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s Politiškos Žinios. ®

Graikų dideli nuostoliai.

Rusija tarpininkauja.

Kruvinas bulgani su grai
kais susirėmimas Salonikų 
apylinkėse buvęs pirm ke
lių savaičių, bet iš politinio 
atžvilgio tasai faktas buvo 
ligšiol slepiamas. Tame su
sirėmime graikai skaudžiai 
nukentėję, nutiesdami kovos 
laukų tūkstančiais savo ka
reivių lavonais. To susirėmi
mo priežastimi buvo graikų 
kariuomenės užpuolimas ant 
vienos bulgarų kompanijos, 
kuri buvo užėmusi Angistą 
vietovę. Bulgarų kompani
ja graikams aštriai pasiprie
šino ir jai pagelbon tuojaus 
buvo prisiųstas visas batali- 
jonas šaulių. Prisiartinus 
nakčiai, bulgarai patylomis 
j Angistą pasiuntė tris bri
gadas kareivių ir sumanin
gai juos paslėpė. Graikai, 
nieko nežinodami, apie atė
jusią bulgarams pagelbą, 
auštant išnaujo bulgarus už
puolė, norėdami juos visiš
kai sumušti. Bulgarai te- 
čiau, turėdami daugiau ka
riuomenės, taip smarkiai ir 
netikėtai užgulė ant graikų, 
kad pastarieji, nustebę to
kia dauguma kariuomenės, 
tarytum, iš žemės' išlindu
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Japonijos reikalavimai.
Japonijos ambasadorius 

Washingtone, baronas Chin- 
da, andai inteikė valstybės 
sekretoriui Bryanui ilgesnę 
savo valdžios notą, kurioje 
išreikšta neatmainomas rei
kalavimas, idant Suvienytų 
Valstijų valdžia panaikintų 
naujai priimtus įstatymus, 
prieš svetimtaučius atkreip
tus Californijoje. Ambasa
dorius su Bryanu turėjęs il
gą pasikalbėjimą, paskui 
Bryan Japonijos notą pali
kęs Baltuose Rūmuose, kad 
laisvu laiku drauge su pre
zidentu aną išilgai perstudi- 
javus.

Japonijos valdžia ilgai 
malšinus savo tautos infu
zinių, kuri reikalavus tie
siog karo su Suvienytomis 
Valstijomis — bet pagaliau 
turėjus valdžia pasiduoti a- 
belnam tautos reikalavimui 
ir todėl pasiunčius Wa- 
shingtonan notą, kurioj aiš
kiai pabrėžti reikalavimai 
panaikinti Californijos nu
tarimus, atkreiptus prieš ja
ponus.

Yra žinoma, kad Bryan, 
ieškodamas su tuo skandalu 
prasilenkimo, tame reikale 
buvo kreipęsis į valstijiniuš 
ir federalį teismus. Japoni
ja tečiau apreiškia, kad ji 
nenorint! turėti nieko ben
dro su Suvienytų Valstijų 
teismais ir tik neatmaino
mai reikalauja pačiai vienai 
Washingtono valdžiai įsi- 

sios, puolėsi bėgti, o bulga
rai juos be pasigailėjimo 
skersti. Kovos lauke paliko 
keli tūkstančiai graikų už
muštais, išėmus sužeistuo
sius. Atėnai apsidengė ge- 
duliu, gi Graikijos karalius 
Konstantinas tuojaus nusi
skubino į Salonikus, idant 
ten sulaikius plaukiančias 
ant graikų nelaimes. To vi
so pasekmė buvo pasitrau
kimas iš užimamos vietos 
Graikijos premjero Venize- 
lozo, kuris pramatęs Grai
kijai nepalaimas ir atsisa
kęs graikus leisti karan, kū
riau stumia karalių ypatin
goji privilegiruotų gyvento
jų partija.. Gi galų gale po 
tų graikams nenusisekimų, 
bulgarai visą graikų armiją 
apsupo, kurią kiekviename 
gali paimti nelaisvėn arba 
išskersti. Tas pamokinimas 
graikus atšaldė, kurie pir
miau "buvo manę bulgarams 
kailį išperti, manydami, kad 
bulgarai jau likę be jokių 
jėgų, bestovėdami veidas 
veidan su turkais ties Ča- 
taldža ir Bulair. Argi tai ne 
puikus graikams pamokini
mas ?

maišyti ir sugriauti Califor- 
nijos įstatymus.

Notoje atkreipiama doma 
į pulk. Roosevelto pasielgi
mo pavyzdį, kuris pirm ke
lių metų stojo japoniečių 
apgynime, kuomet toj pa
čioj A Calif orni jo j norėta iš 
viešųjų mokyklų išskirti ja
ponų vaikai. Tuomet Roose- 
veltas savo tikslą laimingai 
atsiekęs.

Notoje ant galo pažymė
ta, rasiniai prietarai temdo 
politinį horizontą — ir tas 
yra vienatinė nesutikimų 
priežastis.

PRIEŠAI SLAVIUS.
Ant salų Filipinų gyve

nantis episkopalų bažnyčios 
vyskupas, K. H. Brent, pri
siuntęs Washin gtonan, val
stybės sekretoriaus Bryano 
vardu, laišką, kuriame pa
liesta Califomijos — japo- 
ninis klausimas.

Tame laiške viršminėtas 
vyskupas neatmainomai 
augščiau kainuoja japonus, 
negu Europos slavins ir ki
tas pietines Europos tautas. 
Jis tvirtina, kad Suvienytos 
Valstijos privalančios pla
čiai vartus atkelti japo
nams, gi visai užkelti sla- 
viams.

Vyskupas reikalauja pas 
Bryaną, idant šis tuo tema- 
tu stotų su juom į diskusi
jas, kadangi jis tobulai pa
žįstąs japonus, ilgus metus
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Kongrese išnaujo norima pakelti ateivių klausimas, išnaujo ateivius sulaikyti 
kokiu nors budu.

jų tarpe buvodamas ir su 
jais tarpininkaudamas.

Sulyg jo, Suvienytos Val
stijos privalančios smulk
meniškai peržiūrėti visus 
valstijų įstatymus prieš ja
ponus, kadangi japonai, ap
sigyvenanti Snuvienytose 
Valstijose, suteikiu šaliai 
tik naudą ir gerbūvį, kad 
tuo tarpu slaviai ir italai 
tam tikslui neturį prigimto 
gabumo. Vyskupas tatai rei
kalauja, idant į Suvienytas 
Valstijas įėjimą nuo Rytų 
uždaryti, o nuo Vakarų ati
daryti, o tuomet Suvieny
tos Valstijos susilauktų 
naujos eros.

SUOKALBIS INDIJOJE.
Midnapure policija suse

kus išsišakojusį suokalbį 
prieš Anglijos valdžią Indi
joje. Policijos komisorius į- 
sakęs padaryti kratas nu
žiūrėtuose namuose ir pas
kui areštavęs 44 asmenis, 
priklausančius žinomoms 
hindu šeimynoms. Tarp a- 
reštuotų, sakoma, randasi 
ir paties policijos komiso- 
riaus sūnūs. Suokalbio tik
slu butą sukelti riaušes 
prieš anglus valdininkus ir 
paskui juos išskersti. Poli
cijai tekę visi to suokalbio 
pienai. Suokalbiu kadangi 
norėta intraūkti vietos ka
riuomenės garnizonas, ta
tai viskas greitai ir paaiškė
jo-

Kaskartas vis prasčiau 
Anglijai sekasi toj turtingoj 
šalyj, kurion padedama vi
sa viltis.

VENGRIJOS SEIMO 
DARBAI.

Vengrijos seimo bute ne
senai atsitiko tokie baisus 
skandalai, kokių dar pir
miau ten nebūta. Kuomet 
Vengrijos ministerių pre
mieras Lukacs paskelbė sa
vo rezignaciją-, gimė neap
sakomas trukšmas ir mušty
nės.

Tos avanturos išaukšto 
buvo pramatomos, todėl val
džia paskintoj dienoj seimo
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butą apstatė kariuomene ir 
iš publikos anan nieko neį
leido.

Gangreit premieras Lu
kacs su seimo pirmininku 
Tiša atėjo bupm, gimė bai
sus riksmas ■» opozicijos 
pusės. Kadangi trukšmas 
vis labyn didinosi, pirminin
kas Tiša įsakė pašaukti sei
mo polieiant.us ir išmesti 
rėksnius laukan. Atėjus po
licijai trukšmas dar labiau 
pasididino, paskui persikei
tė į muštynę. Kuomet vie
nas policiantaą tempė opo
zicijos atstovą. Leh erą lau
kan, už pastalėjį užsistojo 
buvusis seiino pirmininkas, 
gr. Khuen Efedervary ir 
pradėjo. pati policijos kapi
toną burnos. Kapitonas vie
ton .. atsakymo išsitraukė 
kardą ir smogė grafui tris 
kartus per galvą. Tuoj su
žeistasis papluko kraujuose 
ir apalpo. J

Tuo tarpu salėje imta 
šaukti: “žmogžudžiai!” Ka
dangi padėjimas ėjo vis ar- 
šyn ir jokiuo ^udu nebuvo 
galima padaryti tam trukš- 
mui ir kovai galo, salėje pa
skelbta; kad grafas Heder- 
vary sužeistas nepavojingai. 
Tas tečiau ir įgi Įnirtimui 
neužbėgo. Tik kiek palau
kus opozicijos vadas Justor 
pradėjo saviškius malšinti 
ir suramino. Visiems apri
mus pasirodė premieras Lu
kacs ir. paskelbė savo rezi&. 
naciją.

Reikia tikėtis, kad tame 
seime atsitiks kas aršiau, 
kadangi vengrai turi labai 
karštą temperamentą ir ne- 
tankiai gėrisi kraujo pralie
jimu už nuomones.

KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
MEKSIKE.

Meksiko provincijoje So
nora revoliucionistai kovoja 
sii federale kariuomene ir 
jiems ant visų linijų kuo- 
puikiausiai sekasi. Federa
lly generolas Mantillo su sa
vais kareiviais likęs visai 
sumuštas ir turėjęs su liku
čiais bėgti savais keliais, pa-
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likdamas revoliucionistams 
daug ginklų ir amunicijos.

Huerta prisakė savo vie
nam karo laivui “Vera 
Cruz” plaukti su 1.000 
žmonių į miestą Matamo
ras ir šį atimti iš revoliuei- 
onistų, kurie nesenai jį užė
mę. To miesto užėmimas re
voliucionistams yra svarbus 
daiktas ir vargiai jį atiduos 
federalistams.

Pastaraisiais laikais re- 
voliucionistai yra Suvieny
tose Valstijose užsakę daug 
ginklų ir amunicijos, bet to 
viso jokiuo budu negali par
traukti, kadangi . pasieniai 
randasi federalistų rankose.

DAR APIE SUOKALBĮ 
IRLANDIJOJE.

Pasirodo, kad suokalbis 
Irlandijoje prieš autonomi
ją, buvęs daug platesnis, ne
gu pirmiau buvo manoma. 
Keliomis dienomis vėliau ir 
vėl sienas apsaugoj anti sar
gyba sukonfiskavus 500 šau
tuvų, kurie buvo siunčiami 
baronui Farnhamui apskri- 
tyj Cavan. Tasai baronas y- 
ra didis žemvaldis. Ginklai 
buvo gabenami garlaiviu iš 
Liverpool.

Baronas Farnham, turįs 
33 metus amžiaus ir esąs 
vienuoliktuoju Irlandijos 
baronu. Seniau jis buvęs re- 
guliarės armijos oficieriumi. 
Nun-gi tasai baronas yra 
vienas kovotojų prieš Irlan
dijos autonomiją.

Be to Anglijos vyriausy
bei pranešta, kad ir Londo
ne susekta koki tai slapta 
organizaciją, kuri buvo 
manius pristatyti ginklus į 
Ulster autonomijos prieši
ninkams.

FRANCIJOS MOTERIS 
PRIEŠ SUFRAGISTES.

' Buvusio vieno Franci jos 
ministerio Ziegfried žmona, 
Julija, Francijos moterių 
tautinės sąjungos pirminin
kė, paklausta, ką ji mano a- 
pie Anglijos sufragistes, pa
starąsias aštriais žodžiais

Iš Londono pareina ži
nios, kad Balkanų valstybės, 
besidalindamas atimtas iš 
Turkijos teritorijas, gražu
mu susitaikysiančios ir nesą 
reikalo manyti, kad tarp jų 
turėtų gimti karas. Žinoma, 
to karo reikalauja daugiau
siai Austrija ir visokiais bu
dais talkininkus kiršina. 
Skleidžia visomis pusėmis 
intrigas, kad paskui su
drumstu vandeniu pasinau
dojus.

Nesenai suvažiavo ir kon
ferenciją atlaikė Bulgarijos 
ir Serbijos ministerių pre
mjerai. Jų susitikimas bu
vęs labai širdingas, kaip ir 
persiskyrimas nieku nesu
drumstas, nors galutinis su
sipratimas tarp jų neįvykęs. 
Serbija ir toliau reikalau
janti talkininkų traktato re
vizijos, kam labai-priešina
si Bulgarija. Tečiau tarp tų 
dviejų valstybių karinis sto
vis sušvelnėjęs ir sutikmė 
labai greitai gali įvykti.

Balkanų valstybėms tuo
se nesutikimuose tarpinin
kauti apsiėmusi Rusija, ku
ri visomis jėgomis stengiasi 
jas sutaikinti, kad neprara
dus ten savo intekmės. •

Taigi Rusija pasisiūliusi, 
idant Balkanų valstybių į-

pasmerkė už jų pašėlusią 
taktiką ir pažymėjo, kad 
Francijos moteris su jomis 
visai nesimpatizuojančios 
ir nenorinčios turėti jokių 
bendrų ryšių.

Nesenai Londone pasimi
rė nuo susižeidimo garsi su- 
fragistė Davison, kuri ark
lių lenktynėse sulaikius ka
raliaus arklį ir kurią pasta
rasis sutreplenęs akiveiz- 
doj paties karaliaus su dva- 
rėnais. Toji sufragistė įsiki
bus į bėgantį visu smarku
mu arklį sulaikius ir šis ant 
jos sugriuvęs.

Francijos moterįs Angli
jos kariaujančias sufragis
tes todėl vadina beprotėmis, 
kurios tokia savo taktika 
negalinčios iškovoti prigu
linčių sau teisių.

KALBAMA APIE NAUJĄ 
KARĄ.

Tomis dienomis iš Vienos 
Londonan pranešta, kad 
Balkanuose padėjimas iš
naujo pasidaręs baisus. Ne
žiūrint, kad su Turkija su
sitaikinta ir karas pertrauk
ta, Balkanų valstybėlės vis 
dar tarp savęs nesutinka ir 
intempti santikiai nesigėri- 
na. Sakoma, kad talkininkų 
delegatai pertrauksią konfe
renciją ii- apleisiu Londoną. 
Vadinasi, tenai už grobio 
pasidalinimus gali gimti 
naujas kraujo praliejimas. 
Kuomet Austrija stengiasi 
Balkanų talkininkus supju
dyti, Rusija deda visas pa
stangas besivaidijančius su
taikinti ir palaikyti ant vi
so pusiausalio santaiką.

Įgaliotiniai susivažiuotų Pe
terburgan ir ten pasidalin
tų teritorijomis. Tuomet, ' 
suprantama, butu išvengta 
slavių kraujo praliejimas, 1 
kurio ligšiol jau ir taip per
daug išlieta. ;

Su Rusijos pasiulijimu j 
sutinkanti taippat ir Grai
kija, kuri kas buk to turin
ti dvi svarbi priežastį. Vi- Į 
supirmu, kad Serbija vis la
biau sutinkanti gražumu pa
baigti tuos ginčus, paskui, 
kad Graikijos armija, skait- 
liuje 45.000, atsiradus tik
rai bulgarų spąstuose. Tuo I 
atžvilgiu Graikija būtinai I 
priversta taikiuties, nes jei 
ištiktų karas, tai graikų vi- I 
sa minėta armija be pasi- J 
priešinimo turėtų pasiduoti I 
bulgarams, arba liktų sunai
kinta. i

Austrijai labai nepatinka 
Balkanų valstybių susitai
kymas, kaip nepatinka Ru
sijos tarpininkavimas ir pa
laikymas tų valstybių nuo- I 
latinėje savo globoje. Vie
noje kadangi buvo manoma, I 
kad Serbija su Bulgarija su
sipeš ir tuomi lengvai galės į 
pasinaudoti Austrija. Te- I 
čiau visi reikalai krypsta 
kaip tik priešingon Austri- 5 
jai pusėn.

Nepaprastas apsireiški
mas. Stebėtinas gamtos 
apsireiškimas nesenai ma
tyta Atėnuose. Dienos me
tu staigu padangės apsi
niaukusios ir ėmęs kristi 
ugnimis lietus. Mokslinin
kai tvirtina, kad tą lietų pa
gimdęs artimasis ugnekal- 
nio išsiveržimas.

Suvažinėjo exsacho brolį.
Odesoje važiuojantis dvira
čiu buvusio Persijos šacho 
brolis, 19 metų, pakliuvo 
po karieta ir liko suvažinė
tas. Lavonas nugabentas 
Persijos sostinėm, Tehera^""? 
nan.

Pasiliko premjeru. His- 
panijos premieras Romano- ’ 
nes, kuris nesenai rezigna
vo su savo kabinetu, pali
kęs išnaujo premieriu spe- • 
cialiai norint pačiam kara
liui Alfonsui. Bet kabinetas 
busiąs perorganizuotas.

Specialis reprezentantas. 
Kanados valdžia trumpoj 
ateityj turėsianti savo spe
ciali reprezentantą prie Di
džiosios Britanijos ambasa
dos Washingtone.

Susirgo kardinolas. Ry
me andai staiga susirgęs 
kardinolas įves y Tuto, sa
koma, nuo persidirbimo, ir 
gavęs proto ligą. Išgaben
tas į vieną vienuolyną alba- 
niškuose kalnuose. Kardino
las Tuto yra religijos kon- 
gregacijos prefektu, dideliu 1 
modernizmo priešininku. ■>.
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Tie Dievo namai, kur len
kintoji]. smelkiama musų 
protėvių kalba ilgiausiai iš
tvėrė, kur garbus kun. Sir
vydas mūsiškai skelbė Die
vo žodį, kur garsiosios Vil
niaus Akademijos jauni 
moksleiviai inkvėpimo va
landomis savo sujudinta 
širdimi pakildavo Dievopi, 
>— tie Dievo namai šiandien 
tapo endekų akademija 
skandalams kelti bažnyčio
se. Šv. Jono bažnyčia šio
mis dienomis bjauriai iš
niekinta nebesuvaldomos 
lenkininkų minios. Kada lie
tuviams, ilgai ir kantriai 
laukusiems, buvo tos šven
tyklos durįs atidarytos, į- 
sispraudė jon ir huliganų, 
— įsigrūdo jie tenai ne Die
vo garbinti], bet niekintų 
musų švenčiausios teisės. 
Šalia praeities paminklų, 
šalia' Moniuškos ir Micke
vičiaus stovyln, šalia tų 
netolimos praeities genijų, 
kurie savo šventąja dova
na grynino ir dorino žmo
nijos dvasią, drįso stoti pur
vinos šmėklos, lyg iš kokio 
pragaro iššauktos, kurioms 
nei vietos šventumas, nei 
jos prakilni rimtis nekliu
dė daryti tamsybes pekliš
ko darbo. Iššaukė tas šmė
klas tie, kuriems pavesta 
saugoti doros skaistybė, re
ligijos tobulybė, — iššaukė 
jas patįs kunigai, kurie pa
vertė bažnyčią lenkų kal
bos “placowka”. Jiems 
mostelėjus patamsėję, iš
lindo iš pakampių peilinin
kų, pramušt-galvių, “apsi
ginklavusių” kas kiaušinių 
indere, kas pagaliu, kas 
ką sugriebęs. Tai ne musų 
prasimanymas, tai ne šmeiž
tas, tai tikrų tikriausia tie
sa; jai patvirtinti mums 
ganės faktų.

Visų-pirmą turi atsakyti 
prieš Dievą ir prieš žmo
nės šv. Jono bažnyčios kle
bonas, kun. dekanas Cer- 
niauskis. Jis atidarė baž
nyčią, anksti penktą valan
dą, kad galėtų susirinkti 
išanksto sutaisyta huliganų 
gauja ir ten, giedodama 
“pobožne piesni”, trukdyti 
lietuvių pamaldas; jis ra
miai žiurėjo pirmąjį rytą, 
kaip ta gauja rėkė ne sa
vais balsais net per Šven
čiausiojo pakėlimą laikant 
šv. mišias kun. Steponavi
čiui, ir tik dvasinės vyres
nybės palieptas vos išsiran
gė pasakyti antrą rytą ke
lius drausmės žodžius. Baž
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Didžiausias pasaulyj gar- 
aivis ~‘ ‘Imperator’Ham
burg American linijos, iš
plaukė Amerikon birž., 11 d.
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nyčios taniai, kurie yra jo 
artimiausioje priežiūroje, 
demonstrativiškai slapstėsi 
nuo kunigo Steponavičiaus, 
nenorėdami jam per pamal
das tarnauti.

Tie fakteliai tai tik maž
možiai, kurie nurodo kun. 
Cerniauskio dviveidę politi
ką šiame atsitikime. Susi
pranta katė pieną palieju- 
si, — sako priežodis, taigi 
numanė ir jis, jogei jo pra
dėta historija gali blogai pa
sibaigti, jogei gegužės 3 d. 
jo kenčiamųjų huliganų 
gauja buvo pasiryžusi iš
šaukti bažnyčioje mušty
nes. Ir štai kun. Cerniaus- 
kis šia pavojinga valanda, 
prasimetęs kaž-kokiuo rei
kalu, išvažiuoja iš Vilniaus, 
kad nebūtų jų liudytojas. 
Ar savo valia ar ne jis tai 
padarė, — nėra žinios. Vie
na tik aišku, kad jis norė
jo pasišalinti ta valanda, 
kada jo buvimas reikalin
gas.

Didžiausia atsakomybė už 
tą, kur kitur negirdėtą, bet 
Vilniaus vyskupijoje pri
prastą atsitikimą, krinta 
ant Vilniaus dvasinės vy
resnybės. Davusi įsakymą 
įvesti lietuviams pamaldas 
šv. Jono bažnyčioje, ji ne
pasirūpino duoti sąlygų, 
kuriomis butų apsaugota 
lietuvių teisė, nes tas jos į- 
sakymas neturėjo bažny
čios autoriteto žymių.

Maldos namai paversti 
turgaviete, kur .gulima rėk
ti ir šūkauti, kumštimis 
mojuoti, bet tik butų išlai
kyta lenkų placowka. Po- 
licistas ir tas šiandien ži
no, kad ir gatvėje nevalia 
kelti trukšmo. Ir ar nesopa 
širdies katalikui, girdint, 
kaip toks policistas drau
džia minią: nedarykite 
skandalų, nes čia ne baž
nyčia, čia gatvė. Jei polici
jos sairgas suvaldb minią 
ore, tai dar galėtų geriau 
suvaldyti ją dvasinė vyres
nybė, kuriai duota religijos 
autoriteto, valstybės įsta
tymų apsaugoto. Ar ji mė
gino bent sykį pasinaudoti 
tokiuose atsitikimuose tuo 
savo autoritetu? Veltui ieš
kotume pavyzdžių. Tas au
toritetas, deja, tarnauja ten, 
kur lenkininkams reikalin
ga. Atmename 1908 metus, 
kada lietuviai buvo išpro
vokuoti garsiajam surašui. 
Visi lenkininkų ekscesai, i- 
šėję per . tą surašą, visi jų 
baustinieji darbai-darbeliai 
buvo paslėpti to autorite
to. Kiek buvo tuomet su

sekta kurstytojų lenkinin
kų kunigų tarpe, kiek tie
siog nusidėjimų, baustinų 
ne vien valstybės, bet ir 
bažnyčios įstatymais, vi
sus juos padengė dvasinė 
vyresnybė, visus juos ištei
sino ir galus suraizgė. Dva
sinės vyresnybės indrąsin- 
ti, tie nusidėjėliai šiandien 
atvirai skelbia pogromą 
lietuviams žodžiu ir raštu. 
Kas daugiau, jei ne minių 
kurstymas “Gaz. Codz.” 
giedoti “pobožųe spiewy” 
per lietuvių pamaldas baž
nyčioje, kada ji paprastai 
tuščia esti, kada lietuviai 
niekuo lenkams nekliųva. 
Tokių įrankių griebiasi len- 
kų-kunigų laikraštis, glo
biamas pačios Vilniaus dva
sinės vyresnybės, kuri duo
da jam redaktorius, bus
tą ir net pašelpą. Ir štai ji, 
davusi įsakymą įvesti pa
maldas lietuviams šv. Jono 
bažnyčioje, ramiai žiuri, 
kaip tas kaip ir vyskupijos 
organas niekina tą įsakymą, 
stato huliganų, trukšmada- 
rių autoritetą augščiau už 
bažnyčios valdžią, — ra
miai žiuri, kaip tas huliga
nų pataikūnas rašo jų apo
logiją, iškreipdamas tiesą, 
bjauriausiai šmeiždamas 
savo artimą vien del to, kad 
jis kitos, nei lenkai, tautos. 
Ką tai reiškia? Ar tai ne 
dviveidė politika? Kur Vil
niaus dvasinės vyresnybės 
autoritetas? Kam jis tar
nauja? tiesai ar minių in- 
gęidžiams? Visi gerai žino
me, kaip Vilniaus dvasinė 
vyresnybė jautri esti, jei 
lietuvių spauda _ paliečia 
Vilniaus vyskupijos netvar
ką. Tada ir ji pati ir jos pa
dėjėjai važinėja Kaunan ir 
skundžiasi, kad lietuviai ku
nigai žeminą bažnyčios val
džios autoritetą, reikalau
ja, kad tie tariamieji žemin- 
tojai butų sudrausti.

Dabar gi lenkų kunigų 
spauda, prižiūrima paties 
vyskupijos valdytojo, atvi
rai ragina neklausyti jo į- 
sakymo, viešai ruošia po
gromą lietuviams, o jis tyli. 
Kodėl taip yra? Kodėl, sa
kysime, nepaskelbia tikrų 
faktų, kad, pavyzdžiui, šv. 
Jono bažnyčios parapijoje 
yra ne keliolika lietuvių, o 
šeši šimtai su vršum, net 
kun. Cerniauskio ir kito en- 
deko, jo kunigo vikaro, iš
cenzūruotų? Taippat veltui 
laukiame, kad butų dvasi
nės valdžios autoritetu su
drausti trukšmadariai huli
ganai, “Gaz. Codziennos” 
garbinamieji lenkais patri- 
jotais ir “pabažnais” katali
kais, kad butų perspėti, jog 
bus pabausti, jei nenurims. 
Veltui, nes tai pakenktų en
dekų štabo bylai.
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Kada pasauliniai vyres
nieji nesugeba vaidyti, tada 
jie paprastai atsistatydina 
ir kitiems užleidžia vieta.

v IVO L j V
Bet bažnyčios organizacijoje 
yra kitaip, čia 'to papročio 
nėra, ir jei1 dvasinė vyres
nybė nebeįstengia naudoties 
jai privalomąja valdžia tiek, 
kad netvarka ima grasyti 
visuomenės rimčiai, tada į- 
sikiša pasaulinė vyriausybė 
ir ji savo autoritetu nusta
to pageidaujamą tvarką. 
Tad nenuostabu, kad ir šia
me liūdname atsitikime ji 
įsikišę.

Kas bus toliau? Kokių 
daugiau vaisių sulauksime 
iš endekų viešpatavimo baž
nyčioje? Kada gi pagaliaus 
rasis tvirta dvasinės val
džios ranka, kuri ėmusi į- 
nagį išgįs iš bažnyčios kata: 
likybės prekikus ir išvarta- 
liojusi jų stalikus apvalys 
bažnyčią nuo “lenkų kalbos 
placowkos”!

