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Karas=išganymas Turkams.

Didis veziras nušautas.

Turkijos karo laivyno ad
mirolas Buck sako, kad ne
tekimas Europoje teritori
jų Turkijai atneša ne pra
gaištį, bet naudą. Jo toksai 
tvirtinimas nors keistas, bet 
pasirodo teisingas.

Turkai nekuomet negalė
jo suprasti ir sulygti su pa
muštų žmonių reikalais ir 
teisėmis. Kuomet jie užėmė 
Balkanų pusiausalį, jie te
nai nieku daugiau neužsiim- 
davo, kaip tik gyventojų 
smaugimu, persekiojimu ir 
visokios apsireiškusios pa? 
žangos naikinimu.

Turkas buvo tik naikinto
jas, gi pažangumo labui jie 
nieko nenuveikė. Santikiai 
Balkanuose paliko beveik 
tokie patįs, kokie gyvavo vi
duriniais amžiais, tik su tuo 
skirtumu, kad gal dar pa
liko aršesniais.

Pinigai ir energija aikvo- 
ta’ neišmintingai kovai, kuo
mi naudodavosi neišmintiit 
gi agitatoriai, gi liaudis, ku
ri turėjo padengti visas val
stybės išlaidas, nuo to labai 
daug kentėjo.

Balkanų pusiausalis buvo 
tiesiog kaulas Turkijos 
gerklėje ir to kaulo ji ne
mokėjo nei praryti, nei iš
spjauti.

Pamuštų gyventojų sunai
kinti noras suaikvodavo tur
kams visą ir taip nedaug di
delę energiją, tatai negalė
jo but kalbos ir apie pažan
gumą.

Iš to beviltiško padėjimo 
Turkiją išliuosavo dabarti
nis karas. Netekę turkai eu
ropinių teritorijų, galės ra
miau pagalvoti apie savo a- 
teitį. Rasės ir religijos nea
pykantos jiems dabar sker
sai kelią nestovės ir galės 
laisviau pamąstyti apie vie
nybę, naują atgimimą ir iš- 
bridimą iš nežinės letargo. 
Nebus religijinių nesutiki
mų, kadangi Mažoje Azijo
je Turkiją apgyvena išimti
nai muzn Įmanai.

Atsižadėję ant visados 
pajungti savo jungan Bal
kanų gyventojus ir prablai
vinti suteikta jiems pirtimi, 
turkai turės progą su visu 
atsidėjimu ir su didesne e- 
nergija darbuoties savo tė
vynėje, naudoties gamtos 
turtais, kokių tenai esama 
pilnai.

Ten esama žemėje plačių 
sluogsnių aukso, geležies, 
vario ir kitokių naugių. Kas 
lytisi žemės aliejaus, tai 
Mažoji Azija tame atžvilgyj 
esanti turtingesnė už bile 
vieną Europos kraštą. Be 
to, tenai randasi dideli plo
tai vaisingos žemės, kuri 
laukia tik sudrėkinimo, kad 
suteikus kuopuikiausius už
derėsimus.

Turkijos miestai neturi 
skolų, išėmus Konstantino
polį, kuris 1912 metais pa
skolino 5 milijonus dol., kas 
yra labai maža suma suly
ginus su miesto turtingumu. 
Viešoji Turkijos skola išne
šant! tik 10.000.000. dolerių.

Taigi matoma, kad nežiū
rint į karo nelaimes, Turki
jos finansiniai santikiai pa
siremia ant labai tvirtų pa
grindų, ir nors bus priver
sta užmokėti žymų atlygini
mą Balkanų valstybėlėms, 
visgi tas jai nebus didis 
sunkumas, kai kad kitiems 

tas galėtų išrodyti.

BALKANUOSE KARO 
NEBUSIĄ.

Europos didėsės valsty
bės deda visas savo pastan
gas, kad užkoneveikus.toles
nį karą Balkanuose ir su
laikius serbus su bulgarais 
nuo besikarščiavimo it ko
kius gaidžius. Iš Vienos 
Londonan praneša, kad val
stybių tos pastangos nepa
tiksiančios be vaikių. Ypa
tingai tam negeistinam ka
rui priešinasi Vokietija ir 
Rusija, šias gi paremianti 
Francija, kuri net paskel
bus, kad jei karas prasidė
siąs, tatai neduosianti kaip 
Serbijai, taip ir Bulgarijai 
paskolų.

Londone irgi tvirtai tiki
ma, kad Serbija su Bulgari
ja nesusipešianti. Būtent 
Serbija apreiškus, kad ji vi
suomet vengsianti bile ko
kios provokacijos iš Bulga
rijos pusės. Bet Serbija vis- 
vien griežtai reikalaujanti 
talkininkų traktato revizi
jos, kol dar nepaskelbta pa
imtų teritorijų aneksija.

Iš Vienos pareina žinia, 
kad Bulgarija sutikus nesu
tikimų reikalą pavesti tre
čiųjų teismui, taigi ją su 
Serbija turės sutaikinti ne 
kas kitas, kaip tik Rusija, 
kuri rūpinasi slavių taute
lių reikalais. Be to sakoma, 
kad tau dalykan asmeniš
kai įsimaišęs Rusijos caras 
ir pareikalavęs ne tik Bul
garijai su Serbija taikinties, 
bet ir savo armijas demobi
lizuoti. Sakoma, Bulgarija 
caro paklausius ir tokiuo 
budu įvyksianti santaika.

NAUJA EKSPEDICIJA 
PRIEŠ MOROSUS.

Iš Washin gtono rašoma, 
kad generolas brigadierius 
Pershing nusprendęs pa
rengti paskutinę ekspediciją 
priešai pusiau civilizuotus 
Filipinų salų gyventojus, 
vadinamus morosais, kurie 
nuolatos kelia maištus ir 
kaunasi su amerikoninių

Čia parodamas popežius, laiminantis nuo Vatikano balkono Amerikos maldi
ninkus po Savo pasveikimui.

kareivių būriais. Morosai 
apgyvena pietines archipela
go dalis. Tuo budu gen. Per
shing mano ant salų užtik
rinti visuotiną ramybę.

Tos ekspedicijos pienai 
jau pabaigta pirm kelių me
nesių ir viskas labai atsar
giai apgalvota ir sutaisyta. 
Norima morosus visiškai iš- 
ginkluotį.

Šiaurės archipelago dalyj. 
karinė valdybą gyventojus 
be jokio pasipriešinimo iš- 
ginklavo. Buvo tatai mano
ma, kad tas pat busią ir su 
puslaukiniais gyventojais 
ant salų Jolo ir Mindanao. 
Pasitikėta daug Jolo šaita
no intekmei ir buvo mano
ma, kad jis prigelbėsiąs į- 
vesti ramybe. Bet pasirodė, 
kad ramiu bildu negalima 
tų gyventojų sutvarkyti ir 
prisieina viskas veikti prie
varta. Todėl Suvienytų Val
stijų karo departamentas 
tą visą sutvarkymą pavedęs 
generolui Pershing, kuris, 
sakoma, pajėgsiąs nepaklus
nius gyventojus padaryti 
paklusniais. Ir su tuomi da
lyku norima suskubti, kol 
dar japonai ramiai užsilai
ko. '

ANTI-AMERIKONINIS 
SUSIRINKIMAS.

Iš Japonijos sostinės To
kio parėjo žinia, kad. taip 
vadinama tenaitinė“ Prieš- 
amerikoninės Jaunuome
nės” organizacija, nesenai 
buvo sušaukus susirinkimą, 
kurian tečiau nesusirinkta 
tiek publikos, kiek buvo ma
nyta.

Tame susirinkime pasa
kytos karinės kalbos prieš 
Suvienytas Valstijas. Kal
bėję į susirinkusiuosius pa- 
pr astie j i an ti am erikoniniai 
agitatoriai, bet ne valdžios 
atstovai. Labai aštriai už-

litikimuose 
>s, negali 
šaukta. —

puldinėta ir Japonijos už
sienio reikalų i ministeris, 
katras stengiasi ramiu bu
du susitaikinti su Suvieny
tomis Valstijom s Calif or
gijos reikalu į

“Tokiuose atsi 
nėra diplomatija 
but ramybės 
Amerikonų* pasiputimą ga
lima susiaurinti tik gink
lais”. ' . 5 ;

Ant galo pr i iinta rezoliu
cija, reikalaujanti, idant 
valdžia- tiiojaus. ’paskelbtų 
Suvienytoms Valstijoms ka
rą, kadangi Calif orni jos 
bilius pažemina visą japo
nų tautą, o tą pažeminimą 
tegalima nuplauti tik krau
ju Šį1 ■ ■

IRLANDIJOS' SAVITU- 

Anglijos parįamento že
mesniajame bute andai pri
imta antruoju Skaitymu į- 
statymai Irląndijos savitu
mui (autonomijai). Visokie 
įnešti pataisymai didžiuma 
balsų atmesta. •'

Balsavimo pasekmę suti
ko labai linksmai liberalai 
ir nacionalistai. Jei ir po 
trečiam skaitymui balsavi
mas bus pasekmingas, tada 
tasai bilius paliks tikruoju 
įstatymu. Nekurie reikalau
ją trečią skaitymą atidėti 
kitai parlamento sesijai, bet 
didžiumos norima tą dalyką 
pabaigti kuogreičiausiai.

Opozicijos vadai atvirai 
tvirtina, kad tasai Irlandi- 
jos savitumo įstatymas ga
lįs pagimdyti Irlandijoje 
naminį karą. Jie tvirtina, 
kad valdžia prisivysianti 
sau košės ir nesuspesianti 
konfiskuoti Irlandijon gabe
namų ginklų, kad paskui 
juos išmėginus į savitumo 
šalininkus.

PREMIERAS UŽPUL
TAS.

Kuomet Anglijos premie- 
ras Asquith andai pradėjęs 
kalbėti žemesniame parla
mento bute, nuo galerijos 
numesta maišiukas su mil
tais, kuris kritęs šalę kal
bančiojo ir plyšęs. Miltais 
apiberta šalę sėdintieji at
stovai.

Paskui žemyn pasipylėpo- 
peros korčiukės, gi jaunas 
vyras ant galerijos atsilie
pęs : “Emilia Davison kan
kinė!” Jaunas-vyrukas tuo- 
jaus nuo galerijos prašalin
ta, gi buto atstovai premje
rui išreiškę savo sąjausmą, 
kad maišiukas su miltais jo 
nepalytėjęs. Visiems nusira
minus, premjeras savo kal
bą pabaigė.

Londone areštuota žinoma 
aktorė Kitty Marion ir ka
riaujanti sufragistė Clara 
Geveen, kurios intariamos, 
buk norėjusios padegti pa- 
vilijoną ir tribūną ties ark
lių lenktynių pleciumi. Už 
jas pareikalauta $30.000 
kaucijos.

BULGARŲ SU SERBAIS 
SUSIRĖMIMAS.

Ir vėl andai bulgarų ka
riuomenė susirėmusi su ser
bų kariuomene arti mieste
lio Cokres, gulinčio 25 my
liomis nuo Serbijos sienos. 
Sakoma, tame susirėmime 
daug serbų galvas paguldę.

Kovos priežastis buvus 
vietovė Volodan, kurią Užė
mę bulgarai. Serbai many
dami kad, pasiremiant ant 
traktato su Bulgarija, toji 
vieta priguli jiems, pareika
lavo bulgarų armijos iš ten 
pasišalinti ir suteikė jiems 
išsikraustymui kelias die
nas. Kadangi bulgarai ne
paklausė, serbai metėsi ant
puoliu ant bulgarų. Gimė

Turkijos didis veziras ir 
podraug karo ministeris, 
Mahmoud Šefket-paša, bir
želio 11 dieną nužudytas 
Konstantinopolyj. Jį užpuo
lė du apsiginklavusiu revol
veriais žmogų, važiuojant 
jam automobiliumi į Didžio
sios Portos ramus. Turkų 
valdiškuose rateliuose tvir
tinama, kad veziras žuvęs 
nuo suokalbio, koks sureng
tas prieš jaunaturkius, ku
rie pagriebę valdžią į savo 
rankas.

Drauge su šefket-paša 
nušauta ir jo adjutantas, 
Ibraham-bei. Žmogžudžiai 
buvę civiliškai apsitaisę ir 
abudu pasprudę.

Mahmoud Šefket-paša tu
rėjo užėmęs didžio veziro 
arba premiero vietą nuo 
sausio 23 d. š. m., kuomet 
Kiamil-paša rezignavo, mi
rus Nazim-pašai, kurį nu
šovė jaunaturkiai Didžio
sios Portos rūmuose.

Šefket-paša buvo daug žy
mus asmuo Turkijoje ir pa- 

; .
kruvinas susirėmimas, ku
riame serbai apturėjo labai 
didelius nuostolius.

Rasi tasai nesusiprati
mas bus jau paskutinis, nes 
Londone tvirtinama 
santaikos įvykimą.

apie

sužeista. Tarpe 
esąs vienas po- 
Užimti apkasai 

buvę labai svar-

MOROSŲ “RAMINI
MAS”.

Manila. Suvienytų Vals
tijų kariuomenė po kruvinai 
kovai užėmus morosų apka
sus ties Bagsag ant salos 
Jolo. Morosams vadovavęs 
pats Jolo sultanas. Ameri
kinių pusėje 6 kareiviai už
mušta, 12 
sužeistųjų 
ručninkas. 
morosams 
bus.

Washingtone labai nusi
stebėta, kad Jolo sultanas 
kariaująs prieš amerikonus. 
Sakoma, tasai sultanas bu
vęs žadėjęs savo gyventojus 
nuraminti, o dabar jis pats 
juos vedąs kovon prieš ame
rikonus. Tuojaus mušta te
legramas ir paklausta gene
rolo Pershing, ar išteisybės 
sultanas sulaužęs lojališku- 
mą.

VEZIRO UŽMUŠĖJAI A- 
REŠTUOTA.

Kaipo nužiūrėti prigulė
jime suokalbyj, kurio auka 
krito ant Konstantinopo- 
liaus gatvių Turkijos didis 
veziras Šefket-paša, suimta 
generolas Hadži Nazim-pa- 
ša ir gen. Salih-paša. Tuo
jaus abudu pavesta tardy
tojams.

Nužudyto Šefket-pašos la
voną jaunaturkiai iškilmin
gai palaidojo ant, taip vadi
namos, “laisvos kalvos” ša
lia Konstantinopolio. Tai 
vieta, kur žuvo daug jauna
turkių kovoje su sen a tu r- 
kiais prašalinant nuo sosto binti prie amerikonų

garsėjęs kaipo politikas ir 
strategikas. Kuomet Turki
joje prasidėjo jaunaturkių 
judėjimas, jis prisišliejo 
prie pastarųjų.

1909 metais, jaunaturkių 
sukeltos revoliucijos metu, 
Šefket-paša paliko jauna
turkių vadu ir numetė nuo 
sosto su lianą Abdul Hami
dą II, kurio vieton pakvietė 
Mahmedą, dabartinį sulta
na. Gimus revoliucijai, Šef
ket-paša buvo komendantu 
Turkijos armijos 3-čiojo 
korpuso, Salonikuose.

Su gen. Husni pagelba, 
Šefket-paša sumobilizavo 
50.000 armijos ir pasileido 
sii ana ant Konstantinopo
lio, kurį be sunkenybės pa
ėmė į savo rankas.

Pasibaigus revoliucijai, 
jis paskirta karo ministerių, 
bet 1910 metais pasitrau
kė iš užimamos vietos. Pa
galiau, šių metų pradžioje 
išnaujo pakviesta į vežinus, 
žuvus Nazim-pašai.

sultana Abdul Hamidą.
Didžiu vežini paskirta 

Said Halim-paša.

Autokratas. Kaip žino
ma, nesenai rezignavo Ven
grijos kabinetas su premie- 
ru Lukacs. Austrijos impe
ratorius premieru paskyrė 
Vengrijos seimo pirmininką 
Tisą ir liepė jam suorgani
zuoti kalbinėtą. Tiša yra 
vienas atžagareiviausių 
gaivalų ir tikras kvaugeris. 
Jis nesibijo nei jokių pasi
kėsinimų ir savo priešinin
kus parlamente smaugia 
kaip koks kraugeris. Taigi 
tokiam nevidonui paveda
ma ministerių kabinetas. 
Matyt, ir Austrijos impera
torius dar nepametęs krau- 
geringos gįslos, jei Vengri
jos gyventojams gailisi 
laisvės. O tečiau jis “mal
dingas” senis.

Nelaimė upėje. Rusijos 
mieste Viatka ant upės 
nesenai buvo baisus atsitiki
mas: pervirto garinis per
važas, gabenantis daugiau 
50 asmenų ir visi nuskendę. 
Ant upės krašto gimė įnir
timas prieš valdžią, kuri 
neprižiuro tokių dalykų, 
paskui gyventojai užpuolę 
policiją. Daug žmonių su
žeista ir areštuota. Tai vis 
vaisiai caro bei nu valdymo.

Areštuotas garlaivis. Ne
senai vienan uždarytai! Ja
ponijos uostau įplaukęs a- 
merikoninis garlaivis “Co
lumbia”, prigulintis New 
Yorko garlaivių kliubui. Ja
ponai tuojaus uždėjo ant 
garlaivio areštą ir dabar 
tvirtina, kad tasai garlai
vis įžeidęs japonus, įplauk
damas uždraustan uostau. 
Matyt, nors tuo budu no
rėtųsi japonams prisika-
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| Žinios iš Lietuvos. '

RYTIEČIŲ GIMNAZI
JOS.

Šiemet žmonių švietimo 
ministerija žada nuo rudens 
atidaryti dvi nauji gimna- 
ziji Vilniaus gubernijoj. 
Viena jų bus Švenčionyse, 
antra — Lydoje. Svarbus 
tai ir labai pageidaujamas 
atsitikimas rytiečiams lie
tuviams. Ligšiol rytiečiai 
lietuviai būdavo visai ki
tokiame padėjime. ' Kuo
met kauniškiai ir suval
kiečiai jau nuo seno turėjo 
valstybines vidurines mo
kyklas Marijampolėj, Šiau
liuose, Panevėžyje, Palan
goje ir kitur ir daug pi
gesniu budu galėdavo ten 
patalpinti savo vaikus, lie
tuviams rytiečiams kelias 
mokslui ingyti ligšiol bū
davo kaip ir užkirstas. Jei 
nori savo sunui duoti ap
švietimą, jei trokšti jam 
geresnės ateities, vežk jį 
Vilniun, dideliai! miestan, 
kur pragyvenimas yra 
brangus, kur gyventojų, o 
podraug ir besimokinančių 
vaikų skaičius yra didelis, 
ir sunku sodiečiams su jais 
eiti rungčiomis, kadangi, 
norint įstoti į Vilniaus val
stybines gimnazijas, reikia 
būti gerai prisiruošusiam 
ir turėti nemaža apsukru
mo. Sunku todėl būdavo 
musų sodiečių vaikams, ne-, 
pratusioms ir . nemačiu
siems platesnio gyvenimo, 
išlaikyti rungčias su dva

rininkų, valdininkų ir pra- 
lobusių miestelėnų vaikais. 
Šie pastarieji todėl ir užim
davo paprastai visas vietas 
Vilniaus vidurinėse valsty
bės mokyklose. O kadangi 
tu luomų lietuvių mes dar 
mažai turime, tai ir moki
nių lietuvių skaičius Vil
niaus valstybes gimnazijo
se ir realinėje mokykloje 
labai mažas. Šiandien pir
mojoje, antroje vyrų gim
nazijoje, ir realinėje moky
kloje lietuvių mokinių iš
viso vargu ar priskaitysi- 
me ligi penkiolikos. Bet ir 
tie lietuviai daugiausia y- 
ra kilę iš Kauno ir Suval
kų gubernijos. Juos par
traukė Vilniun apsigyve
nusieji čia apšviestesni gi
minės, paėmė savo globon 
ir tokiu budu palengvino 
jiems įstoti į mokyklas, ar
ba, tariant kitaip, padarė 
tai, ko jie patįs arba jų tė
vai sodiečiai nebūtų galėję 
padaryti. Šiektiek daugėliau 
lietuvių rasis privatinėse 
vyrų ir mergaičių gimnazi
jose, kurių čia Vilniuje y- 
ra nemaža, bet mokslas ten 
brangiau apmokamas, ir 
todėl tų rųšių mokyklos so
diečiams mažiau teprieina- 
mos. Taigi suprantama, 
kodėl Vilniaus gubernijos 
lietuvių mokinių skaičius 
šiandien yra labai ir labai 
mažas. Lietuvis rytietis 
ligšiol ieškodavo mokslo 
miesto mokyklose, arba iš

šalies mokindavusi čia-pat 
Vilniuje, kad išlaikius ap- 
tiekos mokinio kvotimus ir 
įstojus į Vilniaus kunigų 
seminarijų. Bet taip besi
mokindamas ir įvairių po
nių bei lenkų draugijų glo
biamas nė nepasi j ūždavo 
pats virtęs lenku.

Dabar gi, atsidarius nau
joms gimnazijoms, sąlygos 
ingyti mokslui - bus • jau 
daug lengvesnės.- Neberei
kės rytiečiui lietuviui būti
nai siekti Vilniaus. Jis tu
rės valstybines gimnazijas 
daug arčiau ir daug piges
niuose miestuose. Vilniaus 
ir Švenčionių apskričių lie
tuviams tinkamiausia gim
nazija bus Švenčionyse, 
Trakų gi ir Lydos — Ly
doje. Jos turės atstoti tai, 
ką kauniškiams ir suval
kiečiams atstodavo Šiau
liai, Palanga, Panevėžys, 
Marijampolė ir kiti mies
tai, kuriuose yra valstybi
nės vidurinės mokyklos. Ir 
jaigu šiandien mes turime 
jau apsčiai Kauno ir Suval
kų gubernijų -lietuvių in
teligentų, tai vis tik ačiū 
toms gimnazijoms. Veikiai 
susilauksime ir trytuose 
vietos lietuvių inteligentų, 
jei tik rytiečiai lietuviai 
pasinaudos teikiama jiems 
dabar proga ir pradės siųs
ti savo vaikus į tas naujas 
gimnazijas.

