramumą ir gadina tarptau- 
aiius santikius. Tokių laik
raščių yra netik tarp ame
rikiečių, bet gal ir visose

Anglijos

MIKADO SUSIRGO.
J a pon i jos imperatorius 

Yoshihto susirgo. Daktarai 
apreiškė, kad jis turi plau
čių uždegimą. Jo temperatū
ra esanti gan augšta. Aš- 
tuoni gydytojai pasimainy
dami sergsti valdovą. Ge
gužio 18 d. jis truputį persi
šaldęs. Bet buvo apreikšta, 
kad tai menkniekis ir tikė
tasi urnai pasveiksiąs. Da- 
bar-gi pasirodo, kad jis tu
rįs plaučių uždegimą. Prezi
dentas Wilson pasiuntė im
peratoriui savo sąjausmą jo 
nesveikatoj.

Imperatorius Yoshihito u- 
žėmė sostą liepos m. .30 d., 
1912 m. Jam 34 metai ir tu
ri tris sūnūs, vyriausias ku
rių ir inpėdins, princas Hi
rohito, teturi 12 metų.

Imperatorius jau pirmiau 
turėjo tą pat nesveikatą. 
Gan pavojingai buvo susir
gęs pradžioj 1908 m.

tik ačiū savo 
Jo kasyklos 
Villa Garcia, 

Darbininkai

ANGLAS ATMUŠĖ 
PUOLIKUS IR PENKIS 

JŲ UŽMUŠĖ.
Anglas John Walker, ka

syklų savininkas Meksike, 
išliko gyvas 
apsukrumui, 
randasi ties 
Racatescas.
skaičiuj 11, pareikalavo di
desnės mokesties. Walker 
atsisakė pakelti algą. Tuo
met darbininkai su peiliais 
ir vėzdais puolėsi ant jo ir 
sužeidė. Walker griebėsi au
tomatinio revolverio ir pa
leido šūvius į užpuolikus. 
Jo pati puolėsi pagelbon su 
šautuvu. 5 užpuolikų liko 
užmušti ir trįs sužeisti. Pa
sibaigus 
W alker
pas vieną kunigą, kol Ame
rikos konsulis nesuteikė 
jam pagelbos.

susirėmimui.
gavo prieglaudą

NERAMUMAI MEKSIKE.
Valstijos Coahuila gub. 

Carranza išleido aplinkraš
tį, kuriame, sako, kad prieš 
Huertą ir jo bičiuolius pa
naudosiąs jtaip vadinamą 
“Maximilijano įstatymą.”

kad tos derybos ne
busią pabaigtos. 
Bulgarija visomis 
stengiasi kuogrei- 

su Turkija susitai- 
Serbija

Šis įstatymas daleidžia nu
galabinti bile kokį asmenį, 
kurs tik pasikesįs ant pre
zidento ar ant kokio minis- 
terio gyvasties, taip-gi ir 
tuos, katrie kels maištą 
prieš teisotą valdžią arba 
kvies kareivius svetimos že
mės pagelbon. Už tokį plaz

SANTAIKOS KONFE
RENCIJA.

Santaikos konferencija 
Londone Balkanų reikaluo
se tęsiasi toliau atstovau
jant didesniii valstybių am
basadoriams. Vienok pasa
kojama, 
greitai 
Kuomet 
jėgomis 
čiausiai
kinti, Graikija ir 
tam priešinasi ir reikalau
ja, kad Bulgarija šiek-tiek 
nusileistų, nestatytų tur
kams negalimų išpildyti rei
kalavimų. Atlyginimo klau
simas tame dalyke nelošiąs 
didesnės rolės tame atsiti
kime. Visos trįs valstybės 
sutinka, kad Turkija priva
lanti užmokėti du milijardų 
frankų karinio atlyginimo, 
iš ko Bulgarija turį paimti 
milijardą ir po pusei mili
jardo Serbijai ir Graikijai.

Nuo Balkanų pusiausalio
Iš Salonikų ir Atėnų pra

nešama apie naują nesuti
kimą bulgarų su graikais. 
Nesenai tarp jų buvęs smar
kus susirėmimas ir paskui 
Salonikų apylinkėse liko nu
statyta neutralė juosta. Bet 
gegužio 20 d. skaitlingas 
bulgarų kariuomenės būrys 
peržengęs neutralų juostą 
ir puolėsis ant protestuo
jančių graikų. Susirėmimas 
buvęs labai kruvinas ir be
sitęsiantis ištisą dieną. 
Kautasi durtuvais. Taigi iš
eina aikštėn, kad Balkanų 
valstybėlės negali pasida
linti grobiu ir pramatoma 
naujas tarpe jų karas, kas 
visai nepageidaujama, nes 
tuomi labai lengvai gali pa
sinaudoti Turkija ir išlupt 
nors dalis savo prarastos 
teritorijos Europoje.

Iš Sofijos rašo, kad bul
garai neleisią, idant juos 
turėtų nuskriausti Graikiją 
ir Serbija, nes bulgarai pa
tyrę, kad Graikija su Ser
bija padarusios slaptą suo
kalbį bulgarų nenaudai. To
dėl bulgarai dabar statosi

karštai ir nusprendę 
pirmu iš graikų atimti 
Jonikus. Jie nusprendę 
to nesigailėti savo 
praliejimo.

taikos derybos Londone 
slenka labai pamaži ir susi
taikymo pabaiga negreit 
pra matoma.

Londono “Daily Tele
graph” rašo, kad Austrija 
bendrai su Italija nuspren- 
džiusios sulyg Albanijos 
štai ką:

1. Allbanija bus savisto-j 
vi viešpatystė. Turkijos glo] 
boję.

2. Cernogorija bus šiau] 
riniu, Graikija pietiniu 
Albanijos kaimynu

3. Albanijos pakraščiai 
bus suneutralizuoti.

4. Serbija apturės priei] 
gą int Adriatiko jūrės pa] 
kraščius geležinkeliu, koks 
ateityj bus nutiestas. į

5. Tą geležinkelį valdys 
tarptautinė komisija. ?

6. Gale geležinkelio bu-l
siųs padirbdintas atviras 
uostas. j

Iš to atžvilgio bendrai su
tinkama. Tiktai Makedoni
jos teritorijos daug keblu
mo daro ir į tai visos dery
bos suįra, kadangi Bulgari
ja norėtu pasisavinti visą 
Makedoniją. Abejotina tad, 
kad ne veikiai pasibaigs tos 
derybos, kadangi Bulgarija 
nuo savo reikalavimu neat
sisako.

BADAS AIRIJOJ.
Nekuriose vietose Airijoj 

žmonės miršta badumi. Ne
kurie airių laikraščiai vi
sai tyli apie tai. Augustine 
Birrell, Airijos sekretorius, 
su keliata kitų airių virši
ninkų aplankė nekurtas bado 
vietas. Užėjo pas tūlą John 
Lee, kurio nesenai vienas 
suims miręs karštlige, kitas 
esąs ligoninėj už 30 mylių. 
Birrell pasakė, kad to varg-

APIE MIRTĮ

(Pabaiga nuo 6-to pusi.).

maisto stokos. Po mirties 
badumi didžiausia žuvimo 
priežasties gyvulijoj ir aug
menijoj yra užmušimas. Gy
vuliai galabija kits kitą 
maistui ir tokiuo budu be
galinė jų daugybė randa 
sau tokį galą. Augmcnįs 
taip-gi virsta maistu gyvū
nams ir retkarčiais kitiems 
augmenims.

Nereikia manyti, kad pa
saulyj yra tiek daug kančių 
ir skausmo, kad taip daug 
yra gyvulių galabijama. 
Reikia žinoti, kad gyvuliai 
nekenčia taip baisiai, kaip 
žmonės, 
gyvenime 
mybės, 
arba galabijime. Jų mirtis 
yra staiga ir lengva. Vienas 
žmogus savo gyvenime, ap
lamai imant, iškenčia dau
giau kančių ir sielvartų, ne
gu daug gyvulių paėmus 
kartu. Žmogaus liga yra 
skaudesnė ir aršesnė, negu 
gyvulio mirtis jį užmušant.

Ar mes privalome bijoties 
mirties?

Jokia gyvulys nesibijo 
mirties. Tai yra dėlto, kad 
jis nemąsto apie ateitį, ir 
negali žinoti, kas tai yra 
mirtis. Kūdikis taip-gi ne
turi mirties baimės. Jis tik 
ilgainiui yra išmokomas bi
joti mirti.

Praeitais amžiais nekurie 
asmenįs del tūlų priežas-

Jie neišpažįsta 
nei daug Unks

nei skausmo ligoj

s.-./;

dieniu namas buvęs bjau] 
riausias, kokį kadais jis bu] 
vo užėjęs. Namas buvęs 11 
pėdų ilgas ir 8 pėdas augš-l 
tas, pilnas durnų, nes jokio 
kamino nebuvę. Viskas, ką 
turėjęs tas varguolis, tai 
du akru be vertės uolotos 
žemės ir pusę tuzino bulvių 
namuose. O daug esama toj 
lygiame padėjime.