Jei nebus apsaugotos lie
tuvių teisės šv. Jono bažny
čioje, jei nebus susekti ir 
nubausti tikrieji huliganų 
organizatoriai, tada mums 
visiškai aišku, jogei lietu
viams ir šiuo žygiu, kaip 
1908 metais, bus buvusi in- 
taisyta provokacija, o ende- 
kizmo minioms muštras ir 
pasimokymas skandalų da
ryti.

Lietuviams betgi nereikia 
nusiminti. Ir šv. Mikalojaus 
bažnyčioje anuomet prisi
rinkdavo huliganų tuo pa
čiu tikslu, kaip dabar šv. 
Jono bažnyčioje, tečiau ga
lų gale laimėjome. Taip ir 
šiuo žygiu pirmadienio rytą, 
reikia visiems, kurie jau bu
vo, ten nueiti ię kitiems sa
kytį, kad eitų. Muštynių ne
bereikia bijoti, paskelbtoji 
komisija suras būdą bent 
gegužės mėnesiui, kaip su
valdyti trukšmadarius.

V.

KUN. KONDRATO BYLA.
Vidaus reikalų ministeris 

Maklakovas pranešė vysku
pijos valdytojui, kad nega
lįs išklausyti jo prašymo 
atšaukti ministerijos įsaky
mą iškelti buv. Kernavės 
kleboną kun. Joną Kondra- 
tą kiton parapijon, kur nė
ra lietuvių. Kaip “Vilties” 
skaitytojai žino, kun. Kon- 
dratas, būdamas Kernavė
je, pasižymėjo lietuvybės 
naikinimu.

NUBAUDĖ UŽ JUOKĄ.
Lenkų spaudoje yra pa

protys balandžio 1 d., per 
“primą aprilį”, paleisti ko- 
kią-nors paskalą — juoką 
skaitytojams suvedžioti. 
Vilniaus lenkų laikraštis 
“Kur. Krajowy” paleido tą 
dieną taippat tokią “prima- 
aprilinę” pletką-aprašymą, 
kaip kokie-tai huliganai 
užpuolę jų redakciją, vieną 
bendradarbį užmaišė, antrą 
mirtinai sužeidę ir tt. Ka
dangi tai buvo parašyta vi
sai rimtai ir labai plačiai, 
tai daugelis, kaip paskum 
pasigyrė “K. Kr.”, ištikrų- 
jų patikėję ta žinia. Del to 
Vilniaus apygardos teismo 
prokuroras 4-tuoju punktu 
1034 str. baudž. įstatų pa
šaukė to laikraščio redak
torių tieson.

PRIEDERMĖS AUKA.
Balandžio 28 d. Subatnin- 

kų miestelyje, Ašmenos 
apskr. , mirė dėmėtąja šilti
ne Subatninkų valsčiaus li
goninės gydytojas, Antanas 
Odiniec’as. Šiltine užsikrė
tė pas ligonį valstietį. A. a. 
Ocįjniec’as mirė turėdamas 
vos 38 metus. Sumirgusį gy-
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dytoją gydė keli daktarai ir 
jo brolis, Charkovo klinikos 
asistentas, tečiau nieko ne
gelbėjo ir jis po 11 dienų 
mirė. Palaidotas Graužiš- 
kių (Ašmenos ap.) kapinė
se.

RODUNĖ.
(Lydos apskr.).

Antrą Vėlykų dieną čia 
buvo lietuvių pamaldos. 
Anksti rytą lietuviai, la
biausiai jaunuomenė, susi
rinkę pagiedojo valandas, 
rožančių ir kelias giesmes. 
Labai buvo linksma mums 
tą dieną, nes ne dažnai taip 
yra. Dabar turėsime laukti 
net Sekminių antros dienos.

Andrius.

SKUODAS.
(Telšių apskr.).

Nesenai čia apsigyveno 
toli Lietuvoje žinomas “šun
daktaris” Bortkevičius, ki
lęs iš Šiaulių ii>ten prieš 
porą dešimčių metų buvęs 
paprastu škaplėrninku-bo- 
gomazu; apie jį yra buvę ga
na daug musų laikraščiuo
se rašyta, ypač “Tėvynės 
Sarge”, kada tebėjo iš Til
žės. Minėtasis “daktaras” 
yra apvažiavęs kuo-ne visus 
Lietuvos miestelius ir be
veik kiekviename kokį lai
ką gyvenęs, pasitaisęs kar
tais “vienuoliu”, kartais 
“klieriku” jis vaikščiodavo 
ir po sodžius, ieškodamas 
ligonių. Dabar parvažiavo į 
Skuodą visai subankrutijęs, 
tečiau čion jam klojasi ne
blogai, ypač moterėlės net 
per porą mylių atvažiuoja 
pagelbos prašytų. Čia Skuo
de tam daktarui ir proga 
gera pasitaikė: mat Skuode 
gyvenančiu daktaru žmonės 
jau senai nebepasitiki, per
tai by koks šundaktaris vi
suomet laimėja.

D. Treigys.

GARDAMA.
(Raseinių ap.).

Naktį iš didžiojo penkta
dienio į šeštadienį sudegė 
Gardamos šv. Trejybės baž
nytėlė. Gardama — Kvėdar
nos parapijos filija; sudegu
sioji bažnytėlė buvo iš me
džio, pastatyta Kvėdarnos 
seniūno Paco 170(5 m. Baž
nyčia sudegė ligi pamatų su 
visu, kas joje buvo. Pavyko 
išgelbėti tik du varpu. Iš
viso nuostoliai siekia 20. 
000 rub. Be bažnyčios sude
gė dar du namu. Spėjama, 
kad gaisras kilo iš žvakės 
prie V. Jėzaus karsto.

MARIJAMPOLĖ.
Sekminių pirmą ir antrą 

dieną valdžia rinko kariš
kam orlaivynui aukas. Buvo 
įsakyta vietiniams mokslei
viams vaikščioti mieste ir 
pardavinėti skardinius 
ženklelius. Išlipino taip-gi 
rusų kalba apie tai apgarsi
nimus ir dalino atsišauki
mus. Aukoms rinkti buvo 
taikinti moksleiviai žiną 
vietinę kalbą. Kunigams ir 
šiaip nekuriems žmonėms 
buvo inteikta poperis, ragi
nantis aukoti.

Žmonės šaltai sutiko nau
ją “mokestį”. Del lietaus 
užmanymas ne visai pavy
ko.

Ar ne laikas ir mum pa
našiu budu rinkti aukas?

ŠAULIAI.
Netoli Šiaulių balandžio 

23 dieną rado užmuštą Vi- 
jolių kaimo gyventoją Ur- 
butį. Spėjama, kad žmogžu- 
dis buvęs iš to pat kaimo ir 
intariamąjį jau suimta.

—skis.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

PASITIKĖK DIEVU.

Lietuvoje gyveno vienas 
ūkininkas su žmona ir ket
vertu vaikučių. Jiedu su 
žmona buvo geri darbinin
kai ir gyveno sau neblogai. 
Bet ūkininkas užsimanė dar 
pralobti. Jis girdėjo, kad ki
ti geri darbininkai, nuva
žiavę kokiam laikui Ame
rikon, kad ir nelengvai ten 
padirba, bet sugrįžta na
mon didžturčiais. “O kuo 
gi aš prastas darbininkas? 
— galvojo sau — ar aš ne
galiu taipgi ten nuvažiavęs 
užsidirbti pinigų?” Pasa
kyta — padaryta; umu lai
ku prisirengė jis į tolimą 
kelionę; atsisveikino su sa
viškiais ir iškeliavo.

Amerikoje sekėsi jam ge
rai, jo turtas kas metai vis 
didėjo. Bet pasliukus 10 
metų pasijuto jis labai iš
siilgęs tėvynės ir savųjų. 
Svajodamas apie tai, kokį 
džiaugsmą padarys jis sa
vo mieliems namiškėms, 
linksmas pasileido mus u- 
kininkas kelionėn atgal į 
mieląją Lietuvą. Gražios 
giedrios buvo pirmos dvi 
dieni jo kelionės per jurą, 
Šilta saulutė linksmai auk
savo savo spindulių mili
jonais mėlinąjį juros vei
drodį, o švelnus vėjelis mei
liai lepino mus ūkininko 
veidą, ir jo širdyje buvo be
galo linksma. Bet štai tre
čią dieną iškilo netikėtai 
baisi audra, milžiniškos 
bangos, rodos, stengėsi su
glemžti visą laivą: ir šlama 
ir stengia, ir ūžia, ir muša, 
ir muša, ir putoja, lyg- ša
palėlį,' mėto laivą į visas 
puses.' Baimės apimti ke
liauninkai mėtosi po laivą, 
kaip pamišėliai. Musų u- 
kininkas, visai jau netekęs 
vilties, pusiau gyvas iš bai
mės, mėtėsi lyg liūtas sių
stuose. Tik štai žiuri jis — 
vienam kampe ant bačkos 
sėdi sau visai ramiai gal 10 
metų berniukas ir žiuri gie
driomis, ramiomis akutėmis 
į visą, kas čia aplinkui jį 
darosi.

— Vaike, ko sėdi čia taip 
ramiai, lyg motynos glėby
je! ar ne matai, kas čia ap
linkui darosi. — lyg visas 
pragaras ateina mus nai
kinti.

— Mano tėvas stovi prie 
vairo — rainiai atsakė vai
kiukas ir, linksmai šypso
damasis, atsigrįžo į tą pusę, 
kur jo tėvas vairininkas 
stengėsi gelbėti laivą juros 
bangose.

— Tavo tėvas stovi prie 
vairo? laimingas bučia turė
damas tokį tėvą! — tarė 
žmogelis.

— Ar gi tu neturi ? ... — 
prabilo pas jį sąžinės bal
sas, — o musų Tėvas dan
guje nėra taipgi tavo tėvų? 
ar jis nevedė ligšiol laimin
gai tavo gyvenimo vairo, — 
o tu ar dėkoji Jam už tai, 
pagalvoji bent kada apie Jį, 
ar pasitiki juo, kaip pasi
tiki štai šis vaikelis savo 
tėvų? — Ir, nesuprazdamas 
patsai savęs, žmogus ant 
kęlių ir su ašaromis akyse 
karštai ėmė žalbėti, dar tur
būt, pirmą kartą po dauge
lio metų, gražiausią krikš
čionių maldą “Tėve mu
sų!..” Jis užmiršo dabar vi
sa, kas yra žemiška, negir
dėjo nieko aplink save, gu
lėjo tik veidu ant žemės ir 
širdies balsu kukėsi pagal
bos jau ne žmonių, bet Die

vo pagalbos jo atšalu
siai dūšiai. Nežinia, kaip il
gai gulėjo jis taip savyje 
paskendęs, bet kada jis pa
kėlė vėl veidą, audra jau 
buvo nutykusi. Po kiek die
nų ūkininkas su Dievo pa
galba laimingai ir linksmai 
galėjo priglausti prie kar
štos širdies savo žmoną ir. 
vaikučius.

Tąjį ūkininką ir paskui 
ištikdavo ne viena gyveni
mo audra, ne viena nelai
mė, ne vienas nepasisekimas 
prispauzdavo jį, bet jis pri
imdavo tai drąsiai, dirbo tik 
kiek galėdamas iš savo pu
sės ir niekad nenustojo vil
ties nė valandėlėj, nes jis 
žinojo, kad “Jo tėvas stovi 
prie jo gyveimo vairo!”

Sesutė,

SĄŽINĖS BALSAS.

Gyveno kaime neturtin
gas žmogus, vardu Petras, 
kursai savo darbus išmai
tindavo ir save ir savo šei
myną.

Pasimirė Petro pati ir 
liko tiktai jisai ir nedidelis 
kelerių metų vaikas.

Staiga susirgo Petras; 
paskutinius dabar pinigus 
išsileido jisai gydymuisi, ir 
šiek-tiek pasveikus Petrui 
prisiėjo eiti per žmones 
prašyti išmaldos.

Kokia gėda apimdavo Pe
trą, kada jisai prisiartinda
vo prie kieno-nors namų.

Kartą jam einant keliu 
suskambėjo kas tai po kojo
mis. DirstelėjoPetras žemėn 
jų. Dirstelėjo Petras žemėn 
ir pamatė makiuką su pi
nigais. Nudžiugęs jisai pa
ėmė pinigus nuo žemės ir 
suskubo eiti namon. ,

“Dabar tai jau man ne
reiks badaut; bus už ką nu
sipirkt duonos ir man, ir 
mano sunui; nereiks dau
giau man eiti prašyt iš
maldos”.

Taip jam begalvojant, 
sąžinės balsas prabilo: . 
“Pinigai juk ne tavo; tu 
neuždirbai jų, tu turi su
grąžinti tam, kieno jie y- 
ra”.

Paklausė Petras sąžinės 
balso. Anksti rytą apskel
bė jis kaime apie savo ra
dinį. Pinigų savininkas 
greitai radosi: buvo tai to 
paties kaimo ūkininkas. Ve
žė jisai užmokėti miestan 
mokesčius ir ant kelio pa
metė pinigus”. Greitu lai
ku visi sužinojų apie šį do
rą vargšo Petro pasielgimą 
ir radosi gero žmonių, ku
rie ji gausiai sušelpė.

Aą.
“Š.”

Išžudė europėnus. Iš O- 
rano Madridan pranešta, 
kad Uždą apylinkėse moro- 
kiečiai užpuolę ant svetim- 
žemių prie geležinkelio tie
simo. Morokkiečiai nužudę 
2 europėnu ir 1 žydą, gi 4 
darbininkus ir jų daktarą 
sužeidę.

Neprašys malonės. Ka- 
kangi Kanados parlamento 
senatas nepaskyrė sulyg į- 
nešto biliaus 35 milijonų 
dolerių naujiems trims ka
ro laivams, kurie turėję 
but priskirti prie abelna 
Anglijos laivyno, Anglijos 
valdžia nusprendžius tuos 
tris laivus pasidirdbinti už 
savo pinigus. Tai bus ge
riausiai. ' "
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biau pagadyti ir atpratinti 
nuo darbo. Tai-gi darbas 
dorintų ir auklėtų kalinius.

Rastas kaltu.

Pittsburg. Mokyklų virši
ninkas Heeter, prieš kurį 
visų mokyklų vaikai anomis 
dienomis kėlė demonstraci
jas, rastas kaltu. Dalyką iš
tirti buvo paskirta komisi
ja iš 7, keturi kurių buvo 
dvasiniai ir tris pasauli
niai. Komisija atrado, kad 
superintendentas pavelijęs 
sau nepadorių pasielgimų 
su trimis moterimis. Švieti
mo komitetas, po tokio da- 
rodymo, atstatė poną supe
rintendentą nuo vietos.

“Profesorius’ ’bėdoj.

Philadelphia, Pa. “Prof.” 
James Munyon, užsiimąs 
patentuotomis gyduolėmis į- 
klimpo į šeimyniškus nesu
tikimus. Pati pareikalavo 
persiskyrimo. Jo pati buvo 
jau pirmiau už vyro ir per
siskyrusi. 1908 m., būdama 
24 metų ištekėjo už Muny
on, 60 metų amžiaus. Jau 
sekančiais metais kilo didi 
kivirčai. Kartą automobilinį 
buvo susipešę viešoj vietoj, 
kur juos šimtai žmonių ma
tė. Tokie tai vaisiai netiku
sio poravimosi.

Užpuolė plėšikai. *
La Salle, Ill. Keturi plė

šikai su kaukėmis užstojo 
kelią vežantiems $10.000 
apmokėti darbininkų Illi
nois Zinc kompanijos. Pini
gus vežė keturiese. Važia
vo dviejuose vežimėliuose. 
Plėšikai stojo ant kelio, nie
ko nesakę pradėjo šaudyti. 
Vežėjai kirto arkliams ir 
abu vežimėliu praūžė pro 
plėšikus. Vienas sargų ant 
vietos buvo užmuštas, an
tras vargu bau pagis nuo 
žaizdų. Du kitu sunkiai su
žeistu, bet nepavojingai. 
Plėšikai be nieko pasileido 
laiveliuose Illinois upe ir 
pasislėpė.

Saulės užgauti.

Des Moines. Šio miesto 
mokyklų vaikai, skaičiuj a- 
pie 10.000, išėjo pasivaikš
čioti. Diena buvo baisiai kar
šta. Termomet. rodė 96 laip
snius. Virš 50 vaikų apalpo 
ir buvo sunešti į šėtras. Pri
reikė daugybės policiantų, 
kad apsiginti nuo apkvaišu
sių motinų.

Meškeriotoją žuvis ištrau
kė iš laivo.

Cleveland, O.. Sėdėdamas 
savo laively j, meškeriojo H. 
E. Walker. Užkibo ant jo 
didelės meškerėlės vąšo di- 
didelė žuvis. Walker susipai
niojo į šniūrą ir liko iš
trauktas iš laivo. Kiti meš
keriotojai, pamatę vaikiną 
nelaimėj, puolė gelbėti. Ne
suspėjo. Negalėjo pasiekti 
savo kebenėkais. Vėliau bu
vo jo lavonas ištrauktas. Žu
vis ištrul

Javai pasitaisė.

Topeka, Kaus. Per nekurį 
laiką viešėjo didi karščiai. 
Buvo bugštomasi, kad labai 
nukentės javai, nes jau taip 
ir išrodė. Buvo pradėję nyk
ti. Bet užėjo gausus lietus. 
Viskas atgijo, atsitaisė ir 
išrodo, kad bus puikus javų 
užderėjimas.

»x Nuotikis beprotnamy j.
Milwaukee, Wis. Julius 

Jeswein, beprotis Emergen
cy ligoninėj, užpuolė ant 
prižiūrėtojo John Thomson. 
Kiti penki pamišėliai žiu
rėjo ir džiaugėsi iš imtynių. 
Tuo tarpu atėjo d-ras R. L. 
Williams. Pamatęs imtynes 
liepė kitiems pamišėliams 
perskirti. Pamišėliai pa
klausė d-ro žodžių. Bet 
Thomson jau buvo primuš
tas.

Labai navatua buvo Jes- 
weino pamišimo priežastis. 
Vieną nedėlvakarį jis užė
jo į vaudeville teatrą. Išgir
dęs juokingą pasakymą, jis 
pasileido juoktis ir kvato
jo be sustojimo. Jį išmetė 
paskui iš teatro. Gatvėje 
nenustojo kvatojęs. Paskui 
buvo suareštuotas. Kvatojo 
net 16 valandų. Liko nuga
bentas į Emergency beprot
namį, kur ir apsireiškė jo 
pamišimas. Daktarai sako,
kad jis neišgydomas. Jį a- 
pėmė liga, vadinama megal- 
mania, ty. jis įsivaizdina, 
kad jis yra didis žmogus. 
Laiko save už dūlį burti
ninką ir humoristą. Juokin
gas pasakymas, del kurio jis 
pasileido kvatoti ir išėjo iš 
proto, buvo tokis:

Aktorė sakė: “Jei tu bū
tum mano vyras, tai aš duo
čiau tau nuodų.”

Aktorius atsakė: “Jei aš 
bučiau tavo pati, tai tavo 
nuodus aš priimčiau.”

Nebus šaudymų.
New York. Komisija su

tvarkymui programo Nepri- 
gulmybės šventei (liepos 4 
d.) nusprendė uždrausti vi
sokį šaudymą. Vietoj to 
miestas bus nuostabiausiai 
iliuminuotas ir surengti 
šiaip gražus pasilinksmini
mai.

Namai be langų.
New York. 'Nesenai J. 

Murphy, tenement house ko- 
mitetninkas, išdavė rapor
tą apie namus be langų. Su- 
lyg raporto pasirodo, kad 
New Yorko namuose yra 
virš 50.000 kambarių, kurie 
arba visai neturi langų, ar
ba turi tokius mažus, kad iš 
jų naudos veik jokios nėra. 
Nors tai labai daug, bet, su
lyginus su dviem-trimis me
tais atgal. 1910 m. tame 
mieste buvo 360.000. 
kambarių, į kuriuos jo- 
kis naturalis spindulys švie
sos negalėjo ineiti. Pastan
gos daromos, kad visai pa
naikinti tokius kambarius.

Nužudė ir nusižudė.
South Bend, Ind. Irving 

Grant ir jo pati buvo rasti 
negyvi. Grantui per smilk- 
menį perėjusi kulipka, o jo 
pačiai per galvos užpakalį. 
Kaimynai sako, kad vyras, 
džiovos pakirstas, peršovė 
pirmiau savo pačią, o pas
kui paleido kulipką sau į 
smilkmenį.

* Kaliniai prie darbo.
Albany, N. Y. J. Riley, 

naujas kalėjimo superiten- 
dentas mano statyti prie 
darbo visus kalinius. Du 
mėnesiu prieš išleidimą be 
išėmimo visi kaliniai turė
sią dirbti su špatu arba pi
ke. Be abejonės, reikėtų vi
sus kalinius per visą jų sė
dėjimo laiką kalėjime laiky
ti prie darbo. Prasikaltėliai 
yra menkos doros, o dykavi- 

jmas kalėjime turi juos la

Gerai buvo apsidraudęs.
Jacksonville, Fla. E. ‘G. 

Painter, trašalų pramoni
ninkas įvairiose apdraudos 
draugijose ir kompanijose 
mvo apsidraudęs ant $1. 

178.00. Nesenai, plaukda
mas laively j St. Johns u- 
pe, inkrito į vandenį ir 
prigėrė.

Tai geras pavyzdis lie
tuviams, kurie taip baisiai 
nesirūpina rašyties į pašel- 
pines draugijas ir susivie
nijimus. Šis amerikonas bu
vo turtuolis, nebuvo prie 
pavojingo darbo, o taip ge
rai buvo apsidraudęs. O mū
siškiai nekuriems kas minu- 
ta grasia pavojus but už
muštais ; bet-gi nesirūpina 
apsidraust, prisirašant prie 
gerų pašelpinių draugijų ir 
susivienijimų.

Išpuošė kapines.
New York. Miestas turėjo 

tam tikras kapines, kur bu
vo laidojami visi tie, laido
jimu kurių nei giminės, nei 
prieteliai nesirūpino. Tose 
kapinėse palaidota virš 180. 
000 asmenų. Niekas nesirū
pino tų kapų pagražinimu. 
Pastaruoju laiku visos kapi
nės liko paverstos į puošnų 
kvietkų lauką. Tą darbą at
liko kaliniai.

Kiek mokyklų, kiek moky
tojų.

Suvienytose Valstijose y- 
ra virš 10.000 High Schoo- 
lų. Mokytojų yra 45.000, iš 
kurių 20.000 vyrų ir 25.000 
moterių. Mokinių yra apie 
1.000.000. Apart to yra veik 
2.000 privatinių High Scho- 
olų su apie 12.000 mokyto
jų. Dešimts metų atgal te
buvo 6.318 High Schoolų ir 
21.778 mokytojai.

Didis patriotizmas.
Hoboken, N. J. 150 virdu

lių dirbėjų sustraikavo Flet
cher Iron kompanijos dirb
tuvėj. Pareikalavo, kad pri
žiūrėtojas butų prašalytas. 
Ir už ką? Ugi šis nevidonas 
kanadietis paniekinęs ame
rikonų vėluvą ir pasakęs, 
kad anglų vėhiva yra vie
nintelė, po kuria nėra sar
matos gyventi. Darbininkai 
užsigavę nusiuntė pas savo 
darbdavėją komisiją, reika
laudami prižiūrėtojo praša- 
linimo. Kadangi darbdavis 
atsisakė tą padaryti, tai 
darbininkai ir sustraikavo.

Vyras mielaširdingesnis, ne
gu moteris.

Minneapolis, Minn. J. 
Jorgensen savo namuose pa
valgydinęs keliatą bomų. 
Pati baisiai intužo už tai. 
Pareikalavo persiskyrimo. 
Pati sako negalinti atjausti 
tiems, kurie nenori dirbti.

Išgelbėjo.
Milwaukee, Wis. Keturi 

Chicagos vyrai liko išgelbė
ti Michigan ežere. Besikil- 
nėdami po ežerą pametė vie
ną irklą. Žinoma, kad nega
lėjo sugrįšti. Priegtam vė
jas putė nuo kranto ir neši
no Jų laivą ežero viduriu. 
Būdami baisiame padėjime, 
jie iškėlė marškinius ant li
kusio irklo ir ištisas valan
das lukuriavo pagelbos. Ga
lop gyvasties gelbėtojai pa
matė jų signalą ir išgelbė
jo. Džiaugsmas jų buvo ne
apsakomas.

Roosevelt linksmas.
New York. T. Roose

velt sugrįžo į New York. 
Esąs labai linksmas, kad 
jam pasisekė -išlošti bylą ir

KAfAIJKAK
.uv.,3-------------

gauti 6c. atlyginimo už ap
šmeižimą, nęrs reikalavo 
$10.000. '1 J v

Trumpesnės žinios.
— Moorheąd, NĮinn. Nu

lėkė nuo bėgių Oriental Li
mited traukinys. Užmuštas 
inžinierius. Pečkurys ir še
ši keleiviai sužeisti. Nelai
mės priežastis nežinoma.

— San Francisco. Vienas 
vyras su savo pačia užmušė 
du policiantų.

— Rock Island, III. Žai
bas uždegė Tricity Railway 
komanijos daržines. Ugnis 
viską sunaikino, nuostolių 
$400.000.

— Kansas City. Šioj val
stijoj buvo didi karščiai. 
Per tris dienas baisiai ke
pino saulė..

— Washington. Atsibuvo 
paminėjimas kritusių Ame- 
riko-hispanų kare. Prezi
dentas ir kiti augšti asme- 
nįs dalyvavo iškilmėse.

— Atlanta. Du negru bu
vo nužiūrėtu, kad juodu nu
žudė baltą moterį ir jos 
dukterį. Įtūžusi govėda tuoj 
norėjo nulinčiuoti. Jau vedė 
juodu su šniūrais ant kaklų 
pakarti. Bet policija su re
volveriais rankose išvaikė 
govėda ir paėmė juoduku 
savo globon.

— Cincinnati. Phoenix 
viešnamyj Huter, Chicagos 
gyventojas nušovė J. Kunn- 
velman’ą, savo antrosios pa
čios brolį. Savo piktadarys
tės priežastį nepasakė.

— Sioux City, Ja. Su
straikavo Cudahy Packing 
kompanijos darbininkai. 
Dabar pametė 500 darbinin
kų. Išviso darbininkų kom
panija samdo L500.

— Ironton, Oh io. Tu uo
liu j ties Soldier, Ky. sumigo 
šeši vyrai. Iškur ten atsira
do gazas ir vieną užtroški- 
no, o kitus tik apsvaigino.

— Fondu Lac, Wis. Hen
ry Gerth, 83 metų senas su
tiko nelaimę. Užpuolė gane- 
voj bulius ir smeigęs iškėlė 
ant ragų. Du sunu atbėgo 
gelbėti, bet senelis jau bu
vo negyvas.

— New York. Įgabenama 
daug deimantų, nes mano
ma, kad ant ja bus muitas 
pakeltas. Gegužio mėnesyj 
įgabenta už $4.606.323. O 
nuo pradžios metų įgabenta 
per New York už $23.000. 
000.

— New York. Našlė Ma
ry P. Pell, mirdama paliko 
$2.000.000 Columbia univer
sitetui.

— Worcester, Mass. J. 
Caldwell sakęs grasinan
čias prakalbas Draper kom
panijos darbininkams ir li
ko nuleistas triems mėne
siams kalėj iman. Caldwell 
yra socialistas.

PER VIENĄ TINGINĮ 
VISAS SVIETAS NU- 

KENTfeJO.