Tiesa, rytiečiai lietuviai 
yra daug bėdinesni ir daug 
vargingiau gyvena, negu 
kauniškiai ir suvalkiečiai. 
Reikėtų todėl bijoties, kad 
jie neturės tiek išteklių ir 
neišgalės duoti tiek pinigų,

kiek įstengdavo dumi savo 
vaikams, kitų vietų lietu-

Visai Dykai!
Lalkrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertes 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

I 

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 užsisu
kamiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

viai. Bet, prisižiūrėjus ar
čiau, baįlė toji nėra pama
tuota. Įjąkąkdavo juk lė
šų jiem^f mokinties iš ša
lies, arb^. miesto mokyklo
se. Vieną-kitą sušelps ir 
musų visuomenė, jei tik 
pamatys, kad yra kas šelp
tina. Mano nuomone, daug 
svarbesnė yra antra bailė, 
būtent bailė del lietuvių ne
rangumo. Visi mes žinome, 
kad lietuvis ne taip jau 
greitas yra žengti naujais, 
dar neišbandytais takais. 
Taigi ir čia jis pamanys, 
kad tos mokyklos steigia
mos ponams, o ne jų varg
šų vaikams, kad jiems į tas 
mokyklas nėra nė ko lįsti. 
Taip kadai tai manydavo 
ir kauniškiai ir reikėjo iš 
šalies nemaža pasidarbuo
ti, kad inkalbėjus valstietį 
mokinti savo sūnų. Tik kai 
valstietis, inkalbėtas savo 
klebono, apšvietesnio gimi
nės ar kaimyno, išdrįso iš
vežti savo sūnų gimnazijon 
ir susilaukė pagalios iš jo 
kunigo, daktaro ar šiaip
jau apšviestesnio žmogaus, 
tik tada jis nusikratė tos 
bailės ir šiandien jau siun
čia į gimnazijas ne tik savo 
sūnų, bet pradeda mokinti 
ir dukterį. Tas pats bus ir 
Vilniaus gubernijoje. Ir čia 
išpradžios reikės paragini
mų ir drąsinimų. Padaryti 
tai turi ;musų šviesesnioji 
visuomenė. Daug šiame at
vejyje gali padėti rytiečio 
apsišvietę, giminės ir ypač 
parapijų klebonai. Jie tai 
pažįsta savo parapijoms ir 
jų vaikus ir jie galėtų savo 
apylinkėje nužiūrėti tinka- 
mesnius [Vaikus ir paragin
ti jų tėvus, kad tie vežtų 
juos į naujas gimnazijas. 
Reikia tai pradėti daryti 
tuojau neatidėliojant. Nors 
dar klausimas dėl tų gim
nazijų atidarymo nėra ga
lutinai išrištas, bet nebėra 
ir jokios abejonės, kad tos 
gimnazijos nuo rudens bū
tinai pradės veikti, nes jau 
skiriami joms ir direktoriai. 
Laiko todėl lig įstojamųjų 
kvotimų beliko tik apie tris 
mėnesius, bet pakaks jo, 
kad tiems, kurie turi jau 
šiokį tokį pamatą, prisiruo- 
šus galutinai. Paprastai 
naujai steigiamon moky
klon įstoti esti lengviau, 
negu tokion, apie kurią jau 
visi žino. Labai dažnai at
sitinka, kad kandidatų su
važiuoja neperdaug, taigi 
nėra tokių didelių rungčių, 
o kai-kada ir į metus ne
atsižvelgiama taip, kaip to 
reikalauja patįs įstatymai.

Taigi, kam rupi šisai 
klausimas, kam rupi rytie
čių lietuvių švietimas ir 
tautinis kėlimas, tepasidar- 
buoja, teparagina žmones, 
kad jie pasinaudotų teikia
ma jiems dabar proga. Tik 
reikia pfadėti tuojau, ne
gaišuojant, nes brangi yra 
kiekviena diena. O.

IEŠKO KUNIGO.
[Vilniaus vyskupijos val-

dytojo prašyman Gardino 
gubernatorius įsakė ieškoti, 
kun. Jaroslavą Rosinskį, 
buvusį Aglonės kamendo- 
rių, kuris, būdamas nesvei
ko proto, pabėgo iš Gardi
no vienuolyno. Kun. Rosins- 
kiui 30 metų.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

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

KUNIGO BYLA.
Šiomis' dienomis Bobrui- 

sko mieste išvažiuojamoji 
Minsko teismo, rūmų sesija 
svarstė buvusiojo Novomi- 
šų klebono (Naugardėlio 
ap.). kun. Ganičo bylą. Jis 
buvo kaltinamas, kad pa
krikštijęs sulig katalikų ti
kėjimo apeigų motinos-ka- 
talikės, bet stačiatikio tėvo 
vaiką ir parašęs neteisingą 
metriką. Teismas nuteisė 
kun. Ganičą 10-čiai mėne-

SKUODAS.
Telš, apskr.

Čia gegužės 1 dieną iš 
nakties atsirado visur pil
na primėtyta latvių kalba 
atsišaukimų į sodžiaus ir 
miestelių darbininkus tą 
dieną švęsti, visur griežtai 
ir smarkiai apSeinant su 
ūkininkais bei kitais darb
daviais. Sujudo visur poli- 
cistai pėsti ir raiti prokla
macijų draskytų. Nebuvo 
niekur nei kryžiaus nei 
stulpo, kur nebūtų buvęs 
popierius prilipytas, net 
katalikų bažnyčios švento
riuje, stočių koplytėlės ir 
tos pasipuošė latvių pro
klamacijomis. Indomu, ką 
tųjų popierių lipyto jai no
rėjo pasiekti, lipydami sa
vo atsišaukimus prie kata
likų bažnyčios, kur latviai 
nevaikščioja ?

D. Treigys.

DVASININKŲ BYLA.
Šiomis dienomis Vilniaus 

teismo rūmai svarstė stačia
tikių dvasininko Palevi- 
čiaus bylą. Palevičius kal
tinamas buvo, kad apšmei
žęs kun. Jasienskį, praneš
damas neteisingą žinią, jog 
kun. Jasienskis, norėdamas 
išvengti teismo, tyčia apsi
metęs ligoniu. Teismas dva
sininką Palevičių nuteisė už 
šmeižimą 7 dienoms kalė
jimo.

KOVA SU MĖSOS PA
BRANGIMU.

Paskutiniais laikais Vil
niuje tiesiai nebegalima mė
sos prisipirkti, ypač jautie
nos, taip pabrango. Dėlto 
andai miesto durnoje buvo 
susirinkęs tam tikras komi
sijos posėdis apsvarstyti 
budus, kaip kovoti su mė
sos pabrangimu. Posėdin 
buvo pakviesti kelioliką 
mėsos savininkų krikščio
nių ir žydų. Iš pasikalbėji
mų paaiškėjo, kad kainas 
mėsai keliąs kelių žmonių 
mėsos sindikatas, iš kurio 
rankų visi Vilniaus mėsi
ninkai gauną mėsą. Nutar
ta padaryti tam sindikatui 
konkurenciją. Konkurenci
jai išlaikyti reikią kdkių 
30.000 rub. Kadangi mies
tui tiek pinigų nesunku 
gauti, tai ir nutarta, kad 
miestas stotų tam sindika
tui konkurencijai.

LIEPOJUS.
Sekmadienio vakarą, ge

gužės 5 d., apleido Liepojų 
lietuvių mylimas kunigas J. 
Melys. Gerb. kun. Melys 
buVo labai prieinamas pras
čiokėliams - darbininkams 
žmogus, susipratęs lietuvis 
ir pasižymėdavo savo pra
kalbomis, ypač per Liet. 
Šelp. Draugijos susirinki
mus, žadindamas lietuvius 
iš tautinio miego. Be to, jis 
visada dalyvaudavo lietu
vių draugijos vakaruose, 
skaitė lietuviams paskaitas 
apie “Tautybę ir tikybą” 
ir t. t.

Kun. Melys išvažiavo 1 
Žeimelio filiją. Dieve jam 
padėk gerai darbuoties baž
nyčios ir tėvynės labui ir

DARBAS — TIKRIAU
SIAS PINIGAS.

Vienoj šeimynoj numi
rus neturtingam tėvui, du 
broliai, Petras ir Andrius, 
kad palaikius savo gyve
nimą, priversti buvo eiti 
svietan uždarbiauti.

Vyresnysis brolis, Pe
tras, neatsitraukdamas toli 
nuo savo gimtinio namelio, 
rūpinosi kuogreičiausiai 
susirasti bent kokį kad ir 
sunkų darbą: rūpestingai 
atlikdavo savo pareigas, 
taupydavo skatiką ir ilgai 
netrukus tiek jo susitaupė, 
kad galėjo nusipirkti skly
pelį žemės ir aprūpint sa
vo reikalus.

Jaunesnis gi brolis, An
drius, suvis kitaip pasiel
gė. Girdėdamas kitus pa
sakojant apie aukso kasy
klas tolimose šalyse, nu
plaukė tuojaus už jūrių 
vandenėlių, ir nuėjo į kal
nus aukso ieškoti. Surado 
pagalios ir laukiamą tur
tą, bet tuščiose vietose, to
li nuo žmonių, kur auksas 
menkai kainuoja, ir per tai 
turėjo nukęsti daug vargo 
ir bado. “Reikia grįžti į 
savo šalį, kur galėsiu tin
kamai savo turtus sunau
doti” — taip galvojo jisai 
vieną kartą sugrįžęs iš 
darbo. Pasirengė kelio
nėn; bet pakol pargrįžo tė
vynėn, visas savo auksines 
smiltis, kurių turėjo beveik 
pilnutėlį maišelį, priverk
tas buvo išparduoti. Pa
galios suradęs pas pasitu
rintį savo brolį prieglaudą, 
Suprato ir pripažino, kad 
darbas tėvynėje yra teisin
giausias ir tikriausias žmo
gaus turtas.

Abušis.

, ■ "i.

Jo Apveizdai pasiduosiu, 
Jam tarnausiu, pasiguosiu. 
Diev’s sustiprįs mano va

lią, 
Ves į šviesų laimės kelią, 
Ir aš nieko nebijosiu,

Kai tik Dievui atsiduosiu.

PONAS IR BEŽDŽIONĖ.
Vienas ponas apsirgo pa- 

žandėms ir negalėjo kalbė
ti. Tarnai, matydami po
ną pavojingoj ligoj ir nesiti
kėdami išgijimo, tempė ir 
nešė iš kambario visokius 
pono daiktus. Tai visą ma
tė ir ponas, bet gerklei už
kimus, negalėjo nei žodžio 
ištarti. Tam kambary buvo 
ir beždžionė. Beždžione, ži
noma, stengiasi visame ka
me žmones pamėgdžioti. 
Tuoj bematant griebia nuo 
kėdės pono kelnes ir tem
pia per duris. Ponas, tai 
matydamas, negalėjo iškę
sti nesijuokęs; garsiai su
kvatojo, taip kad net truko 
gerklės pažandės, ir po ke
lių dienų visiškai pasitaisė. 
Tarnus, kurie vogė sergan
čio pono daiktus, atstatė 
nuo vietos, o beždžionę la
bai mylėjo ir laikė, kaipo 
išgelbėtoją nuo mirties.

Abušis.

sių ir 20-čiai dienų tvirtu
mom Kol-kas kun. Ganičą 
paliuosavo uždėjus 1.000 
rublių užstato;

naujoje vietoje!
Liepojieęiai:

P. Klimba, V. Žiemelis, 
K. Sipkus ir kita

VAIKAS IR VYTURYS. 
Vaikas.

Kur gi lėksi, vyturėli? 
Vyturys.

Rinkti šapų į guštelę. 
Vaikas.

O kai guštą sutaisysi? 
Vyturys.

Klausi, ką tada darysiu?
Linksmai kelsiuos į augš- 

. tybę 
Prie saulutės į šviesybę 
Ir padėkos aš dainelę 
Siųsiu Dievui Visagaliui, 
Už jo globą maloningą, 
Už likimą man laimingą.

Vaikas.
Ir aš klaupsiu prieš Augš- 

čiausią, 
Siųsiu maldą Jam karščiau

sią!

STEBUKLINGOJI ŠALIS.
Atlantiko vandenyne, 

kuriuo lietuviai į Ameriką 
važiuoja, yra Islandijos sa
la, Islandija — tai stebu
klinga šalis. Visoje šalyje 
nėra nei vieno kalėjimo. 
Per tūkstantį metų Islan
dijoje tik du kartu ištiko 
vagystė. Abu vagiu teis
mas išteisino, nes jie buvo 
labai neturtingu. Laiminga 
butų Lietuva, jei nors kiek 
butų panaši.

Svirno Žvyne,

MĮSLĮS.
I.

Manyje nėra gyvenimo, 
bet aš daugelį pergyvenu; 
neturiu aš krutinės, bet 
mano balsas skardus; nors 
aš nieko negirdžiu, vienok 
pas mane yra savotiškos 
ausįs; pas mane nėra ger
klės, bet vis tai yra liežu
vis.

II.
Aš ne gėlelė, bet iš gė

lėlių,
Aš ne lapelis, bet iš la

pelių.
ni.

Kokie akmenįs visų rei
kalingiausi?

“Š.”

IŠ “VILIJOS” BENDRO
VĖS.

Balandžio 17 d. įvyko vi
suotinis “Vilijos” pilnųjų 
narių ir pajininkų susirin
kimas, kuris priėmė ir pat
virtino pereitų metų balan
są, taip-pat patvirtino ir 
1913 metams išlaidų sąma
tą. 1912 metais “Vilija” 
turėjo 4791 rb. 31 kap. gry
no pelno, kurį susirinkimas 
šiaip paskyrė padalyti: 10% 
paskirti tarnaujantiems do
vanų, 100 rub. lygiomis da
limis paaukoti Lietuvių 
Mokslo, Lietuvių Dailės ir 
“Saulės” draugijoms ir 
“Žagrės” steigiamajai Gi
žuose ūkio mokyklai, liku
sį gi pelną duoti nariams 
kaipo dividendą už indėtąjį 
kapitalą proporci jonuliai 
kiekvieno įnašai. Pridera-

dinti ir išplatinti iliustruota 
populeriškai parašyta kny
gelė apie “Viliją” ir jos 
fabrikaciją.

GAISRAS.
Balandžio 25 d. Jokūbai

čių kaime (Eržvilko vai. 
Ras. pav.) ištiko gaisras 
Sudegė vieno ūkininko dar
žinė ir tvartai, kito pirkia, 
svirnas ir tvartai. Gyvulius 
pasisekė išgelbėti, kitko iš
gelbėta mažai, nes buvo tur
gaus diena, šeimininkai bu
vo išvažiavę Jurbarkan. 
Priežastimi ugnies buvę 
pypkiai (piemenukas pade
gęs). \ 2777*

VILKAVIŠKIS.
Iš 4 į 5 gegužės n. st. iš 

vietinės katalikų bažnyčios 
pavogė kupką su komuni

masai kiekvienam dividen
das bus išmokėtas nuo lie
pos mėnesio pradedant.

Be to, nutarta išspauz-

jomis ir kryžiumi, kuris 
vadinasi “Medis Kryžiaus 
Kristaus”. Katilėlis,
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Balsavimo teisė moterims.
Springfield, Ill. Birželio 

11 d. Illinois valstijos at
stovų rūmas balsais 83 prieš 
58 suteikė moterims balsa
vimo teisę. Senatas taip-gi 
perleido tą bilių. Dabar lau
kiama tik gubernatoriaus 
pa sir a šy mo. Gubernatorius 
sako pasirašysiąs, jei nera
siąs tą bilių priešingu kon
stitucijai. Galima tikėti, gu
bernatorius pasirašys. Šis 

' įstatymas nesuteikia dar 
pilnos balsavimo teisės. Jos 
galės balsuoti prezidento, 
majorų, aldermanų, teisėjų 
rinkimuose. Bet negalės bal
suoti gubernatoriaus, lieut. 
gubernatoriaus, valstijos u- 
rėdninkų, legislatures sąna
rių, atstovų ir senatorių rin
kimuose. Tuose rinkimuose 
jos negali balsuoti, nes tai 
butų priešinga šalies kon
stitucijai. Taigi Suvienytų 
Valstijų kongresas ir sena
tas turi įvykdinti konstituci
jos pataisymą.

Todėl, jei gubernatorius 
pasirašys po bilium, tai Il
linois bus dešimta valstija, 
kur moteris balsuoja. Mote- 
rįs balsuoja sekančiose val
stijose: California, Washin
gton, Oregon, Wyoming, I- 
daho, Utah, Arizona, Colo
rado ir Kansas.

Balsai sulyg partijų skir
stosi sekančiu budu: už bal
savo 32 republikonai, 24 de
mokratai, 24 progresistai ir
3 socialistai. Prieš — 14 re- 
publikonų, 47 demokratai. 
Nebuvo atėję ir nebalsavo
4 republikonai ir 1 progre- 
sistas. Moteris baisiai nusi
džiaugė tokiu nubalsavimu. 
Pakėlė iškilmingą puotą, 
kurion telegrafu kvietė pre
zidentą, Bryaną, Taftą ir 
Rooseveltą.

Šunes gaudo žmogžudį.
Galesburg, Ill. Naktį, a- 

J)ie 1:30 valandą, per atida
rytą langą įlindo nežinomas 
žmogus į kambarį žymaus 
smuikininko Chas A. Lin- 
doft dukters. Pabudus mer
gaitė ir pajutus svetimą 
žmogų kambaryj sukliko, 
nors nepažįstamasis liepė 
jai tylėti. Tėvas, miegojęs 
gretimame kambaryj, puolė 
pagelbon. Piktadarys šovė į 
Lindoft tris kartus ir pada
rė jam galą. Pats tuoj pabė
go. Kadangi pas Lindoft 
rasta gera suma pinigų ir 
brangus laikrodėlis, tai ma
noma, kad piktadarys nėra 
vagilius. Ant piktadario pė
dų liko užstatyti šunes, ku
rie policijos prie to yra iš
lavinti.

Lindoftui 45 metai. Pali
ko sūnų ir dukterį.

Šunes-gi, pagavę pėdas, 
pasileido jomis; policija 
jiems įdurmu. Atsivijo į A- 
bingdon, III. Apsistojo prie 
nužudytojo brolio namų. 
Taigi jis ir liko suareštuo
tas.

Laikraščių įstatymas.
Washington. Suvienytų 

Valstijų Supreme Court pa
tvirtino taip vadinamą 
newspaper publicity law, 
kuris buvo išleistas perei
tais metais. Šis įstatymas 
reikalauja, kad kiekvienas 
šioj šalyj laikraštis kas pus
metis generaliam krasos 
viršininkui ir vietos krasos 
viršininkui po 
paduotų 
torių, _ 
vininkų, 

. b odd holder ių, o dienraščiai

vardus 
leidėjų, 
stockholderių

prisiega 
redak- 

sa- 
ir

turi paduoti ėmėjų skaičių. 
Tokis pranešimas turi būti 
laikraštyj pagarsintas. Ne
suteikusieji tokio praneši
mo laikraščiai, nesinaudos 
krasos privilegijomis. Tokie 
laikraščiai negalės but siun
čiami, kaipo second-class 
matter. Didelė dauguma 
laikraščiu, būtent apie 88% 
nieko neturi prieš tai. Kiti- 
gi urzgia. Girdi, cenzūrą no
rį įvesti.

Šalčiai.
Washington. Pranešama, 

kad birželio 7 ir 8 dienose, 
nekurtose valstijose buvo 
šalčiai, kokių tuo metu se
nai jau buvo buvę. Ypač nu
kentėjo Vermont, vidurys 
valstijos New York, New 
England, Pennsylvania, O- 
hio, Michigan ir Wisconsin. 
Nekuriose Michigan valsti
jos dalyse daug blėdies šal
tis pridaręs. Nukentėjo ja
vai ir vaisiai. Temperatūra 
buvo nupuolusi iki 40 laip
sniu. Apskrityj Kalamazoo 
šateliai ir salotos visai pa
šalo. Bulvės ir-gi nemažai 
pagadytos. Kent apskrityj 
skaudžiai nukentėjo kor
ijai, tomėtės, salotos ir ki
tos daržovės ir javai.

pulk.
kuris

Astoro milijonai paskirsty
ti.

New York. Turtas 
John Jacob Astoro, 
nuskendo su Titanic, 
oficialio aprokavimo siekia 
$88.000.000. Iš tu Vincent 
Astorui tenka $68.964.499, 
Madeline Farce Astorienei 
$7.678.896, Murill Astorui 
■$2.922.672.

Prieš moterių balsavimo 
teisę.

Aurora, III. Kuomet val- 
stijinis senatas perleido bi
lių, suteikiantį balsavimo 
teise moterims, tai tieku- 
riuose miestuose prasidėjo 
judėjimas ir rinkimas para
šų po prašymu gubernato
riui vetuoti bilių.

Nulinčiavo.
Anadarko, Okla. Juodu

kas Denny Simmons, užpuo
lęs ir nužudęs mergaitę, bu
vo uždarytas kalėjimam 
Tuomet intužusi go veda į- 
sibriovė į kalėjimą, paėmė 
piktadarį ir, išsivedus lau
kan, apvilko drabužiais, su 
kerosimi aplaistytais. Pas
kui pakabino į medį, palei
do į kūną kelintą kulipkų ir 
padegė drabužius.

Ginasi.
Charleston, W. Va. Prieš 

tyrinėjimo komisiją stojo 
ex-gubernatorius Glasscock, 
kuris buvęs didžiausias visų 
kalnakasių riaušių kaltinin
kas. Teisinasi, kad kitokio 
išėjimo nebuvę, kaip tik 
griebtis ginklo, kad numal
šinus intužusius kalnaka
sius.