Vokietijos žiaurybė. Vo] 
kietijos parlamcntan įnešta 
susiaurinti Alzacijos ir Lo] 
taringijos gyventojų teises 
Norima, kad tų užgriebtu 
nuo Francijos provincijų 
valdininkai turėtų teisę iš] 
griauti visas gyventojų 
draugijas, kurios yra prie] 
šingos Vokietijos cielybci iii 
sulaikyti leidimą franeuziš] 
kų laikraščių. Iš to atžvilį 
gio Franci joje gimęs didis] 
įnirtimas.

čių mokėt ir graudeno žmo
nes bijoti mirti. Azijos-g 
gyventojai, kur randasi di
desnė žmonijos dalis, nebii 
jo mirti. Musų žmonės br] 
jo mirties del dviejų prie] 
žasčių.

Pirmiausia tai dedasi 
to, kad musų 
mokomi bijoti 
manoma, kad 
skaudi. Tai
Dažniausia mirtis 
nin telis be 
laikotarpis, 
lygiai be skausmo kaip ii 
užmigimas. Užmiegant ii 
mirštant žmogus netenki 
jautimo, nes abiejuose at 
sitikimuose taip vadinamo 
ji anglinė rūgštis ir kiti da 
tykai smegenyse atima gal] 
jausti

del
žmonės 

mirti, 
mirtis

neteisybėj 
yra

skausmo 
M irimas

ned
vrą

vie

y n

bile ką. Iš to atž 
gamta yra'gailestin 
Mirimas yra rainus 
užmigimas be viltie^tykus 

atsibusti. Tai baisi regykl:| 
liudytojams, bet visai ne 
ba is i m i rš t a 11 č iam.

Toliau žmonės esti apim 
ti baimės prie minties “kai 
ten dedas anapus grabo.’ 
Bet nuo to mus galisuramid 
t i senovės galvočius So k r; u 
tesu prieš mirsiant pasaky 
mas kad “geram žmogių 
nieko blogo negali atsitik] 
ti.” Antras išminčius vėles 
nių laikų, Spinoza, pasaka 
kad “liuesas žmogus api] 
nieką taip mažai nemąsto 
kaip apie mirtį ir jo išmini 
tis yra apmąstinėjimas n| 
apie mirtį, bet apie gyveni 
mą. ”
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KATALIKAS

MAETERLINCK

oiieas ir Meilsantia
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

MĘLISANDA.
tlš matau kitas ugnis.

PELLEAS.
lai yra kiti žibintuvai... Ar jus gir- 
e jurą... Kaip vėjas kįla... Eisiu čia 
n... Ar jus duosite man ranką?

" MĘLISANDA.
Bet, matote, mano raukos pilnos gėlių

Aš jus prilaikysiu už alkūnės; kelias 
status ir darosi labai tamsu... Rytoj 
būti aš išvažiuosiu.

MELISANDA.
Vai!... Kodėl jus išvažiuosite? {Jie 
a).

- - - PELLEAS.
Dabokitės! *— Jus įkrisite! — Su kuo 
žaidžiate? i

MELISANDA. į
Su tuo žiedu, kurį jis man įdavė..

PELLEAS.
Dabokitės; jus jį pamesite...

MELISANDA.
Ne, ne, aš aasitikiu savo rankom...

PELLEAS.
Nežaiskite taip, ant tokios vandens 

gilumos...
MELISANDA.

Mano rankos nedreba.
PELLEAS.

Kaip jis spindi prieš saule! — 
kite jo taip augštai į dangų...

MELISANDA.

jus

Nemes-

.Popežius sveikas. Bosto
no, Mass, arcivyskupas, 
kardinolas O’Connell, andai 
ilgas laikas buvęs pas šv. 
Tėvą audiencijoje. Popežius 
širdingai kardinolo klausi
nėj ęs apie katalikų santy
kius Amerikoje. Tatai kar
dinolas po audiencijai pra
nešė, kad popežius esąs jau 
visai pasveikęs po paskuti
nei savo ligai.

Talkininkų nesutikimai. 
Iš Šveicarijos pareina ži
nios, kad tarp Graikijos, 
Serbijos ir Bulgarijos gimę 
dideli nesutikimai besidali
jant kare paimtas žemes ir 
pagaliau dar gali gimti ka
ras. Bulgarija nesenai pa
leistus liuosnorius karei
vius išnaujo pakviečius tar
nybon. Panašiai pasiel
gianti Graikija ir Serbija. 
Toksai apsireiškimas liu
dija, kad bičiuoliai tarp sa
vęs pradės kariauti, nepa
sidalijant grobiu.

“Kataliko” Agentai.
"KATALIKO” keliajanti agentai:
' P. Vaitiekūnas

J. Digrys
K. Vilkevičius

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

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

VEIKSMAS ANTRAS.

FONTANA SODE.
{Įeina Pelleas ir Melisanda). 

PELLEAS.
Jus nežinote, kur aš jus uusivedžiau? 
A tankiai ateinu čia pasėdėti, apie pie- 
aiką, kuomet soduose yra perkarsta, 
idien reikia užtrokšti net medžių pavė-

MELISANDA.
Vai, vanduo taip tyras...

PELLEAS.
Šviežus, kaip žiemos laiku. Tai yra se- 
įpleista fontaną. Ji buvusi kada, kaip 
», stebuklinga, — atidarydavusi nere
is akis. — Dar dabar ją vadina “nere-

MĘLISANDA.
Ar dabar jau ji nebeatidaro nere
is akių?

Nūn kaip pats karalius jau beveik ne- 
o, niekas neateina...

MELISANDA.
Šita vieta rodos atskirta nuo visko.. . 

ko negirdėti.

Visuomet čia viešpatauja savotiška 
... Gali girdėti, kaip vanduo ilsisi... 
neprisėsite čia aut marmurinio bazei- 
kranto? Ten yra liepa, per kurią sau- 
spinduliai nekuomet nepersiskverbia...

MĘLISANDA.
Aš atsigulsiu ant marmuro... Aš norė- 
matyti vandenį ligi dugnui...

PELLEAS. -
To niekas negali. Jis tur-but yra taip 
s, kaip jura. — Ir negali žinoti, iš kur

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

ROCKFORD, ILL.
C. Miklan, 1408 8. Main St

ROSELAND, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan Av,

SPRING VALLEY, Uį.
P. šivickis; P. O. Box 912.

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

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

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

MEL1SANDA.
JAigu dugne kas-nors spindėtų, 
jut ir galėtų matyti...

Nesilenkite taip toli...
MĘLISANDA.

Aš norėčiau pasiekti vandenį...
PELLEAS.

Taip, kad neslystumėte... Aš jus 
rsiu už rankos...

MĘLISANDA.
Ne, ne, aš norėčiau įmerkti abidvi ran-
.. Gal būti šiandien mano rankos ne-

pa

PELLEAS.
Ak! Dabokitės! Dabokitės! Melisanda!
samia!.. . — Ak, jūsų plaukai!...

MĘLISANDA {atsikeldam a).
Negaliu pasiekti, aš negaliu.

Jūsų plaukai įsimerkė į vandenį... 
MELISANDA.

Faip; jie yra ilgesni, negu rankos...
ra dar ilgesni negu aš... {Tyla). 

PELLEAS.
Ar tai buvo pas vandenį, kur jus at-

MELISANDA.

Ką jis tamstai sakė?
M E LIS AN DA.

Slieko; — aš nebeatmenu..
PELLEAS.

jis buvo arti prie jūsų?
t MĖLI SAN D A.

faip; jis norėjo mane apsikabinti...
PELLEAS.

[r jus nenorėjote?
Į M ELI SAN D A.

Aš ką tokį mačiau vandens «lug-

M ELI SAND.
Įpuolė į vandenį!

PELLEAS.
Kur?

MELISANDA.
Aš nematau, kur jis puola... 

PELLEAS.
Man rodos, aš matau, kur jis spindi... 

MELISANDA.
Mano žiedas?

PELLEAS.
Taip, taip; ten apačioje...

MELISANDA.
Ak! .Jis yra taip toli nuo musų!... ne,
tai ne tas, tai jau ne tas... Jis pra-

Tiktai didelis vilnių ratas yra ant
... Ką nūn darysime? Ką nūn mes

Sufragisčių darbas. Ne
senai nakčia plyšusi bomba 
astronomijos observatorijos 
viename bokšte Edinburge, 
Škotijoj. Daug sugadinta 
astronominių prietaisų, bet 
bustas išlikęs sveikas. Sa
koma, kad tai sufragisčių 
darbas.

ne, 
žuvo... 
vandens, 
darysime?,

Nepasiganedinimas. Iš 
Francijos pareina žinia, 
kad nekuri franeuzų karei
vių dalis labai nepasiganė- 
dinus kad valdžia nuspren- 
džiUs dar vieneriems me
tams palaikyti tarnyboje 
visus tuos kareivius, kurie 
šiemet turėjo but paleisti 
namo. Keliuose garnizonuo
se butą kareivių sumišimų.

Meksikas gaus pinigų. 
Meksiko kongresas patvir
tinęs valdžios sumanymą 
užtraukti užienyj paskolą 
$100.000.000 su 6% išlygo
mis. Paskola gvarantuoja
ma 38% muitų. Pinigus 
duodą Francijos bankai. 
Huerta gavęs pinigų kitaip 
ims veikti prieš revoliuci- 
onistus.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki, 67 Grand St.