Anais laikais, kuomet vi
si žmonės buvo geri, jie bu
vo apdovanoti stebuklinga 
galia ant visako. Liūtai ir 
kalnai, miškai J. ir bangžu- 
vės, paukščiai ir urnos, de
besis ir jūrės traukėsi ir ė- 
jo, kur tik jiems žmogus 
liepdavo. Kiekvienas žmo
gus tuomet buvo tikras žemės 
ponas. Visi daiktai gyvi ir 
negyvi buvo paklusnus 
jo valiai. Bet žmo
nija prarado tą savo stebu
klingą galę per vieno žmo
gaus tinginystę. Jis buvo 
bulgaras, girininkas. Vieną 
rytą-metą jis nuėjo į Bal
kanų kalnus ir prisikirto 
nešulį, malkų.

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

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

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopla- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad

“Katalikas”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

“Na, aidiš namolei”, pa
sakė girininkas malkoms.

Malkų didis glėbis tuoj 
šoko sulig girininko įsaky
mo ir nešinosi namolei. 
Girininkas ėjo paskui mal
kų. Viskas klojosi gerai. 
Bet girininkas buvo didis 
tinginys.

“Kam-gi man žingsniuoti 
dulkinu keliu? Ar negaliu 
aš užsilipti ant malkų ir 
važiuoti?” murmtelėjo sau 
po nosim tinginys.

Tuoj šoko ant malkų, ku
rios pirma jo slinko, ir atsi
sėdo. Tuomet, vienok, mal
kos atsisakė eiti toliau. Įtū
žęs girininkas pradėjo bur
noti ir kapoti malkas kir
viu. Bet veltui. Prasivėrė 
tuomet dangus ir pasigirdo 
baisus žodžiai.

“Žmogau! Tinginy tu ir 
nenaudėli. Vietoj, kad šios 
malkos tave neštų, tu jas 
neši ant savo pečių.”

Nuo to laiko žmonės ne
teko savo galios. Niekas il
giau nebuvo paklusnus jo 
valiai ir niekas nesijudino 
jam paliepus.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

Daktaras Wissig
Nesutikimai Chinijoj.

Chinijos respublikai priė
mimas konstitucijos ir iš
rinkimas nuolatinio prezi
dento atidėta neapribuotam 
laikui iš _atžvilgio nesusi
pratimų tarp įvairių parti
jų atstovų parlamente. Val
džia vis daugiau siunčianti 
kariuomenės į pietų pro
vincijas, . ;kur gyventojai 
maištus ^kelianti prieš da- 
cbartin^ yaidžį^,^

SPECIALISTAS
Ii

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

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

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

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi. — r
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 0

■ iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų.Štaro)., " Phono Canal 326 i

BIZNIERIAI GARSINKITĖS “KATALIKE”,
-V ■— —-u
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| MOTERIŲ SKYRIUS.
MOTERIS, kurios jau 
YRA TEISIŲ SULYGINI

MĄ LAIMĖJUSIOS.

Toli, toli nuo Europos y- 
ra mažutėlė pasaulio dalelė 
Australija vadinama. Glu
do ji Didžiojo Vandenyno 
iš vienos, Indijos vandeny
no iš antros pusės plauna
ma ir buvo senovėje vien 
juodosios veislės žmonių 
aPgyventa.

Paskui Anglijai paėmus 
tą šalį globoti, buvo siun
čiami ten visokie nusidėjė
liai, maždaug taip — kaip 
dabar iš musų — Siberijon. 
Esant 'gi visoje Australijo
je geros ’žemės, gražaus o- 
ro, didelių turtų žemėse 
(aukso, brangių akmenų), 
mažu-pamažu ėmė ir kiti 
Europos žmonės ten dan
gintis.

Kadangi Australijon kiek
vienas atvažiuojančių turi 
pats sau duonos uždarbiuo- 
ti, ir nebuvo dar laiko nie
kam didelių turtų ingyti, 
tai iki šiai dienai kiekvie
nas žmogus yra vertina
mas ten tik pagal to, kaip 
ir kiek jis darbuotis moka 
ir gali.

Nei vergavimo, nei bau
džiavos australiečiai irgi 
nepažinojo. Tokių moteris 
varžančių įstatymų, kaip 
Napoleono kodeksas, irgi 
Australijoje nebuvo kam 
rašyti, vienu žodžiu sulig 
garsaus vokiečių filosofo 
Nietzsche išsitarimo: Au
stralijoj “niekas iš numi
rusiųjų neslėgė gyvųjų”.

Taip dalykams stovint, 
niekam Australijoje galvon 
neatėjo žiūrėti į darbščią ir 
protingą moterį, kaip į ką- 
žį-kokį žemesnės rūšies su
tvėrimą.

Moterims ten savimi be
sirūpinant, Australijos mo
kyklų įstatymai jau 1871 ir 
1880 metais visai sulygina 
merginų ir vaikinų mokslą. 
Tų įstatymų nutarta visus 
vaikus, be lyties skirtumo 
nuo 5 iki 15 metų mokyti 
tose pačiose valdžios mo
kyklose be jokio užmokes- 
niu;

Vidurinės gi Australijos 
mokyklos yra daugiausia 
privatinių žmonių rankose 
ir valdžia duoda toms mo
kykloms vien pašelpą. Ke
turios gi Australijos uni- 
versitatės Sydnejo, Melbur- 

__no, Adelaides ir Auklendo 
priima vyrus ir moteris 
lygiomis teisėmis. Nuo 18- 
92 m. leidžiama moterims 
beveik visur kokias jos tik 
nori ir-gali vietas užimti. 
Yra, -žinoma, daromi kai- 
kurie nesvarbus išėmimai, 
pavyzdin - dvasininkais gali 
jos būti vien kai-kuriose ti
kybinėse sektose. Kai-kurį 
laiką nebuvo joms leidžia
ma ir universitatėse privat
docento vietos užimti.

Bet nuo 1893 metų iki 
1908 m. vienas valsčius po 
kito pasiskubino moterių 
teises su vyrų teisėmis su
lyginti. Visi Australijos gy
ventojai ■ pajuto to sulygi
nimo reikalingiuną ir šian
dien žiuri į jį, kaip į atsiti
kimą, kurs didelę naudą vi
sai šaliai atnešė:

Australijos parlamentas, 
patarus vienam atstovui, 
užpernai viešai išreiškė ši
tokį pripažinimą:

— “Moterių teisių suly-
ginimas, suteikė visai šaliai 
tai, kas buvo teisių sulygi- 
imo šalininkų laukiama ir

tokioms įstaigoms, Austra
lijos miestuose dar mažiau 
Vaikų miršta, nekaip kitų 
šalių miestuose, kur tokių

neišpildė to, kas teisių su
lyginimo priešų buvo pra
našaujama. Teisių sulygini
mo artimiausios pasekmės 
yra buvusios: visupirm — 
moterių susipratimas, kokią 
jos atsakomybę paima ant 
savęs ir kaip joms visoms 
reikia prie šalies gerovės 
pakėlimo prisidėti; paskui 
moterįs sugebėjo paraginti 
visus didžiau ir karščiau 
rūpintis įvairiais visuome
nės klausimais, o užvis jos 
atkreipė visų akis į darbi
ninkų ir tarnautojų vargin
gą padėjimą ir privertė jų 
būvio pagerinimu pasirū
pinti.”

Tokį tai paliudijimą užsi
pelnė Australijos moterįs iš 
savo parlamento.

Peržiūrėdami Australijos 
moterių veikimą pa
matysime, kad jų
visupirm paimta glo-
bon ir aprūpinta visos
šalies senelių, turinčių dau
giau 65 metų. Australijos 
moterįs laimėjusios teisių 
sulyginimą visupirm pasi
rūpino įsteigti visiems savo 
šalies seneliams prieglau
das, idant neprisieitų jiems, 
taip kaip Lietuvoje jų am
žiaus vargdieniams prisiei
na — šunų lakinti. Pasirū
pino irgi, kad prieglaudose 
seneliai bado nekęstų, ir 
kad išdo lėšomis nevien bu
tų jiems tos prieglaudos 
statomos, bet ir kad valgy
mas butų patiekiamas ir 
kitų karšinčių reikalai ap
rūpinami, be jokio iš jų pu
sės prisidėjimo.

Toliau pasirūpino •mote
rįs, kad butų Naujoj Zelan
dijoje (Australijos stambi 
sala) pravestas įstatymas, 
draudžiantis alkoholio par- 
davojimą visuose savo so
džiuose. Miestuose tą įsta
tymą nepasisekė kol kas 
pravesti, nes nemažas gy
ventojų skaičius minta . iš 
alkoholio pardavojimo, ar
ba dalyvauja visokių svai
ginančių gėrimų dirbimo fa
brikuose. Bet moterįs Aus
tralijoje ketina ne anksčiau, 
tai vėliau ir miestuose par- 
davojimą panaikinti. 1906 
m. vienas Pietų Australijos 
didelis miestas Invecargill 
jau pamėgino pas save vi
sas alkoholį pardavojančios 
krautuves uždaryti. Ir ro
dosi — niekas perdaug nuo 
to nenukentėjo, o nemažai 
žmonių galva ir kišenė lai
mėjo. Australijos moterįs 
tvirtai tikisi netrukus iš 
savo šalies tą didžiausią 
žmonių naikintoją degtinę 
visai pašalinti, kad niekas 
pas juos nei digtinės - sko
nio nežinotų.

Bet jau be minėtųjų darbų 
australietės pravedė dar vi
sokius moterių, darbininkų 
ir vaikų likimą palengvi
nančius įstatus.

“Lygus darbas — lygus 
užmokesnis” — tai Austra
lijos moterių tarp kito ko vi
sur gyveniman įvedamas o- 
balsis.

Ypač savo šalies . vaikus 
moterįs pasistengė aprū
pinti. Neskaitant daugybės 
įvairiausių prieglaudų, yra 
dar inkuriamos miestuose 
išdo lėšomis taip vadinamos 
“pieno įstaigos”. Tos “pie
no įstaigos” aprūpina ne
pasiturinčių tėvų : vaikus 
geru, sveigu sterilizuotu 
(virintu ir vėl atšaldytu)

įstaigų arba visai nėra, ar
ba — kad ir jų esama — tai 
nedideliame; skaičių j eir ne iš
do lėšomis laikomos, bet 
šiaip jau geresnės širdies 
žmonių.

Šių dienų žymiausioji Au
stralijos veikėja Vida Gold- 
šteinienė paduoda dar šito- 
kiij sumanymų surašą, ku
riuos jos tėvynės moterįs 
ketina netrukus pasirūpin
ti įvesti savo šalyje:

1) Piliečių teisių sulygi
nimas visų Australijos gy
ventojų;

2) Visur ir kiekvienam už 
tokį-pat darbą toks-pat už
mokesnis;

3) Inkurti tokias įstaigas, 
kurios prižiūrėtų, kad viso
je šalyje butų pardavejami 
vien sveiki ir nesugedę val
gomieji daiktai;

4) Inkurti tokią įstaigą, 
kuri globotų jaunuomenę, 
ir kuri ypač pasistengtų 
nepilnamečius vaikinus ir 
merginas apsaugoti nuo ne
dorų darbų ir pasielgimų;

5) Paimti į savo ypatin
gą globą mokyklas, gerinti 
jose, kas reikalauja gerini
mo, ir stengtis pritaikinti 
visui* naujausias mokinimo 
metodas;

6) Įsteigti vaikų globėjų 
tarybas ir teismo įstaigas, 
kurių priedermė butų teisti 
nepilnamečius ir stengtis 
juos gražinti į doros kelią;

7) Įvesti smarkiai bau
džiančius įstatymus tiems, 
kurie nepilnamečius bent- 
kokio amato besimokinan
čius perdaug sunkiu darbu 
spaustų; ......

8) Reikalauti, kad mote
rįs butų skiriamos į sanita
rus (sveikatos prižiūrėto
jas), į našlaičių globėjas, į 
mokyklų inspektores (pri
žiūrėtojas) ii’ į inspektores 
visų tokių įstaigų ir fabri
kų, kuriuose darbuojasi mo
terįs ir nepilnamečiai.

Taip stovi šiandien mo
terių reikalai Australijoje. 
Net graudu darosi, pagal
vojus, kaip mes Lietuvos 
moterįs visame kame esame 
atsilikusios ir kaip ilgai dar 
busime kitų rankose pas
tumdėlėmis,, jei hesteng- 
simės šviestis ir susiprasti.

Australijos gi moterįs sa
vo šios dienos padėjimu vi
sai patenkintos, ką jos ir 
išreiškė moterių tarptauti
niame kongrese, susirinku
siam 1909 m. viename A- 
merikos Kanados mieste. 
Tame kongrese Australijos 
moterįs liepė save išbrauk
ti iš moteriij kovotojų eilių, 
pamatuodamos savo žings
nį, kad —- būdamos pilna
teisėmis savo šalies pilietė
mis, nebeturį jau reikalo už 
save kovoti. Jos dabar vien 
drauge su -savo vyrais ir 
greta savo vyrų darbuojasi, 
žengdamos prie kaskart 
didesnės savo šalies gero
vės. ' ....... '■. .

Tas tarptautinis moterių 
teisių sulyginimo- kongre
sas, kurs išbraukė riš savo 
narių skaičiaus laisves aus
tralietes, prie kurid'prigųli 
jau visos Europos; tautų 
moterįs, visos Amerikos ir 
daug Azijos tautų moterių... 
kol-kas apie lietuves nieko 
nėra girdėjęs... ,

Mirė poetas. Londone
pienu, o vasaros laiku iš
duodamas vargdienių mote
rims dar ir ledo tam pienui

pasimirė 78 metų - amžiaus 
žymus angliškas ūoetaSį 
Alfred Austin,

KATALIKAS

y SX :R. K. A SEIMAS.
Pereito j savaitėj, kaip ži

noma, atlaikyta Brooklyne, 
N. Y. SuMNdenijiomo Lietu
vių Rym$ K:italikų Ameri
koje 28 y^fiiĮad. Pereitą sy
kį paminėjome tik seimo 
prezidiumą, dabar-gi pažy
mime nekuriuos svarbes
nius nutarimus, kokius 
mums pranešė specialis ko
respondentas ir nupasakojo 
Chicagos kuopų delegatai.

Seime, kaip buvo prama
tyta, dalyvavo apie 25 kuni
gų ir 8 vargonininkai, kurie 
taippat priguli prie Vargo
nininkų Sąjungos. Be ofi- 
cialio protokolo negalima 
sužinoti visų delegatų pa
vardžių.

Tautiški centai paskirsty
ta sekančiai:

Šv. .Kazimiero Seserių 
vienuolynui Chicago  j e $300. 
00.

‘‘Motinėlės” dr-jai Ameri
koje $100.0().

S. L. R. K. Moksleivių or
ganui “Moksleivis” $100.00.

Likusius-gi $45.40 paskir
ta draugijai “Rytas” Lietu
voje. Tai pačiai draugijai 
“Rytas” delegatai dar su
aukojo $89.40.

Nutarta, idant kuopos į- 
sisteigtų pašeįpos ligoje fon
dus. Tame reikale kuopos 
turės nubalsuoti.

38 kuopa įnešė, kad pir
mame skyriui e sumažinti 
mokesčius pilniems blaivi
ninkams. Žinoma, tas įneši
mas atmesta.

Susivienijimo čarteris pa
likta po senovei.

’ Įvesta. skyrius su $1.000 
posmertinęs.

Organu’ palikta “Drau
gas” kaip buvęs., būtentne- 
priverstinaį ir nuo nario po 
50c. “Katalikas” ir “Žvaig
ždė” taip pigiai neapsiėmė 
drganuoti. .Norėta “Drau
gas” įstumti priverstinai 
visiems nariams, bet nepasi: 
sekė.

Padidinta centro sekreto
riui alga nuo $50.00 ant $60. 
00. i

123 kuopa įnešė panaikin
ti Susivienijnime dvasiško 
vadovo vietą. Atmesta.

Nutarta iš įstojimų įsteig
ti atskirą fondą, iš kurio 
bus mokama viršininkams 
algos. Jaigu minėtame fon
de pritruktų pinigų, tada a- 
nas turi but palaikomas 
nuošimčiais posmertinių 

•fondo.
Konstitucija Susivieniji

mui atspauzdinta “Draugo” 
spaustuvėje ir pasirodė, kad 
“Draugo” spaustuvei per
mokėta $140.00 daugiau, ne
gu buvo reikalavus “žvaig
ždės” spaustuvė. Kun. A. 
Milukas davė vėjo konstitu
cijos komisijai, paskui už tą 
incidentą norėta net areš- 
tuoties.
' Paskatinta lietuvių drau
gijos ir visi lietuviai prigulė
ti prie kokios tai svetimtau- 
tiškos katalikų draugijos.

Finansų komisijos na
riams ir seimo sekretoriam 
nutarta užmokėti po "$5.00, 
gi seimo vedėjui $10.00.

Išrinkta komitetas iš ke
lių asmenų, kuriam patarta 
kreipties tiesiog į popežių 
su prašymu reikale lietuvių 
persekiojimo lenkais Vil
niaus gubernijoje.

Centro valdybon išrinkta:
Prezidentu V. Lapinskas 

iš Mahanoy City, Pa.
Vice-prez. K. Krušinskas 

iš Brooklyn, N. Y,
Sekt, tas pats J. Vasi

liauskas.
Kasierium tas pats P. 

Burba. ...., . . .. .. .
Dv. vad. kun. Dumčius.
Kningium kun. K. Struc- 

kus.
Išdo globėjais: M. Ka- 

dzievskis iš Chicago ir M. 
Milukas iš Philadelphia, Pa.

keliu pranešti Liet. Spam 
dos Draugijai (jos sekre
toriaus vardu: V. K. Rač
kauskas, 307 W. 30th Str., 
New York, N. Y.), ar rem
site Am. Liet. Centralį 
Kningyną ir ar siųsite jin 
savo leidinius.

Pasitikime, jog Gerb. 
Tamstos' maloniai atsižvelg
site į šį musų meldimą ir 
teiksitės duoti atsakymą.

Su pagarba,
Liet. Spaudos Draugijos 
vardu,

Sekr. V. K. Račkauskas,

Sergančioms moterims.
Sesute. —

At esmių moteris, žinau kiek moterį* 
turi Ukentėti. Jeigu kenti nuo baltui* 

5?oWlW’’ ai?« 
motfis, esi nevaisinga, 
turi skausmingus if 
neregulariškus perio
dus. reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo issl- 

r gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojau* 
rašyk aprašydama sd- 

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

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

Tel. YARDS 4154 . 
KLAUSK 

CHOPIN 
.. 1Oc. 
CIGARU 

nes padirbti isz 
gerausio tabako

Jos. Bartkowiak, Iszdirbtjas.
4934 So. Paulina St.. ' CHICAGO. ILt

CHQPIN

(Advertisement)

Nemalonus kvapas iš bur
nos.

Asmenįs, turinti nemalo
nų iš burnos kvapą, dažnai 
jaučiasi nelaimingais. Jei 
dantįs ir jų smegenįs nėra 
to priežastim,, jus turite jos 
ieškoti giliau — pilve arba 
viduriuose. Tai parodo, kad 
kur norš kūne yra koks 
nors puvimas, kuris tuoj tu
ri but prašalintas. Visa sis
tema turi būti pilnai išvaly
ta ir sustiprinta. Tam mes 
rekomenduojame Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine. Jis veikia urnai tokio
se ligose, kaip ve: sukietė
jime, dvokiančio kvapo iš 
burnos, galvos skaudėjime, 
įvairių negalių pilvo ir vi
durių, netekus apetito, sun
kume po valgio, atsiraugė
jimuose, nausedoj, ledakai 
pasidarius, pilvo išpūtime. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill.. Jei jums reikia li- 
nimento, vartok Triner’s Li- 
nimentą. Jis yra labai stip
rus ir giliai siekiąs.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėj imas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau- 

, su dubeltavu šriubu.
RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

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

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

ji,

27 Broadway,
A. E. JOHNSON

155 West Kinzie St.,

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

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

JUOZAS J. SZLIKAS, 
) (MAGIKAS) ®
3250 Union ht., CHICAGO, ILL.

F. Balkus
Drucziausias Lietuvys Ristiny 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karezema 

■ ant kampo So. Halsted ir
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymu su ku
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikia kožnam visokias rodąs dykai

CO., General
Pass. Agent.

New York.
& CO.,

Chicago, IlL

AR NORI
53

PARSIDUODA PIGIAI •
naujos drukuoja- 
mos mašinos Ty
pewriters. RaSy' 
kite šiandien, o 
gausite kataliogį 
dykai. Knygos 
teipgi parsiduoda 
ir yra reikalinga 
Agentų

Kreipkitės per laišku ant šio antrašo:
A. MAL1AUSKAS,

687 3rd Avė.,BROOKLYN, N. Y.
P. S. Teipogi parsiduoda naminiai rakan

dai (Furniture) ant išmokesčio vietiniai kreip
kitės pas mane.

ATSIŠAUKIMAS.
Į Lietuvių Išleistuves, Lai
kraščių Redakcijas, Auto
rius ir į visus, kas išleidinė- 

jo ir išleidinėja kningas.

Gerbiamieji Tamistos:
Lietuvių Spaudos Drau

gijos Amerikoje rūpestingu
mu ir Centralio Amerikos 
Lietuvių Kningyno Komisi
jos triusu įsteigta Amerikos 
Centralis Lietuvių Kningy- 
nas prie vieno didžiausių pa
saulio kningynų New York 
Public Library (Viešasis 
New Yorko Kningynas).

Minėtojo Kningyno di
rektorius, dras J. G. Billin- 
ger, pranešė Liet. Sp. Dr- 
jos Sekretoriui, kad Knin
gyno Taryba sutinka įreng
ti Lietuvių skyrių šitokio
mis išlygoims:

1. — Dabar Lietuvių Sky
rius bus prijungtas prie 
Slavių Sekcijos (Slovanic 
Section). Jei~'ateityje Lie
tuvių Skyrius'bus nuolatos 
papildomas, tai jis bus at
skirtas nuo igįnėtos Sekci
jos. .(

2. — Visi lietuvių kalba
išleisti raštai,) kokie bus pri
duoti Kningynan, bus už
laikomi tvarkoje ir bus ap
taisomi. . -

3. — Visi periodiški lei
diniai bus renkami į kople- 
tus ir aptaisomi.

4. -— Kningynas ves at
skirą Lietuvių Skyriaus ka- 
taliogą kortelių systemoje. 
Jei Liet. Spaudos Draugi-

dyba visados pavelys pa
sidaryti nuorašą, nuo korte
lių, laikomų kningyne.

Taigi matome, kad Lie
tuvių Centralis Kningynas 
bus kuogeriausiai ir sau
giai prižiūrėtas. Ir dabar 
jame yra keli šimtai lietu
viškų kningij ir brošiūrų; 
daugiausiai jų — tai “Lie
tuvos” (p. Olševskio) lei
diniai.

Pranešdami apie tai Gerb. 
Tamistoms, meldžiame, kad 
teiktumėtės prisidėti prie 
įsteigimo ir nuolatinio pa
pildymo Amerikos Lietuvių 
Centralio Kningyno. Nea
bejojame, kad Gerb. Ta- 
mistos neatsisakysite tai 
daryti ir teiksitės prisilai
kyti šitos tvarkos;

1. — Pasiųskite Kningy- 
nan visų iki šiol išėjusių 
Tamistų vardu ir lėšomis 
po 1 egzempliorių. Laikraš
čių išleistuvės teiksis pa
siųsti Kningynan po vieną 
pilną savo laikraščio, kom- 
pletą, jei turi surinktus 
kompletus.

2. — Siųskite po vieną 
egzemp. visų savo leidinių, 
kurie nuo dabkr bus lei
džiami Tamstų vardu ir lė
šomis. Laikraščių Išleistu
vės teiksis siuntinėti savo 
laikraščių po 1 egz.

3. — Siunčiant Am. Liet. 
Central. Kningynan knin- 
gas, brošiūras, laikraščius, 
etc. reikia šitaip adresuoti: 
New York Public Library. 
Lithuanian Section, 5th

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką *
SOM lllinntc karta 22 o- *3253 Illinois Ct. kerte 33 g,

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

TELEPHONE YARDS 2716

jas norės turėti savo kata- 
liogą, atspausdintą kningok 
formate, tai Kningyno Val-

Avė. ant 42nd Str., 
York, N. Y.

4. — Neatsisakykite

New

laiš-

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorlns

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

Telefonas Yards 1533 *

DR. J. KVLIS * .
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois, -j
PRIĖMIMO VALANDOS: Ž

*.
*
*

*
*
i PK1EM1MO VALAKUOS: jZ

Nuo g ryto iki 12*. 6 iki 9 vakare. jJl 
Nedel. nuo 9 iki 12 popiet: nuo6 iki 8va?:.* ************************>
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Iš Lietuviškų Dirvų. I
Hartford, Conn, mus ant šešių akrų farmos. 

Nekuriose dirbtuvėse dar- Ant jo farmos yra didis sod- 
bai eina gerai; dirba net nas, kuriame yra daug vyš

nių, aviečių, serbentų, vyn
uogių ir kitokių vaisingų 
medžių ir krūmų. Turi taip
gi virš 80 vištų. Tikisi ge
rai užgyventi. Antras lietu
vis farmeris J. Mockaitis ir
gi puikiai laikosi. Apart 
auginimo vaisių ir javų, pa
prastų Amerikoj, turi ap
sčią ganevą. Ją parsamdo 
miestelėnams, turintiems 
karves. Imdamas po $15.00 
nuo karvės per metus, pa
daro gerą biznį.

Gegužio 29 d. užsibaigė 
mokslo metas parapijinėj 
mokykloj. Po Velykų, nei
nantieji išpažinties, buvo 
mokomi katekizmo ir ren
giami prie išpažinties. Vien 
tikslu prieiti išpažinties bur 
vo atleidžiama daug vaikų 
iš aplinkinių miestelių. Iš 
septynių aplinkinių mieste
lių išviso atvažinėdavo 31 
berniukas ir 28 mergaitės. 
Gegužio 25 d. vietos klebo
no buvo klausyta jų išpažin
tis ir prileista prie pirmos 
komunijos. Komunijos pri
ėmimas buvo labai gražus ir 
iškilmingas. Po mišių visi 
susirinko į mokyklą ant už
kandžio, kurį parengė kle
bonas. Klebonas taip-gi vi
sus apteikė gražiais paveik
slais.

Vietos High School lankė 
šiais metais dvi lietuvaiti 
— plė Ona Pauliukaičiutė 
ir p-lė Merevičiutė. Abi už
baigė. Bene tik ruošiasi prie 
mokytojavimo.

Pilnas Blaivininkas.

naktimis. Bet kitose tai 
silpnai teina. Daug žmonių 
be darbo. Parapijos reika
lai eina gerai. Klebonas J. 
Ambotas sutaria su parapi- 
jonimis. Koplytėlė dabar 
didinama. Todėl suma atsi
lieka airių bažnyčioj; šiaip 
mišios paprastomis dieno
mis atsilieka koplytėlėj. 
Lietuvių vertelgų mažai čia 
tėra, ir tiems nepergeriau
siai sekasi. Lietuvių smuk
lių yra 4, drapanų krautu
vių 1, bučernių ir grosernių 
3. Dabar apie draugijas. 
Šv. Jono Evangelisto pašel- 
pinė turi 255 narius, Ukė- 
sų Politiškas Neprigulmin- 
gas Kliubas narių turi arti 
šimto, Šv. Kazimiero Jauni
kaičių Apšvietus dr-ja, susi
tvėrusi sausio 19 d., 1913 m., 
turi nariu 27, nebažnvtinė 
dr-ja yra Lietuvių Sūnų ir 
Dukterių dr-ja. Šv. Kazimie
ro J. A. dr-ja rūpinasi mok
slo ir apšvietos dalykais. 
Išsirašo 4 laikraščius — 
“Kataliką”, “Draugą” “Šal
tinį” ir “Viltį”. U. P. N. 
Kliubas gegužio 23-24 ir 29- 
31 d. buvo parengęs pasi- 
linksmiuimą-fėrą. Prie ati
darymo dalyvavo vietos ma
joras ir klebonas. Abu ve
lijo. geros kloties. Du pir
mu vakaru žmonių nedaug 
tebuvo, nes lijo, du kitu va
karu buvo prisirinkę pusė
tinai.