Juodukai priešinasi čiepiji- 
mui.

Washington. Negrų bap
tistų bažnyčioj patėmyta 
sergančių raupais. Buvo 
pašaukti keturi gydytojai 
visus įčiepyti bažnyčioje e- 
sančius negrus. Su dideliu 
sunkumu 10 policiantų ga
lėjo užlaikyti tvarką. Apie 
100 asmenų buvo įčiepyta. 
Apie 12 jų sugebėjo išspruk
ti per langus. Dabar polici
ja ieško pabėgėlių.

Konfiskavo deimantus.
New York. Boruch Levi- 

tansky, Chicagos jubilierius, 
atsivežęs $1.000 vertes dei
mantų ir, nenorėdamas už 
juos mokėti muito, paslėpė 
juos. Muitininkams pasakė, 
turįs prekių už $800. Kuo- 
met-gi jį apžiurėjo ir apkra- 
tė, tai rado tuos jo deiman
tus. Nors tvirtino, kad esą 
del savo asmeniško panau
dojimo, vienok muitininkai 
konfiskavo juos.

Straikininkų riaušės.
Ipswich, Mass. Jau septy

nios savaitės, kai straikuo- 
ja. strėplinių prekių dirbtu
vės darbininkai. Straikas 
vedamas J. W. W. organi
zacijos. Straiklaužių buvo 
apie 500. Nesenai pikietnin- 
kai, -einant straiklaužiams 
iš dirbtuvių, sumanė iškelti 
demonstraciją prieš juos. 
Kilo riaušės. Viena moteris 
liko nušauta, keturi vyrai 
ir dvi moterį kulipkomis su
žeisti. Daugeliui žmonių ir 
policiantų pataikyta plytga
liais. Penkiolika asmenų, 
tarp jų vadovai I. W. W. 
organizacijos, suareštuota. 
Riaušės tęsėsi vos 5 minu- 
tas.

Prasidėjo.
Charleston, W. Va. Kal

nakasių straiko dalykų tyri
nėjimai jau prasidėjo. Ta 
atlieka du senatorių — Bo
rah ir Swanson. Prieš juos 
turės stoti ex-gubernatorius 
Glasscock ir dabartinis gub. 
Hatfield.

Policijos viršininkų susiva
žiavimas.

Washington. Atsiliko su
sivažiavimas policijos virši
ninku. In domi buvo prakal
ba atstovo iš Missouri Bor
land. Pasak jo, prie pikta
darysčių platinimosi daug 
prisideda tinginiai turtin
gieji. Jie savo lėbavimu ve
dą mažiau turtingus žmones 
į pagundą. Apsikrovę tur
tingieji visokiomis gėrybė
mis ir perteklium, kelią pa
vydą pas mažiau turtingus. 
Tai-gi neturtingieji ir grie- 
biąsis visokiu būdų praturtė
jimui, kad ingijus gėrybes, 
kokiomis turtuoliai naudo
jasi.

Išplaukė.
New York. 300 žymių A- 

merikos inžinierių išplaukė 
Victoria Louise garlaiviu į 
Vokietiją. Aplankysią įvai
rius Vokietijos miestus, kad 
susipažinti su inžinierystės 
pažanga Vokietijoj.

Kapelionų susivažiavimas.
Washington. Susivažiavo 

Suvienytų Valstijų kariuo
menės ir laivyno katalikai 
kapelionai. Savo susirinki
mus atlieka katalikų univer
sitete.

eks-
Ekspliozija.

Racine, Wis. Baisi 
pliozija ant garlaivio. Spro
go garinis katilas. Žuvo pen
ki žmonės ir virš 12 sunkiai 
sužeista, nekurie mirtinai. 
Viršutinė garlaivio dalis iš
lėkė apie 100 pėdų oran. 
Tuoj po ekspliozijos garlai
vis užsidegė! Žmonės, kad 
nesudegus, šoko vandenin. 
Pasiskubinta su pagelba. 
Ugnis pleškėjo apie porą va
landų. Viduj veik viskas, kas 
buvo medinio, sudegė. Gar
laivis buvo anglių prikrau
tas. Ant jo buvo 25 žmonės.

Kviečia Rooseveltą.
New York. Pulk. Theo

dore Roosevelt .kviečiamas 

už lektorių į Buėnb^ Aires, 
Argentinos respųjjliikos sos
tinę. Kviečia privatiniai as- 
menįs, bet jiems Valdžia 
taip-gi pritarianti. Norį, 
kad Roosevelt aiškintų po
litinius ir ekonominius klau
simus. Roosevelt kol kas dar 
nenusprendė ar važiuoti, ar 
ne. Greičiau važiuosiąs. Jei 
apsiimsiąs, tai išplauksiąs į 
Buenos Aires šių metų pa
baigoj.

Geriau tekėti.
Urbana, Ill. Prie iškilmių 

apteikimo diplomais Illinois 
universitete, prezidentas 
James savo kalboj prirodi
nėjo, kad moterei verčiau iš
tekėti, negu grūsties į profe
sijas. Ištekėjus ji busianti 
laimingesnė ir galėsianti 
daugiau nuveikti sau ir 
draugijai.

Ledai, lietus, perkūnija.
Denver, Colo. Kilęs buvo 

smarkus vėjas, paskui sekė 
ledai, lietus ir perkūnija. 
Perkūnija trenkė į court ir 
vieną žmogų pritrenkė. An
tru kartu trenkė į vežimą; 
užmušė vežėją ir arklį, o ve
žimą uždegė.

Orlaivininkai žuvo.
Lima, O. Andrew Drew su 

užsidegusiu orlaiviu krito iš 
augštumos 200 pėdų. Užsi
mušė ant vietos. Jis ■ buvo 
sunns St. Louis banko pre
zidento.

Nelaimė ant geležinkelio.
Stamford, Conn. Susikūlė 

lu traukiniu. 5 užmušta ir 
gan daug sužeistą. Vagonų 
skeveldai buvo užsidegę, bet 
ugnis tuoj buvo užgesyta.

Firework’ai Sprogo.
Alliance, O. Penkios to- r* % v • rv ■ uos firework’o sprogo. Ke

turi sužeisti, du pavojingai. 
Trenksmas buvo baisus. Dvi 
bažnyči ir daug šiaip namų 
nukentėjo. Nuostolių apie 
$40.000.

Tyrinės balsavimo suktybes 
Springfield, Ill. Guberna

torius Dunne pasirašė po bi- 
lium, skiriantį $12.000 išty
rinėjimui balsavimo sukty
bių Chicagoj. Nekuriu daro- 
dinėjama, kad Chicagoj mi
lijonas doleriu buvo išleista 
įvairioms suktybėms balsa
vimo laiku. Gal pasirodys, 
kad taip buvo.

Minčių pėdsakai ant smege
nų.

Boston, Mass. Garsus 
Harvardo universiteto chi
rurgas ir prof. Maurice 
Richardson mirdamas pave
dė profesoriams savo sme
genis tirinėjimams. Tų sme
genų tirinėjimu užsiėmė d- 
ras E. E. Southard. Jis 
pjaustė juos ir ėmė paveik
slus. Tirinėjimo darbas jau 
baigiamas. Labai stebėti
nus atradimus pabarė. Ve
lionis vis laikėsi ųuompnės, 
kad žmogaus mintįs padaro 
ant smegenų pėdsakus. Jis 
ir geidė, kad tirinėtojai ir 
tėmytų ar neras - pėdsakų 
ant jo smegenų. Tai-gi jo 
smegenų tirinėtojas South
ard tvirtina, kad tokius pėd
sakus susekęs ant mirusio 
profesoriaus smegenų. 
Southard važiuoja į Minne
apolis, kur atsiliks didis 
daktarų susivažiavimas. 
Bene tik jis ir skaitysiąs 
referatą apie savo atradi
mus.

Du garlaiviu susimušė.
Calumet, Mich. Ežere Su

perior susimušė du garlai
viu. Nelaimės priežastis bu-
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Čia parodama straikininkų parodavimas. 1000 šilko dirbtuvių straikininkų nu
keliavo iš Paterson N. J. i New York, parodavo gatvėmis ir perstatė ant scenos 

žtraiką.

vo tiršta migla. Tuoj po su
simušimo vienas dingo. An
tras su skyle šone norėjo at
rasti din gusi jį ir siuntė vi
sokius signalus. Atsakymo 
nebuvo. Pats būdamas paga- 
dytas negalėjo ežere ilgai 
plauki nėjti ir. pasileido į ar- 
timiausįjį uostą Superior, 
Wis. Ant dingusiojo buvo 
17 darbininkų. Gal visi pa
sileido ežero dugnan. Eže
ras tuo tarpu buvo ramus.

Artistas išėjo į kunigus.
Sensburg, Pa. Michael J. 

Byrne per ištisus 22 metu 
buvo artistas. Tris metai 
atgal įstojo į St. Francis 
vienuolyną Loretto, Pa. Da
bar liko įšventytas į 
.gus.

kuni-

Vaikij darbas.
Washington. Ačiū pastan

goms progresistų partijos 
atstovas Ira Copley iš Illi
nois įneš kongresan bilių, 
reikalaujantį sutvarkymo 
vaikų darbo. Sulyg šio bi- 
liaus vaikai jaunesni 44 me
tų negalėsią būti samdomi 
į įvairias dirbtuves ir kito
kias darbvietes, kur nesu- 
tvirtejusiam organizmui 
grasia pavojus. Lygiai vai
kas, jaunesnis 16 metų, ne
turi būti priimamas į ka
syklas arba šiaip darbvie
tes, kur vartojami nuodai, 
dažai, gazas ir tt., kur tik 
nepatyręs vaikas gali sutik
ti priepuolį. Į tokias vietas 
aštriai bus uždrausta pri
iminėti vaikus.

Nusisekė operacija.
Philadelphia, Pa. D-rui J. 

Jepsen , pasisekė padaryti 
nuostabią operaciją trijų 
metų vaikui. Sužeistą nu
garkaulio šmotą išpjovė ir 
indėjo kaulelį iš blauzdos 
išpjovęs

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

— Freeport, Ill. Perkūni
ja trenkė į vokiečių protes- 
tonų bažnyčią. Bažnyčią už
sidegė, Priegtam žuvo trįs 
žmonės, ir - vienas sužeista. —-— • ’»•*■.'    -    

— New York. Laivu Vic
toria Luise Rooseveltienė iš
važiavo į Europą aplankyti 
savo sesers, kuri yra Šiau
rinėj Italijoj. Sesuo pasta
ruoju laiku apsirgusi.

— Milwaukee. Motina, iš
eidama krantįjyen, uždarė 
keturis vaikus. Šie, vieni li
kę, ėmė bovyties su degtu
kais ir uždegė namus. Buvo 
išgelbėti vos gyvi.

— Ironton, Ohio. Vyro ir 
moters lavonai buvo rasti. 
Daktaras apžiūrėjęs rado 
keliatą kulipkų lavonuose. 
Manoma vagilių užpulti ir 
užmušti.

— Racine, Wis. Apsivožė 
automobilius su šešiais žmo
nėmis. Vienas užmuštas, 
penki sužeisti, du sunkiai.

— Bryan, Ohio. Elizabeth 
Maugherman, išgyvenus 12 
dienų po apvaikščiojimo sa
vo šimto ir astuonių metų 
gimimo dienos numirė. 
Ji buvo motina 17 vaikų. Ji 
susilaukė penktos kartos.

— Springfield, Ill. Illinois 
Equal Suffrage Association 
davė puošnų bankietą sena
toriams ir atstovams už 
prielankumą moterių balsa
vimo teisei.

— Cincinnati. Atsilieka 
susivažiavusių namų savi
ninkų posėdžiai.

— Washington. Du šimtu 
atstovų darbininkų, kurie 

,dirba prie laivyno įvairiuose 
miestuose palei Atlantiką, 
atėjo su skundais pas Da
niels. Šisai prižadėjo nuo
dugniai ištirti dalykus.

n ■ ■ HI' ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų bo skirtumo kaip 

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

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios . 
gymdoAisplįius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus 
kraujo uinuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerkles ir visokius slaptus nosvnikutnus vyrų ir moterų.

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

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

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

iki $ po piet-. Nedėliotos nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampus Wood St. (viršum čo- j 
vervkų Storo). ... Phono Canal 3263

-— Ant rytinių geležinke
lių sumanę straikuoti kon
duktoriai. Nesenai jie rei
kalavo mokesties pakėlimo, 
bet kompanijos nesutiko su 
tuomi. Taigi konduktoriai 
nusprendę balsuoti kas link 
straiko paskelbimo.

f Labai gražus keturiose spalvose;
Jubilejinis paveikslas - ;

: KOVA TIES B -------------------
B 
B ZALGIRIAIS

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybė, tai jubilejinis

i 
i

re- j 
500 Į 

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

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai plotai. Perkant "Ka
taliko” r«dakoi|o|«, ant vietos, pa
veikslą* lašuoĮa tik 25c. Sn nrlžlun- 
tlmu In kitus miestui, 80c. flgen- 

iniant daug, nuleidžiama 50

I

I

B
/ *n1a ‘ — 
į nuoSImtls.

i Užsakymus su p’nigais siųskite 
R “Kataliko” išleistoje vardu;
| J. M. TANANEVICZE
Į 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. |
VIENA NUOSTABIAU
SIŲ MOTERIŲ SENO

VĖJ.

Moteries proto aštrumas 
ir gražybė bus pavojingi, jei 
nebus tos dvi dovanos suriš- 

• tos su dora. Graži ir mitri 
moteris be augštos doros 
bus piktiems darbams prie
žastim. Senovėj nemažai bu
vo gražiu ir gabių moterių, 
bet dažniausiai vietoj būti 
vyrams akstinu prakilnių 
nuoveikalių, jos tik tvirkino 
vyrus. Taip atsitiko ir su 
viena nuostabiausių seno
vės moterių, Kleopatra. Ne-. 

. reikia, vienok, manyti, kad 
vien senovės žymios mote- 
rįs teprasilenkdavo su dora. 
Štai garsioji Anglijos kara
lienė Elzbieta laimino lai
vus, kurie plaukė gaudyti 
žmonių — vyrų, moterių, 
vaikų, kad parduoti suga
vus vergijon.

Bet eisime prie nuosta
bios Kleopatros historijos.

Kleopatra gimė 69 metai 
prieš Kristų. Tai buvo pas
kutinė duktė Egipto kara
liaus Ptolomeo. Tėvas ka
ralius labai mylėjo Kleo
patrą. Jos malonumu, gabu
mu visi gėrėjosi. Ji augo ap
supta geriausiais mokyto
jais. Geras mokinimas daug 
ko gali suteikti, bet jokis 
mokytojas neišlavįs proto 
aštrumą. Proto aštrumu 
Kleopatra buvo gamtos gau
siai apdovanota. Miestas, 
kur ji augo, Alexandria, bu
vo Egipto sostinė, buvo cen
tras didžiausiij. tuolaikinių 
galvočių. Šis miestas Kleo
patros laikais buvo pilnas 
kningynų, mokyklų, muzejų 
ir dailės rūmų. Mokslas tuo
met žydėjo, klestėjo. Iš vi
sų žemės kraštų, trokštan- 
tieji mokslo, keliavo į Ale
xandria. Dailėj, filozofijoj 
ir moksle Alexandra j a buvo 
pirma ant žemės. Žmonės 
buvo dideliame dvasios pa
kilime, persisunkę troškimu 
tyrinėti, teisybę surasti. 
Medicina jau ten stovėjo la
bai augštai. Kuomet Ale
xandra ja puolė, jos dvasi
niai lobiai, jos kningynai, 
jos mokslo židiniai užgeso. 
Žmonijai reikėjo dviejų tūk
stančių metų, kol išnaujo 
atrado įvairias gamtos pa
slaptybes, kurios jau Ale- 
xandrijos išminčiams buvo 
žinomos. Alexandria buvo 
šviturys visam pasauliui.

- Karaliaus rūmai buvo dy- 
vinos gražybės. Klestėjo 
tuomet Egiptas. Egipto lai
vai plaukinėjo Viduržemi- 
nė j jure j, jo karavanai trau
kė per neužmatomas puš- 
čias. Tarp tokių tai aplin
kybių augo gausiai gamtos 
apdovanota karalaitė.

Jai sukakus keturiolika 
metų, jau ji plačiai buvo ži
noma. Historija mums pa
sakoja, kad ji mokėjo 8 kal
bas. Per savo aštrų protą 
ji perkošė visą tuolaikinį 
mokslą. Buvo puikiai išla
vinta muzikoj, gerai per
manė politiką, daug nusima
nė ; filozofijoj, literatūroj. 
Tikrai tai nuostabi buvo 
mergaitė. Sulaukus 17 me
tų, ji neteko tėvo. Tėvas 
mirdamas paliko sostą jai 
ir jos broliui. Karštai užsi
ėmė valdymo reikalais. Jos 
brolis kur-kas mažiau apie 
viską nusimanė. Per tai, 
žinoma, broliui nesmagu
mas buvo. Pasirįžo nuo jos 
atsikratyti. Tai padarė tur
būt kitiems patarus. Tai-gi

Kleopatrai prisiėjo pasi
traukti į Siriją. Tvirto budo 
moteris negalėjo to pernešti. 
Tuoj pradėjo ruoštis gink
lais atgauti sostą.

Tais pat laikais buvo Ro
ma galinga. Kuomet ginčas 
kilo tarp Kleopatros ir jos 
brolio, tuomet panašiai dė
josi Romoj. Julius Ceasar 
po savo didžiij pergalių Ga
li jo j ir Britanijoj su galin
ga, jam atsidavusia kariuo
mene, grįžo Romon. Romoj 
tuomet viešpatavo Pompe- 
us, kurs valdymą buvo pa
vedęs sugedusioms žmo
nėms. Caesar be vargo per
galėjo Pompeaus kariuome
nę.

Pergalėtas Pompeus smu
ko į Egiptą, kur rado daly
kus taip, kaip augščiau bu
vo rašyta. Caesar sekė Pom- 
peų į Egiptą. Kleopatra nu
sprendė patraukti Caesarį 
į savo pusę. Ji bugštėsi eiti 
tiesiog pas Caesarį. Tai-gi 
ji buvo suvyniota į divoną 
ir nuvežta pas Caesarį. Čia 
ji iššoko ir pasirodė didžiau
siam karvedžiui. Nekuomet 
Caesar nebuvo matęs tokios 
moteries gražybės ir malo
numo. Kleopatrai tuomet 
buvo 19 metų. Didis kariau
ninkas visai liko Kleopat
ros apžavėtas. Caesar pri
žadėjo sugražinti jai sostą, 
ir neužilgo sumušė Kleopat
ros priešų kariuomenę. Jos 
brolis krito mūšy  j. Bet Cae
sar ir Kleopatra negalėjo 
persiskirti — susimylėjo. 
Caesariui sugrįžus Romon, 
pribuvo paskui ir Kleopat
ra. Nors iš to piktinosi Ro
moj net menkos doros žmo
nės, bet juodu neatbojo. 
Caesar, vienok, kaip žino
ma, liko užmuštas. Po to 
Kleopatra tuoj grįžo Egip
tan.

Caesariui žuvus, Romos 
valdžia teko trims vyrams— 
Cajui Octavui, kurs vėliau 
stojo imperatorium Augustu, 
Lepidui ir Marcui Antoniui. 
Pastarasai, Kleopatrai e- 
sant Romoj, susipažino su 
ja ir liko jos apžavėtas. To
dėl jam ii’ rūpėjo, kaip ją 
dabar priartinus sau. Ieš
kojo priekabių, kad ją pri- 
sivadinus. Po Caesario mir
ties buvo kelintas susirėmi
mų tarp Romos triaviros — 
Cajaus Octavians, Lepido 
ir Marco Antonians. Tai-gi 
Antonins ir prisikabino, kad 
ji jam kenkusi ir pareikala
vo pasiteisinti. Tuomet An
tonins buvo Cilicijoj, Mažo
joj Azijoj. Kleopatra plau
kė pas Antonių su nuosta
biausiomis ir dyvniausio- 
mis iškilmėmis. Reikėjo 
plaukti upe Cydnus, kurioj 
Aleksandras Didysis vos ne
nuskendo. Kleopatra plaukė 
kaipo kokia deive. Jos lai
vo pasturgalis buvo nuauk- 
suotas, buorės buvo purpu
rinės, irklai buvo sidabri
niai. Irkluota buvo santar- 
mėj su garsais fleitų, arpų, 
dūdų. Eiti, vienok, pas An
tonių ji atsisakė. Antonius 
turėjo ateti pas ją. Anto
niui ji iškėlė didį pokilį. 
Tai-gi ir negalėjo nuo jos 
atsitraukt. Abu atvažiavo i 
Alexandrią. Čia juodu ren
gė tik pokilius, važinėjosi, 
žaidė, medžiojo, meškerio
jo. Po galinga Kleopatros in- 
tėkme Antonius neteko tvir
to budo ir nesirūpino valsty
bės reikalais.

Kartą abu meškeriojo. 
Antoniui nesisekė. Del to 
jam nesmagu buvo. Paslap

tai jis paliepė tarnui šokti 
į vandenį ir užkabyti jau 
sugautą žuvį. Kleopatra, 
pamačiusi jo ištrauktą žu
vį, tuoj suprato kame daly
kas. Vienok nudavė nieko 
nežinanti, tik nusistebėjo 
pati ir prieš kitus pasidyvi- 
jd iš jo gabumo. Ant ryto
jaus Kleopatra sumanė jam 
šposą iškirsti. Laivas buvo 
pilnas žmonių. Kaip tik An
tonius nuleido savo meške
rę vandenin, pamokytas 
Kleopatros naras šoko į 
vandenį ir užkabino sūdytą 
žuvį. Džiaugdamosi Anto
nius iškėlė meškerę. Bet 
šposas tuoj buvo patėmytas 
ir visi pasileido juoktis.