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

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

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

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

S. Valantinas, 
K. Vilke vičia,

370 Hum bold St.
120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge

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

St.

PELLEAS.
Nereikia taip rūpintis delei vieno žie

do. Tai niekis... mes jį gal ir vėl surasi
me. Arba atrasime kokį kitą...

MELISANDA.
Ne, ne; mes jo jau nerasime ir kokį 

kitą taipgi nerasime. Aš juk maniau belai; 
kauti jį rankose., 
jau 
vau

Aš buvau suspaudusi 
rankas ir jis tečiaus išpuolęs... Bu- 
per augštai išmetusi jį į saulės pusę... 

PELLEAS.
Eisim; ateisime kitą dieną... eisiu, 
laikas. Dar ateis mus pasitikti. Skam

bino pusiaudienį lygiai tuo akimirk
sniu, kuomet žiedas įpuolė.

MĘLISANDA.
Ką gi tinime sakyti, jaigu Golo pa

klaus, kur jis yra?
PELLEAS.

Tiesą, tiktai tiesą... {Jie išeina).

Nužudytas? Nesenai iš 
Albanijos Vienon pranešta, 
kad Tirane nužudytas bu
vęs Skutari apgynėjas, Es- 
sad-paša, kuris paskui ap- 
sišaukęs Albanijos .karaliu
mi. Kas jį nužudęs, nėra 
žinoma; taippat nėra lig- 
šiol tos žinios patvirtinimo.

Judėjimai Turkijoje. Iš 
Konstantinopolio parėjo ži
nia, kad tenai laukiama 
svarbių atmainų ^ valdžio
je perversmių, kadangi da
bartinis sultanas manąs pa
sitraukti nuo užimamo sos
to. Bet ligšiol jį aiit sosto 
vis dar prilaikąs sosto įpė
dinis. Didis veziras uždrau
dęs Konstantinopoliu sugrį
sti Kiamil-pašai.

Išlėkė oran. Iš Smirnos, 
Mažosios Azijos, pareina 
žinia, kad vienos franeu
zų laivų linijos garlaivis 
“Senegal” išlėkęs padan- 
gėsna užplaukus ant minos 
Smirnos uoste. “Senegal” 
plaukęs į Konstantinopolį. 
Ingula su keliauninkais iš
nešusi arti 200 žmonių, apie 
kuriuos telegrama is 
nepranešama, ar tie 
beta, ar ne.

nieko 
išgel-

Italų nepalaima. Tripoli- 
tanijoje, ties Sidi Garba, i- 
talai turėję kruviną susirė
mimą su arabais. Nors pa
galiau italai gavo viršų ir 
arabus nuvijo tyryno gilu- 
mon, tečiau apturėjo dide
lius nuostolius 79 užmuštais 
ir 259 sužeistais kareiviais.

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. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevieia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zaeharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

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

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

Proga už

SID

2. REGINYS.
BUTAS PILYJE.

{Mato (loto gulintį lovoje; Melisanda prie 
galvagalio).

GOLO.
Ak, viskas yra ę'erai, nieko nebus. Tik

tai aš negaliu suprasti, kaip tai atsitiko. 
Ramiai aš miške medžiojau. Čia mano 
arklys iš sykio, be jokios priežasties, pra
dėjo šokinėti. Ar jis ką-nors nepaprasto 
buvo matęs?... Aš tuo pačiu laiku girdė
jau, kaip dvylika garsais apskelbė varpas 
pietus. Prie dvyliktojo karto jis urnai at
sistojo piesta, ir kaip spaugas pasiutėlis 
lekia tiesiai į medį. Daugiau aš nežinau, 
kas ^atsitiko. Aš puoliau ir jis tur but už
virto an manęs. Man rodėsi, jog visa giria 
guli ant mano krutinės; man rodėsi, jog 
mano širdis perplyšo. Bet mano širdis yra 
stipri. Rodosi, kad nebus nieko...

MELISANDA.
Ar norite atsigerti truputį vandens? 

GOLO.
Dėkui, dėkui; netrošku man. 

MELISANDA.
Ar norite kito priegalvio?... Ant šito 
mažas kraujo lašas.

GOLO.
Ne, ne; tai niekis. Man tikką iš bur- 
bėgo kraujas... Gal daugiau bėgs.., 

MELISANDA.
Ar tai tiesa?... Ar nekenčiate jus per 

iaug didelius so])ulius?
GOLO.

Ak ne, aš jau esu turėjęs kitokius so- 
mlius. Aš esu iš geležies ir kraujo sutver
ęs... Šitie tai ne mažo vaiko kaulai; 
;uk visai rami...

MELISANDA.
Užmerkite akis ir mėginkite užmigti... 

Aš pasiliksu čia visą naktį.. .
GOLO.

Ne, ne; tu nesikankink savęs taip. 
Man nieko nereikia; aš gulėsiu kaip kūdi
kis.. . Kas tau, Melisanda? Kodėl tu iš sy
kio imi verkti?...

k(Bus toliau).

Sufragistės bankrutina. 
Laikraštis “Standard” rašo, 
kad Londopo sufragistės 
tuojaus savo organizaciją 
subankrutysios. Sufragisčių 
kovos kapitalas, turintis iš
nešti daugiau pusės milijo
no dolerių, esąs paprastuoju 
humbugu, kadangi išdas žy
miai džiųstąs o įplaukų iš 
niekur jam nepramatoma.

80 milijonų armijai. 80.- 
000.000 dolerių Franci j ai 
atsieisią vieneriais metais 
užlaikymas tarnyboje tų vi
si) kareivių, kurie šį pava
sarį turėjo but paleisti na
mo. Taip kabinetui per- 
statęs karo ministeris Etie
nne. Pramatoma, kad parla
mentas tą pinigų sumą už- 
girsiąs.

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.

yra

uos

Radikalų laimėjimas. An
dai Danijoje atsibuvę par- 
lamentan atstovų rinkimai, 
kuriose pilnai laimingai i- 
šėję radikalai. Parlamento 
žemesnysis butas susidedąs 
iš -144 atstovų, kurių tar
pai! išrinkta: 44 valdžios 
atstovai, 31 radikalas, 32 
socialistai ir 7 konservatis- 
tai.

Nicaraguoj viešpatauja a- 
narchija. Kadangi visoj 
Nicaragua respublikoj siau
čia visuotinoji anarchija, iš 
to atžvilgio visoj šfalyj pas
kelbta karo stovis. Respu
blikoj gyvuoja kelios poli
tinės partijos, kurios tarp 
savęs visas laikas ėdasi.

Kalno Athos vienuoliai. 
Kalno Athos rusiški; vienuo
liai nusprendę, kad jų toji 
“respublika” butų prijung
ta prie Graikijos. Pirmiau 
norėta vienuoliams suteik
ti savitumas, bet jie apreiš
kę, kadetas priešinasi jų re
guloms. ' Ant nekuriu vie
nuolynų esą išskleista 
kų Vėluvos.

Nenorėjo gesinti gaisro. 
Nesenai Prešburge, Vengri
joje, žydų apgyventas prie
miestis visiškai išdegė. Ta
sai priemiestis buvo žino
mas kaipo seniausias Euro
poje. Kadangi gaisras gi
mė subatoje, šabase, tatai 
žydai nei rankų nepridėjo 
prie gesinimo ir viskdfe nu
ėjo durnais. Možės įstaty
mas draudžia dirbti šventą 
dieną. Tik paliepus rabi
nams, žydai gelbėję savo 
pačias ir vaikus iš degančių 
namų. 8.000 asmenų liko 
be pastogės. Išteisybės, ar
gi čia nematoma žydų dva
sios aklumo?

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

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

išsigydyt

Patrūkimą 
{KYLĄ}

IKI BIRŽELIO 1-mai
D-ras Flint, ^idis patrūkimo specialistas Chi 

nagoj siūlo nuostabu $10 isz^ydyma ik> Gcg. 15 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz-i, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kainu 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PATfiUKELIU.
Bernard Van Mynen, Sv. Holland, Ill.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, III.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi xan ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave. 
H. H. Penuinger, 1670 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUZĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seninu bu
vo maži. Nepaisejimas, atidėliojimą , ntemni- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimą; arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir vali vesti prie užsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai justi patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti pat.ru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nno 8 ryto iki 6 vakaro; 
panedoliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 va k.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

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

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

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

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

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St.

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimui.