Gegužio 30 d. Šv. J. E. 
dr-ja ir U. P. N. Kliubas 
buvo pakviesti į New Bri
tain dalyvauti prie atidary
mo lietuvių svetainės. Iš
kilmės tęsėsi tris dienas, 
(geg. 30-31 d. ir birž. 1 d.). 
Pirmos dienos programas 
buvo toks: Parodavimas 
prasidėjo 10 vai. iš ryto. Po 
to buvo programas. Pir
miausia sudainuota “Lietu
va Tėvyne musų”. Paskui 
kalbėjo miesto majoras. Po 
prakalbos p-nios J. Salavei- 
čikienės vedamos mažos 
mergaitės sudainavo “Whi
te and Blue”. Po dainos bu
vo kun. Žebrio kalba. Pagy
rė viengenčius už darbavi
mosi. Sekantis kalbėtojas 
J. G. iš Boston, Mass., pei
kė kleboną ir nepripažino 
jam nuopelnų prie pastaty
mo svetainės. Bet kun. J. 
Ambotas pataisė jo paklai
das ir išteisino kun. J. Žeb
ri. Visi buvo užganėdinti, 
net ir tie, ką nešioja raudo
nus kaklaryšius. Dar daug 
kitų smulkesnių dalykų bu
vo — dainų, deklemacijų ir 
tt. Reikia priminti, kad 
skiepe buvo rudžio. Kiti nei 
ant programo nebuvo, o tik 
skiepe rudį siurbė. Po pro
gramo prasidėjo šokiai.

Ten buvęs.

nytų Valstijų. Apšvieta ir 
susipratimas silĮffląi stovi- 
Vienybės tarp lietuvių taip
gi nėra. Nesenai buvo kitėš 
Sumanymas sutverti para
piją. Susirinkusieji tik truk- 
šiną ir riksmą darė. Taip ir 
išsiskirstė. Nekurie rašosi 
prie lenkų ir kitų kitatau
čių. Savo kalbos lietuviai 
nelabai tebrangina. Laik
raščių nedaug kas skaito. 
Kiek laiko atgal buvo susi
tvėrusi “Lietuvių Sūnų” dr- 
ja. Buvo užsibrėžusi sau 
platų darbavimosi kelią. 
Bet dabar ši dr-ja gyvuoja 
it nuspelgtas medelis. No
rėjo įsteigti kningynėlį, bet 
dabar nustota apie jį ir 
kalbėti. Ši dr-ja apsirube- 
žiuoja vien pasilinksmini
mo vakarų rengimu. Bet jos 
surengtuose vakaruose nėra 
gyvumo, malonumo, be įvai
rumo. Gegužio 23 d. buvo to- 
kis vakaras. Žmonių nedaug 
teatsilankė. Užsibaigė ra
miai. Mat svaiginančių gė
rimų nebuvo.

’ Liūdnas.

KATALIKAS

bodo mat sunktfgw jungas 
vilkti. Tegaudavo $8 savai
tėje ir du kartu pavalgyti. 
Pareikalavo dupti.,trųs kar
tus pavalgyti ir 10,% padi
dinti mokestį. LigšĮol, netu
rėjo unijos. Dabar padėta 
rupinties sutverti.purią. Ra
šosi taip-gi ir į kįtas orga
nizacijas. Nėra dar vieny
bės. Ne visi išėjo straikan. 
Nekurie ir lietuviai tebdir- 
ba. -Todėl sunkus padėji
mas.

Petras d'arbininkas.

galima apart kitko paminė
ti, o nedaryti iš to ištisą, 
korespondenciją. • <

šie- 
čįa 
ka- 
nė-

Spring Valley, Ill.
Kaip visada, taip ir 

met, pavasariui atėjus, 
sumažėjo darbai anglių 
syklose. Kitų darbų čia 
ra, todėl netaupiems
rams riestokai prisieina 
Bet vikresnieji, sumaninges 
nieji visai neatboja daria 
sumažėjimo. Čia isitaisc 
namus su daržais, laiko viš 
tų, žąsų, ančių, karvių ii 
tuomi nugiedrina juodą die
ną. Daug lietuvių aplinkui 
Spring Valley taisosi far- 
mas. Teko pažinti du far- 
meriu, ką šiemet Įsitaisė 
farmas. Vienas K. Kučin
skas išmainė miestelio na-

St. Louis, Mo.
Amerikoje lietuvių skai

čius kasmet didinasi. Šen ir 
ten yra steigiamos parapi
jos. Žinoma, joms reikia ku
nigų. Jų lietuvių parapi
joms dažnai trūksta. Bet 
tas trukumas gal greit bus 
prašalytas, nes jaunikaičių 
seminarijose nemažai yra. 
Kasmet esti vienas-kitas į 
kunigus įšventytas. Šiemet 
laukiama pašventinant Sta
nislovo Kolesinskio, Ken- 
rick’o seminarijos auklėti
nio, St. Louis, Mo. Įšventi
nimo diena paskirta birže
lio 12 d. Primiciją laiky
siąs birželio 22 d.šv. 
driejaus bažnyčioje, 
Britain, Conn,

St. K. Kolesinskis 
lankęs Valparaiso

Philadelphia, Pa.
(Paiko girtuoklėlio galas).

Sekminių vakare Domi
nikas Geidžius, 22 metų 
vaikinukas, nesenai dar iš 
Lietuvos, bandė iškirsti ge
rą šposą. Tas jam prekiavo 
gyvastį. Lėbavo būrys vy
rų, tarp kin ių buvo ir minė- 
tasai vaikinas. Kuomet jau 
buvo gerai įsirėžę, buvo pa
statyta ant stalo butelis 
degtinės. Pradėta siūlyti 
dovanas tam, kas ištuštys 
butelį. Siūlyta $10. Bet Do
minikas G. apsiėmė jį ištuš- 
tyti už $5. Atliko savo. Mė
gino pasikelt. Negalėjo. 
Pradėjo aimanuoti, o tuoj 
ir ne savo balsu užrėkė. 
Atlėkė daktaras. Liepė ga
bent ligoninėn. Čia jam iš- 
pompuota. Pervėlu buvo. Po 
kelių valandų visas pamė- 
linavo. Daktarai apreiškė, 
kad nėra pagelbos. Visas 
nabagas ištino. Keliatą die
nų merdėjo. Pajutęs, kad 
jau jo valandos suskaity
tos, šaukėsi kunigo. Gegu
žio 12 d. užmerkė ant visa
dos akis. Vos šešias nedė- 
lias tebuvo išgyvenęs Ame
rikoj. Palaidojimui buvo su
mesta $90. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Šiaulių p., Triš
kių p., Gimbliškių s.

Balandis.

An-
New

yra 
univer

sitetą. Filosofijos kursą už
baigė St. Bonaventure, N. 
Y. Teologiją išėjo Kenrick’o 
seminarijoj, St. Louis, Mo. 

Būdamas auklėtiniu St. 
Kolesinskis visuomet prisi
laikė ir stojo už lietuvišku
mą. Skaitė lietuvių laikraš
čius ir ragino kitus prie 
skaitymo. Praeitais metais, 
kuomet buvo sušauktas A. 
L. R. K. M. seimas, jis ja
me dalyvavo ir kaipo vienas 
veiklesniųjų išrinktas liko 
“Lietuvių kolegijos fondo” 
komisijom Auklėtinio bei 
moksleivio suolas nėra taip 
Kuosas ir lengvas, kaip ne- 
kiirie mano. Taigi užsiimti 
pašaliniais reikalais yra 
sunku, o kitiems tiesiog ne
galima. Pasitikėtina, kad 
busimas kunigas, paėmęs 
savo globon parapiją, neuž
mirš ir auklėtinių reikalų. 

Draugas iš St. B.

Toronto, Ont., Canada.
Lietuvių skaičius šiame 

mieste labai didinas. Atva
žiuoja iš Anglijos ir Suvie-

Port Chester, N. J.
Netikėtai man teko but 

šiame miestelyj ir susipa
žinti su lietuvių gyvenimu. 
Lietuvių čia nedaug ir tie 
patįs nuskurę, apsileidę, 
prasigėrę. Jokio tarp jų ry
šio nėra. Bažnyčios savo ne
turėdami, eina į italų. Laik
raščių naudos nemato. Ži
noma, apie kitų raštų skai
tymą kalbos negali but.

V. K.

Vandergrift, Pa.
(Girtuoklystės vaisiai).
Nesenai pas mus vienu 

girtuokliu pasimažino. 
Konstantas Silickas buvo 
labai pamėgęs degtiniukę. 
Daug jos sunaudodavo. Ga
lop gavo proto sumišimą. O 
gal tik dvasioj nupuolė. Tai
gi pasidarė sau galą, palei
dęs kulipką makaulėm Ku
nigas išpradžios purtėsi, ne
norėjo laidoti. Bet ko už pi
nigus negausi ant šios že
mės. Sutiko. Laidojimu už
siėmė dvi vietos draugiji.

Blaivybę mylįs.

Philadelphia, Pa.
(Straikas).

Sustraikavo apie 300 
taurautų

res-
Atsi-

Philadelphia, Pa.
Cukriniu kų straikui pra- 
Cukerninkų straikui pra

sidėjus, nebuvo tikėta, kad 
jis taip tvirtai atsistos ant 
kojų ir kartu, kad jis tiek 
turės priešų. Kompanija, 
negalėdama sunaikinti 
straiką, stengiasi kokiais 
nors budais jam pakenkti ir 
suardyti jį. Samdo valka
tas, kad tie užpuldinėtų 
straikininkus. Štai gegužio 
31 d. skebai pradėjo šaudy
ti į pikietninkus. Tie persi
gandę subėgo į A. Višniaus- 
ko namus. Polici antai apsto
jo namus ir norėjo įsi- 
briauti. Tie nenorėjo įsileis
ti. Tuomet policiantai išlau
žė duris, apmušė keturis 
vyrus, iškrėtė visus pakam
pius, ieškodami revolverių 
ir nors nieko nerado, teis
me, vienok, policiantas pri
siekė, kad straikininkai šau
dė. Buvo nuteisti po 30 d. 
kalėjimai!. Didelė-gi minia 
liudininkų užginė ir darodė, 
kad neteisybė. Turėjo, vie
nok, užsimokėti po $10. Vė
liau, nesulaukdami grįštant 
darban, paleido valkatas 
po triobas raginti darbinin
kus, kad nustotų straikavę. 
Priegtam lietuviams pasa
kojo, kad lenkų nepriims, o 
lenkams pasakojo, kad lie
tuvių nepriims.

Straikininkai laikosi ge
rai. Skebų neperdaug. Tiki
mės laimėti, nors dideles 
kliūtis turime pergalėti. Pi- 
kietuoti sunku. Kasdien a- 
reštai. Policija nemielašir- 
dingai baudžia ir persekio
ja. Straiką veda Šatov, ru
sas. Bet kol kas dar 
nesimato straiko galo. 
O skurdas jau ties du
rimis. Todėl širdingai mel
džiame visų nepašykštėti 
ir pasiskubinti su aukomis. 
Be aukų vargu bau laimėsi
me. Bet mes esame pasirįžę 
kovoti ir laikyties iš pasku
tiniųjų.

Laikraščių išlestuvių mel
džiame siųsti savo laikraš
čius sustiprinti mus dva
sią. Visos aukos bus laikraš
čiuose garsinamos. Aukas 
meldžiame siųsti “Kovos” 
redakcijai, 1815 E. Moya- 
mensing avė., Philadel
phia, Pa. Laiškus sekr. J. 
Grigaliūnui.

Presos Komitetas r
K. Maknavičius, 
R. Merkis, s 
J. Žukauskas.

316 Wharton st.-'

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Nepasirašiusiam, -Cam
bridge, Mass. Kad kores
pondencija tilptų laikraš- 
tin, rašytojas būtinai turi 
duoti redakcijai savor var
dą, pavardę ir adresą. Tam
sta nei pasirašėte, nei savo 
adreso davėte. Netilps. Ra
šote labai neaiškiai ir apie 
menkos vertės dalykus.

V. K., E. Windson Hill, 
Conn. Antros Tamstos raš
telio dalies nesunaudojome 
dėlto, kad joj aprašėte vien 
apie paklydėlių burnojimą 
prieš Dievą. Tokį dalyką

KAIP ČERNOGORAI ATI 
DAVĖ SKUTARIO MIES

TĄ.
“B. V.” šitaip aprašo,; 

kaip į Skutario miestą atė
jusi didžiųjų valstybių ka
riuomenė ir kaip černogorai 
atidavę tą miestą didžiųjų 
valstybių globai.

Už valandos prieš paskir
tą miestui atiduoti laiką ties 
Skutario muitine, uoste, pri
stoję du garlaiviu: vienas — 
Austrijos, antras — Itali
jos. Iš italų garlaivio plevė
savusi tautų laivyno admi
rolo Vėluva ir į jį buvo susė
dę visų tautų laivyno virši
ninkai.

Abu garlaiviu pasveikinu
siu saliutu (šaudymu) čer
nogorų artileriją. Po to tuo
jau atplaukęs ir sustojęs 
ties tiltu per Bojanos upę 
trečias garlaivis, taip pat i- 
talų, vežinas 250 svet. val
stybių kareivių, paskirtų 
Tarabošo kalnui paimti.

Prie sustojusių laivų pri- 
siiręs laivelis su keliais Čer- 
nogorijos oficieriais. Prasi
dėjo iškėlimas krantai! va
dinamosios ‘ ‘garbės sargy
bos” iš Austrijos ir italijos 
jurininkų, išviso apie 50 
žmonių.

Lygiai 1 valandą i dieną 
krantai! iškėlė 500 svetimų
jų valstybių kareivių. Ang
lų, franeuzų ir vokiečių ka
reiviai palikę pakrantėje, i- 
talai ir austri j iečiai nuėję 
miestan.

Černogorai taip-pat pasta
tę garbės sargybą uosto pa
krantėje, ties inėjimu krik
ščionių miesto dalin ir ple
ciuje, ties buvusiojo turkų 
gubernatoriaus rūmais.

Skutario gubernatorius, 
Petras Plamenac ir komen
dantas generolas Beciaras, 
svetimųjų valstybių konsu
lai ir miesto valdybos atsto
vai laukę tautų laivyno vir
šininkų ant tilto.

Susipažinus vieniems 
kitais, tautų kariuomene 
pradėjusi eiti miestan. Ka- 
pelijos pradėjusios groti di
džiųjų valstybių gimnus. 
Skutario gyventojai albanai

| Kenčiančios Moterys.

M

Kenčiančios moterys su džiaugsmu perskaitys sekan 
čią ištrauką iš laiško, kurį mes n senai apturėjom:

“Buvau silpnutė ir ligos paguldyta, ir niekas man nepa
gelbėjo, kol nepradėjau vartoti Severos Regulai: rilį — 
tuomet tiktai pradėjau jausties daug geriau ir esmių jau 
visiškai sveika, pati darau visą darbą, taip kaip į rėš su-

Mrs. Barbara Vachal
R. No. 1 Box 11, Ross, N. Dak.

sirgimu.”

SEVEROS
REGULATOKIUS

(Severa’s Regulator)

yra vertas užsitikėjimo sustiprinantis vai tas ir neat
būtinas meter ų sirguliavimucs“. Kaii a $l.C0 ap- 
tiekose, arba tie iog nuo mus, prisunči.nt 
pinigus.

Perskaitykit raibų knygelę “Sveikata Mo'crim.’’ kuri 
yia apvyniota apie Kiekviena Severos Regula'oriaus bon- 
kutę ir kuri veltui siunčiama kiekvienam, į as mus jos 
pareikalavusiam.

i kalno

w.

tautų kariuomenę, te- 
katalikų arcivyskupo 
Serdži irgi buvę sulai-

norėję sutikti tautų kariuo
menę su kapelijomis, vėlu- 
vomis ir vaikų giedojimais, 
tečiau paskutinę valandą, 
tautų laivyno viršininkams 
pareikalavus, turėję nuo to 
susilaikyti, kad neužgavus 
černogorų savymeilės.

Malisorai (albanai kata
likai), išviso 8.000 žmonių, 
taip-pat norėję iškilniai su
tikti 
čiau 
kun. 
kyti.

Oficialis miesto perdavi
mas didžiosioms valstybėms 
Įvykęs pleciuje., ties guber
natoriaus rūmais. Albanės, 
žymesniųjų Skutario didžiū
nų dukteris, padovanojusios 
tautų laivyno viršininkams 
gėlių bukietus.

Tuo pačiu žygiu černogo
rų kariuomenė būriais pra
dėjusi išeiti iš Skutario į- 
vairiais keliais. Jie išėję, 
pasiėmę su savim visą amu
niciją ir maistą, tylus ir nu
liūdę. Paskutiniai černogo
rų būriai išėję jau tik nak-' 
ti.

Tautų kariuomenė šitaip 
t'o miestą išsiskirsčiusi. An
glai apsistoję bazare (pirk
lių miesto dalyje), austri- 
jiečiai — musulmonų mies
to dalyje, vadinamoje Der- 
viš-Tepe, italai — krikščio-

nių miesto dalyje, vokiečiai 
ir francuzai — arčiau uosto. 
Kazarmėse kol-kas negalima 
buvę apsigyventi, kadangi 
komendanto generolo Becia- 
ro Įsakymu visose kazarmė- 
se buvusi padaryta dezin
fekcija. Tukino budu pirmą
ją, naktį tautų kariuomenė 
turėjusi nakvoti lauke.

Vienos laikraštis “Reichs- 
post” labai nepatenkintas 
visa ta Skutario atidavimo 
ceremonija. Jis guodžiasi, 
kad tautų laivyno viršinin
kai pasirūpinę visa tai to
kiuo budu sutvarkyti, kad 
Austrijos butų kuomažiau- 
siai žymu. Ypač stengęsis 
sumažinti albanų katalikų 
akyse Austrijos autoritetą 
francuzai. Jiems pritaręs ir 
tautų laivyno viršininkas 
anglų admirolas Berne  jus. 
Laikraštis skundžiasis, kad 
albanams buvę draudžiama 
išreikšti savo pagarbos ir 
padėkos jausmus Austrijai, 
savo vyriausiajai išliuosuo- 
tojai; taip pat, kad, inei- 
nant į Skutarį, pirmon vie
ton buvę iškišti anglai ir 
francuzai, o jau paskui au- 
strijiečiai ir italai, taip-pat, 
kad pačto valdymas palikta 
kol-kas černogorų rankose, 
nežiūrint į tai, kad Skutario 
mieste buvęs ir esąs ir Au
strijos pačto skyrius.

Hį|

Pilote'’ b v American Press Association.

Viršuj parodoma mankštnimasi 10.000 mokyklų berniukų Central parke, New 
Yorke. Žemiau T. Roosev eit ir komitetas, vedąs man kštinimąsi.
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| Patemijimai.f •F ❖

Vilniaus vyskupijos val
dytojas kun. Michalkevi
čius paskyręs Vilniaus šv. 
Jono bažnyčioje 6 vai. rytą 
gegužines pamaldas lietu
viams, kadangi 
įsitikrinęs, jog 
tre lietuviams 
maldos jau esą 
Prisiartinus 
noms ir susirinkus paskir
tą valandą lietuviams, su
sirinkusių lenkų minia ne
leido turėti lietuviams pa
maldų. Taip buvo pirmą, 
antrą ir trečią dienomis. 
Tikėtasi ant galo negeisti
nų riaušių bažnyčioje, bet 
policija Įsakė bažnyčią už
daryti, o paskui ir pats vys
kupijos valdytojas atmainė 
savo įsakymą apie lietuvių 
pamaldas.- Vadinasi, Vil
niaus vyskupiją valdo ne 
dvasiškoji vyresnybė, bet 
lenkbernių minia, neapken
čianti lietuvių kalbos. Tai 
labai puikus ten bažnytinių 
reikalų surėdymas, jei vys
kupijos valdytojas tarnau
ja ne Bažnyčiai, bet ende- 
kams ir lenkberniams. Kaip 
dar ilgai endekai savįsįs 
Vilnių? Argi lietuviams ne
verta šaukties užtarymo 
pas svietiškąją valdžią, jei 
jie taip daug persekiojami 
ir niekinami?

pats buvęs 
miesto cen- 

tokios pa- 
reikalingos.

gegužės die-

Vilniaus “Aušroje” štai 
kokią žinutę skaitome iš 
Kovarsko, Ukmergės pav.:

“Viename nedideliame 
Kovarsko valsčiaus sodžiu
je, Šobliškėse, pernai prieš 
šv. Petrą atsirado koks tai 
nežinomas žmogus, sakesįs 
iš Krakovo esąs — paklaus
tas ko taip vaikščiojąs, at
sakė, kad jis pasiaukojęs 
Dievo malonei ir renkąs pi
nigus Krakovo vienuoliams, 
kurie gyvena stebuklingoj 
vietoj ir guli stikliniuose 
grabuose. Kai surenka daug 
pinigų, tuomet vienuoliai 
kelias iš grabų ir laiko mi
šias už mirusių dusias. Kai 
kurios dūšias laike mišių 
pasirodo, tai jų paveikslus 
atspaudžia, ir pažadėjo a- 
teinančiais metais atnešti 
jų giminių dūšių paveiks
lus, jei kas paaukos pinigų 
— ir paaukoję galės kasžin 
kokius nusidėjimus per sa
vaitę papildyti, tai nedėlioj 
bus atleisti. Žinoma, daug 
žmonių paklausė jo pasakų 
ir sumetė jam 9 rub., o tas 
padėkojęs išėjo. Dabar lau
kią “dūšių” paveikslų...”

Išteisybės nežinia, kada 
mus broliai apsišvies ir 
nustos juokinę svietą savo 
prietarais.

brolį, kol visai neužmušė. 
Subėgę gi neblaivus kaimy
nai tik juokėsi, žiūrėdami, 
kaip brolis brolį muša. Mat, 
manė, kad imtynėmis eina. 
Ant rytojaus užmušėjas 
plaukus sau nuo galvos ro
vė, pamatęs, ką jis padarė. 
Dabar jau Amerikon išbė
go, palikęs ūkį, vaikus ir 
pačią. Štai prie ko veda gir
tuoklystė ir tamsumas!”

*
Rusijos dūmai ''padu°ta 

patvirtinti (tik patvirtin
ti!) nauji įstatymai, kuriais 
įvedama nauji teismai Suo
mijoje. Visus prasižengė
lius politikos dalykuose su- 
lyg tų įstatymų turės teisti 
ne Suomijos teismai, bet 
Rusijos. ' Bet to Suomijos 
general-gubernatorius pa
davęs ministerių tarybai 
sumanymą įvesti rusų kal
bos vartojimą į daugelį 
Suomijos valdžios įstaigų. 
Dar ketinama išleisti nau
jus įstatymus apie Suomi
jos draugijas. Taip paleng
va naikinama Suomijos sa
vitumas. Ar kartais caras 
su savo pakalikais neatšips 
nagų į Suomijos uolas?

*
Daugumas lietuvių gir

dėjo apie Verkų dvarą, ku
rio miške intaisyta ‘Vil
niaus Kalvarijos koplytė
lės. Tasai dvaras guli šalia 
Vilniaus, labai dailus ir di
delis. Vasarą ten mėgsta 
Vilniaus gyventojai pasi
vaikščioti ir pasigrožėti a- 
pylinkėmis. Lietuviai labai 
norėjo tą dvarą nupirkti. 
Kun. Ambraziejus net buvo 
pradėjęs ir pinigus tam rei
kalui. linkti. Dabar tas 
dvaras pateko čekui Spine- 
kui, kuris žada jį dalimis 
išparduoti. Už Verkus už
mokėta 750 tukšt. rublių.

*
“Saulės” draugija savo 

namų Kaune negalinti baig
ti statyti, kadangi Kauno 
miesto valdyba nenorinti po 
namais parduoti žemės 
draugijai ir pastaroji ne
galinti gauti iš banko pi
nigų. Gi iš visuomenės au
kos plaukiančios labai silp
nai. Nesenai be to miesto 
valdyba žemės pardavimo 
klausimą svarsčius ir nus- 
prendžius žemės “Saulei” 
neparduoti. Sakoma, ir te
nai lenkai endekai valdi
ninkauja ir nors tuo budu 
lietuviams daro nuoskaudą.

*
Rusijos laikraščiai rašo, 

kad Romanovų giminės su- 
kaktuvių krosiniai ženkle
liai nebusią užginti varto
ti, kol neišeisią visi, kurie 
buvę atspauzdinti. Busią ant 
jų. tik kitokį antspauda de
dama, kuri carų paveikslų 
netepsianti, bet dar pagra- 
žįsianti. Antspaudo j e išvir- 
šaus busiąs matomas vaini
kas su parašu “Božė caria- 
chrani” ir skaitlinėmis 1613 
1913. O tempera!

*
“Laisvės” 43 num. rašo, 

kad socialistai daugiau tau
tą mylinti už tautiečius. Bet 
socialistai mylį tautą visgi 
savaip, išvirkščiai. Lietu
viams socialistams pav. chi- 
niečių tauta yra mielesnė 
už lietuvių tautą. Na, jie 
tuo pasigiria ir negalima 
užginti, nes jie myli ne vie
ną, bet dar ir kelias tau
tas. Puikus iš jų tautinin
kai!

“Liet. Ūkininke” No. 18 
štai ką skaitome:

“Šliktinėj (Telšių pav.) 
pas J. Pačių buvo vyrai 
suėję. Pasigėrė. J. Pačius, 
susivaidijęs su vienu kai
mynu, susimušė. Paraližuo- 
tas Pačiaus. brolis, sėdėda
mas nuošalyj, paprašė Be
sibarti ir nesimušti. Pačius 
gi griebęs ratlankį rėžė bro
liui į galvą. Tas pradėjo 
šaukties pagelbos. Pačius gi 
tol mušė savo paraližuotą

♦

Gegužio 21 d. š. m. Mil
waukee arciyyskupas Mes
smer paskyrė kun. Pr. Gu- 
gį klebonu šv. Kazimiero 
lietuvių par. Racinę, Wis. 
Kun. Pr. Gugis tuo tarpu

i & Iš savaites savaiten. 
U------ .

---------  i : i f
Panamos kanalo reikšmė, daug laimės tarptautinės 
Nesenai telegramais pra- komunikacijos; srity j. Kana- 

nešta, kad dinamitu suplai- 
šintas pylimas tarpe Ra
miojo vandenyno ir Pana
mos kanalo ir kad kanalan 
tuo keliu įleista jau milžiniš
ka vandens dalis. Visiško 
kanalo atidarymo laikas ar
tinasi. Dar, regis, šiais me
tais amerikoninis karo lai
vas perplauks 46 mylias 
vandeninio kelio, jungian
čio Ramųjį vandenyną su 
Atlantiku; vėliausiai pra
dedant 1915-tais Naujais 
Metais kanalas bus paves
tas viešai visiems naudo- 
ties. Kanalo iškasimui Su
vienytos Valstijos pašventė 
pusę milijardo dolerių. A- 
čių kanalui, Ramiojo vande
nyno pakraščiai apturės 
naują reikšmę pasaulyj 
pirklybos atžvilgiu.

Didžiausią pasitarnavi- 
mą to milžiniško darbo at
likime užsipelno daugiau
siai pulkininkas T. Roose
velt. Jis 1912 metais priver
tė Suvienytas Valstijas at
pirkti kanalo kasimo teises 
iš Francijos; sekančiais me
tais per jo intekmę gimė sa
vita Panamos respublika, iš 
kurios 1904 metais Suv. 
Valstijos nupirko juostą že
mės, kur dabar praeina ka
nalas. Tuo budu Suv. Val
stijos paliko naujo jūrėmis 
susinešimo valdovu. Suvie
nytoms Valstijoms Pana
mos kanalas turi labai žy
mią reikšmę, lygiai kaip at
žvilgiu strateginiu, taip ir 
pirklybiniu.