Galop, Antonius buvo pa
šauktas Romon. Čia jis iš
buvo tris metus ir buvo ap
sivedęs su Octavia, Octavi
ans seserim. Tai buvo pra- 
kilni moteris. Bet rytuose 
karas vėl užsipliekė ir Anto
nius vėl pateko po Kleopat
ros intekme. Vėl prasidėjo 
palaidas, tuščias gyvenimas. 
Pasipiktino romėnai jo to
kiu gyvenimu. Octavius nu
sprendė stoti pilnu valdovu. 
Tai-gi prasidėjo karas. Kle
opatra suteikė Antoniui du 
šimtu laivų ir pinigų, pa
gal apskaitliavimą, apie $20.- 
000.000. Octavius mažiau te
turėjo kariuomenės. Spėkos 
susitiko ant jūrės. Ištiko di
džiausias ant jūrės mušis 
senovėj. Jau kuomet regis 
turėjo Antonius imti viršų, 
Kleopatra apleido mūšio 
vietą su savo laivais. Anto
nius sekė paskui ją. Po to 
mažai vilties beliko atsitu
rėti prieš Octavių. Octavius 
paleido gandą, kad Kleopat
ra išsigelbės, jei nugalabįs 
Antonių. Didžiame nusimi
nime ji nubėgo prie savo se
niau paskirtos grabvietės, 
liepė pranešti Antoniui, kad 
ji jau negyva. Išgirdęs tai 
Antonius įpuolė į baisų nu
siminimą. Su juo buvo tar
nas Eros, kurs buvo priža
dėjęs perkirsti kardu, jei 
Antonius to panorės. Taip 
ir atsitiko. Bet Eros aštriu 
kardu perrėžė savo krutinę 
ir mirė. Nustebo Antonius. 
Išsitraukė savo kardą ir 
virto ant jo. Bet tik sunkiai 
susižeidė. Aplinkui stovin- 
čių kareivių prašė pribaigti. 
Jie nubėgo pas Kleopatrą ii’ 
pasakė, kas atsitiko. Ji 
pė nešti jį pas ją. Bet 
kelyj mirė. Iškilmingai 
vo Antonius palaidotas,
tavius norėjo vežtis Kleo
patrą Romon. Išgirdus Kle
opatra apie tai, atsisveiki
no su Antonians lavonu, 
kuogražiausiai įsirėdė ir 
liepė pagamyt vakarienę. 
Kuomet Octavians kareiviai 
atėjo pas ją, jau rado ją ne
gyvą, gulinčią savo auksi
nėj lovoj. Kita čiapat mote
ris taip-gi buvo negyva. 
Trečia moteris, uždėjusi vai
niką ant Kleopatros galvos, 
urnai ir-gi mirė. Sulyg vie
no pasakojimo ji mirusi gy
vatės ingelta, kuri buvo 
krepšyj su figomis. Su pri
tinkančiomis Egipto kara
lienėms iškilmėmis Kleopat
ra būva palaidota. Jai buvo 
39 metai.

lie
tas 
bu- 
Oc-

VII-SIOS LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODOS ĮS

PŪDŽIAI.

Kiekvieną kartą tautos 
vystymos epochą galima a- 
pibudinti, kaipo tam tikrą 
tautos psichikos vystymos 
laipsnį. Psichikos gi tur
tingumas visų aiškiausiai 
apsireiškia dailėje. Kiek
vienos epochos dailė yra to-

del, gakma pasakyti, tos 
tautos \jsięlps jėgų kriteri
jum.

Kuo mumis linksmina 
Vn-toji mųsų dailės paro
da ir del ko turime gailin- 
ties? ff/

Jaigų ] pradėti nuo pasta
rojo klausimo, turėtumėm 
pasakyti, jog iš viso to dai
lės veikalų rinkinio tik kai 
kuriuos galime pavadinti ti
krai “musų” tvariniais. 
Nes tik kaikurie tvariniai 
išreiškia musų tautos sie
los turtingumą. Šalę mums 
artimų ir brangių yra ir 
keletas mažai originalių ir 
aistetikos žvilgsniu mažai 
atjaustų veikalų.

Nežiūrint tečiau į tą ne- 
peržymų “bet”, ši paroda 
privalo betgi mumis labai 
paguosti, nes musų daili
ninkai jau sugeba valdyti 
augščiausiais aistetikos 
klausimais ir jų veikaluose 
pradeda apsireikšti savitas 
dailės originalumas: musų 
dailė pradeda būti musij 
dvasios gyvenimo kriteri
jum.

Taip antai šviesos, kolo
rito ir trečiosios dimensi
jos problemą puikiai išri- 
šė: A. Žmuidzinavičius 
“Užburtajam vakare”, “Į 
skaisčią praeitį”, “Prūde”, 
“Neryje”; P. Kalpokas — 
“Mėnesienoje”, “Ežero 
krante.”, “Žiemoje’; J. Mac
kevičius — “Skalbėjoj” ir 
‘ ‘ Kapris A. Varnas-Rik- 
kers — “Beržyne rudenį”, 
“Žiemoj”, “Berželyje”.

Potreto pchologijos pro
blema giliai atjausta M. 
K, Čiuriionies “Kristuje”; 
J. Šileikos — “Moteriškės 
etiude”, “Etiude”, “sodie
tės etiude”; A. Varno-Rik- 
kers — Portrete p. P. S. 
G ęlo vnios —7, “ Senely j e ”.

Gamtos misticizmą atsto
vauja A. Vamas-Rikkers 
“Kalnų vėtroj Tatruose” ir 
“Apleistajame Kapyne”.

Taip-pat didžiausios do
ruos vertas A. Jaroševičiaus 
darbų rinkinys, matyt, jog 
tai aistetikos auklėjimo pe
dagogas.

Liaudies dirbinių sky
rius, kaip paprastai, im
ponuoja savo originalumu 
ir nepaprastu šiužėtų, brūk
šnių ir varsų turtingumu.

Ką musų artistai-muzikai 
jau pastebėjo musų liau
dies dainų ritmikos ir si
metrijos sąstato, tai nūnai 
psichologui kuoaiškiau- 
siai matyt, jog musų liaudis 
yra aistetikoje augštai iš
auklėta. Varsų psholo- 
gija, eksperimentų kelių 
nustatyta, gali būti moksli
niu prirodymu, jog musų 
liaudis tikrai atjaučia ais- 
tetiką.

Kiekvienas numanantis 
didelį aistetikos išauklėji
mo svarbumą žmogaus bū
dui išsidirbti gali pasiguos
ti tuo, jog parodoje atsto
vaujanti yra taippat ir dai- 
lininkai-savamoksliai: juos 
atstovauja sodžiaus daili
ninkų ir nei vaikų darbelių 
skyrius. Matyt, kad dailė 
jau giliai įleido šaknis net 
į laukų žmonių gyvenimą. 
Ką paprastai tegalima re
gėti tiktai Froebelo moky
klose, :aš matau nūdien, 
kaip musų V ir 14-kos metų 
vaikas-dailininkas, aisteti
kos intuicijos vedamas, sa
vitai gamina puikiausius 
vaizdelius ir silvėtes išsi- 
karpy damas sau juos iš 
poperio.

Žodžiu, VH-toji dailės 
paroda duoda kiekvienam 
joje apsilankiusiam didelių 
turtų, aistetikos pasigėrėji-

mo ir garbingo pasididžiavi
mo iš savosios tautos.

i Jonas.

Dentistas.
— Tėmyk, tamsta, kokius 

toji ponia turi puikius dan
tis?

— Tas man daro labai di
dį smagumą.

— Kaip tai, ar tamsta e- 
si jos vyru?

— Ne, tamsta, tame at
sitikime esu kuo daugiau, 
negu vyru, nes esu jos den- 
tistu.

Mokykloje.
— Pasakyk man 

keturkojus gyvulius.
— Arklys, asilas.
— O dar?
— Šuo, du gaidžiu.
— Kodėl du gaidžiu?
— Juk čia apeina ketu

rias kojas.

kelis

Liaudies mokykloje.
— Pasakyk man, Jurgiuk, 

koks sutvėrimas yra pagar
sėjęs tinginyste?

— Blusa, pons mokyto
jau.

— Tai kodėl blusa?
— Nes ji labiausiai myli 

buvoti lovoje.

Patarė.
.*Pati: — Mano vyreli, pa- 

tark tu man, kaip aš turiu 
apsirėdyti eidama į šio va
karo fėrus, idant atkreipus 
į save domą?

Vyras: — Išimtinai 
kliai, tai visi patėmys.

ku-

Baliuje.
— Ar tamsta tiki meilei 

iš pirmo pamatymo ?
— O, taip, tamstyte, nes 

kaip žmogus ims arčiau tė- 
myties — tai sunku tuomet 
įsimylėti.

Apsukrumas.
— Zosyte, malonėk tam

sta suteikti man vieną buč
kį, ar tas galima?

— Ne, negalima.
— Kodėl?
— Todėl, kad tik vieno 

maldauji.

F. Dalkus
Drucziauslas Lietuvys Rlstiny- 

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

Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aš esmių motefia. žinau klek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti duo baltųjų 
®antdrapanių, nupuoli

mo arba attnikimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo issi- 
gvdysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojau! 

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

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

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. korte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

CHOPIN IeL y*R0S 4154
KLAUSK

» « 4 T 

CIGARU
nes padirbti isz 

^jfrjT-tArrT-7 gerausio tabako
Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas.

4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL,

tį Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur jį gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raiyk adresu:

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

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Rusai* 

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

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

Į ROTTERDAM 9 dienose be pa» 
mainos. 11 dienose be permainos | 
LIEPOJŲ.

$31 — 3 klasa — $35
$45 — 2 klasa — $50
$65 — 1 klasa — $75

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

27 Broadway,

A. E. JOHNSON
155 West Klnzle St.,

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

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

*****«^«****************į„'

L * * 
% 8 *

*

*
*
* _______ ____________ _ _____

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vak. J
* ^************************

laiką laikantį,

CO., General
Paes. Agent.
New York.

& 00.,
Chicago, DI.

Sučedyk savo sveikatą irpinigus 
© Nusipirk musu naujau- 

šio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu- 
s? laiko su mažais išlai- 
dais ir laiko gaišimu. ^^^1 Visada gatavas;šiluma ,<fh reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent, geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 $o. Halsted St. Dept. 1 Chloago, III-

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

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

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

14k. 
prie 
904.

AR NORI
3 ■!■■■■! HUIWIII IMWtf Will—ll IIB!>■

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
l'V\yS kas Katalioga visokiu geru 
IkuCŪ magiszku sztukn ir kitokiu 
A-i"9* visokiu dalyku, kuriu tu la- 

jbai nori, o nežinai kur ju gaut? 
I Jeigu taip, tai atsiusk save pil- ) J na ir aiszku adresu, o asz tuo- 

X jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
Z tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
9 (MAG1KAS)

, 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalolnimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

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

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

Kaina $1.50

A A WATERMAN 8. Ct) MODTRM

Kaina..... .$2.25

Kaina $245

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

■.Li... ;_____
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HUMORAS.

I Iš Lietuviškų Dirvų, g
Bockford, III.

Jau bus trįs mėnesiai, kai 
šiame mieste prie Viešojo 
Kningyno po No. 1528 So. 
Main st., Montagne House 
intaisytas lietuviu skyrius. 
Yra nemažai naudingu pasi
skaitymui kningii. But la
bai geistina, kad lietuviai 
pradėtu lankytis kningynan 
ir naudotus čia esančiomis 
kningomis. Lietuviškos 
kningos yra išduodamos pri
silaikant tokiu pat taisyk
lių, kaip ir angliškos, ty. 
pasiėmęs kningą gali laikyt 
dvi savaiti ir jei nori ilgiau 
laikyti, tai atėjęs su Įmin
ga kningynan, vėl gauni 
dviem savaitėm. Už perlai
kymą bausmės 2c už kiek
vieną perlaikytą dieną. 
Kningynas esti atdaras u- 
tarninkais ir subatomis nuo 
3:00 iki 5:00 vai. po pietų, 
ir nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
Jei lietuviai naudosis knin- 
gynu, tai miestas padidįs 
jo skyrių.

Dabar apie kitus lietuvių 
dalykus bei veikimus. Ma
žai, ant kiek tėmiju laikraš
čiuose, kas parašo iš mus 
miesto. Lietuvių skaičius 
sparčiai auga. Pribuvusieji 
darbą gauna. Tik pribuvu
siems su šeimynomis sunku 
gaut namus pasisamdymui. 
Namai dažniausiai esti per- 
samdyti už dviejų savaičių, 
o kartais ir ankščiau. Daug 
namų parsiduoda. Ir -ant 
lengvių išmokesčių. But ge
rai kad lietuviai sukrustų 
namus taisyties. Savi na
mai turėti yra labai patogu. 
Nerūpės taip baisiai ateitis 
savus namus turint. Namų 
nuomojimas gerą pelną at
neša.

Praeitą žiemą vietos dr- 
jos apart paprastų balių su 
šokiais, surengė 4 teatrus. 
Dabarties dr-jos tariasi a- 
pie lošimus ir veikimus atei
nančią žiemą. “Kanklių” 
giesmininkų dr-ja ypač už
ganėdina žmones savo cho
ru. Ne visiems, kas veikia
ma, patinka. Bet nėra rei
kalo visiems intikti. Tai ne
galima. “Greičiau šventu 
paliksi, negu visiems intik- 
si”, sako priežodis. Čia tarp 

"nekuriu dr-jų lyg nesimatė 
gero velijimo kits kitai. Ži
noma, tai išeina ant nenau
dos visoms. Norint turėti 
pasisekimą, nereikia kenkti 
viena kitai, bet viena kitai 
visame kame prigelbėti. 
Pastarais laikais galima pa
sidžiaugti, jau pradedama 
sutarti.

Yra pas mus vyrų ir mo
terių, ką nesigailėtų savo 
triūso ir darbuotųsi, bet yra 
ir tokių, ką atima arba bent 
sumažina norą darbuotis. 
Tarp kenkiančiųjų darbavi- 
muisi priguli ir nekurie ko
respondentai. Štai kadir 
“Draugo” korespondentas, 
nupeikęs No. 19, “Kanklių” 
dr-jos surengtą teatrą. Bu
vo lošta “Žilė galvon, vel
nias uodegon”.

Mano išmanymu ir atsi
minus pilną atsilankiusiųjų 
užsiganėdinimą, veikalas 
buvo atliktas gerai. Susirin
kusieji gražiai užsilaikė ii 
atidžiai sekė lošimą. Apskri
tai imant čia lietuviai kįla.

K. Miklas.

Philadelphia, Pa.
Cukrinių straikininkai 

tvirtai laikosi. Nors silpni 
buvo darbininkai, nepratę 
striikuoti, bet kompanijai 
nepasisekė jų nei apgauti,

nei sugriauti jų straiko. Ma
nė, ko nors atsieksią su pa- 
gelba policijos. Buvo areš
tai ir baudimai. Nieko negel
bėjo. Dabar kompanija sam
do valkatas, ką lando po stri
bas ir kalbinė j a žmones 
grįšti prie darbo. Ypač pri
kalbinėja lenkus. Keliatas 
atsirado silpnadvasių, ką 
prižadėjo eiti dirbti. Išgir
dęs užveizda apie tai, nu
siuntė kompanieriamsį N. Y. 
žinią, kad straikas jau su
laužytas. Taip-gi anglų laik
raščiuose pagarsino, kad 
straikininkai grįšta darban. 
Bet veltui. Paskirtoj dienoj 
buvo pastatyta tvirta sar
gyba. Einantieji darban bu
vo atkalbinėjami. Kurie ne
klausė, tiems pasipylė akme
ninė mana iš dangaus. Taip 
ir nepavyko suardyti strai
ko. Turime ir pritarėjų. Do
kų darbininkai, kurie jau 
iškovojo geresnį užmokesnį, 
pranešė cukrinių užveiz- 
dai, kad atsisako Spreckel 
dirbtuvės liuoduoti cukrų. 
Tai-gi straikas turės būti 
laimėtas. Cukrus priegtam 
baigiasi. Tai-gi visos aplin
kybės verčia kompaniją nu
sileisti. Bet kol kas ji ne
nusileidžia. O skurdas jau 
ima apsireikšti.

Todėl brolių darbininkų, 
dr-jų meldžiame mus neuž
miršti sunkioj mus kovoj. 
Meldžiame pasiskubinti su 
pinigiška pagelba. Baisu da
rosi pamačius, kad ’štai ba
das privers mus grįšti prie 
darbo. Taip neturės būti. 
Todėl, broliai, atkartojame 
prašymą, sušelpkite mus. 
Laikraščių išleistuvių mel
džiame siųst savo laikraš
čius. Aukas ir laikraščius 
malonėkit siųsti į “Kovos” 
redakciją, 1815 E. Moya- 
mensing avė., Philadelphia, 
Pa. Laiškus sekretoriui J. 
Grigaliūnui, 316 Wharton 
st.

Presos komitetas:
K. Maknavičius, 
R. Merkis, 
J. Žukauskas.

Norwood, Mass.
Gegužio 19-20-21-22-23 

dienose atsiliko misijos. Bu
vo tėvas Kazimieras, kapu
cinas. Žmonių lankėsi baž
nyčion gana daug. Ne vie
nas girtuoklis apsistojo ger
ti, o gal kitas ir paliaus gė
ręs visai. Tai but gražiausi 
misijos vaisiai.

Po misijų, gegužio 25 d. 
cicilikai laikė prakalbas. 
Norėjo viską pagadyti, ką 
misijos buvo pataisiusios. 
Nei kalbėtojų vardų, ne apie 
ką jie kalbėjo nerašysiu — 
tai but per didelė jiems gar
bė. Paminėjimas, kad buvo 
cicilikai, užtenka nušviest 
dalyką. Pereitais metais jie 
buvo sutverę “Labdarys
tės” dr-ją. Norėjo svetainę 
pastatydint. Bet dalykas nei 
kiek neina pirmyn.

Lapelis.

Newark, N. J.
Gegužio 26 d. atsibuvo 

mėnesinis susirinkimas Lie
tuvių Jaunuomenės K. P. 
Kliubo. Nutarta nusamdyti 
Club House po No. 91 War
wick st., kur galės kliubo 
nariai kas vakaras praleist 
liuosą laiką, skaitydami 
laikraščius ir kitokius raš
tus, arba gražiai, padoriai 
pasilinksminant. Kas, žino
ma, ne vieną sulaikys nuo 
smuklės aplankymo arba 
žiopsoti ant kampų. Nutarta1

turėti “Kataliką” už orga
ną. Šis kliubas gyvuoja nuo 
1908 m. Nariu turi apie 140. 
Iždas stovi gerai. Kliubas 
prigelbsti išsiimti pilietiš-
kas poperas. Kiekvienas y- 
ra raginamas stoti šios ša
lies piliečiu.

L—k—is.

Brooklyn, N. Y.
Keliuose žodžiuose pami

nėsiu apie čia atsibuvusias 
operas ir koncertą. Ir tai 
viskas atsiliko vienoj savai
tėj. Prasidėjo utarninke, 
birželio 3 d., užsibaigė sub., 
birž. 7 d. Paskiaus buvo, loš
tas Faustas ir Šienapjūtė. 
<ors Šienapjūtė gerėliau nu
sisekė, negu aną kartą, bet 
Faustas mano žvilgsniu vL 
sai nekaip išėjo. Faustas bu
vo augštesnis už Mefistofe
lį. Dainavo blogai, be gesti- 
kulacijų. Man išveizėjo,, 
kad ir kiti Faustu nesigėrė
jo, nes nekurie gailėjosi a- 
tėję. Žmonių nedaug tebuvo.

Lakštingalas.

Fly Creek, N. Y.
Šis miestelis, manau, ma

žai kam lietuvių žinomas. 
Stovi labai gražioj vietoj. 
Aplinkui dungso kalnai, di
džiais miškais nukloti. 
Tarpkalniais, grioviuose 
griuvena smarkus upeliai. 
Šen ir ten yra ežerų, kuriuo
se nemažai randasi žuvių. 
Miškai pilni paukščių ir žvė
rių. Lietuviii šeimynų čia 
nėra, pavienių gal nedau
giau, kai ant vienos rankos 
pirštų. Aplinkui žmonės pa
sekmingai veda ukius ir už
darbiauja miškuose. Yra 
čia dvi lentų pjovykli. Dar
bas neblogai apmokamas, po 
$40 ir $45 mėnesyj. Darbi
ninkų dažnai stokuoja.

J. Gildutis.

Port Washington, Wis.
Gegužio 17 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Antanas 
Valius, 29 metų amžiaus. 
Paliko moterį su mažais kū
dikiais didžiame nuliūdime. 
Buvo labai doras vyras, vi
sų mylimas ir godojamas. 
Mylėjo Lietuvą. Vargšui 
prisiėjo sudėti kaulus sveti
mam krašte. Velionis prigu
lėjo prie vietos šv. Laurino 
dr-jos. Nors buvo šiokia 
diena, bet visi dr-jos nariai 
dalyvavo laidotuvėse. Paėjo 
iš Kauno gub., -Raseinių p., 
Kvedainos p. Tegu buna 
jam lengva svetimo krašto 
žemelė.

J. Urbonas.

B E. Watertown, Mass.
Maloniems “Kataliko” 

skaitytojams pranešu apie 
vieną savo patirimą. Nusi
pirkau 40 akrų ūkį. Mano 
ūkis yra labai puikioj vie
toj. Pirkau atsargiai, po iš- 
rokavimu, apsvarstymu. 
Dabar labai džiaugiuos. Pa
tariu savo viengenčiams 
griebtis ūkio ir apleisti dvo
kiančias dirbtuves ir priru- 
kusius, dulkinus, nesveikus 
miestus, čia nesu čiutaba- 
kio stumdomas.