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

Karalius norįs abdikuoti. 
Iš Genevos pasklido žinia, 
kad Serbijos karalius Pe
tras liorįs tuojaus abdikuo
ti, kaip tik įvyksiąs susitai
kymas šiame kare su Tur
kija. Karalius Petras manąs 
sugrįsti Gėiievon, kur gy
venęs pirmiau, kol nebuvęs 
karaliumi, pirm nužudymo 
Serbijos karaliaus Aleksan
dro su jo žmona. Prie ka
raliaus Aleksandro nužudy
mo buvo prisidėjęs ir jis iš 
atžvilgio Rusijos reikalų. 
Senas žmogžudis Petras nū
dien turįs 69 metus, tatai 
norįs po tų visų “ nu, o var

iai- Igiii” atsilsėti kur prie Ge- 
ineva ežero pakraščių. '

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

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

4* 4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4* 4*4*4**1* 4’4*4*4* 
+ JOHN M. BRENZA Į 

| LAWYER į 
4* Lietuvys Advokatas 4* 
J 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. 4.
4* PHONE DROVER 1®33 f

Atlieku visokius legalirfzkus reikalus at- 
og« sakaneziai, ypatingai suzoidmo ir kitus.
v Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir J* 
J kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu J 
4. abstraktus ir padirbu visokias popieras 4. 
t ir doKumontus pardavimo ir pirkinio y

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- į 
.j. rie turite koki legaliszka reikalu, atsi- 
t szaukite pas tautieti. j

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

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

Galvosūkis 15-kos

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

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

MAIL ORDER DEPARTMENT, K.
63 Park Row, Room 1013, NEW YORK
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Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningą

DANGUS
Pagal K. Flammarion, paraše

P. BRANDUMAS.

K

I

j

JAI
-—KATALIKAS

Teisingai padaryta degtine įsi 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

u vaistu
Šeimyn

Matoma iš budu ir šlovės
jos vedėju.

HumoraSiRSatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 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

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta Įmin
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.

Kninga 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 tuojaus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUČIŲ?
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

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

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avi., 

Kingston, Pa.

❖

Nauja Lietuviška *

APTIEXA
Aš atida iaū naują" lietuvišką 

A; tiel<a. Aš užlaikau Severus gy- 
duokles. ir geriausia Tra jauką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
levynes. Atė'kite persitikrinti.

F. FROK, Aptiekorius
5462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas D rover 2773

t •s-4 *44 
❖ 
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4 *

J. M. Tananevičiar
CHICAGO, ILL3249 So. Morgan St.a
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! ■ '/ Vi PAMEGI
pas mu

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PIJANUI 

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS

1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) .................................... . ..................
2. a) JOJAU DIENA (aušgtam balsui) .........................................

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

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

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

Tiktai “KATALIKO” skaitystojam 
suteikiame sekančią kningą dovanoms I

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

kningą:

SVEIKATA
arha Tiesus Ir Trumpas kelias j Sveikatą

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatą. 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesne negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA.
KIEKVIENAS iš šitos feningas gali sau namie palengva studijoti hi- 

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

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

da aiški

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

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

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

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

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. Chicago ’ill.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.” [; ’
3252 Emerald Avenue ■ Chicago, Ill-

Telephone Yards 4527.

Išgydysiu Jus 
mCrl "Uū PASLAP- 111 V Ub TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
įvarant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus us 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

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

SperfaHsrtas kuris Jias asz pats 
iszgydo ko kiti neguli, importuoju.Dabar laikai 

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
inivojimas djrkai, ar gydysiesi ar 

ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu 'fuizgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk tszendien.

Asz kalbu Oletuvlszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Avu., 2 lub. vinznl Kin
kos, prie 18tos gatves, Chicago, TU.

DR. RBNFBR. Specialistas. : 
Vai. 8 r. iki 8:30 vl,' nedel. 8 f .* iki 12 dies

J. W. Zacharewicz 
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa
tarnavime. PriėszaFSzv. Jurgio nazn. 
911 W. 35rd St. Tel Yard 5423

v nesveikatą
; pilve ir vi- 

dūriuose
i naudok.
H !y Richter’io
į Pain - Ex-

silyg riuro- 
j dymo, kurs 
Į| rsndasi ant 
butel o.
Kaina 25 ir 50c

*i
* 
* 
*866 Milwaukee Ave.

kampas Center Ave.
Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo ligas.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.
-ą. .a. n-A .v, .y. . ,v, .y. ,t, - .v. .t, „t..e.-VT

JOHN COCHINSKY 
LAWYER

UETUVYSADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Tąipgi peržiūra abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimair pirkimo namų, lotų, 
biznių ir 1.1. Lietuviai, kurie turite kokį 
legaliską reikalą, atsišaukite pas tautietį 
✓ Ofiso Tel. Central 1863.

Gyvenimas: 
2316 W. 23rd PL, Chicago, life 

Gyvenimo Tel. Canal 2652.

Ar matei kada-no r s laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pese! m. $1 

Užsieninėse metams $3, pašei mėtį »;.5O 

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

fYra tuo vardu kninga, kurioje aprašoma visos 
pasaulio slaptybės, visi beribės erdvės kūnai, ko
kius mes nuo žemės matome ir kokiu nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tu 
dalyku žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
aki^-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
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj1 kalboj DANGUS išleista pir
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs 
kningą.

Kaina poperos a.pdarais 50c 
** audeklo ** 75c

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

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

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

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

Vyrai Ižgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš norm išgydyti kiekvieną vyra kenčiantį nub Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pas'ulinimas. yra. atsiras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kurinomi tikrai ir ant visada išgydan.

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. t
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų _i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajieza, 
Nuovargį,Kraujo užnuodija
mą, Šlapumo bėgimą.

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

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų 

Kalbu Lietuviškai.

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

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. 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.ZINSfl83^SCHIW60 
Valandos: 8 ryto iki t Nedeliome, 8 ryto iki 4 po pietų.

DU-KAKT NEDELINIS LAIKSaSTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyčla.
— PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ [metams $2.50
Lpusei matų $1.25 KTTROPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

fejoj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vien". numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W, South AIL Malianoy City, Pa.

JAIGU neesi pi 
pas mus dar Šit 

tai ateik ir persitikri 
kad pas mus galt gauti

Pigiau negu kitur
Pirksi ar nė, mes širdingai 

rodysim ką tik reikalausi.
Pirkusiems jaigu nepatin 

apmainom arba pinigus sug 
žinam.

Sztoras atdaras vakarais 
Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj, Nedalioj iki piet.

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

A. N. Masulis, Mgr.

m I ■ ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaij 

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

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

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o paty: 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali pada yti.

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

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

iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 ,ki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADBESO-. 1750 18tb St., kampas Wood St. (viršum če 
vervkų Storo). Phone Canal 320

Insteigtii 1879 m.

Lietuviu Didmiesčio Taupymo Banka
Si banka remiasi ant

Patyrimo
Virš 33 metų.

PINIGINE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti 

pelnai virš $ 3.800.000

Tobulas Bankinis Išrengimas
Gali aprūpinti kiekvieną

reikalavimą.

ATSAKOMYBE

3 PROC. MOKAMA ant PADĖTOS SUMOS

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

Ant 
baro

geriausia;
mones supran

tanti vertę geros 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteliuo-

. se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L
feTRAUS BROS CO. Distillers - Chicago.

216 W. Madison St

9



lataliko' Spaudos Knygos.
.APSIRIKIMŲ KOMEDIJA*”" Atsitikimas iš 

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

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

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

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472: Kaina .............................. $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus ' 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-.... 
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, ’vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumborais vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ..............-...................... 50c.

. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta . . ................................ 75c.
DEGTINĖ—NUODAI. Pagal N. N. Raš
tus. parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c. 
GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliūtis, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ........................ 10c.
GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke- . 
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ......... 10c.
GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini- 
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ............. 5c.
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.
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.
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- 

■Jakimai, 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. 
IŠGAMA. Drama 2 se aktuose. Paraše 
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c. 
JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji- 
niii atlaidų. Pusi. 38. Kaina......................... 5c.
Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaus. Puikus 

—vaidinimas su gaidomis. Parašė V. Juozas
K—s. Chicago, Ill. Pusi. 105. Kaina .... 75c. 
Audekliniais apdarais ..........   $1.00

JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina ............................................ 25c.
KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose .................................................... 50c.
KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBĖS. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ................................ 10c.
KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI-
.LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c. 
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo 
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 
kankino ir žudė nekaltus žmones arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina ......... 10c.
KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina............. .....................10c.
LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvėdis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c. 
LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
si su gyvenimo bildu musų senukų. Pusi.
296. Kaina ................................................... 50c.
Su apdarais ; r.V. i, • . u* 75c«

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

31. jJĮĄL.pOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P, B. Puiki., apysaka iš gyvenimo pirmu- 
Ųnių 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 Glųpiros 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 ........................ 5c.

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

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

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

39. ’TAŠLAiuIAI, 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
losimu!, nes įeina tik tris asmenįs. Pusi.
34. Kaina ............................... *.................* 15c.

41. .PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
.... RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti,

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedčlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kai- — 
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reiką., 
luose. Puslapiii 63. Kaina .......................-. 25c.

42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančy'c. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus - 
baltveidžius ir jų kares su Indijon ais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, Ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai-.
na ...........   50c.
Ta pati apdaryta ........................................75c.

43. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš S.ąbbos. Iš naujo atspausta. Laida IV.
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara-- — 
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina ....... •...-.................................... 10c.

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveiksle-' 
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ...............................................  40c.
Ta pati apdaryta ....................................... 65c.

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

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

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

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

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

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas 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 Lamžinastį. Viskas parodyta

KATALIKU
------------- :-----------------------»Jti -wr -a : —  y  
ant paveikslėlių -jlabait aiškiai. Pusi. 184.
Kaina ............. m................................. . 75c.
Ta pati apdaryta . .................................. $1.00.

50. SNIEGAS. Draiha 4-se veikmėse. Vertė
Vincas Akelaitis. Pusi; 62. Kaina .......... 50c.

51. TRIS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir
turkas. Pamokinanti' apysaka. T. Višniau- 

"ckas. Vertė P. ]Ai Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. _ 92. Kaina .................... 25c.
Ta pati apdaryta* .................  30c.

52. TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo
rūkymo. Pagal Dr, p. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidinio parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina; .................................... 10c.

; . B R E VIO R E LIS.
Katalikiška Maldą knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiška) 

Jaunuomenei.

Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis Įį ec!. 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis brž 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
Fe: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malu? ■ 
ir kalendorių, teip-kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
pepiera. Čia yra ją paveikslai ir kainos:

53. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ............................ 35c.

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

55. UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz-
56. UŽKERĖTAS JAČKUS. Vieno veiksmo juo

kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .......... 15c.

57. ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................

58. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVĖDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK- 
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaug seka Žodynėlis Lietu- 
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti

$. su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilįkti. jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVĖDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popieros apdarais ......... $1.25.
Gražiais audimo apdarais ............. . $1.25
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Apysaką apie žydą, kuris- uu“ — 
pirko malūną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaužė. Partaria tat jisai savo vai- 
kąuis„ kad žydas ^nągali turėti jokios sa
vasties, bet tik pinigus. Labai juo-"r

. kingas aprašymas*. Pusi. 64. Kaina ... res* 35c.
60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17". Kaina ............ 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La-

bai puiki apyysaką. Pusi. 32. Kaina.... 15c.
62. ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė -S. Kaimietis.

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

lė. Sulietuvino Vaidevutis. Pusi. 26. Kaina 10c.

10c.

59.

J. M. TANANEVICZIA
324Š-53 S, Morgan st., Chicago, 191.

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarbu. 

įtaujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabes. $1.00 
b Ta pati su kabe ... ................  .. $1.25
e šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe.. .. $2.50

Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centą. 
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 
Šagrino skuros apdarais su kabe. . 
Morokko skuros kietais apdarais... 
Morokko skuros minkšta su kabe.
Aksomo apdarais su" auksiniais kryžiais ant šo-
uą. Labai daili knyga paaukavimui....................... $2.75
Garbe Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litaniją ir šeip jau maldą.
Prastais apdarais

1102

a 
b 
c 
d 
e

1104

75c
.. $1.00
.. $1.00
.. $2.00

a
Prastais apdarais paauksuota

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75e

1111 Prancūziškos sku- 
relės, gražiausia iš vi
są, už tą prekė. / $1.00

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

11J4 Prancūziškos ska
reles su gražiais paau- 
jrsiįihnais ir .su kryžiais 
■ant? *šoną.-:-'. ' V,ii .$1.75 
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1135 Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, grą
žąs išspausti išmargini-

1136 Juodi, kieti, drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmargininlai, 
auksuotas kryžutis ant

Kaip Užččdyt Pinigus!
Aš J. K. Kazlauskas, atvykau ant Bridge- 

Borto nuo Town of Lake, kur paskutiniu 
kartu dirbau per 10 metų pas p. Z. K. 
Urbanavičių.

Užčėdysit labai daug pinigų, jeigu atei
sit pas mane su visokiais f otograf iškaiš 
reikalais, aš juos atliksiu kuopigiausiai.

Nenoriu girtis tuomi, k.i moku; pasaky
siu viena, kad 10 metų užsiimu fotografy- 
ste, užbaigiau artistišką mokyklą Chicago], 

|l:as gali but užtikrinimu visiems, jog at
sakančiai išpildysiu kiekvieną fotografystčs 
rrytin įeinanti darbą. Pagalios, mano dar
bas bus geriausia man .rėkliams, apie ką 
• alūs mano broliai tautiečiai persitikrinti, 
,ies nuo 1 d. gegužio, nupirkau fotografiš- 
:ą įstaigą po num. 3135 So. Morgan st4 
ir esu pasirengęs visiems patarnauti kuo- 
geriausiai. Kuopigiausios kainos ir geras 
darbas duos progą kiekvienam būti mano 
tankiu kostumeriu.

J. K. KAZLAUSKAS
3135 So. Morgan St., Chicago.

Tel. Drover 2193.
KUPONAS.

Iškyrpkit šitą kuponą ir atsineškit pas 
mane, kuponas yra jums vertas 50c. 
Jeigu užsisakysit vieną tuziną fotogra
fijų, bus 50c. pigiau. J. K. Kazlauskas.

mai, lapą kraštai raudo
ni............. .................... 30e

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

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

1140 Baltos sknieles lė
ti drūti apdarai, grąžąs 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapą kraštai 45c

šono, auksuoti lapą kraš
tai........................... 35c

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

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldą knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1123 Prancūziškos sku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka, kryžius, pa 
rašai ir kraštai .. $1.25

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom^ 
briaunoms pasidabruoto
mis bletelėmis, su kabu
te ............................. 60e

1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, paau
ksinta, parašai ir auksin
ta kvietka ant vieno šo
no............................ $1.00

. 75c
$1.00

1124. Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len- 
ciugėlią, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai............................$1.00

1112 Morokko š^elnids 
skurelės su gržiais paau-. 
ksinimais ir su kryžiais 
ant šoną............. $1.50

1126 Baltos celuloidos 
apdara, ant vieno šono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai................. $1.7f

. 1125 Baltos
apdarai, vieną ornamen- 

' Tai kaip ant šio paveik
slo, kitą gi graži aukso 
šakelė ir aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

1120 Prastai diMtnly 
apdarais, be apkįlitro .
Prekė 50c.

J, M. Tananevičia
S. Morgan SV. Chicago, Ill.

Ar Ski.itei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina ja n 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyili Ir paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi s!), o prenumerata kaštuoja me
tui tik $21.00, pusei metų $1.00.

Rii iyk adresu:

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

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažiorinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevielino stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar Informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company ■;

13 Broadway, - New York
.J. V. Zinn«r <SL Co., 

I4O N. Dearborn St.. Chicago, III.
M. REICH and Co.,

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

si visur Suvienytose Valeli jose.
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Labai gražus keturiose spalvose 

Jubilejinis paveikslas
KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

>

i, 
it i»

i 
i

Didumo 1-1x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

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

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Farglduoda labai pl olai. PerKant "Ha- 
tallko'* redakcIĮoĮe, ant vletoa, pa
veikslas ležuoja tik 25c. Su nrlalun- 
tlmu In kitus miestus, 30c. flpan- 
tams, Imant daug, nuleidžiama SO 
nuošimtis.

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

J. M. TANANEVOCZE 
3244 S. Morgan SI-, CHICAGO, ILL.

I

I

Telephone Canal 1505

JURGIS bZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

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

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

************************** 
$ DR. O. C. HEINE | 
Ž DENTISTAS |
a Kamp. 31moa ir Halsted gatvių 5 
J Ofisas viršuj Aptiekęs « 
* 15 metų vienojo apygardoje. *

10
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzl3wski, Pin. Scl*r.< 

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Avė. 
Joseph P. Jusčius Pagelblniu. 

1705 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparavlče.
273 Stanton Str.,

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

Antanas še.škeviče. I Finansų Raš8
503 New Grand Str.,

Petras Aceviče. 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.
US Almond lane.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
teatsako”.

11

1.

2.

3.

Jonas Jankus ant svodbos, Kanoj Gali-
Permaino vandenį į vy-

GRAŽUS PIKNIKAS PARENGTAS 
SUVIENYTŲ BUBSIUVIŲ AME- 

' RIKOJ.
Skyriaus, 269.

Nedėlioję, Birželio (June) 1, diena, 
1913, M., Justice Park, Justice, Ill. 
prie Liet. Tautišku Kapinių pradžia 
10, vai. ryto, Inžanga 25c. Porai.

Tas piknikas parengtas su prakal
boms, kalbės garsiausias, lietuvis kal
bėtojas, Amerikoj A. Antonof iš Bos
tono, ir P. Galskis draugai ir drauges, 
meldžiame atsilankyti, o busite užga
nėdinti nes ižgirsite, ko da nebuvot 
girdėję ir puikiai pasibovisit, griež pui
ki muzika. Taigi kurie ateis prieš 12, 
ta vai. ir užsimokės už tikieta, gaus 
už 15c. vertes gerymn dovanai.

Užprašo visus Komitetas.
Pasarga važiuojant imkit bile kokį 

karą iki archer avė., paimkit Archer 
Limits važiuokit kolik pasibaiks pas
kui paimkit Chicago Joliet karus da- 
vež iki daržo.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Atsidarė pirmos klesos barzdasku- 

tykla (barber sJiop), po No. 1713 
Grand avė., Chicago, Ill. Užkviečiame 
visus lietuvius ątsilankyti apsikirpti 
ir apsiskusti, '■

IA

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

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

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

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

141 Park Ave.
P. Ąceviče, 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.

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.
4608 S. Wood St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 48 Serija prasidės Ketverge 
Gegužio S — 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 geriausis bū
das del sučėdijimo pinigų.

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

REIKALINGI
Reikalingas geras bushelman. 
vus darbas. Adr.:

A. L. Zaeharevicz,
2336 S. Oakley Av. Chicago,

Pasto-

Ill.