Kanalo vertė pridera nuo 
tolumos sumažinimo. Su
trumpina tolumą iš New 
Yorko į vakarinius valsti- 
jįj pakraščius 8.400 jūrinė
mis myliomis, į pietinės A- 
merikos uostus 5.000 mylio
mis. Suvienytoms Valsti
joms tai reiškia milžiniškų 
išlaidų sutaupimas, nerei
kia taisyti antrojo specia- 
lio karo laivyno, kadangi 
kanalas leidžia vienu ir tuo 
pačiu laivynu ginti abudu 
pakraščiu, gi laivyną tega
lima viena diena perkelti iš 
vienų į kitas jūres.

Prekybiniu atžvilgiu ka
nalo vertė visupirmu yra 
tame, kad jūrėmis sujungia 
New Yorką su San Francis
co ir pietinius uostus, kaip 
tai Galvestono ir New Or
leans, su Californija. Toji 
jūrėmis komunikacija bus 
daug pigesnė, negu dabar 
geležinkeliais ir daug prisi
dės vakarinėse valstijose 
prie ekonominio išvystymo. 
Be to Suvienytos Valstijos

gyvenąs Kenosha, pas kun. 
J. Gadeikį.

*
Vilniuje yra dvi valdiš

ki gimnaziji. Dabar nesenai 
mokslo globėjas kreipęsis į 
mokslo ministerį, prašyda
mas inkurti dar vieną — 
trečią vyrų gimnaziją. Mi- 
nisteris sutikęs ir tas klau
simas išrišti busiąs paves
tas durnai.

♦
“Tėvynės” redaktorius į- 

nešęs S. L. A. pildomajai 
tarybai, kad “Tėvynė” bu- 
tų padidinta. Sakoma ta
tai, kad S. L. A- organas 
nuo liepos 1 d. išeisiąs di
desniame formate.

♦
“Laisvė” pasiskelbė, kad 

jos leidėjai nusprendę lie
pos mėnesyj išleisti specia
li “Laisvęs” numerį, paš
vęstą moterių reikalams. 

□

las žymiai §u|rumpįs kelią 
iš New Yįorko jį Rytų Azijos 
ir Australijos uostus. Kas 
tiesa, kelias iš New Yorko 
į Hongkongą per Panamos 
kanalą bus vieno ilgio su 
keliu per Suezo kanalą, bet 
jau į Shanghajų susitrum
pina nuo 12.600 lig 11.000, 
į Yokohamą nuo 13.300 lig 
9-900, į Sydney nuo 14.00 
lig 9.500 jūrių mylių. Kad 
tuo tarpu ligšiol uostai Li
verpool, Hamburg, Bremen 
turėjo santikiuose su Rytų 
Azija ir Australija tą per
svarą už New Yorką, kad 
tolumas buvo mažesnis 1. 
500 lig 2.000 mylių, gi pabai
gus Panamos kanalą tokią 
persvarą turės New York. 
Tas pakels konkurencijinį 
Suvienytų Valstijų gabumą 
ant rytinių rinkų. Jau šian
die Amerika rūpinasi iš
reikšti Chinijai savo ypa
tingą prielankumą. Bet ne
reikia pamiršti, kad kana
las palengvįs geltonosios ra
sės emigraciją į Suvienytas 
Valstijas, kas, laikui bė
gant, gali pagimdyti dide
lius nesutikimus baltodžių 
su geltonodžiais.

Netik vienok Suvienytos 
Valstijoj, bet ir Europos 
valstybės, ypatingai Angli
ja ir Vokietija, apturės di
delį pelną iš kanalo, nes 
minėtos valstybės turi mil
žiniškus pirklybos laivy
nus, ko trūksta Šiaurės A- 
merikai. Visi Amerikos va
kariniai pakraščiai, nuo A- 
laskos ligi Chili, susiartįs 
su Europs, uostais ačiū Pa
namos kąnaluL. Kelias dau
guma tūkstančių mylių susi- 
trumpįs, vadinasi, kelionė 
bus perpus trumpesnė ir pi
gesnė. Pirklybos santikiai 
su Kanada ir Suvienytų 
Valstijų vakarinėmis val
stijomis pasidarys gyvesnė 
ir tas atgabens gyvento
jams neapsakomą naudą. 
Europos pirklybai tegali už
kenkti tik paliuosavimas 
nuo mokesnių už plaukioji
mą kanalu amerikoninių 
laivų, priklausančių pakraš
čių pirklybai. Bet prieš tą 
paliuosavimą aštriai stato
si Anglija ir tasai klausi
mas galutinai dar neišriš
tas.

Tokią tai svarbią reikš
mę turės Panamos kanalas.

Kriminalis taupumas.
“Visupirmu biznis” —A- 

merikos kelrodė mintis, per- 
sistato labai sumenkėjusią, 
kuomet iš arčiau į ją prisi- 
žiuroma. Skaitlinės neme
luoja — gi skaitlinės kas
dien liudija, kad nekurtais 
atžvilgiais Suvienytos Val
stijos stovi labai žemai.

Nesenai vienas New Yor
ke apdraudos kompanijos 
valdininkas paskelbė spau
doje indomiąs statistiškas 
sulygintinas skaitlines kas 
lytisi “biznių” ir sveikatos. 
Jis prirodinėja, kad mies
tas New York išleidžia, a- 
belnai ųmantj nuo kiekvieno 
gyventojo 2(į dolerius me
tais apjnokėjimui adminis
tracijos lėšų, ty. miesto 
valdininkų užlaikymui, o 
tik 65 centus nuo galvos 
sveikumos lėšoms. Ištisi 
šimtai užkrečiamųjų ligų 
atsitikimų palieka be glo
bos ir apdraudimo, kadangi 
miestas tame atvėjyj nieko 
neveikia.

New Yorke yra 2L698 me

tų krautuvių kontroliavi
mui skiriamą tik 30 in
spektorių, kurių priedermė 
peržiūrinėti ar mėsa svei
ka. Toks mažas inspektorių 
skaitlius argi gali visas 
krautuves aplankyti?

Keturiosdešimts keturi 
tūkstančiai farmų, atsiran
dančių įvairiose septyniose 
valstijose, pristato miestui 
New York pieną, o mies
tas turi tik 30 inspektorių, 
kurių užduotis tyrinėti pie
no švarumą. O juk delei 
prasto pieno kas metai 
daug vaikų numiršta.

60.000 asmenų New Yor
ke serga džiova, kurių tik 
16.000 turi šiokią tokią gy
dytojų globą, gi likusieji 44. 
000 savo liga užkrečia svei
kus gyventojus.

Gi visos tos “tvarkos” 
priežastimi yra kriminalis 
politikierių pasielgimas. 
Miesto valdybos skyriai su
vartoja milijonus, jei apei
na biznis ir politikos reika
lai, bet neturi šimtų, kuo
met prisieina užbėgti li
goms -ir gelbėti žmonių gy
vastį.

Vienatinis kibą suramini
mas gali but tik mintis, kad 
toki politikierių tvarka ne
galės ilgai tęsties, kuomet 
nors ji turės sugriūti ir savo 
vieton užleisti kitą geresnę, 
žmoniškesnę tvarką.

Juokingi įstatymai.
Jaigu kas toksai užeitų 

ant labai augšto kalno ir 
nuo ano viršūnės galėtų ap- 
matyti visas Suvienytas 
Am. Valstijas, nuo jūrės 
lig jūrės, vienas labai juo
kingas daiktas, kokį pama
tytų, butų įstatymų link 
prasižengimų pritaikymas.

Įstatymai pabrėžia, kad 
yra piktadarybė: skelbti ne
moralius daiktus; vesti Lo
teriją; pardavinėti sugedu
sią mėsą; falsifikuoti valgo
muosius produktus; parda
vinėti kenkiančius vaistus; 
užsiiminėti gyvųjų prekių 
pirklyba ir tt.

Rodosi, kad musų didieji 
jurisprudentai, kurie taiso 
ir užgiria įstatymus, ras bū
dą bausti tuos, katrie per
žengia augščiau minėtus į- 
statymus. Tuo tarpu taip 
nėra, nes tiktai tuokart 
valdžia kaltininkus prispi
rta kur kertėn, kuomet a- 
part peržengimo augščiau 
minėtų įstatymų, peržengia 
dar pav. krasos arba tarp- 
valstijinės pirklybos įsta
tymus.

Tatai pav. New Yorke 
pirkliai pardavinėja šimtus 
tūkstančių svarų sugedu
sios mėsos ir niekas į tai 
neįsimaišo. Bet jei pirklys 
tokią sugedusią mėsą norė
tų pasiųsti kiton valstijon, 
pav. į New Jersey, tai tada 
valdžia patrauktų jį atsa
komybėn, nes jis peržengtų 
tarpvalstijinius pirklybos 
įstatymus.

Toliau — kiekviename 
mieste žmonės perkasi . ir 
skaito pornografinę ir ne- 
moralę literatūrą, o vienok 
tų kningų leidėjų niekas ne
patraukia atsakomybėn. Ii’ 
tik kuomet tasai leidėjas pa
siųs tokią kningą krasa, tai 
jį už tai laukia aštri bausmė 
už... krasos įstatymų per
žengimą.

Ir taip seka dalykai su 
dauguma įstatymų peržen
gimu.. Toki įstatymų panau
dojimo metodą yra netik 
juokinga, bet dar aiškiai 
liudija, kad su šios šalies 
įstatymais kas tokio yra, 
kad su jais yra bloga. Per- 

išmin-

tingų ir Savo,laiką atgyve
nusių išsireiškimų, gi per- 
maža: teisybės, atvirumo, 
paprastos nuovokos ir sku
bumo išraiškos. Tų keturių 
daiktų trūksta amerikoni- 
niams įstatymams* -

Piktadarių gydymas.
Vienas klausimų, kuris 

naujos gadynės visuomenės 
daug metų buvo ir yra svar
stomas, tai klausimas, ko- 
kiuo budu tarp žmonių pa
naikinti piktas.
. Ligšiol buvo žinomas kai
po vienatinis būdas išskirti 
iš minių blogus individuus 
— tai jų teismas ir, atra
dus kaltais, uždarymas ka
lėjimam Budas labai racio- 
nalis ir šiėk-tiek gelbstintis. 
Tečiau prisilaikant tos me- 
todos persitikrinta, kad ta
sai būdas absoliutiškai ne
pataiso piktadarių. Taigi 
nuspręsta imties naujos me- 
todos ir tai būtent tokios, 
kuri netik prašalintų visuo
menei kenkiantį individuą, 
ne tiktai jį baustų, bet su
teiktų dar jam pasitaisymo 
progą.

Prisilaikant to tikslo, val
stija New York, paviete

DALYKAI APGALVOJIMUI
Ar mokslas prigelbsta 

žmogui elgtis teisingai ir iš
mintingai?

Neblogas butų įstatymas, 
sulyg kurio priaugliai butų 
draudžiami rūkyti ir krau- 
tuvninkai butų baudžiami, 
kurie tokiems parduoda ta
boką. Be abejo tokie geisti
ni įstatymai. Vienok, ne
reikia užmiršti mokslo nau
dingumą ir išauklėjimo vai
kų taip, kad jie patįs galė
tų save valdyti. Tūkstantį 
kartų bus vertesnis tas vai
kas, kuris nerūkys ne dėlto, 
kad tai daryti draudžiama, 
bet dėlto, kad jis žinos rū
kymo blėdį ir dėlto nerū
kys. Mažai ko galima tikė
tis iš vaiko, kurs nerūkys, 
bijodamas, kad tėvai arba 
policiantas' jo neužtėmytų. 
Tokiuo budu matome, kad 
yra du budu priversti žmo
nes elgtis teisingai. Vienas 
paeina nuo prievartos, ki
tas nuo išauklėjimo ir mok
slo. Dažnai kaip mažus, taip 
ir suaugusius reikia pri
versti elgtis teisingai. Bet, 
jei žmogus nori ko nors*bū
ti vertu šiame, gyvenime, 
turi išmokti valdyti save, 
turi išmokti atsispirti blo
goms intekmėms išviršaus 
ir blogiems pobudžiams iš- 
vidaus. Tik tie, kurie val
do save, rėdo pasaulį ir pa- 
veldėja žemę. O išauklėji
mas ir mokslas prigelbsti 
žmogui valdyti save. As
muo, gerai išauklėtas ir 
mokslus apšarvotas, elgsis 
teisingai ir išmintingai.

Kuris yra tikras vyras ir 
kuris yra avigalvis?

Kiekvienas priauglis ar 
jau suaugęs pasipriklija 
pirmu kartu užrukęs. Bet 
jam sako: “buk vyras”. 
Toks argumentas (pripa- 
rodymas) butų geriausias 
pasaulyj, jei jis butij tei
singas. Šis argumentas yra 
vartojamas nevien rūkyme, 
bet taip-gi ir gėrime ir dau
geliuose kituose bjauriuose 
atsitikimuose. Priaugliui 
sakoma rūkyti arba gerti 
arba kokią kitą niekybę da
ryti vien dėlto, kad vyres
nieji taip daro: sako jam 
busiąs vyru, jei beždžio- 
naus ir pamėgdžios suau
gusiems. Tikra vyro žymė 
tai nėra, kad gertumėm ar
ba rukytumėm arba turėtu- (Seka ant 7-to pusi.)ė

Dutchess nupirko 825 tik
rus žemės ir inkurė, taip va
dinamą, “valstijinę farmą 
(ūkį)”. Užuot siųsti pa
smerktuosius piktadarius į 
uždarytus kalėjimus, valsti
ja New York savo kalinius 
siųs ant minėtos farmos. 
Atsakomai sergstimi, kali
niai savo kalėjimo laiką su
naudos darbams įvairiose 
pramonėse tam tikrų amat- 
ninkų priežiūroje. Švarus, 
sveikas ir darbštus farme- 
rinis gyvenimas be abejo
nės ne vieną, esantį ant 
blogo kelio pasmerktąjį, su- 
grąžįs, tankiai net kaipo 
naudingą jėgą, visuomenei. 
Užuot gyventi ankštame ir 
tamsiame kalėjimo bute, 
pasmerktasis, alsuodamas 
tyru oru, galės dirbti ir pa
žinti būdą naujo, gal jam 
visai svetimo, doro gyveni
mo.

Tasai naujas sistemas be- 
abejonės apsireikš išganin
gu daiktu ir suteiks garbę 
tautai, kuri tokį žingsnį 
žengia su tikslu žemiau
sioms vienatoms suteikti 
progą atgimti ir pasitai
syti.

mėm usus, arba būtumėm 
šešių pėdų augščio, tikro 
vyro žymė yra būti sau 
žmogumi, daryti ką arba ko 
nedaryti dėlto, kad mes 
manome, kad taip reikia 
arba nereikia daryti. O da
ryti ką dėlto, kad kiti taip 
daro, yra avigalvio žymė. 
Todėl, kuomet paprastai 
žmonės sako “buk vyras”, 
ištikro jie nori pasakyti 
“buk avigalvis”. Tą mes 
turime atsakyti tokiame at
sitikime. Tą kiekvienam 
išpuola įsidėmėti ir atsimin
ti.

Ar alkoholis ir taboka 
nuodija kūną?

Rodos kiekvienam ar ino- 
.kvtam ar nemokytam aiš
ku, kad nieko neturime im
ti savo kunan, kas jam 
kenktų. Vienok, daug žmo
nių ingijo paprotį imti ku
nan daiktus, kurie nėra 
maistas. Tokius daiktus, 
regis, kiekvienas sveiko 
proto žmogus turėtų atsisa
kyti ėmęs. Labiausia, į ką 
žmonės yra inpratę, yra tai 
taboka ir alkoholis. Bet a- 
bu šiuodu daiktu yra nuo
dai — ty. tūla jų doza nu
marintų žmogų. Tai numa
no ir pripažįsta kiekvienas 
sveiko proto žmogus. O ty
rinėtojai patvirtina tabokos 
ir alkoholio kenksmingumą. 
Vartojant mažose dozose tų 
daiktų tik kenkia kunui. 
Tas pat yra su visais nuo
dais. Taip, gera doza kar
toninės rūgšties numarintų 
žmogų, bet po truputį jos 
ingaujant, mus kūnas ma
žai teat jaučia. Tabokoj y- 
ra nuodas nikotinu vadina
mas. Trečia nikotino grū
delio dalis užmuša žmogų. 
Nikotinas yra labai lakus 
ir labai greit persikošia per 
žmogaus odą. Intrąuktas 
nikotinas burnon su tabo
kos dūmais, jis ūmai persi
sunkia į žmogaus kraują. Ir 
čia jis varo savo pragaiš
tingą darbą.

Inpratęs žmogus gerti 
arba rūkyti ir nejauzdamas 
staigios, ūmios intekmės, 
nemąsto apie pametimą blo
go papročio, nepaisodaktarc 
perspėjimų. Taip elgiasi 
žmogus by kokią ydą turė
damas. Kuomet-gi negalė
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Nauda is draugijų.
Žmonijai kįlant iš 

primitivio stovio prie 
štesnčs kultūros, atsirado 
pas ją daugybė visokių dar
bų ir gyvenimo reikalų, ku
rie be bendrų spėkų nega
li but atlikti. Todėl žmonės, 
būdami linkę nuo prigimi
mo prie draugijinio gyveni- 

. mo, pradėjo rišties, telkties 
krūvon, kad bendromis spė
komis atlikus vienam as
meniui negalimus darbus. 
Bendromis spėkomis yra 
lengviau atlikti įvairius 
darbus ir pelną iš to turi 
visi atliekantieji tą darbą. 
Čia tai žmonėms pasirodė 
nauda ir reikalas tuokties 
draugijosna. Iš supratimo, 
kad žmonėms lengviau iš 
krūvos atlikti darbus ir 
kad iš to esti didesnis pel
nas, kilo visos skaitlingos 
draugijos pasaulyj.-

Kad nurodyti naudą iš 
draugijų šiais laikais ir ko
kios naudos galima tikėtis 
ateityj, reikėtų daug prira
šyti. Velyk pažvelgkime į 
tai, kokią naudą iš draugi
jų žmonės turėjo praeityj ir 
sulyginkime kai kurias ša
lis, kur žmonės dirba susi
tuokę į įvairias draugijas, 
su tomis šalimis, kur drau
gijų nėra arba nedaug tėra.

Taip antai Anglijos, Vo
kietijos, Francijos žmonės 
gėrisi turtinga literatūra, 
puikiomis mokslo ir kultū
ros įstaigomis. Minėtų ša
lių gyventojai labiau apsi
švietę, turtingesni. Ten ran
dasi įvairių dirbtuvių, o jų 
išdirbiniai gabenami įvai- 
riosna .šalysna. Ūkiai ten 
apdirbami naujausiomis 
mašinomis. Pirklyba stovi 
augštai. Geležinkeliai raižo 
jas į visas puses. Gabeni
mas lengvas ir pigus. Ly
giai taip yra ir su plauki
nė jimu per jūres. Ar tai 
žmonės ką panašaus but nu
veikę nesusitelkę į draugi
jas. Pakrikę gyvendami 
žmonės per amžių amžius 
neišsikops iš barbarizmo 
stovio. Antai, juodukai A- 
f riko j ir arabai savo puščio- 
se klaidžioja jau nuo Abra
hamo laikų ir jie nei kiek 
kultūroj nepakilo per ilgus 
šimtmečius. Aišku, kad be 
susituokimo draugijosna, ša
lies gyventojai negali pa
kilti nei apšvietime, nei 
medžiaginėj kultūroj. Kul
tūros ir apšvietimo darbas 
reikalauja didžių sujungtų 
spėkų." Tai galima atsiekti 
vien bendru vieku. Tai-gi, 
visų šalių žmonių nuovei- 
kaliai yra vaisius triūso 
sujungtų spėkų. Gausius 
vaisius sujungto darbo ma
tome kooperacijose.

Anglijoj kooperatinės 
draugijos yra stipriausios ir 
turtingiausios, negu bile ko
kioj kitoj šalyj. Bene tik 
ten pirmiausiai jos užgimė, 
ten jos ir yra labiausiai į- 
sivyravusios. Pradžioj 1909 
m. vartotojų dr-jų narių 
ten buvo 2.701.123 asmenįs. 
Didžiausia vartotojų dr-ja 
yra mieste Manchester. Jos 
apyvarta 1910 m. siekė 664 
milijonų frankų. Vokietijoj 
taip-gi žymiai stovi varto
tojų dr-jos. 1907 m. buvo jų 
25.714 su 3.860.143 nariais. 
Hamburgo vartotojų dr-jos 
apyvarta tais metais buvo 
111 milijonų frankų. Tame 
judėjime atsižymėjo ypač 
vokiečiai — katalikai. Jie 
yra puikiai susiorganizavę 
kaip politikoj, taip ir pra- 
monijos srityj. Prie to, ži
noma, jie buvo tikybos ak- 
stinami. Jų rūpintasi ir 
darbuotasi, kad užlaikyti

katalikystę nuo visokių 
pragaištingų jai srovių. Jie 
turi taip-gi daugybes viso
kių dr-jų doros apginimui. 
Jų atstovai stipriai susior
ganizavę reichstage ir pa
sirengę ginti ir stoti kovon 
prieš visus pasikėsinimus 
valdžios prieš bažnyčią. Vo- 
kieeiai-katalikai labai rūpi
nasi savo jaunąja karta. Jie 
turi apie 2 tūkstančiu įvai
rių jaunimo dr-jų, į kurias 
priguli apie 250 tūkstančių 
jaunikaičių nuo 14 iki 17 
metų. Tų dr-jų tikslas yra 
išauklėti jaunuomenę gerais 
katalikais ir rupinties ne- 
vien asmeniniais reikalais, 
bet ir viešais. Nebe vaisių 
jų darbas. Jie tvirtai stovi 
dabar politikoj, išleidžia 
tūkstančius įvairių kningų 
ir laikraščių. Jų jaunuome
nė auklėjama krikščioniš
koj dvasioj. Vokiečiai-ka- 
talikai bene tik ir yra tvir
čiausi veikėjai katalikiškoj 
dirvoj.

Galima nurodyti, kad šios 
šalies pramonija ir pažanga 
yra vaisius bendro žmonių 
darbo. Anglių kasyklos at
sivėrė, geležinkeliai prasi- 
tiesė, dirbtuvės atsidarė 
vien ačių bendram žmonių 
veikimui.

Dabar pažvelgk.ime į tas 
šalis, kur žmonės palaidžiau 
gyvena, kur mažiau turi 
draugijų, organizacijų.

Geriausia ir patogiausia 
mums pažvelgti į Lietuvą 
ir Rusiją. Ar jos gali pasi
girti augšta kultūra, žmo
nių gerove, mokslu arba 
kuomi kitu? Ne ir ne. Ten 
vargas, skurdas ir dvasiška 
tamsa. Pramonija vos už
simezgė. Pirklyba silpna. 
Žemdirbis vargą vargsi. O 
šalis turtinga. Turi ir gali 
atverti daug visokių kasy
klų. Yra daug darbingos 
žemės. Gali vesti plačią pir- 
klybą. Bet to nieko ar ma
žai tesimato. Kodėl? U-gi 
žmonės nemoka draugijinio 
gyvenimo vesti. Nesiteikia 
krūvon atlikimui didžių 
darbų. Vienas nuošaliai 
kur visą savo amžių žemę 
knisa, kitas sau lindynėj

■ čeverykus lopo, trečias pa
dirbėjęs dirbtuvėj eina vod- 
kos išmaukti, o inteligen
tas apie šampaną, sapnuoja. 
Na, ir nei vieniems nėra 
laiko pagalvoti nei kaip 
čia trąšų parigsabenus, an
tram, kaip čia geriau ir 
greičiau pramokus čevery
kus siūti, trečiam, kaip čia 
apsišvietus, amato pramo
kus, o inteligentui, kaip bro
liui tamsuoliui patarnavus. 
Kol taip dalykai tęsis, tol 
žmonės skurs. O kad dr-jos 
gerus vaisius išduoda, tai 
matosi, iš tų, ką yra susi
tvėrusios. “Žiburys” ir 
“Saulė” yra tam pavyz
džiai. Aišku, kad privisus 
ten dr-jų, kultūros ir ap
švietus darbas pradeda vir
ti.

Kodėl taip yra, kad vie
nur dr-jos dygsta, žmones 
kįla medžiaginėj kultūroj ir 
apšvietoj ? Tam turi but 
patogios Sąlygos. Despotiz
mo šalyj tas negali dėtis. 
Rusijoj veik ligšiol žmonių 
kiekvienas žingsnis yra tė- 
mijamas. Bet juk valdžia 
nuo žmonių priguli. Jei 
žmonėms netinka valdžia 
ir jei žmonės mato jos ne
dorybes, tai jei jie veiklus, 
jie sutrems netikusią val
džią. Taip, valdžia nuo žmo- 
nių priguli i. Nuo žmonių 
priguli ir visas kultūrinis 
darbas. Rusijos žmonės iš 
senų laikų yra išmįklįnti

vergauti lenkti galvą po 
svetimu jungi;. Per pusan
tro šimtmečio jie vergavo 
tatarams. Carai persiėmė 
tatarų chanų despotizmo 
dvasia ir ligšiol smaugia mi
lijonus žmonių. Tarp tokių 
aplinkybių Rusijos gyven
tojai pasidarė vangus, bai
lus, likimui atsidavę. Pas 
juos nesimato noro bendrai 
veikti. Lietuviai ir-gi nešio
ja nerangumo ženklus. Tai 
vergystės ženklai. Vokiečių 
vergija, lenkų baudžiava su
darkė lietuvio laisvę, kiltą 
dvasią. Per amžius musų 
tautiečiai buvo pjudomi 
brolis prieš brolį. Tas teršė 
skaisčią lietuvio sąmonę. 
Matosi išdavikų, parsidavė
lių, ištautėlių visur. Vienas 
kitą apgavinėja, suka. Tai 
sunku tokiems bendrai 
veikti. Draugija, nariai ku
rios yra menkos doros 
žmogysčiai, negali pasek
mingai darbuotis. Jau se-

nai lietuviai gyvena šioj 
laisvoj Šalyje Čia atvertas 
kelias draugijiniam gyveni
mui ir veikimui. Čia skatina
ma prie mokslo, apšvietimo. 
Bet kiek naudojamės lais
ve ir kitbmis progomis? Ko
dėl? Todėl kad lietuviai at
siveža iš anapus vandenyno 
visas savo ydas ir visokius 
nedateklius. Jau senovės 
Romos išminčius yra pasa
kęs, kad klimatą, o ne vė
lę perkeičia tie, ką per ju- 
rę plaukia. (Caelum non a- 
nimum mutant, qui traus 
mare current).

Tai-gi mes, lietuviai, tu
rime pirmiausia apsivaly
ti nuo savo ydų, pamesti 
blogus papročius, apsiblai- 
vinti, apsidorinti ir tuomėt 
lygiai pasekmingai kaip ki
tos kultūringosios tautos 
galėsime darbuotis.

A. P. Baltutis.

Atsakymas kun. P. Saurusaičiui
Pastaba. Savame lai

ke kun. P. Saurusaitis 
išleido lietuvišką kate
kizmą, kokį lietuviai 
kunigai pripažino nege
ru, nes jame klaidingai 
išguldoma katalikiškas 
tikėjimas. Katekizmo 
mokslo klaidingumas 
buvo paskelbtas laik
raščiuose, bet kun. P. S. 
visvien jo nesunaikino, 
bet dar jį gyrė lietu
viams ir siūlė pirkti. 
Tan dalykan stropiau 
įsimaišė kun. Pr. Gugis, 
nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos ir apsistojęs 
pas kun. Saurusaitį. 
Kun. Gugis viešai iš pa- 
mokslinyčįos papeikęs 
minima katekizma, už 
ką kun. Saurusaitis už
sirūstinęs. ir prasidėjo 
tarp anųdviejų polemi
ka “V. L.”