K. Stukas.

Harrison, N. J,
Šiame miestelyj yra kelia

tas lietuvių šeimynų. Jau 
trįs mėnesiai, kai darbai su
mažėjo. Kas blogiausiai, tai 
kad žmonės to neatbodami, 
būdami liuosi, laiką užmu
ša saliunuose. Tokiu budu 
stumia į baisų skurdą savo 
pačias ir vaikus. Yra apgai
lėtinas padėjimas tų varg
šių ir jų kūdikių. Nesusi
pratimas ir nesusivaldymas 
tarp čionyščių yya didis. 
' JA. Žvirblis.
I —— —

REDAKCIJOS ATSAKY- 
' MAI. -

•a -J • j

Lietuvos kareiviui, i Bay
City, Mich. — Nustokit ei-
les rašę. Verčiau Tamsta 
rašinėkit mums žihiičiį. Ei
lės netilps.

Nepasirašiusiam, Ladd, 
III. — Tamstos žinutė but 
tilpusi, jei butum davęs 
mums savo vardą, pavardę 
ir adresą.

Lakštingalui, Brooklyn, 
N. Y. — Tamstos kores
pondenciją trumpinome ir 
nekurius nupeikime žodžius 
išbraukėme.

LIETUVOS DVARAI.

Daug yra dvariy Lietuvo
je. Reta parapija neturi 
bent kelių dvarų. Seniau 
garsus buvo dvarai, kad 
ten lietuviams artojams 
reikdavo eiti darbus.

Dabar Lietuvos dvarai ir
gi šiuo tuo skiriasi nuo kai
mų. Žinoma, dvaras dvarui 
nelygus. Bet nežėdną lau
žą dvaru ir vadiname. Ką 
reiškia dideli, gražus dva
rai Lietuvos gyvenime?

Kuone visuose dvaruose 
reikia atskirti dvarų savi
ninkus liuo darbininkų.

Dvarų savininkai, nedau
gelį išskyrus, yra nelietu
viai arba nesusipratę lietu
viai.

Seniau Lietuvoje gyveno 
lietuviai, lenkams buvo 
draudžiama net pirkti že
mę. Dvarus valdė lietu
viai, bet dvarus valdydami 
ir būdami už lietuvius ar
tojus mokytesni ir turtin
gesni, -panorėjo puo jų at
siskirti; pasisavino lenkų 
kalbą, o jų vaikai ir suvis 
užmiršo apie savo lietuviš
ką kilmę. Tai šiandieną re
tai kur Lietuvos dvaruose 
randame jau lietuvius.

Taip tai gražiausieji Lie
tuvos žemės plotai pateko 
svetimosna rankosna. Lie
tuviams šiandiena iš tų di
delių dvarų yra maža nau
dos.

Dvaruose uabar. viešpa- 
tauna mums svetima kalba. 
Dvarai sutraukdami tūks
tančius lietuvių darbininkų 
užkrečia juos dažnai ta di
džiausia Lietuvos liga, pik
tesne už marą, tai lietuvių 
kalbos po kojų paminimu.

Net parapijų bažnyčiose 
dvarui reikalaujant esti į- 
vedamos pamaldos svetima 
kalba. Tai matant, skau
du darosi kiekvieno lietuvio 
širdžiai, kad vyresnieji Lie
tuvos sūnus, patįs Lietuvą 
užmiršę, stengiasi visus lie
tuvius nuo Lietuvos ati
traukti.

Kai-kuriuose Lietuvos 
dvaruose labai rūpestingai 
steigiamos yra mokyklos lie
tuvių vaikams mokinti, tik 
tose mokyklose lietuviškai 
nemokinama, jaigu moki
na, tai tik del žmonių akių, 
kad lietuviai savo vaikus 
leistų. Su darbininkais re
tas dvaro savininkas kalba 
lietuviškai. i;.-; q

Taip metai po inetų zapie 
dvarus ir nyksta lietuviai, 
kaip musės nuodų atsigė
rę.

Apsisaugoti nuo dvarų 
negeros intekmės nors sunku 
lietuviams, visgi galima. 
Kaip miestuose, taip ir dva
ruose patįs lietuviai visai 
be„reikalo griebiasi svetimų 
kalbų, norėdami dvarų sa
vininkams patikti, arba net 
pasigirdami, kad moka len
kiškai arba rusiškai kalbė
ki .. . I

To visai nedaro kitų kra
štų gyventojai. Latvių a- 
pie Rygos ir Mintaujos 
miestus yra toks-pat padė
jimas, kaip ir lietuvių.

Dvarus valdo vokiečiai, 
dirba dvaruose latviai. Vie
nok latviai su savo ponais, 
patinka jiems, ar nepatin
ka, kalba latviškai. Dva
rams darbininkų reikia, su
rasti dabar nelengva gerą 
darbininką, tai noroms-ne- 
noroms vokiečiai ir kalba 
latviškai.

Taip, man rodos, ir Lie
tuvos dvarų darbininkams 
reikia visupirma savo tar
pe kalbėti lietuviškai, beto 
kiek galima kalbėti ir su 
dvarų savininkais lietuviš
kai. /

— Jaigu dvarai kalbin
tų lietuvius reikalauti sve
timos kalbos įvedimo bažny
čion ir siūlytų dovanas, kaip 
ganevas, malkas ir t. t., ne
reikia klausyti jų. Daug 
Lietuvos dvarų yra užsi
krėtusių didžiausia lietuvių 
kalbos neapykanta, lietu
vių nemyli — tokių dvarų 
reikia saugotis, - kad ir bu
tų ten kokia mokykla ir dy
kai vaikus mokytų, savo 
vaikų neleisti, geriau namie 
mokinti. Kas Lietuvoje gy
vena, tas lietuvių kalbos 
negali niekinti ir persekio
ti.

Atsiranda jau Lietuvoje 
ir didelių dvarų, kur lietu
vių kalbos niekas nenieki
na, kur dvaro užlaikomose 
mokyklose yra lietuviai 
mokytojai.

Atbunda Lietuva iš mie
go, atbus ir Lietuvos dva
rai, ir papuoš Lietuvą ne
tik . gražiais rūmais ir ža
liais sodais, bet ir didžiais 
darbais tėvynės naudai.

P. Vieštautas.
“A.”

ATSKAITA MOKSLEI
VIŲ VAKARO, GEGUŽIO

25 d.. 1913 m.
Įeigos.

Už tikietus..........$96.75
Už gėrimus .......... 13.25
Už atvirutes..............2.56
Už palaikymą dra

bužių .............. »......... 4.80
Viso $117.36 

Išeigos:
Muzikantams .... $26.00 
Atvirutės, ženkleliai

ir tt....................... 4.20
Už gėrimus............. 6.70
“Katalikui” už ap

garsinimų išspauzdi- 
nimą............................... 8.00

‘“Draugui” už pro
gramų ir tikietų iš- 
spauzdinimą.............. 4.00

Dek. Kraučunui už 
salę     ..................... 5.00

“Lietuvai” už ap
garsinimą  ................... .50

Viso $54.40
Gryno pelno .... $62.96
Iš tų pinigų $50 pasiųsta 

“Moksleivio” fondan, liku
sioj i-gi palikta 2 kuopos 
S. L. M. R.-K, A, reikalams.

Tariame ačių visiems šiuo 
bei tuo šelpusiems šį vakarą. 
Ypač padėką išreiškiame 
maloniai prisėdėjusiems 
prie šio vakarėlio pasiseki
mo : p-niai M. B. Janušaus
kienei, “Kanklių” cho
rui ir jo vedėjui, p-nui B. 
F. Janušauskui.

Padėką užsitarnavo laik
raščiai “Katalikas” ir 
“Draugas”, veltui apgarsi
nę tą vakarėlį.

Su pagarba,
S. L. M. R.-K, A, 2 kuo
pos, Valparaiso, Ind., 

vardu
gįrm» J. Kaupas.

Netikras drąsumas.
Vieną gražią dieną, sau

lėkaitoj, ant persikirtusių 
dviejų gatvių kampo, žai
džia būrys vaikų. Toli ma
to smarkiai ateinantį tram
vajų. Vienas vėjavaikis sa
ko:

— Kas perbėgs skersai 
gatvės pro bėgančio tram
vajaus priešakį?

— Aš perbėgsiu — atsi
liepia Juozukas.

— Duodu nikelį, kad tu 
bijai — atkirto pirmasis.

— Duok nikelį už perbė
gimą! —'sako Juozukas.

— Gerai, duosiu — atsa
kė pirmasis.

Juozukas šovė pro atū
žiantį tramvajų. Bet naba
gėlis parkrito ir tekinis jam 
kojytę nužnybo.

Na, tai ir pasirodė drą
sa. Tai dažnai tokie vaistai 
esti paikos, netikros drą
sos. Tokios drąsos todėl 
niekas negali ir pagirti.

- Pamokos metu.
Pschologijos profesorius 

vienos pamokos metu gvil
deno nekurį klausimą. Bet 
taip sausai, kad daugelis mo
kinių ėmė snausti. Profeso
rius tai patėmijęs kreipiasi 
į vieną užsnudėlį:

— Na ten, Jokūbai, ką 
darai?

— Mąstau apie vėlės ne
marumą — atsakė kostelė
jęs Jokūbas.

Tepalų sankrovoj.
Svečias: — Ar tasai te

palas yra pasekmingas?
— Užtikrinu tamstą. Pra

šau dirstelti, kokius turiu 
puikius ant galvos plau
kus, o dabar tegu ponas pa
sižiūri — (nusitraukia pe
ruką) kaip aš pirmiau išro
džiau.

Išmintinga tarnaitė.
— Bijokis Dievo, Ka- 

triuk. Juk dar nesenai ant 
stalo stovėjo mėsa. Kas su 
ja atsitiko?

— Nežinau, poniute, aš 
nesuvalgiau.

— Bet visgi reikia būti
nai sužinoti, gal tą mėsą šuo 
nutvėrė ?

— Rasi, bet juk man šuo 
to nepasakys.

Prieš japonus. Iš Madri
do rašoma, kad Hispanijos 
parlamente priimta įstaty
mai, draudžianti Hispani
jos- teritorijose japonams 
ingyti kokią nors nuosavy
bę. Žinoma į tokius sude- 
generuotus karius japonai 
nei domos neatkreipia.

Suokalbis. Chinuose su
sekta platus suokalbis prieš 
dabartinę valdžią. Suokal
by j prigulėję ir moterįs. 
Tientsine areštuota daug 
moterių, kurios baigusios 
mokslus Europoje. Ligšiol 
valdžia nužudžius jau kelis 
šimtus žmonių, priklausan
čių suokalbiui.

Konsistorius. Šią savai
tę Vatikane turįs atsibūti 
popežiaus konsistorius, ku
riame busią paskirti nauji 
kardinolai/ žinoma, italai.

ii- ———————
Keliauja Argentinon. Ar
gentinoje valdiškai paskelb
ta, kad ateinantį rudenį te
nai atkeliausiąs pulkinin
kas Roosevelt ir laikysiąs 
paskaitas apie Suvienytų 
Valstijų pažangumų.

Užkietėjimas
pas vaikus

neprivalo būti užleistas. Jisai 
sukelia kitas svarbesnes ligas. 
Duok vaikui

Seveios Laxotona.
(Severn’s Laxoton)
Kaina 25 centai.

KŪDIKIAI
dažnai turi skaudėjimtj ir 
traukiojimų. Neatideliokit 
duoti vaikui

Severas Ramlnančiy Lašy 
(Severn’s S.othing Drops) 
reguliariai tok'uose atsitiki
muose Tas vaistas greitai 
suteiks mažuliui palelis:vinimą 
ir drauge sustiprins. Yra vi
siškai nekensminga ir neuž- 
laiko vidurių.

Kaina 25 centai.

Užkietėjimas 
pas suaugusius

Jeigu negalite kasdien po vie
ną kartą atsilankyti išeinamo
je vietoje, tai reiškia, kad tu
rite užkietėjimą. Pagelbėkit 
tuom, imdami

Sever. Pigulkas Kepenims
(Severn’s Liver Pills) 

yra nekenksmingos, o veikia 
, maloniu budu.

Kaina 25 centai.

Galvos skaudėjimas
yra įsigrįstantis. Prašalinklt 
jį imdami

Severos Plotkeles nuo Galvos
Skaudėjimo ir Neuralgijos
(Severn’s Wafers for Headache 

and Neuralgia).
12 dėžutėje už 25 centus.

Visose aptiekose reikalaukit Se
veros vaistų ir neimkit jokių kitų. 
Jeigu jųsų aptiekorius negali jų 
parūpinti, parsigabenkit stačiai 
nuo mus.

W.F.SeveraCo
CEDAR RAPIDS. IOWA-

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW TORE ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgia

Campanello — Gegužio 21th 1913
Austrijos,Hungari jos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner ®- Co., 

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

422 8. 5th St., Philadelphia, Pa.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valeli jose.

ĮĮlfTyya Beiti a Specialty.
SSSUJXsi •»<*!>•». l.ll r.iudrr

■»*********«************-Jt*# 
| DR. O. C. HEINE |
| DENT1STAS 5
% Kamp. 31 mos ir Halsted gatvių J 
£ . Ofisas viršuj Aptiekos *
<• 15 metų vienoje apygardoje. J
J*************************

TIKTAI 3Oc
SU PRISIUNTIMU.

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

S. MAIDANSKY, 
8«8 6th St., :: NEW JORK.

Dept. K.

Telephone Canal 1505
JURGIS SZAULIS «

Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge
riausių arlieka ir vyuo, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelio- 
vinggu.

W. St- Cor. Union St
Uta* H)

5



KAK ALIKAS

BIRŽELIS, 1913 m.
19. K. Gervazo ir Protazo
20. P. t Silverijaus
21. S. Alioizijaus Gonz. išp.
22. N. 6 po sekm. N. S. P. M. pag.
23. P. Agripinos., Zenono
24. U. šv. Jono Krikšt. Užg.
25. S. Prospero, Vilgelmo

❖
| Patemiiimai.t
❖ ❖

Tomis dienomis Vokieti
jos kaizeris Vilius švenčia 
25 metų savo vąldovavimo 
jubiliejų. Vokiečiai patrio
tai sumanę iš visų gyvento
jų parinkti aukų ir anas 
pavesti kaizeriui jubilie
jaus dienoje. Kaizeris, sa
koma, tų aukų sau nepa
naudosiąs, bet anas pave
šiąs krikščioniškos pasiun
tinystės (misijų) draugi
joms. “Birutė” rašo, kad 
kas link tų aukų atsišauki
mai buvę plačiai paskleisti 
ir tarp Prūsų lietuvių. “Bi
rutė” tuomi labai pasipik
tino ir patarė lietuviams 
atsižvelgti į savuosius rei
kalus, kuriems aukos yra 
daug reikalingesnės už ko
kias ten misijas. Pasak “Bi
rutės”, visupirmu lietuviai 
turėtų atkreipti domą į sa
vo tautos atgijimo reikalą 
ir tam reikalui dėti savo an

ūkas.
Ištikro gerbtinas toksai 

drąsus “Birutės” užsistoji
mas už savo tautą, kurią 
kaizerio tarnai norėtų su- 
germanizuoti.

*
Prie S. L. R. K. A. 28-to 

seimo, nesenai atsibuvusio 
Brooklyne, paminėjimo tu
rime dar pridurti, kad sei
me dalyvavo viso 84 dele
gatai, išrinkta lietuvių ko- 
lionizacijai komisija, nutar
ta prisidėti prie Amerikos 
Katalikų Federacijos (ly
ginai kaip lietuviai socialis
tai prie Socialist Party) ir 
anos išdan mokėti kas me
tai po 5 dol.; antgalo nu
tarta, kad S. L. R. K. A. 
kas metai išleistų kokį vei
kalą ir visiems nariams pa
dalintų. Parupinimui ir at- 
spauzdinimui to veikalo iš
rinkta komisija, žinoma, iš 
vienų kunigų. Veikalo pa
rašymui paskirta premija 
100 dol. Atspaudimas pa
vesta tai katalikiškai spau
stuvei, kuri pigiau apsiim- 
sianti. Įvairiose valstijose 
paskirta 20 organizatorių. 
Ateinančiais metais seimas 
atsibusiąs Waterbury, Conn.

*
Philadelphijoj birželio 

pirmomis dienomis L. S. S. 
A. atlaikė savo suvažiavi
mą. Dalyvauta 34 delegatų. 
Sulyg socialistų laikraščių, 
suvažiavimas buvęs vienas 
‘4 ramiausių’ \ Suvažiavime 
atmesta sumanymas tverti 
prie Sąjungos pašelpinį 
skyrių. Nutarta: į visas 
unijas atsinešti bešališkai, 
išleidinėti teoretinį mėnesi
nį žurnalą, nutarta para
ginti kuopas tverti socialis- 
tiškas vaikų (?) draugijė
les, uždrausti kuopoms 
kviesti kalbėtojus, neprigu
linčius prie Sąjungos. Gi 
apie šnipų klausimą nei ne
užsiminta. Sąjunga turinti 
3.126 narius. Ant galo sut
verta iš penkių socialistų 
laikraščių trustas, kurį 
“Pirmyn” pavadina “Susi- 
vienymu”. Gi trusto sekre
toriumi išrinkta P. Grigai
tis, kuris prižiūrėsiąs, kad reštantų rotų, 16.000 iš pa-
tie penki laikraštėliai “bro 
liškai” sugyventu

Peterburge buvo didelė 
paroda. Rodė žmonių iš
dirbinius: audimus, išdirbi
nius iš medžio, iš odos, į- 
vairius įrankius. Išdirbinių 
suvežė iš visų Rusijos kam
pučių. Kiekviena tauta vis 
skyrium daiktus buvo iš
stačius. Tokių skyrių buvo 
apie 200. Buvo ir Lietuvių 
Dailės draugijos skyrius. 
Lietuvių skyrius daugeliui 
labai patiko. Tokių gražių 
juostų ir kitų audimų, kaip 
lietuvių, maža buvo. Dau
gelis svetimtaučių pirko 
lietuvių juostas ir kitus iš
dirbinius. Draugija už tuos 
išstatytus lietuvių išdirbi
nius gavo didelį sidabro me
dalį. Tai didelio pagirimo 
ženklas. Parodoj atsilankė 
apie 170.000 žmonių.

♦

Pennsylvanijos guberna
torius Tener nesenai pat
virtino Flynno įstatymus a- 
pie bažnyčių turtų užrašy
mą Pennsylvanijos valstijo
je. Sulyg naujų įstatymų 
bažnytiniai turtai turi but 
užrašomi ir valdomi pas
kirtų bažnyčių įstatais. Da
bar Pennsylvanijoje diece
zijų vyskupai bus globėjais 
visų katalikiškų bažnyčių 
ir kitokių parapijinių nuo
savybių. Jei valstijos aug- 
ščiausias teismas nesu
griaus tų naujai užgirtų į- 
statymų, tai lietuviams ir 
kitiems nebus daugiau ga
lima bylinėties už bažnyti
nių turtų nuosavybes.•

Suskaudėjo galva ir 
krašteliui “Pirmyn”, 
“Katalikas” neva 
si
nūs. Tas laikraštėlis tiek 
“mandagus”, kad per savo 
diplomuotus akinius neina*, 
to, ar tuos “prisipiršimus” 
rašo “Katalikas”, ar pa
ties Sus-mo nariai ir paga
liau paprastų Markso ak
liems išperoms budu neap
sieina be nupravardžiavi- 
mo. Matyt, kad “Pirmyn” 
neturi supratimo apie lietu
vių padėjimą Amerikoje.

lai- 
kad 

perša- 
į S. L. R. K. A. orga-

karo ministerija 
paaiškinimą, kad 
vyrukai, kurie 

paliųosavimu

Rusijos 
išleidžiusi 
tie jauni 
naudojasi
nuo kareiviavimo todėl, kad 
turi tėvui, motinai, seneliui 
arba senelei duonos uždar- 
biuoti — busią vis dėlto 
kariuomenėn imami, jei jų 
motina, tėvas, senelis arba 
senelė pasiskusią, kad tie 
jauni vyrukai jų nežiurį ir 
jais nesirūpiną.*

Vilniuje gegužio 25 d. a- 
tidaryta septintoji Lietu
vių Dailės paroda. Paroda 
tesis visą mėnesį. Parodoje 
išstatyti paveikslai dailinin
kų: Kalpoko, Varno-Rik- 
kers, Šileiko, Žmudzinavi- 
čiaus ir kitų. Be to išstaty
ta Čiurlionies paveikslas 
“Christus”. Sodiečių išdir
binių skyrius esąs turtingas 
ir įvairus.

“ Birutė” rašo, kad kai
zerio dukters vestuvėšna at- 
nešusios dovanas ir kelios 
lietuvaitės iš Mažosios Lie
tuvos. Jos paaukojusios 
kelias šilkines juostas, rank
šluosčius, staltieses ir lini
nio audimo. Ar-gi tai 
pašlcmėkiškas toksai 
bas?

nera 
dar-

kale-Vyriausioji Rusijos 
j imu valdyba apskaičius, 
kad balandžio 21- dienos 
manifestu paleista iš kalė
jimų 44.500 žmonių, ty. 7.- 
000 iš katorgos, 18.000 iš a- 

prastu kalėjimų ir 3.000 
adm. keliu ištremtųjų.

| Iš savaites savaiten. •£
Meksike kovos ir jų prie

žastis.
Šiandienis Meksikas la

bai panašus kaleidoskopui. 
Revoliucija paskui revoliu
ciją seka — kiekviena turi 
kitoniškus tikslus, neturin
čius nieko bendro su pirm- 
buvusia revoliucija. Labai 
tankiai vienos ir tos pačios 
partijos vadai kaunasi be 
atsižiūrėjimo.

Delei to gimsta beviltis 
chaosas. Partijos^ neturi 
ankštai nuskirtų tikslų ir 
principų, už kuriuos puola
si pešties. Kad geriau su
pratus tenaitinį visą padė
jimą, reikia šis-tas pasaky
ti apie meksikonų santi- 
kius.