VYBAI.
Reikalingi darbininkai prie- molio 

darbo mieste Mecca, Parke Co., Ind. 
Nuolatos darbas per ištisą metą. Mo
kestis nuo $1.75 iki $2.25 dienoje. 
Kreipkis pas Wm. E. Dee Clay M. F. 
G. Co., Mecca, Parke Co., Ind. 160 my
lių į pietus nuo Chicago, C. ir E. I. ge
ležinkeliu.

(22-9)

DOMAI LAIVAKORTES 
(Šifkartės) PERKAN

TIEMS.
Nekuriuose lenkų laikraš

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

Tananeviez Savings Bank

Štai ką juose gali pamatyti 
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris
tų ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų :
Simonas 
nešti. 
Šventa Veronika apstuosto
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų.

“KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE
KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTE, (POSTAU 

KORTĖS).

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Prano -Baciuno, paeina iš 

Kauno g. Jurbarko 
kee, Wis. Adr.:

Dominikas
535 — 6th St.

p. gyveno Milwau-

Mikolaitis, 
Oshkosh, Wis.

Paieškau brolio Simono Kaškono. 
Paeina iš Vilniaus g., Trakų p., Butri
monių p„ Sudonių k. Adr.:

V. Kaškonas, 
Mount Tom, Mass.

5.
6.

7.

8.

9.

12.
13.

14.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
pagelbsti Kristui

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.

kryžių

veidą

jo ne-

nukry

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
S40 — 33rd. St. 

Stnis. - Stoneviee, Vice-Prez, 
85S — 33rd. St. 

NTikodimas Overlingas, Rast. Prot,. 
3245 S. Morgan St., 

Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Dlinois Court.

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

462 E. South St.
kntanas Šeškevičius, Vice-f. rezidentas, 

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

3Sta Serija prasidės Utarntnke, Ge
gužio 6l:j d.. 1913 m. Susirinkimai at- 
sibuua kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Doin. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas IStos 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 sučedyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 614 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,

Kaz. Katutis, Prezidentas, 
710 W. 18 8t.

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3247 Emerald Ave.

Phones;—Yards 2116 Wabash 2200.
M. J. Tauanevicze, Kasierius.

670 W. 18 St.

Frančisku Rupšlauki, iš 
ir Antana Stubri, iš 
abu Teneniu parapi- 

Reseiniu Apskričio Kauno Redy-
Meldžiu kreiptis pas:

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

Paieškau, 
sodo Lileikenu, 
sodos šveisčių, 
jos, 
bos,

4600
(21-22-23)

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA!

PARSIDUODA NAMAS GRAND WORK’S 
(CICERO, ILL.) LABAI GRAŽIOJ 
TOJ, PAČIAME VIDŪRMIESTELYJ. 
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNŲ.
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

VIE-
NA-

PAR-

PARSIDUODA.
Puikus vargonai. Pigiai. Gera proga, 

norinčiam ingyt vargonus. Kreipkis.
M. Titiškis,

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

Parsiduoda 
good store).

3317 Auburn 
bažnyčios.

21-2-3)

drapanų krautuve (dry 
Biznis išdirbtas.
S. Daugėla,

Av. Arti liet. šv. Jurgio

1.
2.
3.
4.
5.

********4"t****************
* “
f***
#*
*
i 
s

MOKYKLA ŠOKIU. *
Waltz, Who Step ir kitokių. * 

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj į 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 5 

______ 2__2_2 _2_2_____11 jr. ®
PROF. sKJLIUS SILSKO

1843 S. Halsted St. Chicago. Ill. į 
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 * 

************4-§****^********

rruL muiius Kaip ibziuvjuua, tai ui 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO

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 ir Kainos

Tarpdėnis.
$34

Tobuliausias išrengimas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
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.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

ir ruginę degtinę, o egiarai tat’ net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselljų ir kitokių su
sirinkimų.

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jouas Evaldas, Vice-prezid., 
3247 Emerald avė. 1

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

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

Jonas Bi janskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

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

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

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

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

4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
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 ŠV. 
JONO KRIKšTITOJO.

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

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

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

Jonas Kaznkauskas, Fin, h aš t., 
Jonas Zylvitis, Iždininkas, 

841 W. 33 St.

Sustok ir Perskaityk- 
DIDELIS PIKNIKAS IR ExCURSL 

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. 
Justinui 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 tolinus 
Daržą ir nusamdėm Exkursion Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris mu
mis iiuvėšž, parvešž 'ir į daržą įeiti 
tikietas tiktai 50c Ypatai. Ant tų ka
rų niekas kitas nevažiuos, tiktai vie
na musų lietuvių tauta, vietos bus už
tektinai, karuose niekas jūsų neap- 
voks nei suspaus, taigi, kurie mylėsi
te toki gražų laiką praleisti ir švie
žiu oru pakviepuoti, terksities pasi
rūpinti tikintus iš anksto, tikietai bus 
gaunami šitose vietose: ant South pu
sės “Kataliko” ir “Lietuvos” redakci
jose : ir sekančiuose Ofisuose: ant 
Town of Lake J. J. Elias ir New 
City; ant 18-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Hgaudas; ant West 
pusės: J. Bagdžiunas, Z. Mickeviče ir 
Vilijos Co.; ant Nort puses. P. M. 
Kaitis h* M. Vabalas; Cicero, III., F. 
Golubicki ir pas draugysčių narius.

PASARGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo
ti Sitcip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Saldės, tas Elaveiteris stos ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenciaus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western Ave., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield Ave. 
išsiėenčiuos ant Garfield Park Brenčiaus, 
stos ant 48th Ave., tas Elaveiteris veši 
tuos, katrie turės tikietas išsipirkę iš lai
ko, Elaveiteris išeis šitose valandose, pir
mas: »:3O, 10:30 iš ryto ir l-mrt vai. po 
įdėt. 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 26c YPATAI. Ilgas pasivažinėjimas, 
30 myl. iš Ohieagos. Užprašo visus,

KOMITSTAE.

Parsiduoda salunas geroj vietoj, lie
tuvių apgyventoj. 
žiuojų ant farnių 
giai.

Moteris serga, 
todėl parduoda.

Sim.
1825 S. Halsted St., 

(21-22-23)

Šliužas, 
Chicago.

Mindaugas Lietuvos Karalius.
Keistutis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vytautas Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vilniaus Katedra.
Gelgudų pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko.
Kunįgaikščio Vytauto bokštas Trakuose.
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.
Medininkai (Vilniaus gub.,) šv. Kazimierio laikų 

pilis.
Lydos pilis. (Vilniaus gub.,) pastatyta D. L. K. Ge

dimino 1323 m. Ant Lydė jos Kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. švedų Kar. Karolius XII.

10. Rokiškio bažnyčia.
11. Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.
12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
13. Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

joje.
14. Lietuviškas namas.
15: Siesikių rūmas (Kauno gub.,) yra netoli nuo seno

binės Dievaltavos.
16. Lucko pilis prie Styro ir Glušco upių, Volinijoje.
17. Raudonas (Kauno gub., — Senobinė pilis stovi ant

Nemuno kranto, 1384 m. D. L. K. Vytautas ėmė 
ją nuo kryžeivių.

18. Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno
gub).

9.

Historiškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį

Siunčiant pinigus adresuokite:

3249-53 So. Morgan St.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.°° 
.. AUDEKLO .. $1.25

6.
7.
8.

16.
17.
18. - „ .
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Sv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
žmogus”.

SERIJA n.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų kro rimas į di
delį oceaninį laivą.
New York. ‘
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir posyiinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namioje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.

37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal.

38. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Gal.

89. Magdalenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.

40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas j Muckross Klioštorių, 

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

45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės.

46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
50. Šveicarija. Mount Blanco žiūrint 

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

da, Išpanijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 
cijoj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Pardda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė Sv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.

60. Laivų užplauka ir ežeras, Villo- 
franee, Francijoj.
Carniehe kelias ir ežerėlis 
farnebe. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

JONAS M. TANANEVIČE
3249-53 S. Morgan St. 

Chicago, Ill.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

42.
43.

44.

Ill.

va- 
Pi-

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 eentų 
štampų ant persiuntimo 

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

54.

55.

56.

57.

61.

62.

63.

64.

Pilies darias (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

Ville-

Monte

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORISKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo 1.50

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

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

Jacob Czaszewicz,
(20-21-22)

simosKopal
Parsiduoda karčema labai geroj vie

toj tarp lietuvių apgy Ventoj. Adr.: 
700 — 33rd St., Chicago, Ill.

(22-23-24)

Parsiduoda namas kartu su saliunu.’ 
Biznis gerai eina. Pigiai netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. Adr.:
3321 S. Auburn Av. Chicago, Ill

Petras Šlakis,

ANT BANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas.’ Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban
kas. Kas jieško gerų, švari’’ 
ir sanitariškų kambarįat 
sišaukite tuojaus į

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

* *^******^^************* 
J Telephone Yards 687 J

I DR. G. M. GLASER, Ž
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,I1L *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- 4H
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet
* ant pareikalavimo dieną arba nak-
* tį. Esu specialistas ligose vaikų,* 

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

Labai naudinga kninga
M. BernatowiGz.

Pajauta, Lizdeika DuktėARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

LIETUVIAI REMSITE SAVO BIZ
NIERIUS.