Laikraštyje “Vienybė Lie
tuvninkų” No. 18 šių metų, 
radau kun. P. Saurusaičio 
atsakymą. Tas atsakymas 
neatbūtinai reikalauja taip
gi atsakymo del klaidingo 
ir atkaklaus to katekizmo 
girimo. Kiekvienam veika
lui yra ribos ir taisyklės, 
todėl ir čia turi būti tiktai 
kalba apie kningelę: “Ry
mo Katalikų Mokslas, Kun. 
P. Saurusaičio”, nekeliant 
kitų klausimų. Atsakymas 
kun. P. Saurusaičio taip y- 
ra sustatytas, jogei reika
lauja galutinio to katekiz
mo aplinkybių išaiškinimo, 
kurios yra šios: Kada kun. 
P. Saurusaitis išsiuntinėjo 
kunigams tą katekizmą, jie, 
žvilgterėję tiktai į poterius, 
rašė Hartfordo vyskupui, 
kad tų poterių negalima 
vartoti. Vyskupas liepė kun. 
P. Saurusaičiui mokyti po
terių senoviškai, kaip ir ki
tose bažnyčiose kalbama. 
Kun. P. Saurusaitis bažny
čioje nepeikė savo poterių, 
tiktai žmonėms davė liuosy- 
bę, idant, kas nori, kalbėtų 
taip, kaip yra kituose kate
kizmuose dvasiškos vyres
nybės užtvirtintuose. Bu
vo “Drauge” to katekizmo 
kritika, kun. J. Jakščio pa
rašyta. Tėvas Kazimieras, 
kap., viešai per laikraštį at
sisakė nuo pritarimo, to ka
tekizmo pagirimo. Bažnyti
nį patvirtinimą tam kate
kizmui davė kun. A. Milu
kas, kursai pirmoje dienoje 
gruodžio 1912 m. paklaus
tas, kaip galėjo tą katekiz
mą patvirtinti, atsakė gir
dint kunigams: Kaulakiui,

damas su mokytesniais už 
save, « kningutes sudegi
nęs — ir butų viskas ramu, 
gražu. Jaigu kun. P. Sauru
saitis norėjo tame dalyke 
sandarbininkystės, tai ne 
manęs reikėjo, bet tokių, 
kaip kun. Mykolas Petraus
kas, kun. Dyša ir kiti, ku
riems nerupi tikėjimo gry
numas. Visi kunigai Rusi
joje daro prisiegą svietiškai 
vyresnybei ištikimai tar
nauti, gerais būti pavaldi
niais, vienok nelaužydami 
prisiegos, kariauja už Baž
nyčios liuosybę del tikėji
mo kenčia bausmes, nes ir 
Šv. Petras Ap. sako, kad 
Dievo labiaus reikia klau
syti, nekaip žmonių. Visas 
laikas savo kunigystės, per 
20 su viršum metų, kovojau 
už grynumą Bažnyčios mok
slo, nuo vyresnybės svietiš
kos buvau baustas 2 metais 
kalėjimo ir ištrėmimu į 
Kuršą. Butų labai atbulas 
ir neprotingas darbas tuo- 
mi katekizmu susitepti gal 
prie amžiaus galo. Aš ra
šiau Hartfordo vyskupui, 
išrūdydamas daugybę klai
di! tame katekizme, bet ir 
parapijonįs šv. Juozapo lie
tuviškos bažnyčios Water
bury, Conn, iš savo pusės 
turi neatbūtinai pasirūpin
ti gelbėti save nuo klaidin
go mokslo, idant iš to at
žvilgio turėtų gryną sąžinę. 
Šventraštyje skaitome: “Ką 
nori Dievas nubausti, ati
ma protą”.. Tame pasiteisi
nime kun. P. Saurusaičio tą 
aiškiai matome, kursai yra 
apkaltinimu. Parašyta: 
kad Jėzus Kristus užgimė 
kaipo mes. arba kaipo visi 
žmonės, nėra joki klaida sa
kyti arba rašyti. Veizėsime 
dabar apie tą Baž. mokslą. 
Pranašas Izajas, persk. 7, 
sako: “Šitai Pana pradės ir 
pagimdys sūnų”. Kningoje 
Dogmatiška Teologija, arba 
apie tikėjimo dalykus mok
slas, "aiškiai pasakyta, kad 
Marija Pana prieš pagimdy
mą, — prie pagimdymo ir 
— po pagimdymo. Prasidė
jimas iš Šv. Dvasios liudi
ja tiktai apie panyste, prieš 
pagimdymą; jaigu toliams 
viskas butų pagal prigimi
mo. -tai nereikalingi butų 
sakiniai, jog Marija Pana 
prie pagimdymo ir po pa
gimdymo. Šv. Grigalius po- 
pežius, išguldinėdamas e- 
vangeliją ant Atvelykio, sa
ko: “Kas gi stebėtina, jai
gu (Jėzus) įėjo per uždary
tas duris, prisikėlęs iš nu
mirusių amžinai gyvęsiąs, 
kursai, ateidamas mirti, 
išėjo per uždarytą . Panos 
iščią (žyvatą)”. Bažnyčios 
Tėvai, susirinkę’ Epheze 
(Concilium Ephesinum), 
sako: “Kuri gimdo gryną 
kūną, nustoja panystės, bet 
jogei užgimė kūne Dievo Žo
dis, sergsti panystę, tuomi 
rodydamas save Žodį”. Jai
gu kun. P. Saurusaičiui už- 
nieką Šventraščio žodžiai, 
Bažnyčios Tėvų nutarimai, 
tai tegu jį pertikrina gydy
tojai apie skyrių kūne mo
teriškės nekaltos ir mote
riškės motinos.

Vėlei koks netikęs pasi
teisinimas: “Kaslink žo
džių, Dievas tėra vienas 
Trijų Asmenų ir todėl vadi
nasi švenčiausioji Trejy
bė, tie žodžiai ne mano”. 
Ar tavo, ar ne tavo, vislyg 
daug, bet tas sakinys yra 
tarp užgintų apie šv. Trejy
bę. Kas negali atskirti klai
dus nuo tiesos, tas negali 
tikėjimo dalykų nei moky
ti, nei ra*

Atsakymas Draugui

Šeštokui, Petkui, Zimbliui 
ir man, kad užtvirtino, ne
skaitęs, kaipo parašytą ge
rai pažįstamo klebono. Ko
misija, apie kurią kalba 
kun. P. Saurusaitis, su vei
kalais neturi patvirtinimo 
dvasiškos vyresnybės. Da
bar aišku, jogei vertė to ka
tekizmo tokia, kaip mišios 
ir išrišimas žmogaus, ne
švęsto į kunigus.

Norint spręsti, neatbūti
nai reikia tą katekizmą sų 
doma perveizėti. Neištyręs 
klaidingo mokslo, užžsitikė- 
danias klebonui katalikų 
parapijos, beveizėjęs tos 
kn ingutės, atsakydamas tik
tai gudriai šlistatytą klau
simą, idaht išgauti žodelį 
del apsiginimo, kiekvienas 
gali išsitarti: jaigu Tamsta 
parašei (reikia suprasti, ę- 
si jiersitikrinęs, kad viskas 
sutinka su katalikų Bažny
čios mokslu), tai galima 
vartoti. Tokiu būdu yra iš
gautas Tėvo Kazimiero žo
dis, gali taip būti ir su Sei
nų vyskupu. Kada dabar 
šiukšlės to katekizmo eina 
aikštėn, tėgul gauna kun. 
P. Saurusaitis pa gir imą 
■nuo Tėvo Kazimiero, ar nuo 
Seinų vyskupo, ar nuo kun. 
A. Dambrausko I... Tas ka
tekizmas visur atmestas, 
niekas niekur jo neparda
vinėja. Kun. K. Olšauskas 
Kaune siuntinį to katekiz
mo laiko klebonijos pasto
gėje žiurkėms žaisti. Jogei 
parapija Šv. Juozapo, Wa
terbury, Conn., skaito tą ka
tekizmą, juomi apkrautas 
didysis altorius ir užversta 
zakristija, giriamas tankiai 
iš sakyklos, negalėjau tylė
ti, turėjau perspėti žmones 
nors tais žodžiais be paaiš
kinimų : Tas katekizmas pil
nas klaidų, negeras, negali
ma jo vartoti.’Tiesa, priža
dėjau bendrai darbuotis, 
taip ir turi būti, laikiau žo
dį nes netiktai neturėjau 
užmetimų kas link pildymo 
kunigo priedermių, bet dar 
užsipelniau paš kun. P. Sau
rusaitį nieilę.^Nuo Kalėdų 
iki ketvirtai žiedeliai gavė
nios viskaš buto gerai; kaip 
tiktai perspėjau žmones kas 
link to katekizmo, tuojaus 
kun. P. Saurusaitis pasakė 
man, kad daugiaus negaliu 
išpažinties klausyti; mat, 
vertė viso mano darbo pri
gulėjo nuo palaikymo gar
bės to katekizmo!!... Kad 
kun. P. Saurusaitis turėtų 
gerą sąžinę, tai į pirmą ku
nigų šauksmą butų nuste
bęs, persitikrinęs, perveizė-1 • £Seka ant 8-tfl JĮUsbjį

Kaip sau norite, bet 
“Draugui” ko nors trūksta, 
jei jis mano, kad tik jis vie
nas tegalįs būti S. L. R. K. 
A. organu. Kitam laikraš
čiui apie organavimą, sau
gok Dieve, negalima nei už
siminti. “Draugas” pasku
tiniu savo numeriu ant 
“Kataliko” užsipuolė kaip 
koks patrakėlis. Tokius žo
džius pavartojo, kad ištei- 
sybės jie ‘pritinka tik pa
čiam “Draugo” redaktoriui. 
Ir už ką taip bjauriai burno
ti “Kataliką”, sulyginti ji 
net su “Saule” ir pačiais 
kraštutiniais kairiaisiais 
laikraščiais? Pavadinti p. 
Tananevičiaus organu? 
“Draugas” intužo ant “Ka
taliko”, kad pastarasis 22 
numeriu specialiai pasvei
kino S. L. R, K. A. 28 sei
mo delegatus. Atspauzdino 
nekuriu S-mo narių reikala
vimus, idant “Draugas” bu
tų prašalintas is organų. Ir 
už tai “Draugas” įsiėdė 
ant “Kataliko”. Mat, jam 
vienam suteikta galybė am
žinai būti Katalikų Susivie
nijimo organu, lyginai kaip 
Romanovams laikyti apglė
bus Rusijoje sostą. Negirdė
tas pavydas irprisibijojimas 
netekti Susivienijime intek- 
mės. Jaigu mes norėtumėm 
tuo pačiu saiku atmokėti 
“Draugui”, rastumėm daug 
“Drauge” dalykų, nesutin
kančių su Kristaus mokslu 
ir šios gadynės pažanga. O 
juk “Draugo” redaktorius 
yra kunigas, tas pats, ku- 
riuomi nepasitenkino neku
rtos lietuvių parapijos 
Pennsylvanijoje. Juk tasai 
pats “Draugo” redaktorius, 
kuris nesenai primetė nau
jai atsiradusio laikraščio 
“Pirmyn” redaktoriui, p- 
nui Grigaičiui, pabrėžda
mas, kad, girdi, “Pirmyn” 
inkurtas tik todėl, kad Gri
gaičiui suteikus algą ir pra
gyvenimą. Taigi drįstame 
paklausti, ar ne tokiuo gi 
pačiu tikslu inkurta ir 
“Draugas”? Jei “Draugo” 
redaktorius, kun. A. Kau
pas, neturėjo laimės 
klebonauti, jam ir-gi 
reikėjo iškur-nors algą- ir 
pragyvenimą gauti. Tam 
tikslui pasipynė “Draugas”, 
nes kun. Kaupas jokiuo bil
du negalėjo nusėdėti be ko
kio nors laikraščio, be jokio 
įrankio, kuriuomi butų ga
lima skaudžiai atkeršyti sa
vo priešininkams. Bė to. argi 
ne savo algos atžvilgiu bur
noj ama “Katalikas” ir visi 
kiti bepartiviai laikraščiai?

1‘ Draugo ’ ’ redaktorius 
tvirtina, kad “Katalikas” 
savo turiniu mažai tesiski- 
riąs nuo “Saulės”, girdi, 
“Katalikas” esąs be princi
pų, be ideos. Norėtumėm ži
noti, ką “Draugas” ligšiol 
gero suteikė Amerikos lietu
viams savo tokiais “kil
tais” principais? Kad 
“Draugas” yra dešininis, 
vienpusis, atžagareivis, tai 
juk aišku, bet ne visiems 
yra dar žinoma jo turinys. 
Pa v. “Draugo” skyriuje 
“Katalikiškos Žinios” tar
pe tikybinių žinių veliama 
ir kunigų kelionės, jų atsi
sakymai nuo vietų, jų ligos 
ir kitkas. Jei pa v. koks ku
nigas turėtų ir žemiausius 
norus, “Drauge” visvien bu
tų atspauzdinta “Katalikiš
kose Žiniose”. Tokie tai 
“Draugo” redaktoriaus 
principai ir nuomonės apie 
savą luomą.

Paskui “Draugas” tvirti
na, kad “Katalikas” jį

šmeižiąs ir priduria, kad už 
tai galįs “Kataliką” pa
traukti teisman. Toksai iš
sireiškimas tiesiog vaikiš
kas, tiesiog provokacija! 
Tegu “Draugas” nesigėdi
ja patraukti “Kataliką” 
teisman ir tegu prirodo tą 
“šmeižtą”. Jei buvo rašyta, 
kad “Draugas” tarnauja 
dvasiškuos luomui, jei buvo 
paminėta, kad “Draugas” 
nesirūpina S. L. R. K. A. 
reikalais — taigi ar čia 
šmeižtas? Buvo parašyta 
tikroji teisybė ir tas galima 
paremti faktais, nes “Drau
gas” ištisus kelis metus, bū
damas neva Susivienijimo 
organu, nei kelių sykių nuo 
savęs neužsiminė apie Sus
ino stovį ir gerbūvį, išėmus 
polemiką su “Kataliku”, ar 
“Žvaigždė”, išėmus centro 
valdybos pranešimus ir ra
portus.

Ant galo turime pasakyti 
“Draugui”, kad jis savo 
šmeižtais negalės atsiekti 
sau pageidaujamo tikslo, 
juo labiau tokiuo savo pasi
elgimu įbris liaudies neapy- 
kanton.

“Katalikas” nėra vienpu
siškas laikraštis, jis tarnau
ja liaudžiai ir turi anos vi
suotiną parėmimą. “Kata
likas” su tokiais “grino- 
riais” kaip “Draugas” pole
mizuoti laiko sau pažemi
nančiu daiktu ir ateityj 
vengs su tokiais neprausta
burniais barties ir ginčy- 
ties. “Katalikas” visupirmu 
stengsis apšviesti liaudį, 
idant anoji ateityj sugebė
tų nusikratyti nuo sprando 
tokius “principialistus”, 
kurie jai tik blėdį atneša.

Priešai mus stovi šven
čiausias idealas — liaudies 
švietimas, ir anaiptol neno
rime mulkinti savo brolių 
lietuvių, kaip kad elgiasi 
“Draugo” redaktorius, per- 
sistatantis save kokiuo tai 
pranašu.

Baigdami turime- “Drau
go" redaktoriui nors ant 
ausies pasakyti, kad te
gu jis kitų pasielgimuose y- 
dų neieško, bet lai pirmiau 
atsižiūri į savo darbus ir 
darbelius.

DALYKAI APGALVOJI
MUI.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.).

aiškiai apsireiškia, tai žmo
gelis gatavas prisilaikyti 
iki raidės daktaro patarimų 
ir klausyti net burtininkų.

Geriausias ir protingiau
sias pasielgimas bus tai, 
neingyti papročio rūkyti ir 
gerti. Niekas svieto nepasa
kys, kad rūkymas ir gėri
mas yra žmogaus prigimties 
reikalavimai. Niekas, nepa
sakys, kad rūkymas ar gė
rimas šiokį-tokį gerą žmo
gui suteikia. O kaip vienas, 
taip ir kits daug blūdies da
ro sveikatai, protui ir kiše 
niui.

Japonai perstatomi tam
siai. Londone gyvenantis 
nekoksai Lovat Frazer. Ry
tuose santikių žinovas, vie
name Londono laikraštyj 
rašo, kad Japonija nekuo- 
met nedrįsianti stoti karau 
su Suvienytomis Valstijo
mis, nes pastarosios ją vi
siškai paskandytu neišbre- 
daman vargau. Šiais laikais 
Japonija galinti paimti sa
las Ha vai ir Filipinų, bet 
ne ilgam, kadangi paskui 
Suvienytos Valstijos leng
vai galėtų atimti, ypač pa
baigus Panamos kanalų.
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KATALIKAS

MAETERLINCK

Pelleas ir Melisanda.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
garsai, ar tylos garsai?... Ar girdžiate už 
ausų jurą? — Šiąnakt, rodos, ji neturi 
amumo... Ah, šviesa!... (Mėnuo plačiai 
ipšviečia įėjimą ir dalį urvo tamsumos; 
inomame gilume mato tris senus, baltais 
Jaukais ubagus, greta sėdinčius, vienas 
:itą remiančius ir į skardžio gabalą atsi
ėmusi us guliu t).

MELISANDA.
Vai!

PELLEAS.
Kas yra?

MELISANDA.
Ten yra... ten yra... (Ji rodo į tris

Taip,

Eisiu

PELLEAS.
aš irgi juos mačiau... 

MELISANDA.
šalin!... Eisiu šalin !

PELLEAS.
Taip... Tie yra tris seni ubagai tenai
igę... Ko jie čia atėjo gulėti?...

MELISANDA.
Eisiu šalin!... Eikite... Eisiu šalin!...

MELISANDA.
Jisai sako, jog jau nebeskauda. 

PELLEAS.
Jis turėtų daugiau pasisaugoti; jo kū

nas jau nebetaip miklus, kaip dvidešimts 
metų žmogaus... Aš matau žvaigždes per 
langą ir mėnulio šviesą ant medžių. Yra 
vėlus laikas; jis nebegrįš. (Beldžia į du
ris). Kas tenai yra... Į vidų!... (Maža- 
sai Inioldas atidaro duris ir įeina į butą). 
Ak, tai tu taip beldei?... Į duris nereikia 
taip belsti. Tai yra taip, lyg kad nelaimė 
butų atėjusi; matai, kaip tu mamutę iš- 
gązdinai.

MAŽASAI INIOLDAS.
Aš tiktai truputį pabeldžiau. 

PELLEAS.
Yra vėlus laikas; tėtė šį vakarą 

nebepareis; tau yra laikas eiti gulti.
MAŽASAI INIOLDAS.

Aš neisiu gulti anksčiau už jus. 
PELLEAS. '

Kas? — Ką tu ten sakei?
INIOLDAS.

Aš sakau... ne anksčiau už jus... ne 
anksčiau... (Jis pradeda garsiai verkti 
ir nubėga pas Melisandą).

MELISANDA.
Kas tau yra, Inioldai? Kas tau yra? 

Ko tu taip iš sykio verki?
INIOLDAS (verkdamas).

Todėl... Vai, vai! todėl, kad... 
MELISANDA.

kodėl?... Kodėl?... pasakyk

jau

VISOKIOS ŽIŪOS. Į
Kišeninis telefonas. Ber

lyno policija aprūpinta ki
šeniniais telefjpoSiparatais. 
Ties gatvėmis^,,brankiose 
vietose įtaisyti specialiai a- 
paratai, su kurių pagelba 
policija savo kišeninius te
lefonus sujungia- su centra- 
le stotimi.

Dideli karščiai. Visoj Vo
kietijoj šiais laikais vieš
pataujanti dideli karščiai 
su perkūnijomis ir smar
kinu lietumi, kas padarė 
labai daug nuostolių. Vie
tomis butą gaisrų ir pražū
ta žmonių.

Karalius orlaivy j. Itali
jos karalius Emanuelius ir 
gen. Ugo Broesorti Bran- 
ciave įsėdę karo orlaiviu ir 
kelias varsnas nukėliavęs. 
Karalius toliau keliauti bi
jojęs. Paskui mėginta mė
tyti bombas iš orlaivio.

Meksikonai kaunasi. Iš 
Chihuahua rašo, kad andai 
netoli Santa Rosalia butą 
kruvino susirėmimo su fe- 
deralistais. Susirėmime iš 
abiejų pusių kritę 400 žmo
nių.
** -__________ _

Indomi byla. Peterburge 
prasidėjo byla apie anais 
metais nužudymą Kieve 
mokinio Juščinskio. Kalti
nami keli žydai, kurie buk 
mokinį nužudę, kad gavus 
krikščionio kraujo savo rit
ualiniams tikslams. Byla at
sibusianti uždarytomis du
rimis. Kaip žinoma, minė
tas mokinys baisiai kan
kintas. Atrastas negyvas 
su 47 žaizdomis.

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
JT' J. Digrys

K. Vilkevičius
Lankosi po Pennsyfvaniją valstija; 

galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tanauevičla, Leidėjas.

NEPAPRASTA
Proga už

ATHOL, MASS.
K. Graniekas, P. O.- Box 153.

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

ŽO. BOSTON, MASS
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.

P. Raulinaitis, 377 W. Broadwayj.

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

BROCKTON, MASS.
Meškinis, 35 Arthur St.

Jonas Ramanauskas, 135 Janiee St.

F.

R.

išsigydyt

Patrūkimą 
]KYLĄj

IKI BIRŽELIO 1-mai

Dabokitės, nekalbėkite taip garsiai... 
Neišbudinkite jų... Jie dar miega kietu 
miegu... Eikite.

MELISANDA.
Leiskite mane, leiskite; aš geriau ei

siu viena pati...
PELLEAS.

Ateisime antrą dieną...
(Jie išeina).

4 REGINYS.
BUTAS PILYJE.

(Mato Arkelį ir Pelleas). 
ARKELIS.

Jus matot, kaip viskas čia jus laiko 
atgal ir viskas jums užgina šitą veltą ke
lionę. Ligi šiol jums nesakė, slėpė nuo jū
sų, kokiame padėjime randasi jusij tėvas; 
bet gal būti jis yra be vilties, ir jau to tu
rėtų užtekti, kad palaikyti jus prie šito 
slengsčio. Bet yra dar ir kitos priežastis... 
Jus neturite tiesos palikti mus šiuo laiku. 
Ir kam tokia kelionė? Marcelis numirė, o 
gyvenime yra svarbesni uždaviniai, negu 
atlankymas kapinyno. Jus sakote, jums 
?sąs nusibodęs be darbo gyvenimas, bet 
jaigu darbas ir privalumas ant kelio susi
tinka, tai kelionėje skubėdami retai kas 
juos tepatėmija. Geriau yra laukti jų ant 
savo slengsčio ir leisti juos į vidų, kuomet 
tie eina pro šąli; ir pro šalį jie eina kas
dien. Ar jus nekuomet jų nematėte? Aš 
patsai beveik nieko nematau, bet aš jus 
nokinsiu matyti; ir aš jums rodysiu juos 
tą dieną, kuomet jus norėsite jiems moste
lėti. Tuo tarpu, paklausykite manęs: jaigu 
ųs tikite, kad nuo šitos kelionės priguli 
risas jūsų gyvenimas, tai aš jums nedrąu- 
Ižiu ruošties į ją, nes jus turite tai geriau 
Įinoti, negu aš, ką jus turite duoti jūsų 
yvenimui ir savo likimui. Aš tik melsiu 
ųs palaukti taip ilgai, pakol mes žinome, 
as visame trumpume atsitiks.’..

PELLEAS.
Kaip ilgai aš turėsiu lankti? 

ARKELIS.
Porą savaičių;'gal porą dienų...

PELLEAS. "
Aš Jauksiu...

JXa 
man...

VEIKSMAS TREČIA S.
1 REGINYS.

BUTAS PILYJE.
(Mato Pelleasą ir Melisandą. Melisan- 

. da buto dugne sėdi ir terpia).
PELLEAS.

' Inioldas neateina ; kur jis išėjo? 
MELISANDA.

Jis lauke kaž-ką girdėjo ir išėjo 
urėti, kas ten yra.

PELLEAS.
Melisanda...

MELISANDA.
Kas yra?

PELLEAS.
Ar jus dar matote dirbti? 

MELISANDA.
Aš taip-pat gerai dirbu ir tamsoje... 

PELLEAS.
Man rodosi, jog visi pilyje jau miega, 

lolo dar nesugrįžo iš medžioklės. Ir ta- 
Įaus jau yra vėlus laikas... Ar jau ne- 
jskauda jam nuo to puolimo?...

pa-

INIOLDAS.
. Mamute... mamute... tu išeisianti... 

MELISANDA.
Bet, Inioldai, ką tu sumanei... Man 

nė į mintį neatėjo išeiti...
INIOLDAS.

Taip, taip; tėtis jau išėjo... tėtis jau 
nebegrįš namo, ir tu taipgi išeisi... Aš 
jau mačiau... aš mačiau...

MELISANDA.
Bet, Inioldai, apie tą nekuomet nebu

vo nė kalbos... Iš ko tu tą matei, kad aš 
rengiuosi išeiti?...

INIOLDAS.
Aš mačiau... mačiau... Tu kumui kaž

ką sakei, ko aš negalėjau nugirsti.
w PELLEAS.

Jis yra mieguistas... jis sapnuoja. Eik 
šią, Inioldai; ar tu jau miegi?... Paeik 
šią čia pas langą; matai, kaip gulbės pe
šasi su šunimis...

INIOLDAS (pas langą).
Vai, vai! Jie išgins šunis!... Jie iš

gins! Vai, vai! vandeniu!... su spar
nais!.. . su sparnais!... Jie bijo... 
PELLEAS (prieidamas prie Melisandos).

Jis yra mieguistas; jis kovoja su mie
gu ir akis jau merkiasi...
MELISANDA (Pusbalsiai gieda ir ver

pia).
Šventas Danieliau, Šventas Mykolai, 
Šventas Mykolai, Šventas Rafaieliau.

INIOLDAS (pas langą).
Vai! mamute!...

( MELISANDA.
Kas tau yra, Inioldai?... Kas tau yra? 

INIOLDAS.
Aš kaž-ką mačiau per langą... (Pel

leas ir Melisanda pribėga prie lango)...
PELLEAS.

Bet nėra nieko. Aš nieko nematau...
MELISANDA.

Aš taip-gi ne...
PELLEAS.

Kur gi tu matei? Kurioje pusėje? 
INIOLDAS.

Ten klonyje, ten klonyje... Jau nėra... 
f ffi* ■ , PELLEAS.

Jis nebežino, ką kalba. Bus matęs 
mėnulio šviesą girioje. Taip- tankiai pasi
rodo savotiški atspindžiai... arba gal bū
ti bus kas perbėgęs per kelią.-. arba per 
sapną. Nes matote, man rodosi, jis tuoj 
užmigs...

INIOLDAS (pas langą).
Tėtė namie! tėtė namie!

PELLEAS (eidamas prie lango).
Jis turi tiesą; Golo tikką įžengė 

kiemą...
Į

INIOLDAS.
Tėte!... tėte!..,. Aš bėgsiu jį pasitik

ti!... (Išbėga laukan. Tyla).
PELLEAS.

Jie lipa trępaiš... (Įeina Golo ir ma- 
žasai Inioldas su įtampa rankose).

GOLO.
Jus tamsoje dar laukiate? :

' t(Bus toliau).

Premieras pavojuje. Frau 
ei jos premiero automobi
lius, kuriuomi važiavo, su
simušė su kitu automobi
liniai ir Briand išlėkė 
laukan sunkiai susižeizda- 
mas visus šonus.