Iš 15.000.000 Meksiko 
gyventoji! yra 8 milijonai 
tikrų indionų, 6 milijonai 
mestizų, gi tik vienas liku- 
sis milijonas baltųjų gy
ventojų, daugiausiai hispa- 
nų paėjimo. Kuomet hispa- 
panai atkeliavo Meksikai!, 
aztekai jau valdė didesnę 
šalies dalį. Tečiau tų žmo
nių civilizacija neišdavė ge
rų vaisių.

Aztekų valstybės inkurė- 
jai buvo besibastantieji či
gonai, kuriuos iš savo tarpo 
buvo prašalinusios kaimy
niškos giminės. Turėdami 
visako daug ant savo sąži
nės, buvo priversti bėgti ir 
slapstėsi ant salų, ežerų, 
ant kurių pirmiau stovėjo 
miestas Meksikas. Laikui 
bėgant tečiau jie savo tar
pe išvystė narsuolius karei
vius ir apgalėjo kaimynus.

Jų valdžia buvo aštri ir 
žiauri — sukoneveikta liau
dis savo valdovo rankose 
buvo lėtas įrankis. Vienok 
jie jau pažinojo bendro že
mės valdymo sistemą, nes 
suteiktavo kiekvienai šei
mynai žemės pagal anos 
skaitlių narių. Bet visgi jie 
dar nebuvo paėmę rankos- 
na šių dienų viso Meksiko. 
Kitas Meksiko dalis valdė 
hispanai ir pastarieji pas
kui lengvai apvaldė visu 
Meksiku, nes jų valdžia bu
vo daug švelnesnė ir geres
nė už aztekų valdžią. Azte
kai labai kankino gyvento
jus.

Kuomet hispanai apvaldė 
šalį, jie pasisavino sau daug 
žemės, gi indionus paliko 
gyventi kaimuose. Kadangi 
indionai yra nuolanki rašė, 
tatai ilgas laikas jie ramiai 
gyveno ir, rodosi, buvo vis- 
kuom užganėdinti. Bet galų 
gale užganėdinimas pradė
jo nykti, kuomet rasės ėmė 
vis labiau maišyties ir tie 
taigi maišytieji ant galo 
jau nenorėjo pasiganėdinti 
tikrų indionų likimu, be to 
darbo sistemas, gyvuojantis 
Meksike, buvo antra svar
bia nepasiganėdinimo prie
žastimi. Sulyg to sistemo 
nors darbininkas nomina 
liai buvo liuesas — tečiau 
gyveno nuolatinėse skolose 
ir. už tas skolas turėjo atsi
lyginti darbu.

Toliau svietinė valdžia su 
dvasine nuolat kaudavosi 
ir tankiai pasitaikydavo net 
kraujo praliejimų. Tos ko
vos priežastimi tečiau buvo 
asmeninė ambicija, kurios 
nūdien Meksiko hispanai 
nėra atsikratę ir už tai be 
pabaigos kariaujama, ke
liama nereikalingos revoliu
cijos. Meksikonai hispanai 
— tai pavojingiausias žmo
nių luomas, kuris atranda 
sau patarėjų ir rėmėjų pri
spaustųjų vargo indionų 

tarpe. Indionai, norints sa
vo likiųiu .nėra užganėdin
ti, tečiąu nemoka iškovoti 
sau laisvėj, kad tuo tarpu 
hispanai gimdo revoliucijas 
visai ne demokratiniu atž
vilgiu, bet kad pasiliuosa- 
vus nuo monopolių ir pir- 
klybos apribojimų. Taigi to
kioj šalyj valdymas yra la
bai apsunkintas ir tik ge
ležinei energijai, kokią tu
rėjo žinomas diktatorius 
Diaz, pasisekė ilgesniam 
laikui Meksiką suvaldyti 
ir ten įvesti tvarką.

Bet Diazo valdymas irgi 
nebuvo liuesas nuo egoisti
nių tikslų — ir tas pa'galiau 
tą valdymą sugriovė.

Naujas antiemigracijinis 
bilius.

Emigracijos priešininkai 
išnaujo ima darbuoties Su
vienytų Valstijų kongres ;• 
ir naujas taiso pinkles a- 
teiviams. Norint pirrnbu- 
vusioj kongreso sesijoj an
tiemigracijinis Dillingha- 
mo-Burnetto bilius neperė
jo ačių buvusio prezidento 
Tafto nepatvirtinimui, se 
natorius Dillingham iš Ver
mont tečiau nenuleido ta
me reikale rankų ir tomis 
dienomis senatan įnešęs 
naują antiemigracijinį bi- 
lių.

Iš naujo biliaus, sakoma, 
prašalinta perdaug užgau
nanti emigraciją skirsniai, 
idant butų lengviau jis pra
vesti, bet visvien tuomi bi- 
liumi norima susiaurinti e- 
migraciją iki minimum.

Sulyg naujo biliaus, į 
Suvienytas Valstijas turėtų 
but įleidžiamas tik apribo
tas skaitlius emigrantų, bū
tent kas metai kiekvienos 
tautos tik 10 nuošimtis 
skaitliaus jau čionai atsi
randančių ateivių. Valdžia, 
pasiremdama valdiško cen- 
zaus skaitlinėmis, žinotų, 
kiek duotos tautos randasi 
ateivių ir kiek jų galima 
kas metai įleisti, nors tos 
skaitlinės toli gražu yra 
nepilnos.

Iš to biliaus prašalinta 
vakarinės Europos tautos, 
vadinasi joms emigracija 
neturi but apribojama. E- 
migrantų skaitlius apribo
jamas iš rytines ir pietinės 
Europos ir vakarinės Azi
jos. Neatkreipiama visai do
mą į tokius, kurie čionai at
keliauja su vizitą, arba 
grįštanti iš Europos ir ke
liaujanti į savo tėvus, bro
lius, seseris arba vaikus, 
taippat neturėtų but drau
džiama atkeliauti moksli
ninkams ir visokių profe
sijų žmonėms.

Emigracijos visi reikalai 
norima pavesti darbo de
partamento sekretoriui, ku
ris pilnai turėtų laisvą va
lią nuspręsti ko ir kiek į- 
leisti.

Kadangi pastaraisiais 
metais daugiausiai emi
grantų1 atkeliauja iš Aus
tro-Vengrijos ir Italijos, ta
tai iš tų šalių ir norima at
keliaujančių skaitlius su
siaurinti. Taippat norima e- 
migracija apriboti iš Grai
kijos ir Turkijos.

Sulyg naujo biliaus nie
ko nenukentėtų Rusija, tai
gi ir pati Lietuva, nes pa
gal apskaitymo Rusijai bu
tų leista prisiųsti kas metai 
173.500 emigrantų, kad tuo 
tarpu šiais laikais dar ma
žiau ji prisiunčiahti.

Nauji antiemigracijiniai 
įstatymai nepalytėtų vokie
čių, anglų, franeuzų, švei

carų ir belgų, kadangi jų 
daug čionai gyvena ir iš jų 
šalių, sulyginamai su ki
tomis tautomis, mažas skai
tlius žmonių atkeliauja.

Kaip ten nebūtų, bet 
naujas bilius daug esąs 
švelnesnis už atmestąjį, ka
dangi šiame visai neužsime
nama apie emigrantų kvo
timą, ar jie moka skaityti 
ir rašyti.

Tatai ir vėl kongrese pra
sideda toji nelemta emi- 
gracijinė kova.

Ne visiems valia vesti. Ne 
visoms valia ištekėti.

Veik kiekvienas numano, 
kad naujoji priauganti kar
ta daugių-daugiausiai pri
guli nuo tėvų. Todėl jau 
nuo senai daromos pastan
gos įvesti įstatymus, apri
bojančius apsivedimą ir iš
tekėjimą. Netikusiems as
menims draudžiama poruotis. 
Mokslas, kuris tyrinėja in- 
tekmę tėvų į vaikus ir tė
vų ypatybių vaikais pavel
dėjimą, vadinasi eugenika. 
Eugenikos mokslo šalinin
kai nurodinėja, kad žmonių 
veislė bus pagerinta apribo
jant apsivedimus. Tos ide- 
os yra nemažai šalininkų. 
Sulyg jų nuomonės, viso
kiems piktadariams (kri
minalistams), silpnapro
čiams, girtuokliams ir tt. 
turi, but užginta vesti.

Šiomis dienomis tokį 
drąsų ir radikali žingsnį pa
darė valstijos N. Dakota 
senatas. Perleido įstatymą, 
sulyg kurio bus apribotas 
apsivedimas. Naująsai 
statymas įeis galėn nuo lie
pos m. 1 d. Sulyg šio įstaty
mo moteris virš 45 metų 
amžiaus negalės tekėti. Vy
ras kokio nebūk amžiaus 
negalės vesti, kurs yra pa
prastas girtuoklis, krimi
nalistas, nuomirulis, silpna
protis, idiotas, pamišėlis, 
džiovą turįs, paleistuvis su 
lytinėmis ligomis. Tokie jo- 
kiuo budu nebus leidžiami 
apsivesti.

Pirm negu pavelijimas 
apsivesti (license) bus iš
duotas, kaip vyras taip ir 
moteris turės pristatyti tam 
tikro daktaro paliudijimą, 
kad judviejų kūniškas ir 
doriškas stovis atsako įsta
tymo reikalavimams. Jo- 
kiuo budu leidimas nebus 
išduotas vyrui atėjusiam į- 
sigėrus.

Nors ne taip radikalį, bet 
tam lygų įstatymą, turi Ca- 
lifornijos valstija. Agituo
ja už tokį įstatymą ir daug 
kitų valstijų. Reikia daleis- 
ti, kad vėliau ar ankščiau 
panašus įstatymai bus į- 
vesti visose valstijose.

Be abejonės tai gerai at
silieps į žmonių kūno ir do
ros pakėlimą. Kiek dabar 
vargo turi ir kiek ašarų 
pralieja girtuoklių pačios. 
Kiek vaikų šuniui , ant uo
degos nueina. Kiek silpna
pročių gimdoma. Be abejo
nės viso pikto šis įstaty
mas neprašalys. Bet nei 
gudriausias ir išmintingiau
sias įstatimdavėjas nesu
galvos įstatymų, kurs iš 
šaknų piktą prašalintų. Bet 
kiekvienas įstatymas, kurs 
šiek-tiek gerina, taiso, yra 
pageidaujamas.

Už ką barasi serbai su bul
garais.

Kaip žinoma, bulgarai ir 
serbai yra sutikę, kad gin
čus tarp jų už paimtas iš 
turkų teritorijas išrištų Ru
sija. Bet bulgarai reikalau
ja, idant serbai įsakmiai 
laikytųsi sukalbio išlygų, 
koks padaryki pirm prasi- 
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dėsiant karui. Gi serbai vėl 
griežtai reikalauja to su
kalbi© revizijos ir atmainų, 
žiūrint į nepramatytas ka
re pasekmes.

Tame reikale serbų padė
jimų taip apsibrėžia Biel- 
grado “Odjek”:

“Bulgarai neužėmė dides
nės teritorijos už serbus. 
Viską, kas nūn randasi Ser
bijos rankose, yra užėmus 
serbų kariuomenė. Serbams 
nieks negelbėjo nei krauju, 
nei ginklais, nei pinigais. 
Toji gi teritorija, kurią lai
kosi bulgarai, užimta ne jų 
vienų. Jiems gelbėjo serbai. 
Ties Adrianopoliu serbų ka
riuomenės buvo beveik tiek, 
kiek ir bulgarų. Tai neuž
ginami faktai. Ką mes užė
mėme, užėmėme patįs vieni; 
ką bulgarai — užėmė su 
musų pagelba.

“Bet pripažįstame, kad 
bulgarai užėmė didesnę te
ritoriją, negu mes. Tai ne
užginame jiems, bet juos 
sveikiname. Tai daugiau, 
negu bulgarai ir mes pirm 
karo tikėjomės. Bet kuo
met tie 50.000 musų karei
vių, kurie bulgarams gelbė
jo ties Adrianopoliu ir Ča- 
taldža ir pašventė savo 
kraują ant brolybės ir su
tikinęs aukurio, nereikalau
dami nei sprindžio žemės 
Tracijoj, persistato klausi
mas, kokiomis teisėmis bul
garai norėtų pasisavinti 
tieka miestų ir sodžių vaka
riniame Vardaro pakraštyj, 
kur jie visai nevedė karo, 
kur su priešininkais grūmė
si serbai vieni ir kur viską 
kuopuikiausiai laimėjo?

“Pasiremiant sukalbiu, 
po kuriuomi pasirašė pa
tįs serbai” — atsako bul
garai. Betvisuometyrancgc- 
ra atkakliai laikyties su
kalbi©, kadangi sukalbiu 
negali pramatyti visa, ką 
slepia ateitis. O bulgarai, 
jei nori palaikyti ryšį su 
serbais ateityj, privalo at
kreipti domą į faktus, su
kalbiu nepramatomus, bet 
taip tvirtus, kad Balkanų 
dėjos praėjus šimtmečiams

Šios gadynes dvasia.
Ar šiais laikais žmonės yra 

materijalistai?
Visupirmu žinotina, kas 

tai yra materijalizmas. Šis 
žodis paeina iš latinų kal
bos. Latiniškai materia reiš
kia medžiaga. Nors žodis 
materijalizmas turi įvairių 
reikšmių, bet, apskritai i- 
mant, šiuo žodžiu išreiškia
ma statymas medžiagos 
augščiau už protą bei dva
sią. Materijalistas turisi 
formų ir apeigų, stato daik
tą augščiau už tai, ką tas 
daiktas reiškia.. Šiais lai
kais materijalizmo dvasia 
labai įsigalėjusi. Ji apsireiš
kia įvairiausiais budais ir 
įvairiausiuose žmogaus dar
buose, tvėrimuose ir many
muose. Daugelis dabarties 
klaidingai mano, kad pa
kanka gaidas sukergti su
tvėrimui muzikos, arba su
derinti žodžius, kad išeitų 
poezija, užtenka turėti ge
rus plaučius, kad būti geru 
kalbėtoju; mano, kad gra
žus veidas yra svarbesnis 
už gražią sielą; labiau žmo
nės rūpinasi susilyginti su 
tais, ką gražiai pasirėdę, 
negu su tais, ką augštai sto
vi doroj, moksle, išauklėji
me; kad kunigu pastoti — 
gana bemoksliu! pabūti vie
ną, kitą terminą amerikoni- 
niame universitete. Taip 
manantieji ir taip veikian
tieji asmenįs — materija
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turės dar į tai nukreiptas 
akis. - -
Farmeriai apgaudinėjami.

Suvienytose Valstijose 
farmeriai kas metai, abel- 
nai imant, parduoda už še
šis bilijonus dolerių žemės 
produktų. Gi tie patįs pro
duktai gyventojams par
duodami už tryliką bilijonų 
dolerių, arba kad už tuos 
produktus pardavėjai pai
ma daugiau kaip dusyk 
tiek sumos, kiek apturi 
farmeriai.

Žinomas ekonomistas 
Yokum tą dalyką išaiškina 
taip, kad iš sumos, kokią 
sumoka konsumentai, arba 
iš sumos trylikos bilijonų 
dolerių aplaiko: farmeriai 
46.1%, pirkliai 38.1%, gele
žinkeliai 3.8%, gi 12% nu
eina padengimui nuostolių 
prekėse, kurios neatsargiai, 
be tam tikros priežiūros 
siunčiant naikinasi. t

Apleidžiant faktą, kad 
12% nuostolių yra negirdė
tai perdaug ir,kadsdabartinis 
prekių siuntinėjimo siste
mas privalo but pakeistas 
daug atsargesniu — tiesiog 
yra banditinis nuošimtis 
uždarbio, kuris tenka pir- 
klybos tarpininkams. Juk 
tarpininkai nieku arba ma
žai kuo prisideda prie tų 
prekių išdirbimo, o tečiau 
jie tiek uždirba, kiek ir far
mery s, kuris produkcijai 
pašvenčia sveikatą, turtą ir 
viską. Tas taigi augštas 
tarpininkų uždarbis ir yra 
netik produktų brangumo 
priežastimi, bet ir aiškia 
neteisybe farmerių akiveiz- 
doj.

Aišku, kad konsumentai 
(produktų suvartotoj ai) ne
gali turėti didelės vilties , 
sulaukti kainų sumažėjimo, 
tečiau priderėtų patiems 
farmeriams stoti kovon 
prieš tarpininkus ir šiems 
sumažinti uždarbius. Kuo
met farmeriai už savo pro
duktus gaus didesnį atlygi
nimą, tada jie turės progą 
savo ukius pagerinti, o juk 
nuo ūkių gerumo priklau
so visas šalies gerbūvis.

listai. Žinoma, materijaliz
mo dvasia pasiekia ir daug 
kitų žmogaus veikimo sri
čių. Maž-daug jis jaučiamas 
pas visas tautas. Ypač pra
gaištingas yra materijaliz
mas dailėj ir pramonėj. 
Pramonėj pelnas augščiau 
statomas už žmogaus gyvas
tį. Jei materijalizmas pil
nai užviešpatautų, tai tau
tos turėtų ilgainiui žūti ir 
civilizacija į skutus sulak- 
stytų. Bet taip nebus. Nes 
nors žmonės dažnai apsirin
ka ir klaidžioja šunkeliais, 
daug vienok yra žmonių, ką 
ieško teisybės, atranda ją 
ir nušviečia žmonijai tiesos 
kelią.
Ar mieste, ar sodžiuj svei

kiau gyventi?
Del dviejų priežasčių svei

kiau gyventi sodžiuj Sodie
tis gėrisi tyru oru ir saulės 
šviesa. Bet ir miestas turi 
savo geras puses. Miestas 
daro į žmogų auklėjamą in- 
tekmę. Susidūrimas su daug 
žmonių išgirdimas kitų 
nuomonių, išreiškimas pa
ties — vis tai pakelia žmo
gaus dvasią ir aštrina jo 
protą. Vėl-gi silpnos valios 
ir blogų pobūdžių žmogui 
mieste pavojinga visai su
gesti ir pasileisti nedorybės 
keliais. Žmonijos pažanga 
augštai yra surišta su mies
tų plėtojimosi. Civilizacijos

(Pabaiga ant 7-to pusi.), -
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Kaip plėtojasi pažinimas apie 
Pasaulį.

Giliai, jūrės dugne, nuo
latos viešpatauja tamsa. 
Ten, vienok, yra gyvūnų. 
Tie gyvūnai, todėl, gyvena 
amžinoj tamsoj. Nepažįsta 
jie šviesos. Jūrės dugne 
taip-gi vieši grabo tyla. Ten 
besirandantieji gyvūnai ne
turi nei akių, nei ausų. Jie 
gali tik jausti. Jiems nėra 
nei dienos, nei nakties, nei 
metų atmainų, nei saulės, 
nei mėnesio; jie negirdi jo
kių garsų, nemato jokių gra
žybių; nei-gi jie mano, kad 
yra kitokį gyvūnai, ii’ vargu 
bau ką nusimano apie pats 
save. Koks menkas tad tų 
gyvūnų pažinimas apie pa
saulį. Taip butų ir su žmo
gumi, jei iš mažatvės visai 
jis nieko nematytų, nieko 
negirdėtų. Tai niekam nesi
norėtų būti taip auginamu.

Kaip-gi skirtingas mus 
gyvenimas! Mes turime 
daug pajautimų, per kuriuos 
mes ingį j ame pažintį apie 
išlaukinį svietą. Vieni mus 
pajautimų yra svarbesni, ki
ti mažesnės svarbos. Svar
biausias visų pajautimų y- 
ra regėjimas. Per šį organą 
mes ingį j ame nuolatai mus 
nustebinančius reginius. 
Matome žemę su jos gražy
bėmis ir žydrą dangų su 
auksiniais saulės spindu
liais dieną ir slėpiningą, 
žvaigždėmis nusagstytą, 
skliautą naktį. Regime savo 
mylimus asmenis ir begales 
gyvūnų, augmenų ir viso
kių gamtos apsireiškimu. 
Be abejo, regėjimas yra 
svarbiausias mus organas 
ir per jį daugiausia ingįja- 
me pažinties apie išlaukinį 
pasaulį. Girdėjimo pajau
timas yra taip-gi svarbus ir 
daug ko ingį jame apie iš
laukinį svietą per tą orga
ną. Nėra jis vienok taip 
svarbus, kaip regėjimo or
ganas. Uostymo ir ragavi
mo organai dar menkesnės 
svarbos žmogui. Per savo 
kūno pajautimus mes ir in- 
gįjame pažintį apie įvairius 
apsireiškimus gamtoj ir ap
skritai apie visą pasaulį.

Mes esame visi tais pa
čiais organais,gamtos apdo
vanoti; neimama čia do- 
mon mažas neregių, neby
lių ir nečių skaičius. Mes, 
daugumoj, visi lygiai gėri
mės geru regėjimu, gera 
klausa. Todėl žmonių paži
nimas, regis, turėtų būti 
maž-daug lygus. Bet ištik- 
ro, kaip begaliniai skiriasi 
žmonės tuo atžvilgiu. Vieni 
tyrinėja, matuoja žvaigž
džių kelius, kiti tebsilaiko 
nuomonės, kad žemė stovi 
ant vietos, o treti dar blo
giau daro — nieko apie tai 
nemąsto. Iš to išeina, kad 
žmogui nepakanka daiktų 
pačiupinėti, jį pažiūrėti. 
Į daiktus reikia netik kū
no akimis žiūrėti, bet reikia 
į juos žvelgti ir proto aki
mis. Tai-gi daugiausia pa
saulyj yra žmonių protiškai 
trumparegių, žlibų ir visai 
aklų.

Viršuj jau buvo priparo- 
dyta, kad regėjimo organas 
žmogui yra svarbiausias. 
Ištikro jis yra svarbesnis 
negu visi kiti kūno pajauti
mai, paimti kartu. Regėji
mu mes nevien ištiriame že
mę, bet ir beribes dangaus 
erdves. Be to organo mes 
jokiuo budu nebūtumėm da- 
sižinoję, kas yra viršuj mus 
ant dangaus skliauto.