Siuva visokius rubus. Atlieki dailiai, 
gerai, pigiai, pagal kostuinęrfp. rėi^ala;

Užlaikau kningas, paveiksiu^,- " 
šau laikrašti “ Kataliką”, , parjluodii. 
lotus ir apdraudžiu gyvastį. -.s

K KUČINSKAS s 
2^0 Pringle St.
\ Kingston, Pa.

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 vaikiniu. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jot prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi 
nančiais stiklai*, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta j 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
*Ulas grupas žmonių, trlobų, visą mies 
e»ą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
tAipt toliau, taip kaip kad pats toje 
■vietoje būtumei ir viską savo akinu 
matytumei. Teleskopas paverčia 
npturališką esybę, padidina jį askirs 
lįf žmegą nuo žmogaus ir išrodo jm 
.op paveikslu, bet tikru atsitikimu
■ Mes turime dabar ant pardavime 
gįraėdausius stereeskopiškus paveikslus

SERIJA I.
msideda iš 35 Stereoskopiškn pa 

veikslelių iš Kristaus gyvenimo... 
Kaina $i.00MUš bakselį su 22 pa 
veikslėliais-1

bakselį su 22 pa

DAKTARAS Ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus;
Tikras Uetuvys daktaras 
baigęs mokslą eteitaviška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis, 
Ind. Ir epecijališkal moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengė savo locną SANATORIUM 
(naminį iigonbutį) ir užlaiko visokius Ilgo, 
niąs dėl gydymo ir darymo operaciją.

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

pačią, Gėlimą sąnariu kaulą ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plauką, išbėrimo kūno, uZkre&amą lytišką 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatlškal abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dckavoniųuž išgydymą nuo visokią Hgą. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip: j
Dr. IGNOT. STANKUS

1210 8. Broad st., 
Philadelphia, Pa.

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.

J. M. Tananevičia,
CHICAGO, ILL.
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Vakaras ant West Side. 
z Subatoj, gegužio 
Meldažio svetainėj atsiliko 
.vakaras, parengtas berniukų 
ir mergaičių “Aniolų Sar
gų” dr-jėlės. Buvo lošta vai
kų'komedijėlė “Į mokslą”. 
jGerai nudavė A. Palionis 
siuvėjo rolėje. Lošė guviai, 
kalbėjo aiškiai ir garsiai. 
Stas. Norvaiša ir J. Martin- 
kus, Pociaus vaikų rolėje, 
taip-gi gan gerai atliko. Per
traukoj p-lė K. Zaurutė gra
žiai padainavo tris lietuviš
kas daineles ir puikiai pa- 
deklęmavo mažytė Z. Ma- 
siliunaitė. Po perstatymo 
buvo nepaprasta muzika. 
Buvo tai balalaika, mando
lina ir gitara. Grota ant tų 
instrumentų po keliatą kar
tų skyrium ant balalaikos 
ir paskui kartu ant visų in
strumentų. Ta muzika susi
rinkusiems gan gerai pati
ko. Po to “Aniolų Sargų” 
mergaičių choras sudainavo 
keliatą dainų. Tarp dainų 
buvo deklemacijos. Dekle- 
mavo p-Jėš O. Virbickiutė, 
’O. Jaukštutė ir M. Masiliu- 
naitė. Pastarosios deklema- 
cija užsibaigė programa. Ji 
'deklemavo “Ei, neverk, ma
žyti”. Deklemuodama turė
jo ant rankų didelę lėlę ir 
lingavo. Gražus ir aiškus iš
tarimas, puikus nudavimas 
'darė labai malonų įspūdį.

Po vaikų program o kal
bėjo d-ras Rutkauskas. Savo 
kalboj tvirtino, kad lietu
siai yra labiausiai apleidę 
šioj šalyj -savo ateinančią 

Ugentkartę, negu visos kitos 
■autos. Rodė reikalą tėvams 
■prižiūrėti * vaikus, kad jie 
įkalbėtų lietuviškai, kad tą 
kalbą pamylėtų, nes neturė
dami meilės prie savo kal
bos, neturės meilės nei prie 
savo gimdytojų. Senatvėj 
tėvai negalės tikėtis nuo sa- 
jvo vaikų prieglaudos, jei pa
leis juos atitolti nuo savų
jų. Ištautėję vaikai sarma- 
tysis savo prasčiokėlių tėvų. 
Priminė, kad reikia supa
žindinti su geriausiomis pu
sėmis musų tautos histori- 

■jos. O gerų pusių musų tau
tos yra daug. Nekuomet mu
sų bočiams nerūpėjo kitas 
.tautas pavergti, kitų tikėji
mą išplėšti, lietuvių tauta 
neturėjo vergijos laikų. O 
baudžiava lenkų buvo įves
ta. Taip-gi d-ras priminė, 
kad lietuviams biznieriams 
išpuola nekurią savo pelno 
/dalį paskirti savo tautos rei
kalams* Iš to išeitų ir tau
tai ir jiems patiems ant ge
to. Taip darydami biznie
riai bus geriau savųjų re- 
iniami. Didės lietuvių vie
nybė. O neriamentieji susi 
lauks tokių laikų, kad vien
genčiai juos boikotuos. Po 
savo kalbos gerb. d-ras gau
siai apdovanojo “Aušros 
(Vartą” parapijinės mokyk
itės geriausius vaikus. Sakė, 
kad jam gaila esą, kad 
taip nedaugiui tegalįs 
'duoti. Nes gerų teatsiradę 
Įtik 17. O kiti jokio gero ne- 
Rrodo. Geriausias dovanas

vo p-lės K. Mikšiutė ir O. 
ukštutė. Pirmoji gavo 

Basanavičiaus ir Kudirkos 
raštus, o antroji M. Petraus- 
įko muzikalius veikalus ir 
puikų lietuvių Mokslo Dr- 
jos leidinį “Lietuvos Kry
žiai”. Šiodvi mergaiti yra 
Uoliausios darbininkės “A- 
niolų Sargų” dr-jėlėj. Ki- 
£os dovanos buvo įvairios 
geros lietuviškos kningelės. 
Galop visiems mokiniams

[bei mokinėms išdalijo savo 
24 d (Parašytas ir atspausdintas

eiles. Jose gerb. d-ras-pami
ni vardus geriausių mokyk
los mokinių ir aprašo jų ge
ras ypatybes — darbštumą, 
mokslumą, švarumą, manda
gumą ir tt. Gerb. d-ras yra 
didis šios dr-jėlės globėjas 
ir daug joj darbuojasi.

Žmonių vakaran buvo at
silankę gan daug. Daugiau
siai tėvai su savo vaikais. 
Bet nemažai buvo ir šiaip 
jaunimo. Vakaras užsibaigė 
šokiais.

Šv. Jurgio salėj vakaras.
Antroji kuopa S. L. M.

R. -K. A. iš Valparaiso buvo 
parengusi gegužio 25 d. šv. 
Jurgio salėje vakarą. Ši 
kuopa buvo susitvėrusi bir
želio m. praeitais metais. Iš 
pradžios silpnai tegyvavo. 
Susidėjo tik iš penkių na
rių. Dabar-gi ši kuopa yra 
viena stipriausių Valparai
so j. Turi virš 20 narių ir to
dėl sugebėjo parengti vaka
rą. Vakaro programa susi
dėjo iš prakalbų, trialogo, 
muzikos, “Kanklių” choro 
ir p-nios . Janušauskienės 
dainavimo. Iš valparaisie- 
čių -geriausiai atsižymėjo'V. 
Žukauskas ir Julius Kau
pas. Pirmas gerai skambino 
ant piano, antras puikiai at
liko trialoge “JonO kalbą”. 
Juk Kaupas guviai, laisvai, 
su vietoj ir gerai daromo
mis gestikulecijomis “eneri 
giškai” varė savo “kalbą”. 
Gražiai programą dapildė 
didis, gerai išlavintas 
“Kanklių” choras ir gamtos 
apdovanota puikiu, gražiu 
balsu p-ni Janušauskienė. 
Galop dar kalbėjo kun. 
džiakonas Kriaučunas. 
Gerb. džiakonas priminė a- 
pie pažangą ir skirtumą 
tarp lietuvių 20 metų atgal 
ir dabar. Žmonių vakaran 
buvo prisirinkę gan daug. 
.Susirinkusių užsilaikymas 
buvo geras. Vakaras užsi
baigė šokiais. Vakaro pel
nas buvo skiriamas organui
S. L. M. R.-K. A. “Mokslei
vio” fondui.

Pagelba ateiviams.
P-ni M. Jurgelionienė 

pradėjo dirbti prie Immi
grants’ Protective League. 
Vardas parodo kokiam tik
slui ši organizacija yra pasi
šventusi. Ji suteikia viso
kią galimą pagelbą atei
viams. Kiekviena tauta turi 
čia savo atstovą. Lietuvių 
reikalais užsiims p-ni M. 
Jurgelionienė. Tai-gi su vi
sokiais reikalais lai lietu
viai kreipiasi prie jos. Jos 
ofiso adresas yra 743 Ply
mouth et. Ofise ji būva kas
dien nuo 9 iki 11 vai. iš ry
to. Negalintieji tomis valan
domis ten nueiti gali vaka
rais kreiptis pas ją po No. 
3327 Lowe avė. Neretai ji 
gali parūpinti bedarbiams 
darbą. Dabar reikalaujama 
daug darbininkų ant farmų. 
Norintieji tokį darbą gauti, 
lai kreipiasi pas ją.