Atkeliauja Amerikon. 
Garsus bevielio telegrafo 
išradėjas iš Londono atke
liaująs Amerikon, kur im
siąs dalyvumą byloje, su
rištoje su jo patentų teisė
mis. Byla atsibusianti New 
Yorke.

Sufragisčių darbas. Lon
done sufragistės padegusios 
departamentinę krautuvę 
ir . tuo budug^-padaftusios 
$75.000 nustoHų;'

Naujas išradimas. Vokie
tijoj nekoksai daktaras 
Schmidt išradęs serum gy
dyti vėžio ligą, kuri ligšiol 
buvo nepagydoma. Tasai 
daktaras tvirtina, kad žmo
nės nuo vėžio reikią čiepy- 
ti, kai kad nuo raupų.

Prūsų seimas. Į Prūsų 
seimą rinkimuose paaiškė
jo, kad šiemet socialistų 
balsų daugiau priaugę, to
dėl socialistai gavę ir.dau
giau mandatų.

Rekordas aviatikoje. Pa
saulinį rekordą su aeropla
nu augštumoje pasiekęs a- 
viatorius Perryon, kuris pa
kilęs 19.650 pėdų.

Revoliucionistų darbai.
Meksiko revoliucionistai, 
katrie save vadina konsti- 
tucionalistais andai suplai- 
šinę kelis Mexico N. W. 
geležinkelio tiltus tarp Ju
arez ir Casas Grandes. Ta
tai tuo geležinkeliu komu
nikacija pertraukta.

Neramumai Islandijoje. 
Anglijos valdžią sukonfis- 
kavusi žymų ginklų ‘trans
portą, kurį nogėję slapta į- 
gabenti Irlandįjon protes
tantai _ opozicionisTai, kad 
paskui su anais pasiprieši
nus įvedami , Islandijoje 
autonomijai. Ęė to Į valdžia 
susekusi orangemenistų 
suokalbį, kurio tikslu butą 
sukilti prieš autonomijos 
perstatytojus.

Keliaująs tėviškėn. Mek
siko eksprezidentas Porfi- 
rio Diaz, sakoma, iš Franci- 
jos iškeliavęs Meksikan, 
kadangi jo specialiai reika
lavęs Huerta

Ministeris prieš špilkas. 
Francijos viešųjų darbų 
ministeris išsiuntinėjęs cir- 
kuliorius į visų geležinke
lių valdybas, idant mote
rims, • nešiojančioms prie 
skrybėlių ilgas špilkas, bu
tų draudžiama eiti į va
gonus ir, abelnai, į visus ge
ležinkelių bustus.

Portugalijos laivynas. 
Portugalijos vyriausybė nu
sprendė padidinti savo ka
ro laivyną. Bus padirbdin
ta du mažesni skraiduoliai, 
6 torpedvaltįs ir 3 povan
deninės valtys. Tas viskas 
lėšuosią 205 milijonus. Lai
vus dirbsią angliškos fir
mos.

Dinamito plyšimas. Port 
Vendreze, Francijoje, di
namito fabrike nesenai at
sitiko toks smarkus plyši
mas, kad trenksmas buvo 
girdžiamas 20 mylių aplin
kui. 5 darbininkai sudras
kyta į atomus ir 20 pavo
jingai sužeista.

ATSAKYMAS KUNIGUI 
P. SAURUSAIČIUI.

(Pabaiga nuo 7-to pusi.).

Ant galo rašo kun. Sau- 
rusaitis, jog vengdamas pa
piktinimo, neskundė manęs 
į teismą. Čia visai veidmai
ninga sąžinė!!... Atspauz- 
dintas katekizmas, tai vie
šas dalykas, kurio negali
ma paslėpti. Su daugybėmis 
klaidų katekizmą visiems 
kišti, visus perspėjančius 
kvailiais laikyti, visokiais 
budais jį garbinti, ir vie
toj dvasiško peno nuodus 
dalyti, tai ne papiktini
mas!!... Jaigu taip, visi 
mokslai ir raštai, priešingi 
tikėjimui, nėra papiktini
mu. Jaigu kun. P. Sauru- 
saitis norėtų, meldžiu su 
ginklais stoti del apginimo 
tuomi kartu nors tų saki
nių: Jėzus turi mus išgany
ti. Kunigas laike Mišių V. 
Jėzų užvaduoja. Ant kry
žiaus ir Mišiose Kristaus 
kūnas ir kraujas buvo au
kuotas Dievui. Pirma dalis 
katekizmo, kaip gali būti 
vienas trįs. Paskui ir to- 
liaus veizėdami tą katekiz
mą, kun. P. Saurusaičio at
sakymu arba pasiteisinimu, 
galėsime geriaus persitik
rinti apie jo tikėjimą ir 
mokslą. Aš visai nesistebiu, 
kad kun. P. Saurusaitis 
klysta, didesni ir mokytes
ni už jį klydo; vienam tik
tai popežiui yra duota ypa
tinga malonė Šv. Dvasios, 
saugojanti nuo paklydimų 
dalykuose tikėjimo ir gero 
elgimosi. Visiems žinomas 
priežodis: žmogiškas daik
tas klysti, bet velniškas — 
klaidos turėtis.

Kun, Pr. Sugis,

BROOKLYN, N. Y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki, 67 Grand St.
3. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevičia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted 
E. Butkevičia, 3140-6. Halsted St. 
J. Dgaudas, 1841 80. Halsted St. 
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
A. Kasparavičių, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananeuičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland 
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley 
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

Miekevieia, 2342 S. Leavitt St.

P.

P.

St.

St. 
st.

avė

avė

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Burneika, 1530 Arnold St.

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

V. 3.

3.

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

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

GRAND
Ken trait is 

V. Stasevičia, 
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

C.
RAPIDS, MICH. 
44s L-onard St. N. W. 

1351 Hamilton ave.

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

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

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

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

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

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

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

MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorinas

St. Laurent College,
NEW BRITAIN, CONN.

P. V. MikneviCia, 91 LaSalle St.

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 56S l’leasaut St.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G.

K.

SWOYERS, PA.
K. Antanaitis, P. O. Box 10.

WILKES BARRE, PA.
Adominas 34 Logan St.
Kučinskas, 180 Pringle St.
Sečkevičia. 501 New Grant St.

D-ras Flint, idis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 išžudymą iki Geg. 11 
Ta $10 proga yra lygiai d .‘l visu, didžiu ir maz i. 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygia! 
bus pritaikytas mauo gydymo būdas. Asz iszgy- 
tižiau vienos stnvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bot szi $10nroga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PAT AUKŠLIU.
Bernard Van My non. S >. Holland, HI.
F. Franchina. 862 Gault St., Chic ego, III.
J. Golubic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertol, 3648 Elmtvood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi ran ave.
L. Hollse, 1732 N. Snaulding>ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newjiort-ave.
H. H. Penninger, 16*4) Millard-ave.

JUS TRUPUT] PATRU
Žmonės, mažai patrukę arba viduti iszka; 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioi ima •, ntemni- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti justi patrūkima iki 
milziniszko didumo ir nli vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jąi justi patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj.- Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakti- 
ro Flinto bud u uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8'ryto iki G vakaro; 
ranedeliais ir ketvertais nup 8 vyto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

+4"5”{-4-S-S-4-1-+++-5-+++-S-++++4‘4“!-+' i
JOHN M. BRENZA 

LAWYER
Lietuvys Advokatas

4608 So. fishland five., Chicago, 111. i
PHONE DROVER IBS*

Atlieku visokios legaliszkus reikalus at- J 
sakaneziui, ypatingai suzoidmo ir kitus. « 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir « 
kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu ’ 
abstraktus ir padirbu visokias popieras , 
ir doKumeutus pardavimo ir pirkimo • 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ’ 
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- ( 
szaukite pas tautieti. <

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija svieto. 

Plauklnėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir

dienose

Kainos 
$34

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — 

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.

labai ge-

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUSAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 

Užsieniuose metams S3, pusei mėty $..60 

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

DAKTARAS Ir CHIRURGAS 

Ignotas Stankus. 
Tikras lietuvys daktaras ____
baigęs mokslą ateitavlška- 
me universitete. Buvo mie- B
sto daktaru Indianapolis, ■
Ind. ir Bpecijališkai moki- 
nosį NEW YORKE DID- 
ŽIOJB MOKYKLOJE da- 
ryti visokias operacijos ir ''w’ 
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokelo, Dr- 
Stankus įrengs eavo locną SANATORIUM 
(naminį ligoubutį) ir užla{ko viBokius ligo
nius dd gydymo ir darymo operacijų.

z Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nngaroe, galvos Ir! 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio ! 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
Ilgų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai net r o ty k laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatiškai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa-1 
dOkavonių už išgvdymą nuo visokių ligų. Dr.; 
Ign. Stankus siunčia gyduoles | kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Dr. IGNOT. STANKUS
1210 8. Broad st., >

Philadelphia, Pa.

8



Užganedinimas!

5246-3248 So. Halsted St Chicago Ill

10 už 5c.

CIL'ARETUS

Kasdieną,

Cigaretes

Kiekvienas par- 
dav. parduoda

HEBO
.....Cork Tip ~—

❖

❖

t

J

❖ *

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

S
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umoraS^SatyrA
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 beskaitydam as tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet neno-.es skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

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

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

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

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PU ANUI 

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. SIU NAKCIALY (dzūkiška) ............................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (anšgtam balsui) ............................... .. ..........

b) JOJAU DIENA (žemesniam balsui) .......................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ..........................................................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ....................................................
5. VAI Aš PAKIRSČIAU ......................... .......................................
6. Už ŠILINGĖLĮ ..............................................................................
7. DOVANOJO (dzūkiška) ...................................................................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ..............................................................
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.
26c.
30c.
15c.
15c.
15c.
25c.
15c.

GERAS LIETUVIsKAS KRIAUCJA
Siuva visokius rubus. Atlieka da

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

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

-Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avi., 

Kingston, Pa.

❖ +

Nauja Lietuviška
Įf APTIEK A

Aš atidariau naują lietuvišką 
Aptiekę. Aš užlaikau Severos gy- 
duokleš, "ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynes. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorius 
3462 S. Halsted st. arti 55 g.

Telefonas Drover 2773

Išgydysiu Jus 
in K rl K“0 PASLAI>- III O Ui tingu ligų.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus au 
visados. A

g a n e d i nima 
kuris atšilau 
kjs in mano o 
fisa. Asz isi 
gydysiu jus us 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. A s s 
vartotu ir fab
rikuoju pats 
tavo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Specialistas knrfs 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Bodą Ir is»- 
■<—iainnvojimas dykai, ar gydysiesiar 
ne. Ase pritaikysiu mano maža uzmo 
kesni, pagal jusu iiilzgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu Uetuviszkai.
Western Meifical Institute

1827 Blue Island Ave,, 2 lub. virsnti Ben
kos, prie Ūtos gaūves, Chicago, Ui.

DR. RENFER. Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel, 8 r. iki 12 dien

| J. W. Zacharewicz
a NOTARAS

Tiktai “KATALIKO” skaitystojam 
sutelkiame sekančią kningą dovanoms!

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

kningą:

SVEIKATA
arba 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 kningą SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studijoti hi

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

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

da aiški.

pjau-
. Andreas Vesalius piausto negyvėlį.

Pirmas anatomas, kuris suprato reikalą žmogaus kūną 
styti, norint jo sudėjimą žinoti.

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAIVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS

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

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

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. Chicago Ill

PLUM BERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Viens užkalbinimus greitai 

atlieka, ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - Chicago, HL

Telephone Yards 4527

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

Kreipkitės prie tautiečio .kuris yra' 
atsakantis o visados gausit'teisinus pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio basu. 
911 W. 35rd St. Tel Yard 5423

Uodu ir kitu va
balu in*ellmai, 
yra ūmai pr
ašalinami ti
ro Richter’io

^..iPain Expel- 
ĮJg ler’iu (skaus

mo prašalin- 
toju). 25c ir 
50c aptieko- 
se ir tiesiog 
nuo
F.Ad.Richter&Go 
74-80 Washington St. 

NEW YORK.

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo 
tarų ir vaiku ligas. Taipgi
paslaptingas ir kraujo ligas. 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.

JOHN COCHINSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St.. Room 1510 

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

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 2 3 rd PL, Chicago, IH 
Gyvenimo Tel. Canal 2662. <

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip- 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

Workman & SleinDach
ARCHITEKTAI

i Jtu
SfgtįKAS

MOKlttTIES NEKUOMET NERft VĖLU!
fc X

Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningj

DANGUS
i Pagal K. Flammarion, parašė

P. BRAN DURA S.

Yra tuo vardu kningą, kurioje aprašoma visos 
pasaulio slaptybės, visi beribės erdvės kūnai, ko
kius mes nuo žemės matome ir kokių nematome.

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos jlidė- 
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 tą 
kningą.

Kaina poperos a-pdarais 50c 
“ audeklo “ 75c

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

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

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

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

Išgydaul 5 dienas twsi
bo joklą peršuiiĮ Ir skausmu

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.

Ar tamsta sergiar esi silpnas?
Tas laisvas pasiulinimasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintčlj būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išlydau.

Atgauk savo sveikatą
Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iŠ mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydan Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą--Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo uznuo- 
dijimą, šlapumo bEgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia meti 
RODĄ DOVANAI. SpeciJallstasVyrtĮlr MoteriįLIgtį

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo- 
mos.

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

DR. ZINS, 183 CHICAGO
Valandos. 8 ryto iki 8 vak. Nedeliom, 8 ryto iki 4 popiet.

DU-KAKT NEDELINIS LAU^aSTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS iu< -I

Išeinamas utarnlnkas ir petngfia.
---------------- ----  PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ
FTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

[ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

Musų biznis didinasi kas diena, kas reiškia, kad 
kostumerius užganėdinam. Pirkusiem pas mus jei
gu nepatinka apmainom arba pinigus sugrąžiam. 
Kostumeriam Siutus TAISOM ir PROSINAM VI
SĄ METĄ DYKAI.

Storas atdaras vakarais Utaminke, Ketverge ir Subatoj.
Nedaliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING Co,
A. N. MASIULIS, Manageris.

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

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

KIEKVIENAS 
MUSZASI UZ

Insteigta 1879 m.

Lietuvių Didmiesčio Taupymo Sauka
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis Išrengimas 
Gali aprūpinti kiekvieną 

reikalavimą.
ATSAKOMYBE

Matoma iš budu ir šlovės 
jos vedėjų.

Patyrimo
Virš 33 metų.

PINIGINE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti 

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

Ant 
baro

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

Reikalauk S-O-L

Teisingai padaryta degtine iš 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

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

9
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American Realization Companyft

□Js

TIKTAI 30c
50c.

10c.

4. 26. MALDAKNYGĖS
UJO

5.

25c.

oeocooaoocej

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

’A

f"r

S. .

RŪMAS 450, RAILWAY.EXCHANGE BUILDING
80 E; Jackson Str. ir Michigan Av., Chicago, Ill.

fjajįfa hiroti farmae trainGa!ite Pirkti 20 akrą ar daugiau farmą, įmokant ketvirtą jos vertės
Uplllu Kiliuli lallaiuu K&lejJI ulei dalį. Gausit tuoj pripažinimą nuosavybės. Nieko nereikia mokėti per

du pirmu metu. Suteiksim jums medžiaga pasistatymui namo, tvarto ii’ kitokią triobesią. Suteiksime sėklai visokiu javą ir 
pagelbėsime parduoti javus. Be talkos butą sunkoku apsieit ant farmos ir ją užlaikyti. Dvieją metu įplaukos, kada reikės at
mokėti likusią sumą už farmą, turėsi tam reikalui netik pakaktinai pinigą, bet taip-gi apart šiaip išlaidą liks dar pasidėti ban
kam Duosime 20 akrą bažnyčiai ir mokyklai. Savo lėšomis pastatysime bažnyčią, mokyklą ir kleboniją.
Tni Ifinlfiriffinsm nfininsimsi Nekuomet ir niekur nebuvo ligšiol daromos tokios lengvios išlygos ir gali but daromaI Cal sUGAVr&9lnm įJliuliBulllCl tik dideliu ir turtingą firmą, kurios turi didžius žemės plotus, parduoda ją ir gali 
laukti pinigą. Dabartine išlyga susideda tame, kad kompanija tiki į žemę, į jos pardavimą ir į pirkiką. Pirkiko pasisekimas y- 
ra kompanijos pasisekimas.
Oras sveikas ir malonus
Ateikite ir važiuokite su mumis.
IR APŽIŪRĖK BIRŽELIO 17 Et

Žemė yra pietų-vakarinėj dalyj Georgia valstijos ir oras yra suminkštinamas vėjais Atlantikos ir Meksikos užla
jos. Taip kad nėra karščių vasarą, nei šalčių žiemą. Todėl oras čia sveikiausias. Farmos yra netoli miesto su 17,- 
000 gyventojų; per jj pereina vienas geležinkelis ir neto liese tris kitos. Todėl sis kraštas gali kadais stoti turgaunu 

Farmų išvažiuosime apžiūrėti iš Chaeagos Utarninke, birže lio 17 d. Keikės tik kelių dienų farmų apžiūrėjimui, šios išlygos yra pri
einamos žmonėms su mažai pinigų, o jus dirbate dirbtuvėj ir skurstate. TAI ČIA JŪSŲ PROGA PRASIGYVENTI. ATEIK. EIK

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

NEPAMIRŠKIT 17 D. BIRŽELIO, NES TAS GALI LIKTI ILGAM ATMINIMUI. / 
Dėl visų viršminėtų padavimų kreipkitės pas.

Dr. M. P. KOSSAKOWSKT, 1535 W. Division St., kampas Milwaukee Ave,, arba pas JUOZAPĄ LESZCZTNSKI, 3315 So. Morgan Str

‘Kataliko’ Spaudos Knygos.
iš

6.

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

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

3. .APIE RŪKYMU. Keli žodžiai norintiems
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir ąleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c. 
ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusia revoliucija. Pusi. 83. Kaina 25s. 
AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai 
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ...................................
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 kningu. 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- Į 
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, ’■"vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 
Ta pati apdaryta.......................... . ...........

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

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

16. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina ..................... 40c.
Ta pati apdaryta ........................................ 65c.
GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje’telpa 
13 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdieniij padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina ..........................................................
HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 

laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juokų Mylėtojas. Šitoj 
kningoj aprašoma senovės ir šios gadynės 
juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsi
tikimai, linksmos patarlės ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimtyj 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei viso
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c. 
IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė 
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c. 
JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji- 
nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................

JI. 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

B2. JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina .................................... 25c.

B3. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. geriausia, nes labai suprau-

.7.

P-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

BO.

35c 
50c.

10c.

5c.

15c.

5c.

tanias kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose ....................................................

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

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI-
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c. 
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo 
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 
kankino ir žudė nekaltus žmones arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .......... 10c.

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

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

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

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

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

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

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

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

34. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F.
Hoffmaną parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina ................. 25c.
MILUKU ADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina ........................
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ....................................
NAUJA KNINGA del Lietuviškų Moksli
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran- 
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ...........  35c.
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis 1. Pa
rengė P. Brand ūkas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai- , 
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi.
155. Kaina drūtuose apdaruose ...........   30c.
7TAŠLAlvIAI, 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.
NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenis. Pus].
34. Kaina ................................................... 15c.
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 

. RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
Juose. Puslapių 63. Kaina ........................
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Aneyc. Lietuviškai •išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ....... ..................................... . ............. . .
Ja pati apdarvta .................... . ..,,... .

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

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina .......................................................... 40c.
Ta pati apdaryta .................... ..... 65c. 1138 Juodos prancūzių 

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

SU PRISIŪK TIMU.
Didelis albomas su artistiš

kais paveikslais ir fotografijo
mis. Išviso talpina apie 900 fo- 
tografiškų kopijų garsių kompo
zitorių, poetų, literatų, didvyrių, 
socialistų, karalių, prezidentų, žy
mių operos dalninikų ir daini
ninkių, šokėjų, įvairių gražybių, 
už kurias premijos buvo duotos, 
gražių moterių galvų ir daug ki
tų reginių ir fotografijų. Išsiun
čiu tą puikų artistišką albomą 
už 30c. Pinigus siųskit Money 
Orderių arba viencentinė.mis mar
kėmis. Kanados markių nepriimu. 
Raškyit kol dar neparduota.

S. MAIDANSKY. 
388-6th St., :: NEW JORK.

Dept. K.

35.

5c.
36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

50c.

25c.

50c.
75c.

a 
b 
c 
d

1102

b

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbą. 
Naujausia spaudimas pagal tikra- dešimta ir šeš
tą spaudimus.^
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės.
Ta pati su kabe ~..................................................
Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skutos minkšti apdarai su kabe............
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yrž brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75c
Šagrino skutos apdarais su kabe..........................  $1.00

c Morokko skutos kietais apdarais... ...........  $1.00
d Morokko skutos minkšta su kabe............................ $2.00

Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo
nų. Labai daili knyga paaukavimui.........................$2.75‘
■Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 
ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
Prastais apdarais................

Prastais apdarais paauksuota

1104 1140 Baltos skuielės lė
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

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

1110 Sagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75a

75c
$1.00

VAINIKĖLIS.

1111 Prancūziškos skn- 
relės, gražiausia iš vi
sų už tą prekė.. $1.00

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

1121 Prastais, drūtai* 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom* 
briaunoms pasidabruoto
mis klėtelėmis, su kabu
te.............................. 00$

.. 60c

Katalikiška, maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau
nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Koppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

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

Sučedyk savo sveikatą irpinigus 
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama; gali pro- 
svti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent, geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dipt. 1 Chicago, 111-

obelis
Memorial Belle a Specialty.

MoShae* Ball Foundry Co., Balthnoro,

I DR. O. C. HEINE
| DENTISTAS

g Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viriuj Aptiekoa

Ar Skuitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?”
Gal nežinai kur ]ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla Ir paduoda daugiausiai gerų Ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei motų $1.00.

Raityk adresu:

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

ir kainos:

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

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

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

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis Metelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai............................. $1-00

1114 Prancūziškos «kn- 
relčs su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

1113 Su baltais kaw> 
lėliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1.50

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

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

1126 Baltos celuloidos 
apdara, ant vieno šono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai.................. $1.75

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso kitaro
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

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 Tikietn ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Reguliarišką Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieliue stotis—deras Valgis

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

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

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

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso ataro
mis knygos vardas at
spaustas, lapą kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi- 
ęltirip'kabot®, .... $1.00

J. M. Tanąnevičia
3249 S*. Morgan St.. Chicago, 111

Uranium Steamship 
Company

Telephone Ganai 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge

riausią urlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
Tlnggu.

673 W. 16th St Cor. Union St
Chicago, IB, '

v
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DMINISTBACIJA LIET. TEATEAL. 
•RAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Fin. Sok# 

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

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

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank. Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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. Rašt.,

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulls, Vice-Pirm.
4506 So. Wood St.
J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLI UBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Avė.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St. '

Stnis. Stoueylče, Vlce-Prez, 
858 — 33rd. St.

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

Antanas Kasnaravicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.'

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTAACIJA.
Silvestrus Pilieckas, Prezidentas, 

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

501 New Grand St.
Vincas Adominas, Prot. Sekr, 
z 34 Logen St.,

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m 
96 Logan St.

Tonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

4453 S. Wood St.
K. Čiapas, Fin. Rašt.

1736 W. 47 St.,
V. Jasulaitis, Kasierius.

45l4 So. Paulina St.
K. Trakšelis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
Gvardijos maršalka.

W. 45 St.
Karūnos nešėjas.

4737 So. Paulina St.

L. Bonevičia, , 
1849

I. Labanauskas,

Vyriausybe susivienijimo
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J, M. Tauaneviče, Pirmininkas, 

3^49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KKIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rašt., 
Jonas Zvlvitis, Iždininkas, 

841 W. 33 St.

_____ ____

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparavice.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeškeviče. I Finansų BažS
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.
192 Almond lane.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’ ’.

Draugysčių Reikalai,
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 48 Serija prasidėjo ketverge 
Gegužio 8 — 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šibs 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) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas

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

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

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

yra
yra

ant 
per-

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

So. Union

kiekvienas 
keletu ak-

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash

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

yra
yra

iš-
Na-

2200.

DOMAI SĄNARIAMS G. D. L. K. 
VYTAUTO ANT TOWN OF LAKE.

Sąnariai kitų parapijų ir kitų mieš
ti} turi prisiųsti kunigo paliudijimą a- 
pie velykines išpažinties atlikimą.

VI. šarką, rast.
4453 S. Wood St., Chicago, Ill.

(23-4)

Tėmykit sąnariai.
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K. 

kys savo mėnesinį susirinkimą 
dėlioj 15 d. birželio 1-mą vai. 
pietų, šv. Kryžiaus svetainėj ties 
g. ir Wood g.

(24)

lai- 
ne- 
po 
46

Paraginimai.
Šv. Jono Krikšt. sąnariams prime

ną, kad nedėlioj birželio 15 d. atsi
bus susirinkimas šv. Jurgio salėj ant 
32 pi. Daug svarbių dalykų. Nepri
buvusieji bus nubausti.

Valdyba.

TREČIAS DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės švento Jono 

Evangelisto. Atsibus Nedėlioję, 15 d. 
Birželio (June), 1913 m. Chernaucko 
Lietuviškam Darže, Lyons, Ill. Pra
džia 10-tą valandą iš ryto Inžanga 
25c porai.

Užtaigi malonėsite atsilankyti, o 
busite užganėdinti, seni, jauni, dide
li, maži be skirtumo busite priimti ko- 
nogeriausiai, nes bus Alaus ir kitokių 
visokių gėrymų ne kaip kituose dar
žuose, o dėlto kad naujeme darže at
sibus piknikas ir visos zobovos yra 
Įtaisytos po šiai madai, prie to ir mu'- 
zika bus lietuviška, kur galėsite link
smai laiką praleist ir pasibovinti, nes 
daržas labai puikioj vietoj yra ant 
didelio upės kranto, dėlto užprašome 
visus lietuvius ir lietuvaitės atsilan
kyti. Komitetas.

PASARGAI: Važiuokite 22rais ka
rais iki Ogden Ave. ir Ogden Ave. iki 
48tai or 52, o iš ten paimkite Lyons 
karus, kurie nuvež iki daržui (išlip
kite prieš tiltą ant upes kranto, nes 
daržas yra po kairiai), ,

(?4)

„sįs,

DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-tės Apveizdos Dievo 

Ned. 22 Birželio (July), 1913. Schuth’s 
Darže, Riverside, IU. Inžanga 25c po
rai.

Gerbiamą publiką užkviečiam at
silankyti į šitą puikų pikniką, nes bus 
visokių skaniausių gėrymų ir užkan
džio, taipgi bus ir visokių zobovų ir 
bus puikus Automobilius kuris vež 
nuo 22 gat. karų iki daržui ir atgal. 
Taipgi bus ir visokių kitokių zobo
vų, o apie muzykę nėpa nei ką kal
bėti, kad griež tai griež, o komitetas 
storosis visoms spėkoms visus atsi- 
lankusius užganėdinti. Su godone.

Komitetas.
(24-5)

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Dr-stes šv. Petro ir Po- 

vylo nedelioje, 15 d. Birželio (June), 
1913 m. Atsibus visiems Chicagos lie
tuviams žinomoj vietoj Bergmann’s 
Grove (Darže), Riverside, Ill. Pikni- 
nikas prasidės 9-tą valandą iš ryto Į- 
žanga 25c. porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant musų Didelio Me
tinio Pikniko, o užtikriname jog ne
sigailėsite. Bus visokių skanių gėry
mų, kvepenčių cigarų ir puiki muzy- 
kė. Užkviečia visus, Komitetas.