Nors žmonės atrado daug

indomių „paslaptybių dan
gaus erdvėse, vienok, daug 
ko yra neištirta čia pat ant 
žemės. Ištikro, suėmus visų 
amžių žmonių mokslą krū
von, pasirodo, kad dar teiš
tirta vos milijoninė dalis. 
Nekuomet žmonės nepajėgs 
atsakyti į Visus klausimus, 
kurie kįla tirinėjant gamtą. 
Kiekvienas išrištas klausi
mas, vienok, ir kiekvienas 
tinkamai pastatytas klausi
mas — nors jis ir nekuomet 
nebūtų išrištas, turi svarbą 
musų gyvenime. Viskas, ką 
tik žmogus ištiria, yra 
mums brangu ir viskas, ką 
žmonės ištyrė, didino žmo
nių laimę ir jų gyvenimo 
naudingumą ir daro skirtu
mą tarp vargingo laukinio 
žmogaus gyvenimo ir civili
zuoto. Juo daugiau mes ži
nome, juo daugiau mes su
prantame, juo geriau del 
mus visu.

Klausimai apie gamtos 
paslaptybes negali kilti 
žmogaus galvoj urnai. Tuo- 
mi labiau jie negali būti u- 
mai išrišti. Daug yra vyrų 
ir daug yra moterių, ką per 
visą savo gyvenimą laužo 
sau galvas besistengdami 
išrišti tuos klausimus. Maž 
mąstąs žmogus gali užklau
sti : “Kokiems-gi galams 
kvaišinti sau galvą? Kodėl 
mums nemiegoti, nevalgy
ti ii* ne žaisti sau ramiai? 
Kodėl nepasakyti — aš ne
žinau ir aš nenoriu žinoti, 
kas man rupi apie tai?” 
Ištikro yra tokių, ką ranka 
pamoję, nekvaišindami sau 
galvų. Bet jų gyvenimas 
prilygsta tiems gyvūnams, 
ką jūrės dugne randasi, ką 
nieko nemato, nieko negir
di, apie nieką nemąsto, net 
nei apie pat save. Bet toks 
gyvenimas neturi savyj jo
kios vertės. Toks gyvenimas 
neves nei prie nieko geres
nio. Todėl atverkime akis, 
apsidairykime aplinkui, pa
žvelgiame į jūrės gelmes ir 
į dangaus erdves. Taip da
rydami mes sieksime prie 
šio-to geresnio, augštesnio. 
Tie tik pilnoj to žodžio pras
mėj gyvena, kurie kuopiasi 
į tobulesne, skaistesnę, do
resne ateitį. Ir juo tobulesnį 
ir kiltesnį gyvenimą žmogus 
geidžia vesti, juo daugiau 
jis turi žinoti ir suprasti.

Tolimoj senovėj, kuomet 
žmonės tik pradėjo mąsty
ti apie žeme, jie iš pirmo 
žingsnio neišvengtinai turė
jo apsirikti. Jie ir apsiriko. 
Ir pakol žmonės neišmetė iš 
savo galvų klaidingų nuo
monių, jie nei žingsnio ne
galėjo žengti pirmyn. Lai 
žmogus, pav., būdamas ant 
pirmųjų lubų, užsimanytų 
lipti ant antrųjų ir lai jis 
pasileidžia sklepan. Tai 
kaip jis smarkiai ir il
gai neitų, jis nekuomet ne
pasieks antrųjų lubų. To ne
gali padaryti, nes pasirinko 
klaidingą kelią. Lygiu budu 
pirmieji mokslo vyrai, ką 
norėjo pažinti žeme, užsto
jo ant klaidingo kelio. Tai 
nebuvo jų kaltė. Klaidingas 
kelias išrodė teisingu. Ir juo 
toliau tuo klaidingu kelių 
žengė, juo į didesnes paines 
jie kliuvo.

Pirmam mokslo vyrui, ku
ris apsidairė aplinkui save, 
negalėjo but abejo tame, 
kad žemė yra plokščia ir 
kad saulė ir kiti dangaus 
kūnai eina aplinkui žeme. 
Lygiai jam turėjo but aiŠ-

ku, kad žemė stovi ant vie
tos. Pirmas mokslo vyras 
negalėjo vaikščiodamas pa
tirti, kad žemė yra kamuo
lys ir kad ji sukasi apie sau
lę. Toliau pirmieji tirinėto- 
jai ingavo nuomonę apie po
žeminį svietą. Manė, kad 
ten viskas yra pabliurus ug
nyj. Kaip tą nuomonę jie 
ingavo? Šen ir tell ant že
mės paviršio, dažniausia 
ant kalnų viršūnių, yra di
delės skylės. Tokie kalnai 
vadinami vulkanais, o sky
lės krateriais. Kartais vul
kanas įniršta ir išvemia su
tirpusius akmenis (lavą), 
dulkes, durnus ir tt. Tie 
gamtos apsireiškimai prive
dė žmones prie minties apie 
požeminį svietą. Bet tie vi
si jų numanymai buvo klai
dingi. Ir juo daugiau jie į 
tai tikėjo, juo daugiau ne- 
sąjnonių jie prasimanė.

Bet ilgainiui žmonės pra
dėjo abejoti, bau žemė yra 
plokščia. Drąsesnieji-gi 
tiesiog apreiškė, kad žemė 
yra didis kamuolys ir dau
giau niekas. Daugelis tik 
šaipėsi iš tokio manymo. 
“Jei žemė yra didis kamuo
lys”, jie sakydavo, “tai jį 
galima but apvažiuoti”. O 
tuomet žmonėms tebuvo ži
nomas tik mažas žemės pa
viršio sklypas. Priegtam a- 
pie žemės apvažiavimą ne
galėjo but kalbos, nes many
davo, kad žmogus pasileidęs 
keliauti turėtų galop nuo 
žemės kamuolio nusiristi.

Su laiku, vienok, aiškėjo, 
dalykai. Žmonės daug kam 
prisižiūrėjo, daug ko paty
rė. Drąsiai pradėta kalbėti 
apie žemės apvalumą. Ge
riausias to priparodymas 
buvo tėmijimas nuo jūrės 
kranto prisiartinančių ir nu
sitolinančių laivų. Kiekvie
nas matė, kad prisiartinant 
laivui pirmiau tepasirodo 
stiebo viršūnė, paskui buo- 
rė ir galop pats laivas. Lai
vui nusitolinant viskas de
dasi kitaip. Pirmiau pra
puola laivas, paskui buorė 
ir tik tada stiebas. Tokie pa- 
tėmijimai vertė žmogų prie 
mąstymo.

Galop atsirado drąsių jū
reivių, kurie pasirįžo ištirti 
tas paslaptybes ir padaryti 
galą abejonėms. Pasiėmė 
geriausius tų laikų laivus, 
apsirūpino maistu ir pasi
leido kelionėn. Plaukė vis 
vienon linkmėm Tai buvo 
padaryta Hispanijos jūrei
vių, garsiausių tais laikais 
jūreivių. Po ilgos kelionės, 
vargais negalais privažia
vo prie žemės. Jie buvo va
žiavę vis į vakarus. Toli
miausia žinoma tais laikais 
žemė į rytus nuo Hispani
jos buvo Indija. Jūreiviai, 
važiavę į vakarus, manė, 
kad jie apvažiavo žemės ka
muolį ir pasiekė rytinę pu
sę Indijos. Todėl jie ir pa
vadino naujai atrastą žemę 
Vakarine Indija, nes ji bu
vo į vakarus nuo Hispani
jos. O seniau žinomąją In
diją pavadino Rytine Indi
ja, nes gulėjo į rytus nuo 
Hispanijos.

Bet šie jūreiviai nebuvo 
apvažiavę žemę, kaip jie 
manė. Jie tebuvo vos ket
virtą dalį tos kelionės teat- 
likę. Tuomi, vienok, jie pa
darė pradžią didiems atra
dimams. Netrukus po to at
sirado daugiau drąsių jūrei
vių, kurie ištikro apvažia
vo aplink žemę. Tai buvo 
tuomet padarytas galas ma
nymui, karį žemė plokščia.

Žemes poliai,
j Y „ ----------

Šiais laikais^ girdi
me apie žemės polius. Kal
ba žmonės, rašo laikraščiai, 
ypatingai po feip nesenam 
atsitikimui su kapitonu 
Scott, kuris ; begrįšdamas 
namo nuo vieno liko užtik
tas baisių pūgų ir turėjo 
savo gyvybę palydėti. Po. 
liais mes vadiname tas že
mės vietas, kur baigiasi iš
galvotoji žemės ašis. Išviso 
tėra tik du poliu: šiaurinis, 
arba arktikas ir pietinis, ar
ba antarktikas. Keliatas 
metų atgal, kaip vienas, 
taip ir kitas buvo mums ne
žinomi. Mokslininkai spėjo, 
galvas laužė, bet tik spėji
mu ir baigėsi, mat, niekas 
ten negalėjo prieiti. Daug 
garsių drąsuolių gavo galą 
ten beeidami. Atsirado to
kių, ką priėjo. Pirmiausiai 
pasiektas arktikas. Jį atra
do amerikonas Peary. Per
nai norvegas Amundsen da- 
sigavo prie pietinio arba 
antarktiko. Nedaug kuo vė
liau ten atsidūrė ir kapito
nas Scott, kuris, kaip sa
kiau, grįždamas namo, žuvo. 
Nors su didelėmis aukomis, 
vienok ta nuo senovės pa
slaptis apie nežinomą ša
lį atsiekta. Dabar klausi
mas kįla, ką-gi ten rado? 
Atsakymas gauta. Bet jis 
nėra tokių, kurie mus ten 
viliotų keliauti.

Abudu poliai turi nuosa
vą ypatybe. Tai šaltis, kuris 
ten įsivyravęs. Taip tik ga- 
'lima ir manyti, nes ko to
liau nuo žemės ekvatoriaus 
(juosta apie žemę, kame 
saulė leidžia savo spindu
lius stačiai, nedarydama še
šėlio), juo šalčiau, o poliai 
juk toliausiai nuo jo guli. 
Pietinis polius pasidaręs iš 
augšto kalno, turinčio vie- 
nuoliką tūkstančių pėdų 
augščio. Kalnas stovi ant 
antarktiko salos, kuri už
klota amžinu sniegu. Jokios 
gyvasties ten nėra. Tik ap
link apjuostuose vandenyse 
gyvena bangžuvės, ronai, 
penguinai ir jūrių pempės. 
Indomųs gaivalai gamtinin
kui. Leopa rdiu i s rona s 
(seal) taippat baisus, kaip 
ir anas taškuotas katinas- 
leopardas šiltuose kraštuo
se, kurio jis vardą nešioja. 
Ten esama ir kitokių ronų, 
kurie gražus, riebus, visada 
gerame upe, su žmogumi ap
sieina, kaip su nepažįstamu 
draugu. Mat, jiems žmogus 
nematytas sutvčrimas._Pen
guinai — besparniai pauk
ščiai, kurie nėra išlipę ant 
sausos žmės ir nežino, kas 
tai yra šiluma. Jie visą sa
vo gyvenimą praleidžia ant 
ledo arba su ledais sumai
šytame vandenyje. Didžiau- 
sis iš jų, vadinamas karalius 
penguinas, kada atsistoja 
ant savo dviejų plautukų- 
kojų, išrodo, kaip mažo ūgio 
žmogus. Graži regykla juos 
matyti susėdusius kur ant 
ledo vienoje eilėje ir gražiai 
marguojant jų kūnams, sė- 
džiant ir veizint su nusiste
bėjimu į ateinantį žmogų, 
bet jo nebijant, nes kas 
jiems pasakys apie jo godu
mą? Taip, indomi ten gam
ta.' Varginga ji. Nėra ten 
žinduolių Ten žmogus ne- 
kados negyveno, jei tik ty
rinėtojai kada-nekada užei
na. Medžių, nei kitų augalų 
nėra.

Tai toks pietinis arba ant- 
arktikb polius. Šiaurinis, ar
ba arktiko polius yra daug 
gyvesnis. Čia pilna gyvybės, 
kuri tęsiasi 
Nekuri jO

poliaus. Kaip vandenyje, 
taip ir ant ledo eina čia ko
va už būvį per visą trumpą 
arktišką vasarą, taip, kaip 
ir' kitose svieto dalyse. 
Bangžuvės, ronai, jūrių ark
liai ir nesuskaitoma daugy
bė žuvies gyvena vandenyse. 
Milijonai, kaip vandens, 
taip ir žemės paukščių 
skraido po orą. Ten yra 
daug žinduolių. Nekuriu jų 
Simano daukanto dr-jos ir 
tiek daug, kaip kad ir šil
tuose kraštuose. Žymus tar
pe gyvūnų yra muskusinis 
jautis (musk-ox). Jo histo- 
rija yra sujungta su žmo
gaus liistorija jau iš semi 
laikų. Labai senai, gal koks 
ketvirtis milijono metų at
gal, muskusinis jautis gyve
no toje vietoje, kur šiandie
na Franci j a ir Vokietija. 
Senovės žmogus juos laikė 
ir, kaip matyti iš įvairių iš- 
braizinių ant kaulų ir 
kitų daiktų, jie buvo to
kiame pat padėjime, kaip 
kad šiandiena pas eskimo- 
sus. Šįlant orui, žmogui įsi
taisius geresnius ginklus, 
muskusinis jautis danginos 
šiaurės link ir ten tarp le
dų rado sau vietą, kurioje 
apsigyveno, ir gyvena su 
šiaurės žmogumi eskimosu, 
kurio kultūros pakilimas 
stovi ant to paties laipsnio, 
kai kad ir senovės akmens 
amžiaus europiečio.

Taip, gausus gyvenimas 
randasi ant šiaurinio po
liaus. Jis daug gausesnis už 
pietinį, nors ir nėra toks, 
kaip pas mus, ypatingai 
žiemos metu, kada ten vie
ši dideli šalčiai.

TRADICIJA.

Milda.

koks nors pasakoji-

aplink polių, 
įsiduria ir ant

Jei
mas arba žinia pereina iš 
vienos gentės į kitą, arba 
nuo tėvo ant vaikų, mes va
diname tradicija arba pa
davimu. Padavimai esti ra
šyti arba pasakojami. Jie, 
tankiai, yra labai svarbus 
netik kokiai vienai tautai, 
bet ir visai žmonijai, moks
lui. Tik nelaimė, kad pada
vimai dažnai išnyksta, kaip 
kad pražuvo padavimas a- 
pie Egipto piramidas. Pa
davimas liekasi nepakru
tintas iki tauta ir civiliza
cija, kurioje padavimas pra
sidėjo, liekasi nejudinamais, 
bet visada jis liekasi pražū
ties pavojuje tautai likus 
pavergtai. Tada nekurie da
lykai esti sunaikinami ka
reivių, kurie užima šalį, ki
ti vėliau priešų užgniaužia- 
mi, na, ir turi žūti. Daug pa
davimų žuvo ir musų tarpe, 
nors dar daug jų ir turime. 
Musų padavimams lengva 
nykti, nes nedaug jų tėra 
užrašytų. Jie eina iš lupų 
į lupas. Nekurie ir užrašyti 
tik tam, ' kad perstatyti 
mus kitokioje šviesoje, ne
gu mes ištikro esame. Juos 
užrašė svetimtaučiai. Nevisi 
svetimieji atlieka darbą ne
norėdami už tai sau naudos. 
Nors ir tokie, bet jie daug 
geresni, negu visai neturėti. 
Daug padavimų surinkta 
Dr. Basanavičiaus ir kitų 
vyrų iš musų pačių tarpo. 
Daug dar lieka jauniems ir 
tvirtiems tautos darbinin
kams darbo. Tik reikėtų 
skubinti, kol užmirštis jų 
neužkavos.

Kas link padavimų iš vie
nos šeimynos į kitą, tautai 
likus užkariautai, šeimynų 
nariai lieka išblaškyti po į-

vairias vietas. Seniau, be
veik, kiekvienos užkariau
tos tautos užaugęs vyras bū
davo arba užmuštas, arba 
pavergtas ir taip jis turėda
vo skirtis nuo savo šeimy
nos ir padavimai mirdavo 
su juo.

Kas link žuvimo padavi
mų apie Egipto piramidas, 
sunku ką pasakyti. Yra ma
noma, kad visi dokumentai, 
apie jas apsakantieji, buvo 
sudėti Aleksandrijos knin- 
gyne. Kningyną sudeginus, 
viskas pražuvo.

Milda.

ŠIOS GADYNĖS DVA
SIA.

(Pabaiga nuo 6-to p.), 
be miestų dar nebuvo.

Ilgainiui, reikia tikėtis, 
žmonės pajėgs prašalinti 
blogybes iš miestų ir pada
ryti juos taip sveikais, kaip 
sodžius. Bus uždrausta lai
kyti ant gatvės arba apie 
namus by kokią nešvarybę. 
Gatvės ateities miestų bus 
švarios, plačios, medžiais 
nusodytos. Aplinkui namus 
darželiai. Pavyzdžiai tokiii 
idealių miestų jau yra Ang
lijoj. Garsiausias tarp jų 
Bournville ties Birmin
gham. Šioj šalyj mažesnie
ji miesteliai ir-gi artinasi 
prie idealo. Toliau miesto 
valdyba? turi rupinties pa
imti savo globon žemės plo
tus aplinkui miestą ir tenai 
išrengti parkus ir šiaip pa
silinksminimo vietas arba 
lengvomis išlygomis parda
vinėti neturtėliams. Taip 
yra daroma Australijoj.
Ar šiais laikais žmonės svei

kesni, negu praeityj?
Pas žmones yra paprotis 

atsiliepti apie praeitį, kai
po apie “senus geru s laikus”. 
Iš daug atžvilgių, vienok, 
mus gadynė yra geresnė, ne
gu praeitis. Šiais laikais 
žmonės gyvena ilgiau, negu 
praeityj. Sergantiems sutei
kiama geresnė pagelba. Ne- 
kurios ligos, kurios siausda
vo ir teriodavo žmones civi
lizuotose šalyse, dabar jos 
nėra žinomos. Taip Europoj 
siausdavo baisus maras, ku
rio tikra tėvynė yra Chinai. 
Dabar visa Europa kaipir

nepažįsta jo. Be abejones, 
jei žmonės apsileistų, neda- 
botųs, neužslopintų jo tik 
jam pasirodžius., tai jis te- 
riotų žmones, kaip teriojęs. 
Piktosios rauplės ir-gi pa- 
naikytos iš Europos. Pap
rastomis rauplėmis ačių 
čiepijimuisi maž-kas suser
ga. Galima but išvardyti ir 
daugiau išnaikytų civilizuo
tuose kraštuose ligų, bet pa
sitenkinsime paminėjimu a- 
pie džiovą. Tai baisi liga. 
Daug prarįja aukų. Ja už
sikrečiama nuo kits kito, 
pienu, kartais ir mėsa džio
va sergančių karvių. Dabar
ties ši liga mažinusi Ang
lijoj, Vokietijoj, Franci- 
joj ir Amerikoj. Žmonės mo
komi, kaip platinasi ši liga, 
kaip jos išvengti. Žmonės, 
neklausantieji padavadiji- 
mų, pradedama bausti, y- 
pač spjaudantieji viešose 
vietose — stotyse, vagonuo
se, gatvekariuose irtt. Išmo
kė žmonės vėdinti kamba
rius, sveikatiugiau gyventi, 
išvengs daug ligų, net ir tų, 
prieš kurias gyduolių neiš
rasta.

Moterystės biure.
— Matai poni! — Kalbė

jo biuro savininkas į kandi
datę moterystėm — Tasai 
ponas, apie kurį poniai kal
bu, mielai su ponia apsi
vestų, bet vienas daiktas 
jam pas ponią nepatinka: 
š’itai jis sužinojo, kad ponia 
po pirmam savo vyrui tik 
pusę metų nešiojo gėduly- 
bę...

— Tai menkniekis! — at
sako našlė. — Aš pasitaisy
siu. Pažadėk ponas jam ma
no vardu, kad jam mirus iš
tisus metus nešiosiu gėduly- 
bę.

Kontoroj.
Viršininkas, peržiurinė- 

damas laišką, kokį buchal- 
terius pabaigė mašina rašy
ti: — Mano pone! Nuo pir
mos dienos ponas busi lais
vas! Juk tai negirdėtas 
daiktas! Ponas nepažįsti 
paprasčiausių ortografijos 
taisyklių!

Buchalteris: — Ką aš ga
liu daryti, jei mašina -yra 
seno sistemo?!

SENAI
Senai
Senai
Senai
Likai

tu, pušyne, jau man bešlamėjai, 
jau ir juodvarnius lakstant mači 
tu, tėvyne, mane glamonėja!... 
ir sapne aš tave tik matau.

Senai jau mačiau, kaip ir Švėtė sriuvena, 
Kaip vilnįs jos neša jaunystės dienas. — 
Bet ugnį jau karštą širdis sukūrena, 
Jausmai ir dvasia jau dainuoja dainas.

Senai jau, senai aš apleidau tėvyne, 
Jos grožės jaunimo užmiršt negaliu... 
Tad grįšiu — sugrįšiu gaivinti krutinę 
Sugrįšiu klausyties dainelių meilių.

Senai jau girdėjau bečiulbant lakštutę. 
Tėvynės paukštelį gražiam paupyj,— 
Senai begirdėjau dainuojant sesutę... 
Tas viskas tik skraido minčių sukuryj...

Senai ir pilkalnį mačiau aš rimtuti, 
Senąsias jo vinkšnas, ką linksta audroj— 
Ir pievą, ir girią, ir lauką linksmuti, 
Ir skaisčiąją dieną, ką šypsos giedroj...

Ir rodos, tik “vakar” buvau pas savuos! 
Mačiau savo saulę, mėlynę dangaus... 
Teisybė išardo jausmus šiuos giliuosius 
Kas mano skausmus čia supras ir atjaus.