“Aušros” dr-jos susirinki
mas.

Subatoj, gegužio 24 d. 
“Aušros” svetainėje atsili
ko ° Aušros” dr-jos susirin
kimas. Buvo susirinkę apie 
20 narių. Iš atskaitos pasi
rodė, kad abu kningynai — 
ant Bridgeporto ir ant Town 
of Lake davė pereitais me
tais deficitą. Nekuriu buvo 
sumanyta panaikinti skylių

ąnt Town of Lake. Vienok 
buvo nutarta palaikyti. Tik 
paieškoti pigesnę vietą.

Klaidos atitaisymas.
Praeitame numeryj apra

šyme apie Šv. Onos vakarą 
įsibriovė klaida. Pasakyta, 
kad muzika buvo p-no Sar- 
paliaus. Nors gerb. muzikas 
p-nas Sarpalius skambino 
ant piano, bet visa vakaro 
muzika buvo po vadovyste 
p-no Vytauto Lukausko.

Tautos Namams Vilniuje.
Ačių p-lės Felicijos Vaiš- 

viliutės rūpesniui ir p-no 
Antano Mįcevičiaus viešin- 
gumui pastarojo namuose 
subatoj, gegužio 24 d. atsi
liko gražus, linksmas šeimy
niškas vakarėlis. Sukviestų 
svečių buvo apie 16 abiejų 
lyčių. Buvo tai daugiausia 
birutninkai ir birutninkės. 
Žaista, šnekėtasi, linksmin
tasi gražiai, šeimyniškai ir 
širdingai. Vakarieniaujant 
kalbėta apie tai, kaip tarp 
lietuvių šioj šalyj gaišta tos 
kiltos ypatybės viešingumas 
ir draugiškumas. Buvo iš
reikšta nuomonių, kad rei
kėtų kokiuo nors budu už
bėgti tam piktui už akių. 
Apgailestauta, kad lietuviai 
ieško linksmybių ir susira
minimo saliunuose, o ne gra
žiuose, blaivuose šeimyniš
kuose susiėjimuose. Galop 
liko įnešta padaryti mėšlia- 
vą Tautos Namams Vilniu
je. Visi mielu noru tam pri
tarė. Anufras K. aukavo 
25c, p-lė Antaneta Ziman- 
čiutė 25c., N. N. 25c., p-]ė 
Onytė -Zimančiutė 25c., p-lė 
Konstantina Jocaitė 25c., 
Vincas Kišunas 50c., M. A. 
Zigmontas 50c., p-lė Felici
ja Vaišviliutė 50c., Antanas 
Micevičius 50c., Adomas • ir 
Alena Micevičiai $1, S. 
Kvietkauskas $1, Pr. Gudas 
$2. Išviso surinkta $8. Pr. 
Gudui liko pavesta nusiųsti 
tas aukas tam. tikron 
ton per “Viltį”.

vie-

Pasibaigė kvotimai.
Mokslo įstaigoj Ąrmour 

Institute of Technology už
sibaigė metiniai kvotimai. 
Ją lankė trįs lietuviai’ — M. 
E. Žaldokas, K. Gugis ir J. 
Bijanskas. K. Gugis šiemet 
užbaigė savo kursą. M. E. 
Žaldokas perėjo tretin kur- 
San, J. Bijanskas — antran. 
Armour Institute of Techno
logy yra viena geriausių 
techniškų įstaigų Suvieny
tose Valstijose.

Smulkesnės žinios.
” Wm. A. Yager namuose 

papildyta didį vagystė. Pa
vogta daug brangenybių, ku
rios buvo po raktu skrynioj. 
Vagiliai perpjovė skrynią 
ir išvogė. Vertė pavogtų 
daiktų $20.000. Savininkas 
prižada, jei sugražinta bus, 
$5.000 dovanoms ir “neklau
sinėti”.

— Mitrus vaikinas, 18 
metų amžiaus, kumščiavosi 
gimnastikos salėje su stip
resniu vyru. Pastarasai vai
kinukui taip užrėžė, kad tu
rėjo but nugabentas ligoni
nėn, kur didžiai tąsomas 
•persiskyrė su šiuo pasauliu.

— Auroroj liko pašventin
ta nauja ligoninė — St. Jo
seph’s Hospital. Dalyvavo 
9.000 asmenų. Vyskupas iš 
Rockford sakė pamokslą. 
Buvo daug kitų kalbėtojų.

— Nekokis Aegeson, ne
galėdamas ingyti prielanku
mo vienos jaunos mergaitės, 
keturis kartus bandė nusi
žudyti. Bandė pasikart, nu
sišaut ir pasiskandyt. Galop 
gėrė karbolinės rūgšties. 
Bei; tuoj buvo pašauktas gy-

KATALIKAS

$min. Išgirdęs
Webb ne-

Neprisipažįsta

dytojašj nuodai išpumpuoti 
ir tokiūo budu išgielbėtas.

— Pbliciantas Gaška ties 
George ' gat. ir N/ Central 
avė. sugavo pasibaidžiusi 
arklį, kurs buvo pakinkytas 
prie vežimo. Vežime buvo 
keturi vaikai, kurias polici- 
antas, sulaikydamas arklį, 
išgelbėjo.

— F. Slaby rastas kaltu 
užmušime pačios. Jis sudau
žęs ją šluotkočiu ir ta mirė. 
Nors teisinosi, buvęs girtas, 
nuteistas visam amžiui ka
lėjimai!.

— Nekoki S. Medzick, gy
venusi po No. 7232 Lexink- 
ton avė., palikusi krepšyj 
penkių . mėnesių vaiką, pa
bėgo. Su vyru ji buvo nese
nai persiskyrusi.

Banditas visam gyvenimui 
kalėj iman.

R. F. Webb, kurs praeitą 
žiemą tris mėnesius darė 
pasiaubas ir terorizavo 
miestą, važinėdamasautomo- 
biliumi su gauja savo sėb
rų, liko nuteistas visam gy
venimui kalėjimam Jis ras
tas kaltas užmušime detek- 
tivo Peter Hart. Teisėjai 
svarstė nuosprendį 2 valan- 
di ir 50 
nuosprendį 
nusiminė.
prie kaltės. Tai jau buvo an
tru kartu ta byla nagrinė
jama. Balandžio 17 d. nagri
nėjimas pakriko, nes teisė
jai negalėj o susitarti. Kadan
gi apkaltintasai nuosprendį 
vadina neteisingu, tai gal 
dar byla bus svarstoma tre
čiu kartu.

Webb nušovė detektivą 
Hart 
tasai 
tuoti.

TANANEV1CZIO BANKOS NAMAS

sausio 15 d., kuomet 
pasikėsino jį suareš-

Tananevicz Savings

BANK
Jonas i. Tananevičia, sav.

___________
Smarkus lietus.

Praeitą panedėlį vasaro
jų laukai aplinkui Chicago 
buvo visai pabliurę. Tai 
vaisiai dviejų dienų smar
kaus lietaus. Taip-gi oras 
buvo •nepaprastai atšalęs. 
Nedėlios vakare, 11 vai. te
buvo 42 laipsniai. Perdidis 
lietus, šaltas oras labai su
menkino vasarojų. Tas pat 
buvo ir nekuriose rytinėse 
valstijose. Bet Chicago j ir 
apylinkėse buvo aršiau, ne
gu kur kitur. Bugštomasi, 
kad perdaug nenukentėtų 
vasarojus. Oro pranašauto
jai, vienok, sako, kad oras 
atšilsiąs ir javai galėsią at
sitaisyti.

GIHmijo. III.
• Nelaikykit pingų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

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

$3.00 metams
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

$100.000.00
(Advertisement) 

Be linksmumo.
Kartais žmogus jaučiasi 

pasibridinęs. Jie neturi ape
tito, jiems netinka draugija, 
neranda jie linksmybės nie
kur Nei jie serga, nei jie 
sveiki yra. Aišku, kad jų 
kraujas yra nusilpęs, virški
nimas menkas, jo nervų ga
lia nusilpusi delei maisto 
stokos. Reikia tuomet iš
rinkti gyduolę, kuri pilnai 
išvalys kūną, atgaivys gerą 
apetitą ir sustiprys virški
nimo organus. Tokia gyduo
lė yra, kaip visi gerai žino, 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Jis yra sudė
tas iš vyno ir nusilpninan- 
čių ir pastiprinančių žolių. 
Jis išvarys iš vidurių užsili
kusias . nesuvirškytas mais
to daleles ir suteiks kunui 
galią priimti ir virškyti pa
kaktinai maistingo valgio, 
kad suteikti visiems orga
nams tyrą ir gausų kraują. 
Pavartoję šį vaistą rasite 
naują ehergiją. Aptiekose 
Jos. Triner, 1333-39 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Raumėjių reumatizmas abel- 
nai išgydomas glitai Tri
ner’s Liniment J

Paskolinimui ant pirmų Morgecių
Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk į mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
- Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 

pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Bankų persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali ’ 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 34.00 ir augščiau per vandeni
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimes ir t.t.

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis: 

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

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai vak.
Nedeliomis: nuo 9 vai. ryto iki 1 vąl. po pietų
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