(24)

Sustok ir Perskaityk- 
DIDELIS PIKNIKAS IR ExCURSI- 

JA.
Kurį parengia trys Liet. Draugijos 

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

Kviečiam visus lietuvius brolius ir 
seseris atsilankyti ant musų Iškilmin
go PIKNIKO, kokio dar iš Chicago 
nebuvo, tai-gi męs norėdami ir sek
dami kitas tautas, paėmėm toliaus 
Daržą ir nusamdėm Exkursion Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris mu
mis nuvešž, parvešž ir j daržų įeiti 
tikietas tiktai 50c Ypatai. Ant tų ka
rų niekas kitas nevažiuos, tiktai vie
na musų lietuvių tauta, vietos bus už
tektinai, karuose niekas jūsų neap- 
voks nei suspaus, taigi, kurie mylėsi
te tokį gražų laiką praleisti ir švie
žiu oru pakviepuoti, teiksities pasi
rūpinti tikietus iš anksto, tikietai bus 
gaunami šitose vietose: ant South pu
sės “Kataliko” ir “Lietuvos” redakci
jose : ir sekančiuose Ofisuose: ant 
Town of Lake J. J. Elias ir New 
City; ant 18-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Ilgaudas; ant West 
pusės: J. Bagdžiunas, Z. Mickeviče ir 
Vilijos Co.; ant Nort pusės. P. M. 
Kaitis ir M. Vabalas; Cicero, III., F. 
Golubicki ir pas Draugysčių narius.

PASARGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo
ti šiteip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Gaidės, tas Elaveiteris stos ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenciaus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western Avo., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield A ve. 
išsičenčiuos ant Garfield Park Brenčiaus, 
stos ant 52 Avė., tas Elaveiteris vešž- 
tuos, katrie turės tikietus išsipirkę jš lai
ko, Elaveiteris išeis šitose valandose, pir
mas: 9:30, 10:30 iš ryto ir 1-mą vai. po 
piet. Grjš iš Pikniko: 6:00, 7:30 ir 9:00 
vai. vakare, tie kurie pribus, kaip kas iš
mano kokiu keliu norės, tai tikietas i dar
žą 25c YPATAI. Ilgas pasivažinėjimas, 
30 myl. iš Chicagos. Užprašo visus,

KOMITETAS.

DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Chic. L. D. S. Pašelpos, 

atsibus 15 d. birželio, 1913 m. Shult’s 
Grove darže, Riverside, III., kuriame 
dalyvaus tūkstančiai žmonių, trjs liet, 
chorai dainuos, didysis Chicagos be- 
nas muzikantų griež, gėrimai mus pik
nike bus liuosi, ne taip, kaip kituose 
daržuose, ir jų visokių bus. Todėl ne
praleiskite lietuviai šios brangios pro
gos. Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c. 
porai.

Davažiuoti galima Ogden avė. ir 
22-ros karais arba Douglas Park ele
vatorių iki La Grange karų, kurie nu
veš į vietą. Komitetas.

REIKALINGI
REIKALINGA LIETU

VAITĖ, SUPRANTANTI 
KNINGVEDYSTĘ, STE- 
NOGRAFYĄ IR TYPE
WRITING. (Rašyti maši
na) ATSIŠAUKITE TUO- 
JAUS.

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

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)

Reikalingą merginų ir vaikinų ne- 
jaunesnių kai po 16 metų prie can 
(skardinių) darbo. Kreipkities.

American Can Co.
3951 — 59 S. Canal St. Chicago, UI.

(23-4)

Reikalingas solicitorius, gera pro
ga uždarbiauti vikriam vyrui. Taip
gi reikalingas žmogus būti už pa
siuntinį.

J. Ellis,
5728 S. State St., kertė 57pl.

(24-5-6)

Noriu darbo. Galiu dirbti saliune, 
moku lietuviškai, lenkiškai, angliš
kai ir suprantu vokiškai. Galiu dirb
ti ir kitokius darbus.

M.
3236 Fond du Lac avė,

.(20

.uzerne,t Pa. pas-
Paieškau M. Mažeikos, apie tris me

tus atgal gyveno Luzerne,! Pa. pas
kui išvažiavęs ant farmų į* Michigan 
valstiją. Turiu svarbų reikalą. Pats 
ar kitas rašykit. 1 7 j

Kazys Antanaitis, 
725 Main St.. izėrne, Pa.

Jonuškos.Paieškau
Paeina 
tinėnų 
reikalą.

iš
brolio

Kauno g. Reseinių p. Kal-
Šiikaičių s. i Turiu svarbų

Ignacas Jonuška.
255 Wallace St., New Haven, Conn.

Paieškau pusbrolio Stanislovo Juo
džio. Paeina iš Kauno g. Reseinių p. 
šidlavos p. Litvinų vienkiemio, 
veno Brooklyn, N. Y. Pats ar 
adresuokit:

Stanislava Nielniraitė,
Po vyru Juodeikienė, 

3512 So. Wallace St., Chicago, HI
(24-5)

Gy- 
kiti

iš 
k. 

ki-ar

Paieškau pusbrolių Aleksandro 
Pranciškaus Valinskių, Paeina 
Kauno g. Kelmės p. Sareliškių 
Gyveno Lawrence, Mass. Pats 
ti rašykit pas. ,

Stepanią Meškaite,
po vyru Butkiene, 

1715 S. Jefferson St. Chicago, Hl
(24-5-6).

Paieškau partnerio su $1000.00 pirk
ti hotelį (viešnamį). Jis yra geroj vie
toj. Kainuoje $2000.00. Pelno 
$200.00 mėnesyj ir daugiau, 
duoda del ligos. Aš suprantu 
darbą. Tuoj rašykit.

John Midlauskis, 
Gen. Del.

Chicago General Delivery P. O.

duoda
Parsi-

hotelių

ANT PARDAVIMO.
2 lotai ant Morgan gat. 

netoli 35-tos gat. Galima 
pirkt pigiai, labai gera vie
ta. Pasiskubinkit nupirkt, 
nes paskui už jokius pinigus 
negausit pirkt lotų ant Mor
gan gat., kadangi žemė ant 
šios gat. čia labai pabrango. 
Atsišaukit į 
TANANEVICZ SAVINGS

BANK.
3253 S. Morgan St.

Turiu ant pardavimo an saliunu; 
vienas parsiduoda su namu sykiu. Pi
giai parsiduoda. Atsišaukite:-

Petras šlakis,
3321 S. Auburn Ave., Chicago, Ill.

(23-4)'- ' ‘ “ -

Parsiduoda du namu. Randasi po 
No. 818- — 36 g. Bandos $75 mėne
syj. Kreipkis

3554 S. Halsted St.
(23-4)

Parsiduoda labai pigiai saliunas ge
roj vietoj, tarp lietuvių, lenkų ir kitų 
tautų apgyvento].

Randasi ant kertės Ashland avė. ir 
Erie st., po No. 634. Prašom atsišaukti.

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj taYp lietuvių apgyvento]. Adr.: 
700 — 31st 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,

Parsiduoda saliunas lietuvių ir len< 
kų apgyvento] vietoj priešai McCor
mick fabriko. Biznis gerai išdirbtas 
ir pigiai parsiduoda. Pardavimo prie
žasties — liga savininko.’ Atsišaukite 
PO
NO. 2564 Blue Island Av. Chicago, Ill.

(23-4-5)

Parsiduoda bučernė ir grocernė geroj 
vietoj ant Bridgeporto. Tūkstančiai 
gyvena lietuvių aplinkui. .Biznis jau 
dešimti metai, kai stovi. Apyvartos 
dienoje už apie $100. Apie 200 knin- 
gučių. Daugiausia už cash parduo
dama. Parsiduoda kartu 
siduoda del nesutikimų 
Adr.:

arktis. Par- 
tarp saves.

3402 S. Halsted
(24)

st.

Parsiduoda geras restaurant-valgy- 
kla geroj vietoj, aplinkui lietuviai. 
Biznis gerai buvo vedamas per 18 me
tų. Parduodu del ligos.
1606 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(24-5)

Parsiduoda, bučernė 
tarp lietuvių ir lenkų, 
išdirbtas. Parsiduoda su 
dais, arklys ir vežimas.

The 2 Joes. Meat
* 2009 So. Halsted St.

(24)

geroj vietoj 
Biznis gerai 
visais rakan

Market.

Viengenčiai temwit.
Labai gera proga insita^p’ti gerą 

biznį, parduodu Gents’ Furnishings. 
Jau 10 metų kai darau gerą biznį. E- 
su pasirengęs važiuoti į Lietuvą ir 
Amerikoj išbuvęs 20 metų, apsigy
vensiu numylėto] tėvynėj. Lietuviai, 
noriu, kad mano biznis patektu sa
viškiui, o ne kokiam žydpalaikiui. 
Užtikrinu, kad apsukrus^ darbštus, 
teisingas lietuvis darys čia puikų biz
nį. Pas mane viskas gerai intaisyta. 
Atsilankykit, persitikrinkit, viską iš
pasakosiu.

Kaz. Stulga,
4513 S. Wood St., Chicago, Ill.

(24-5-6-7)

Ant randos 
anglių ofisas, 
vininkas turi 
katos. Adr. t

3554 S, Halsted St, 
(23-4) *

šieno, grudų, pašaro ir 
Biznis eina gerai. Sa- 
pasitraukti del nesvei-

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Atsidarė pirmos klesos barzdasku- 

tykla (barber shop), po No. 1713 
Grand avė., Chicago, UI. Užkviečiame 
visus lietuvius atsilankyti apsikirpti 
ir apsiskusti.

Jenas Jankus

Lietuviškas maliorius.
Moku labai gerai maliavoti (paint) 

namus, tvoras ir kitokius daiktus. Sa
vo viengenčiams darau pigiai ir gerai. 
Tautiečiai kreipkitės pas manė.

V,. Vaicekauskis,
(24) 1711 Newberry avė.

Gera proga.
Aš užlaikau Columbia gramofonų 

už pigiausias kainas su lietuviškomis 
dainomis, kurias išgieda labai gar
siai ir aiškiai ant abiejų pusių, re
kordai yra padaryti stiprus ir gali 
laikyti kelis metus. Kožnas rekordas 
kainuoja tik 75c. Turiu gražių po- 
perų laiškams į Lietuvą pas brolius 
ir seseris rašyti su atspaustais aplink 
konvertą visokiais pasvekinimais; tu
zinas 25c., 5 tuzinai $1. Galite viso
kių kningų gaut pas mane. Rašykit 
atsakymui 
pę. Galite

pridedami dvieentę stam- 
gaut gramofonų katalogą. 
Chas. Graneckas,
153, Athol, Mass.

(24-5-6-7-8-9)
P. O. Box

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

Ir ruginę degtinę, o cgiaral tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

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

********•{•❖***«*********************
*

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, ‘J1 wo Step ir kitokių. 

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

PROF. JULIUS SILSKO 
1843 S. Halsted St. Ubicago. III. 
N uo 9 ryto iki 11 va <. Phone Canal 3762
Kas Petnyčios ir Subatos vaka
rą mokynam šokti dovanai.

ti * *
*
* *
* M

******************************
DOMAI LAIVAKORTES 

(Šifkartės) PERKAN
TIEMS.

Nekurtuose 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. 

♦Tananevicz Savings Bank

DEL REKLAMOS 
AUKSINIS LAIKRO

DĖLIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

tarp musų žemaičių 
Suvienytose Valst. ir 
j Kanadą vysai dova
nai 100. prepuikių lai
krodėlių 14 karatų auk
so išpilditų ir ant 20 
metų gvarantuotų. Ra
šykit dar šiandien ir 
atsiųskite 12 centų 
štampų ant persiuntimo 

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

TANKUS PLAUKIOJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren 

girnai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

JF ************************ 
s Telephone Yards '687 J
i DR. G. M. GLASER, *
* 3149 So. Morgan St., Chicago .Hl. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu#
* seniausias gydytojas ant bridge- S
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- J
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, # 
J moterų, ir vyrų. Taipgi darau *
* visokias operacijas. s
W******»»*»**»»**^**)IGtc*»«

‘•KATALIKO’1 KNINGYNE GALIMA GAUTI SE. 
KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTE, (POSTAL.

KORTES),
a 

Kaina kiekvienos 3c, dvi už 5c< ?
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 Lydėjos Kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. švedų Kar. Karolius XII.

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

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

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15:

16.
17.

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORISKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA 

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Labai naudingą kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė 
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

11
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tautie-

TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

$ $ $ $ $ $ $

neatėjo ir kadangi nebuvo 
svarbių dalykų įsvarstymui. 
tai nariai, pažaidę, pasikal
bėję, išsiskirstė.-

fe (VIETINES ŽINIOS®
lirmi II - ----- ■—,-----------

nekurtuos žymesniuosius 
Chicagos inteligentus ir pa
sveikinti apteiktuosius šie
met. diplomais mus vien
genčius. Įžanga aliumnams 
veltui, moksleiviams 50c. 
Pašaliniams asmenims $1. 
Atsibus “Aušros” svetai
nėj, 3149 So. Halsted gat.

Serbų pokilis.
Chicagos serbų tautinis 

kliubas birželio 4 d. buvo su
rengęs iškilmingą pokilį sa
vo garsaus patrioto ir laik
raštininko Dušan Trbuho- 
vičiaus pagerbimui. Pokilis 
atsiliko La Salle viešnamyj. 
“Katalikas ” ir “Lietuva” bu
vo gavę užkvietimus dalyvau
ti. Lietuvių atsilankė keturie
se. Išviso buvo apie 60 as
menų. Žymesnieji kalbėto
jai buvo: D. Trbuhovič, 
Chief Justice Harry Olson, 
Alexander A. McCormick, 
R. M. Sweitzer. Trbuhovi- 
čiaus kalba buvo skaityta 
vertime, nes jis nekiek te
moka anglų kalbos. Tame re
ferate piešta historiškas plė
tojimosi Balkanų tautų sunu- 
rodymu į Austriją, kaipo į 
jų vyriausią priešą. Puikiai 
kalbėjo H. Olson apie sve
timtaučių intekmę šioj ša
lyj. Priminė, kad visi" balt- 
veidžiai čia yra ateiviai, o 
vien indi j onai čiabuviai. 
Nors visame kame čia turį 
anglai viršenybę, bet nema
žą intekmę darą šalies gy
venime ir kitos tautos. Ypač 
nurodė, kaip kitataučiai 
keitė ir keičia šios šalies į- 
statymus. Anglai bereika
lingai prisilaiką įstatymo 
raidės ir įsibriaudami į ki
tataučių santikius nemažai 
jiems pridarę jeibių. Dabar 
anglai teisėjai pradedą at
sižvelgti ir suprasti kita
taučius ir kitaip tvarkyti 
jų dalykus courte. Ragino 
jaunus kitataučius mokin- 
ties teisdarystės ir steng- 
ties pastoti teisėjais, nes toj 
vietoj daug galėsią patar
nauti saviškiams. Nurodė į 
save. Esąs norvegų tėvų sū
nūs ir savo jėgomis išėjęs 
mokslą ir dasikopęs iki Chief 
Justice. Toliau apskritai 
kalbėdamas apie supludi- 
mą įvairių tautų šion šalin, 
išreiškė kiltą sumanymą: į- 
steigti didį visų tautų pa
minklą. Pam. turėsiąs didžią 
auklėtiną veikmę ir suar
tinsiąs visas tautas. A. Mc- 

. Cormick kalbėjo apie kita
taučių laikraštiją šioj ša
lyj. Patarė kitataučiams 

" laikraštininkams, kad rašy
dami apie savo grynai tau
tinius dalykus ir savo tėvy
nės reikalus, neužmirštų ir 
gan žymią vietą savo laik
raščiuose paskirtų supažin
dinimui viengenčių su šios 
šalies surėdymu ir jos rei
kalais, nes tai esanti jųjų 

•’’"nauja tėvynė. Rinkimuose 
nereikią vien žiūrėti, kad 
tik saviškį įsprausti ofisan, 
bet geriau busią atsižvelgti 
vien į tai, kuris kandidatas 
sugiebs tinkamiausiai vesti 
dalykus. Nemokslis saviškis 
nei savo viengenčiams nepa
tarnausiąs ir visam miestui 
busiąs ant nenaudos. Už
baigdamas užsiminė apie a- 
teivių mokestis (head tax). 
Visus taip surinktus pinigus 
reikią apversti ant ateivių 
švietimo reikalų. Tą savo 
mintį skleisiąs visur ir gal 
šis tas iš tų pinigų busią į- 
steigta ateiviams.

Pokilis buvo vedamas 
atsiliko visai formaliai.

ir

Didžiausia ekskursija.
“Kudirkos” dr-ja, kelin

tas T. M. D. kuopų ir “Aušr 
ros” dr-ja sumanė surengti 
didžiausią kadais buvusią 
ekskursiją. Ekskursiantai 
važiuos garlaiviu į Welmet- 
te. Ten bus prakalbos, žais
mės ir visokie kiti gražus 
pasilinksminimai puikioj 
vietoj. Atsiliks liepos 13 d. 
Ištikus tą dieną nemalo
niam orui, ekskursija bus 
atidėta ant sekančio nedėl- 
dienio. Mokestis 75c. asme
niui.

Lietuviai bizny j.
Negalima sakyti, kad lie

tuviams sektųsi nors pusė
tinai biznyj. Nesisekimo 
priežasčių daug. Negalima 
sakyti, kad mūsiškiai rū
pintųsi savus biznierius 
remti. Bet gal dažniausiai 
patįs biznieriai esti kalti 
del savo nepasisekimų. Ge
ro biznio uždėjimui reikia 
kapitalo, o retas mūsiškių 
turi kapitalą pusėtino biz
nio uždėjimui. Bet tą labai 
lengva prašalinti suside- 
dant keliems. Prie tokio or
ganizuoto darbo reikia mo
kėti bendrai vesti dalykus. 
Musų žmonės prie to nela
bai dar pripratę. Bet kas 
blogiausia ir pragaištin
giausia yra tai, kad lietu
viai, žinoma ne visi, yra 
teisingi. Kaip dažnai girdi
me, kad “partneriai” kits 
kitą skriaudžia, apgaudinė
ja ir galop visas biznis turi 
sprogti. Nekurie lietuviai 
biznieriai esti neteisingi sa
vo “kostumeriams”. Žmo
nės nusiskundžia, kad ypač 
į kningutes visokių “špito- 
gelių” jie prirašą. Taip už 
daiktus tą pat dieną ne vi
siems “kostumeriams” už 
tuos pačius daiktus nely
giai paskaito. Jei šeiminin
kė pasiunčia savo mažą 
mergaitę arba berniuką ką 
parnešti, tai kartais neku
rie paskaito keliais centais 
brangiau už svarą. Taip el- 
gianties jokiuo budu negali
ma turėti pasisekimo biz
nyj. Teisingumas, darbštu
mas, apsukrumas yra biznio 
pamatas. Šeimininkės ir-gi 
dažnai tvirkina valgomųjų 
daiktų pardavėjus. Netėmi- 
ja ir nepertikrina, ar teisin
gai krautuvninkas užrašo į 
kningutes.

Lietuvių aliumnų pokilis.
Ateinančioj subatoj, bir

želio 14 d. “Aušros” svetai
nėj atsiliks pokilis, kokio 
dar lietuviai neturėjo Chi- 
cagoj. Rengiamas aliumnų 
(užbaigusių augštesnį mok- 

, slą) pokilis. Šiemet užbaigė 
gražus lietuvių būrelis. Tai- 

i gi “Aušra”, moksleivių glo
bėja, ir sumanė sukviesti 

Įstatymas prieš besibastan
čius vaikus.

Sulyg dabartinių įstaty
mų vaikai, jaunesni 14 me
tų, turi eiti mokyklon. To
kie vaikai, sugriebti gatvė
je besibastant, sulyg įstaty
mo gali būti pasiųsti į mo
kyklą. Bet atrasta, kad Chi
cago j tūkstančiai vaikų nuo 
14 iki 16 metų be užsiėmi
mo slimpinėja gatvėse. O 
pasak prof. Robert H. 
Gault, redaktoriaus laik
raščio The Criminal Law 
and Criminology, dykinėji
mas tokio amžiaus vaikų y- 
ra prielankiausias laikas pa
sileisti piktadarystės keliu. 
Jo prirodinėjimai yra intik- 
rinanti. Kad išgelbėjus vai
kus, patariama tokio am- 
žįąus vaikus, jei jie neturi

užsiėmimo, versti lankyti 
mokyklas. Netrukus valsti- 
jiniame senate bus svarsto
mas tas dalykas ir galima 
tikėtis kas nors pagerinan
čio bus įvykdinta.

Didelė vagystė lietuvių šei
mynoj.

Suteiksiu savo
Čiams žinią apie vieno mus
viengenčio nelaimę. Lai bus 
persergėjimas kiekvienam. 
Toki nelaimė gali patikti 
kiekvieną mus. Seredoj, bir
želio ketvirtoj dienoj, ant 
Town of Lake, So. Paulina 
gatvėje liko apvogtas Alek
sandra Stirbis. Apie pietus 
šeimininkė užrakinusi visas 
namų duris, išėjo su reika
lais pas seserį. Valandą pa
trukus, sugrįžo namo. Duris 
rado užrakytas. Bet inėju- 
si vidun, viską antraip ap
versta rado. Visur išriausta. 
Skrynių užraktai atplėšti. 
Pinigais pavogta arti $120. 
Laikyti pinigus namuose 
yra didis neatsargumas. 
Saugiausia pinigus laikyti 
banke. Banko kningučių va- 
gįs ir radę neima. Juk žino, 
kad nieko su ja negaus. O 
tik papulti gali.

Taigi iš kitų bėdų mo- 
kinkimės. Lai bus visiems 
šis atsitikimas pamoka. Ne
žinai, kur Vagilius tiko. La
bai paikas daiktas yra pirk- 
ties visokius brangius daik
tus : žiedus, laikrodėlius, 
braslėtus. Viena dėlto, 
kad niekams išleidi pinigus, 
o antra dėlto, kad tais daik
tais atkreipi į save va
gilių domą, kuris ir tykos 
paskui tavęs. Brangus daik
tai yra vyliai vagims.

J. M—lis

Vagiliauja.
Nesugaunamas drąsuolis 

vagiliauja mažose valgyk
lose nuo Halsted iki ežero, 
tarp 22 ir 31 gat. Pastaruoju 
du mėnesiu jis apvogė 15 
valgyklų. Pereitą nedėlią 
anksti iš ryto inėjo į vieną 
valgyklą, atkišo revolverį 
į savininką ir iš kasos išė
mė $5. Tą pat rytą lygiu bu
du kitoj valgykloj pavogė 
$27.

36-tos kuopos S. L. A. susi
rinkimas.

Praeitą nedėlią atsiliko 
36-tos kuopos S. L. A. mėne
sinis susirinkimas. Norėta 
svarstyti apie Prieglaudos 
namus, bet mažai narių te- 
atsilankė ir svarstymo ne
buvo. Prisirašė šeši nauji 
nariai.

Moterių daktaras.
Moterių daktaras 36-tos 

kuopos S. L. A. liko aprink
ta d-ras Susana Aldona 
Rutkiutė. Adresas 1976 Ca- 
nalport avė., vienas blokas 
į rytus nuo Halsted st. 
Tel. Canal 5025.

Nauja lietuviška aptieka.
Jokūbas Raslavičia ati

darė naują lietuvišką ap
tieka po No. 3308 So. Wal
lace st. Lietuviams pirki- 
kams visuomet išpuola pa
laikyti savo teisingus vien
genčius biznierius. Geras 
lietuvis tėvinainis visuomet 
suteiks saviškiams geriau
sią patarnavimą. P-nas J. 
Raslavičia yra teisingas, ge
ro velijąs žmogus. Pataria
ma jį palaikyti.

Neatsiliko susirinkimas.
Praeitą subatą turėjo at- 

sibut S. L. A. M. 1-mos kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinko apie 10 narių. 
Bet kadangi nei pirminin
kas, nei jo pagelbininkas

Iškilmingos vestuvės.
P-lė Pr. Bierzynskaitė, 

duktė gerai mums žinomo 
mus viengenčio bankininko, 
Antano Bierzynskio, ištekė
jo už Pr. Kybarto. Jaunave- 
dis dirba New City Savings 
banke. Šliubas labai iškil
mingai atsiliko šv. Kryžiaus 
bažnyčioj. Kun. A. Skripka 
sakė iškilmėms pritaikytą 
pamokslą. Vestuvėsna buvo 
susirinkę daug žymių asme
nų. Išviso apie 300. Tarp jų 
6 kunigai. Buvo prakalbų. 
Kun. A. Skripka savo kal
boj linkėjo kuogeriausios 
kloties jaunavedžiams. P- 
nas Hertmanavičius nurodi
nėjo jaunavedžio nuopelnus 
kaipo gero tautiečio. Galop 
p-nas St. Tananevičia savo 
trumpoj kalboj, sveikinda
mas ir linkėdamas gražaus 
sugyvenimo jaunavedžiams, 
įnešė prakilni! sumanymą 
tinkamai atžymėti šį pokylį 
—būtent padaryti mezlia
vą Tautos Namams Vilniu
je ir Saulės Namams Kau
ne. Visų buvo išreikštas pri
tarimas. Surinkta $31. Ši 
suma, perpus padalyta Tau
tos N. Vilniuje ir Saulės N. 
Kaune, liko inteikta banki
ninkui V. Milaševičiui pa
siųsti tam tikrosna vietos- 
na. Buvo gera muzika. Ves
tuvėse visų linksmintasi 
gražiai ir nuoširdžiai.

Jaunavedžiams velijama 
meilingo sugyvenimo.

Tananevicz Savings
I

BANK
Užsimušė lietuvis.

Praeitą! utarriinką, birže
lio 10 d., Petras Andriejaus- 
kas, dirbęs prie statomos 
lenkų bažnyčios, prie 
Throop gatvės (ant Bridge- 
porto), nukrito nuo 15 pė
dų augštumos ir paalsavęs 
dar apie 20 minutų, persis
kyrė su šiuo pasauliu. Gy
veno po No. 3358 Auburn 
avė. Paliko moterį su dviem 
vaikais, vienas 10 metų, ki
tas 2 metų. Prigulėjo prie 
Simano Daukanto dr-jos ir 
Carpenter unijos, iš pasta
rosios našlei bus išmokėta 
$200. Bus palaidotas suba
toj, birželio 14 d., šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis pa
ėjo iš Kauno .gub., Raseinių 
p., Kvėdarnos p.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 S. Morgan Si GhlGago, m
Nfclaikykit pin:gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j 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- 
deliok, daryk tai šiandie. <

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečlų

— Nekoki moteris L. Ri
chards mirdama pasakė: 
“Mirštu pilnai prisirengus 
ir užsiganėdinusi”. Dalykas 
tame, kad prieš pat jos mir
tį teismas sulyg jos norą 
paskyrė jos 13 metų sunui 
į globėjus giminaitį, o ne tė
vą. Ji buvo persiskyrusi su 
juo 1905 metais.

— Metodistų episkopalų 
kun. M. J. Magot, kuris už
praeitą nedėlią savo pamok
sle tvirtino, kad žmogus už
dirbąs $1 dienoje, negali but 
tikybinis, praeitą nedėlią 
gvildeno savo; pamoksle 
klausimą, ar gali žmogus bū
ti tikybinis uždirbąs $1.000 
dienoje. Sakė, kad jei jis 
tuos pinigus uždirba suktu 
budu, tai jau jis nėra tiky
binis. Jei žmogus pavelde  ja 
didžius turtus, tai jis yra 
pavojuj ištvirkti. Bet vis
gi nekurie uždirbantieji $1. 
000 dienoje esą tikybiniai 
žmonės.

*— Trijų metų vaikas po 
No. 2339 So. Sacramento 
boul. krito nuo trečiųjų lu
bų. Užsimušė ant vietos.

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

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

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 54.00 ir augščiau per vandeni
In Europa 52.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia- 
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis: 

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

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai vak.
Nedčl omis: nuo 9 vai. ryto iki 1 vąl. po pietų,
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