Senai jau, senai aš apleidau tėvynę, 
Apleidau kančias jos ir josios skausmus; 
Bet grįšiu aš, grįšiu gaivinti krutinę — 
Tėvynei grąžįsiu save ir jausmus.

Tvanas,
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Feiicas ir Meiisanfla.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
INI OLD AS.

Aš atnešiau šviesą, mamute, didelę 
iesą!... (Jis pakelia liampą ir apžiūri 
elisanda). Tu esi verkusi, mamute?... 
i verkusi... (Jis pakelia liampą prieš 
zlleasą ir pažiūri taip-pat į jį). Ir tu 
ipgi, tu taipgi esi verkęs?... Tėtuti, pa
arėk, tėtuti: jiedu abudu yra verkę...,

GOLO.
Neleisk jiems šviesos į akis...

2 REGINYS.
TLIES BOKŠTAS. — PO VIENU LAN
GU EINA PRO ŠALĮ APSKRITUS

KELIAS.
MELISANDA.

°as langą, šukuodama palaidus plaukus).
Trįs neregės senutės 
(Turėsime viltį) 
Ten aukso liampos 
Žiba ant dangaus.

Jos lipa į bokštą
(Tai, jis ir mes)
Ir vis dar laukia
Septintą dieną.

Ak! pirmoji sako,
(Turėsime viltį)
Aš girdžiu mus šviesą 
Tenai ant dangaus.

Ak! antroji sako,
(Tai, jis ir mes)
Aš žinau, karalius 
Mumis aplankys.

Ne, skaisčiausia tarė 
(Turėsime viltį) 
Musų šviesa gęsta 
Tenai ant dangaus.. i

(Įeina Pelleas apskrituoju keliu).
PELLEAS.

Holą, ho!
MELISANDA.

Kas ten yra?
PELLEAS.

Aš, aš ir aš!... Ką tu ten veiki pas 
ingą ir giedi kai paukštelis, kuris ne iš 
ia?

MELISANDA.
Aš prirengiu nakčiai plaukus... 

PELLEAS.
Tai tie yra plaukai, ką aš mačiau?... 

š maniau, kad tu ten šviesą, turi.....
MELISANDA.

Aš atidariau langą; bokšte taip karš- 
i... Ši naktis yra puiki...

PELLEAS.
Ir žvaigždžių be skaičio; aš nekuo- 

iet nesu matęs taip daug, kaip šį vaka- 
į. .. Bet mėnulis dar juroje... Nestovėk 
išėlyje, Melisanda, pasilenk truputį, 
lant aš galėčiau pamatyti tavo palaidus 
laukus.

MELISANDA.
Aš nedrįstu... (Ji pasilenkia per lan-

PELLEAS.
Vai, Melisanda!... ak, tu esi skais- 

!... kokia tu skaisti!... pasilenk! pasi
ūk. .. leisk man prisiartinti arčiau prie 
ivęs...

MELISANDA.
Aš negaliu arčiau... aš lenkiuosi, kiek 

ktai galiu...
PELLEAS.

k Ir aš negaliu užlipti augščiau... Duok 
šf vakarą nors savo ranką... pirlm 

g^iš išeisiu. Rytoj aš išeisiu...
MELISANDA.

Ne, ne, ne...
PELLEAS.

Taip, taip; aš išeisiu, rytoj aš išeisiu... 
•uok man savo ranką, tavo mažąją ran- 
utę, duok man lupoms...

MELISANDA.
Aš tau neduosiu rankos, jaigu tu išei-

PELLEAS.
Gi duok, duok...

MELISANDA.
Tu neišeisi?...

PELLEAS.
Aš dar palauksiu, aš palauksiu... 

MELISANDA.
Aš matau rožę tamsoje...

PELLEAS.
Kur?... Aš matau tiktai gluosnio ša

kas, kurios kabo palei murą..<
MELISANDA.

Žemiau, žemiau, sode; ten žemai tam
siuose žaliumynuose.

PELLEAS.
Tai ne rožė... Aš tuoj eisiu pažiūrėti, 

bet duok man pirmiau ranką; pirmiau 
ranka...

MELISANDA.
Te, te... aš žemiau jau negaliu pasi

lenkti. ..
PELLEAS.

Mano lupos nepasiekia tavo rankos... 
MELISANDA.

Aš jau nebegaliu žemiau pasilenkti... 
tuoj galiu pulti... Vai mano plaukai 

(Jos plaukai ūmai
Aš
nupuola palei mūrą!
pasileidžia, kol ji lenkiasi, ir puola ant 
Pelleaso).

PELLEAS.
Vai! kas tai?... Tavo plaukai, tavo 

plaukai ateina pas mane!... Visi tavo plau
kai, Melisanda, visi lyja ant manęs!... 
Aš imu juos į rankas, aš spaudžiu juos 
prie lupų. Aš vynioju juos apie ranką ir 
vynioju apie kaklą... Šiąnakt aš savo ran
kų nebepaleisiu...

MELISANDA.
Leisk mane; leisk mane!.,. Tu nu

trauksi mane žemyn!..,
PELLEAS.

Ne, ne... aš nekuomet nemačiau tokiu 
plaukų, kaip tavo, Melisanda!... Matai, 
jie ateina iš taip augštai žemyn ir jie net 
pasiekia mano širdį, eina ligi mano šir
dies... Jie mane apdengia net ligi pat ke
lių !... Ir minkšti jie, taip minkšti, yt kad 
butų iš dangaus!... Nė dangaus aš nebema
tau per tavo plaukus! Pažiūrėk!... nė 
abi rankos negali jų išlaikyti; ligi gluosnio 
šakų jie. nusileidžia žemyn... Jie gyve
na mano rankose, kai paukšteliai!.. .> ir 
jie myli mane, jie myli mane labiau, ne
gu tu!...

MELISANDA.
Leisk mane, leisk mane... Gali dar 

kas ateiti...
PELLEAS.

Ne, ne; šiąnakt aš tavęs neleisiu... 
Šiąnakt tu esi mano nelaisvė; visą naktį, 
visą naktį...

MELISANDA.
Pelleasai! Pelleasai!
Aš juos pririšiu, pririšiu prie gluosnio 

šakų... Ir tu man nepabėgsi... Matai, aš 
bučiuoju tavo plaukus... Mano kančios 
jau pražuvo tavo plaukuose... Ar tu gir
di mano pabučiavimus per savo plaukus... 
Jie lipa į viršų per tavo plaukus. Žėdnas 
plaukas tegu nuneša tau vieną pabučiavi
mą. .. Matai, matai, aš galiu paleisti ran
kas.. . Mano rankos paleistos, bet tu nega
li manęs bepalikti...

MELISANDA.
Vai! vai! man skauda... (Karveliai 

pakįla iš bokšto ir lekioja apie, juos tamso
je). Kas tie yra, Pelleasai? — Kas ten 
lekioja apie mane?

PELLEAS.
Tai yra karveliai, kurie pakilo iš bok

što. .. Aš juos išgązdinau; jie nulekia...
MELISANDA.

Tai tie yra mano karveliai, Pellea
sai... Eisime, paleisk mane; jie jau nebe
grįš atgal...;

PELLEAS.
Kodėl jie nebegrįš atgal? 

MELISANDA.
Jie’tamsoje pražus... Leisk man pa

kelti galvą... Aš girdžiu žingsnius... Leisk 
mane! — Tai yra Golo!... Man rodosi, 
tai yra Golo!... Jis bus girdėjęs mus...

' PELLEAS.
Palauk!... Tavo plaukai yra apsivy

nioję apie šakas... Jie tamsoje užkliuvo... 
Palauk!... Naktis yra tamsi...

(Apskrituoju keliu įeina Golo);
GOLO.

Ką jus čia veikiate?
MELISANDA.

Ką aš čia veikiu?... Aš...
GOLO.

Jus esate kūdikiai.. . Nesilenk, Meli
sanda, laukan per langą taip toli, kad ne- 
išpultumei... Ar jus žinote, jog jau yra vė
lus laikas? — Bus tuoj pusiaunaktis. — 
Nežaiskite taip tamsoje. — Jus esate kū
dikiai... (Nerviškai juokdamasis). Tikri 
kūdikiai!... Tikri kūdikiai!... (Išeina su 
Pelleasu). ‘

’(Bus toliau).

visokios žibios.
Valdžia grasią. Vokieti

jos parlamentui" kanclierius 
pranešė, kad nežiūrint opo
zicijos valdžios įnešimai a- 
pie platesnį ginklavimosi 
turį but priimti prieš lie
pos 1 dieną’, nes kitaip bu
siąs išrištas parlamentas. 
Ar parlamento atstovai to 
pranešimo nusigąs, neži
nia. *

Moterims lygios teisės. 
Norvegijos parlamentas pri
ėmė įnešimą apie moterių 
lygias teises politikoje. To
dėl tenai moterįs politikos 
srityse dabar darbuosis ly
giai su vyrais.

Persiskyrimas. Brukselio 
viršiausiame teisme prasi
dėjus byla per Orleano ku
nigaikščio persiskyrimą su 
savo žmona Liudvika. Tuo 
tarpu Orleano kunigaikštis 
iškeliavęs kelionėn aplink 
§ vietą.

Žemdirbystės kongresas. 
Belgijos mieste Gandava 
tomis dienomis pasibaigęs 
žemdirbystės tarptautinis 
kongresas. Sekantis kon
gresas atsibusiąs 1915 m. 
mieste San Francisco, 
visasvietinės parodos 
tu.

Cal. 
me-

val-

Inovacija Vatikane. Va
tikane, konsistorijalėj sa
lėj, parengta šv. Tėvui ir 
kardinolams perstatymas iš 
kratomųjų paveikslų. Pope- 
žius labai užimiančiai žiūrė
jęs į tuos paveikslus.

Diaz purtosi. Nesenai 
buvo pranešta, kad buvęs 
Meksiko diktatorius Diaz 
iškeliavęs ^leksikan. Tuo 
tarpu dabar rašoma, kad 
Diaz visai ramiai sėdįs Pa
ryžiuje ir nei nemanąs ke
liauti tėviškėn. Tomis die
nomis jį aplankius delega
cija iš Meksiko ii’ prašius 
grįšti Meksikan, bet Diaz 
atsakęs, kad verčiau sėdėti 
kur ant šalies, negu lysti 
politikos sukuriu, kuris ga
lįs jį visai sumalti.

Revoliucionistai veikia.
Juarez apylinkėse apsireiš
kė revoliucionistai, kurie 
maną tą miestą paimti ant
puoliu.

Japonai rustinasi. Japo
nijos miestuose nuolatos at- 
sibuvinėja susirinkimai, ku
riuose liaudis kurstoma ka- 
ran su Suvienytomis Vals
tijomis ir reikalaujama 
ginti Suvienytose Valstijo
se japonų reikalus.

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” kelia jauti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys

. K. Vilkevlčius
Lankosi po Pennsylvaniją valstija; 

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

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

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

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

Brooklyn; n. y.
J. Digrys, 120 Grand St.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Plochocki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevieia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge

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

st.

NEPflPABSTfl
Proga už

išsigydyt

Ginkluojasi. Belgijos 
džia įnešė parlamentan pa
skirti $62.800.000 įsiginkla- 
vimui. Premieras nesenai 
apreiškė, kad Belgija nega
linti palikti malonėje kitų 
valstybių, kurios norints 
gvarantuoja Belgijai neu- 
tralybę, bet tie tušti žodžiai 
Belgijos j neintįkrrna, kad 
sienos nebus palytėtos ki
lus abelnam karui Europo
je. Todėl verkiant prisieina 
ginkluotis.

Vėl rezignuoja. Hispanijos 
premjeras antrusyk persta- 
tęs karaliui Alfonsui savo 
kabineto, kurį nesenai su
daręs, rezignaciją, kadangi 
parlamentas nutarė neužsi- 
tikėjimą valdžiai. Rezigna
cija priimta tik lig laikui.

Nepaklausė caro. Serbi
jos karaliaus Petro artimas 
giminaitis, kunig. Al. Jur
gis Karageorgevič andai 
Paryžiuje susituokęs su a- 
merikone, ponia Pratt iš 
New Yorko. Tai moterys
tei labai priešinosi caras, 
bet auksas ėmė viršų, ka
dangi poni Pratt yra turtin
ga.

Ištekėjo. Franci jos pre
zidento Poincare duktė to
mis dienomis ištekėjus už 
paprasto inžinieriaus var
du Duman.

Šnipai. Austrijos karo 
rateliuose susekta puikiai 
suorganizuota šnipystė Ru
sijos naudai. Tardymai ve
dama Vienoje, Krakove ir 
kituose miestuose.

Albanijos reikaluose. Au
strijos laikraštija apkal- 
kalbanti francuzišką pro
jektą sulyg naujai inkur- 
tos valstybės Albanijos. 
Laikraštija pataria Albani
joje paskirti tik liglaikinę 
valdžią, kadangi toji šalis 
ir tauta esanti visiems sve
tima. Taigi Austrijai ir ru
pi toji pieno ir medaus ša
lis.

Rekordas aviatiko j e. Pran
cūzas aviatorius, Marceli 
Pridenzone, andai aeropla
nu iš Paryžiaus per Berly
ną nulėkęs Varšavari. Atli
kęs 1.500 kilometrų kelionę 
į 13 valandų. Iš Varšavo 
drąsus lakūnas nukeliavęs 
Peterburgan. Tai naujas re
kordas išlaikomybėje.

Maurai keršija. * Teauno, 
Morokko, gubernatorius iš
leidęs paliepimą vakaro me
tu niekur nevaikščioti pa
vieniams kareiviams ir, a- 
belnai, gyventojams, ka
dangi maurai pastaraisiais 
laikais perdaug nuskendę 
ten daug Francijos karei
vių. Užpuolikams visur ker
šijama. _

Indomus atsitikimas.
Trouvillėj, Franci joj, grafo 
Novaillės kelių metų ber
naitis, nepaklausęs savo mo
kytojos nuėjo daržan, kur 
buvo laikomi policijiniai šu- 
nes. Kol ateita pagelbon, 
šunes vaikiuką į šmotus 
draskę. (

SU-

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

st.

avė

avė

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Burneiko, 320 E. 14th Street,

p.
CLEVELAND, OHIO.

Šukys, 2118 St. Clair Ave.

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

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

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

1351 Hamilton avė.

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

M.
KENOSHA, WIS.

K. Petrauskas, 415 Meade St.

KENSINGTON, ILL.
Valaskas, 345 Kensington ave.

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

M.

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

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

103

Francija žųva. Buvęs 
Francijos premieras Bibot 
nesenai Paryžiuje turėjęs 
paskaitą, kurioje pažymė
jęs, kad franeuzų tauta 
nykstanti: alkoholizmas,
tuberkulai ir visokios chro
niškos ligos sumažina gimi
mų skaitlių ir podraug di
dina mirtingumą — tas vis
kas franeuzams grasia pra
žūtimi. Tauta ir valdžia pri
valo pasiimti už rankų ir 
bendrai stengties užbėgti 
tam grasiančiam pavojui.

Japonams pirmybė. Vo
kietijos laikraštija nesenai 
pagvildeno Japonijos su 
Suvienytomis Valstijomis 
nesutikimus ir pabrėžė, kad 
vokiečiams esą visvien, ar 
,Suvienytos Valstijos ar Ja
ponija turės pirmybę ant 
Ramiojo vandenyno. Tečiau 
vokiečiai pripažįsta, kad 
militariniu atžvilgiu Suvie
nytos Valstijos negali su
silyginti su Japonija.

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

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

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

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

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrio 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. Sivickis, P. O. Box 912.

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

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

St.

Mesta bomba. Einančion 
procesijon pagerbimui žy
maus Portugalijos poeto 
Cameonso, mesta bomba; 
keli asmenįs užmušta ir 
daug sužeista. Ir 
sikesintojas likes

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

G.

pats pa- 
sužeistas.

i

V.

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

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

Patrūkimą
{KYLĄ}

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

cagoj siūlo nuostabu $10 iszzydyma iki Geg. 15 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maž i, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziaus: bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

R UŽGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Myhen, S^. Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michi^an-ave.
L. Hollse, 1732 N- Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 16>0 Millard-avo. .a

JUS TRUPUTI PATRUKI
Žmones, mažai patruko arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima , m tempi
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir a Ii vesti prie užsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz 810.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
anedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 

nedelioms puo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2roFloro
Tarp Jackson-bd. Ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

t JOHN M. BRENZA ; 
; LAWYER ;

Lietuvys Advokatas
! 4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. !
• RHONE DROVER 1«S> *

’ Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- ;
> sakaneziai, j patinwai suzoidmo ir kitus. .
• Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir «i 
“ kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu * 
, abstraktus ir padirbu visokias popieras • 
. ir doKumentus pardavimo ir pirkimo •
• namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ' 
, rio turite koki legaliszka reikalą, atsi- ,
> szaukite pas tautieti. ' •

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėj a vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa. 
/žemos Kainos 

$34
Tarpdėnis.

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

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

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

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei metįį ai.60 

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

I DAKTARAS Ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.
I Tikras lietuvys daktaras _
I baigęs mokrlą steitavišlra- 

me universitete. Buvo mle- fiU 
sto daktaru Indianapolis, ' 
Ind. ir specljališkai moki-

; nosį NEW YORKE DID-
ŽIOJE MOKYKLOJE da- V
ryti visokias operacijos ir

■ gydyti pavojingas ligas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus Įrengs eavo lecną SANATORIUM 
(naminįligonbntį) ir užlaiko visokius ligo
nius del gydymo ir darymo operacijų.

’ Gydo ligase
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir 

pečių. G6Hmą sąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirblmo vidurių, slinkimą 

; plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuoj aus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatlškal abra per laišką, o 
neslgailSaPsavo žygio. Tori tūkstančius pa
dėka vonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr.; 
Ign. Stankus siunčia gyduoles | kitas miestus

■ Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet
■ krei (fcitCe ant tikro adreso taip:
I Dr. IGNOT. STANKUS 
11210 S. Broad st.,J -J ' Philadelphia, Pa.

8
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J. M. Tananevičia
3249 80. Morgan St. CHICAGO, ILL
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Liaudies Dainos į
UH1A TIAT QTIT II? PTHYTT!
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Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

. Pagal K. Flammarioi> parai

P. BRAN DŪKAS.

KATALIKAb
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Ant
baro

i padaryta degtine iš

miniai švelnios

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

geriausia
tanti vertę geros
rugines degtinės

se ir Sahunuose. Yra
tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.

HuaoraS^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 sveikatų ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui^ turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progų tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

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

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

SOLO BALSUI IR PIJANUI
Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS

1. SIU NAKCIALY (dzūkiška) .............................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) ...............................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) .........................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ................................................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ .........................................
5. VAI AŠ PAKIBSČIAU ........................................................
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.

SOC. 
60c. 
60C. 
20c. 
20c. 
20C. 
30c. 
15C. 
15c. 
15c. 
25c. 
15c.

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 į Sveikatą

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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

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

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

da aiški.

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUŠIUS
Siuva visokius rubus. Atlieki}, d ii 

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerlo įsi
kala vimų. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutų pas mus pagal pasku
tinę madų.

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

Jonas Kučinskas,
238 Sloeum Ayt., 

Kingston, Pa.

Nauja Lietuviška

IhFTIEO

PAI-■» fsew

IMTIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
iJi -

Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningą

DANGUS
NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 

PAGERINTAS TYPEWRITER
Tiktai $8.00 su prlsiuntimu

/liūsti My

The American Typewrite r Co.

f 
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Aš atidariau nauja lietuvišką 
Aptiekę. Aš užlaikau Severosgy- 
duokles, ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynes. Ateikite persitikrinti.

F. FRArIK, Aptiekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra A 
atsakantis o visados gausit teisinos pa- 0 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio nazn. U 
911 W. 35rd St. Tel Yard 5423

loxolS:

<3 Jus galite 
vartoti tikrą
jį Pain-Ex- 
peller išvi
jau s su gera 
pasekme.

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

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

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

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

• J. M. Tananevičia
5249 So. Morgan St. Chicago Ill.

PLUMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Viaus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

Imkite 4 
'lašus pilnam 
stikle van
dens

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

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

ir nuo 5 iki 9 vak.

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 t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legaliską reikalą, atsišaukite pas tautietį 

’ Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namu taip 
gi visokį medžio padailinimai.

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

Yra tilo vardu kninga, kurioje aprašoma visos 
pasaulio slaptybes, visi beribes erdves kūnai, ko
kius mes nuo žemės matome ir kokiu nematome.

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

Kaina poperos a_pdarais 5Oc 
“ audeklo “ 75c

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

® O <š5> 
3>® OO <2 
OO

tą

J. M. Tananevičia,
5249 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 MIESTO SALE

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

Išgydau į 5 dienas
gKaBaHSEHraBaaBUK^^rnmnaaam be Jokly peržulį Ir skausmą

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 Pųslėsligų.

Ar tamsta sergi ar 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 pasekmės* kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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 išlydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neisgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pailega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met; 
RODĄ DOVANAI.

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-KART NEDELINIS LAD^iSTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
' ANT NEDĖLIOS

'Išeina kas utarninkas Ir petniĮGla.
n

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

AMERIKOJ fmetams „t pusei matų $1.25
EUROPOJ $3-50- A,?g“’_____________ L joj ir Škotijoj 15 s. Prusnose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co.
521-522 W. South All Mahanoy City, Pa

Young American

Pastaraisiais laikais typewrlter’iuose įvesti stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų ir nepaprastų 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio Ir komercijiuių 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

PRANEŠIMAS
S. L. E. K. A. XXVIII Seimo Delegatams

Gerbiamieji; Kurie dar neturite užsisakę šio seimo paveikslų, 
galite gauti pas mumis. Paveikslų prekės yra $1.50 už 8x36 colius 
didumo (su kepurėm), ir $2.00 už 8x44 colius (šitie be kepurių).

Su užsakymu reikia ir pinigai prisiust, o mes paveikslus išsiusime 
tuojaus. Su pagarba

SHUKIS BROS. Photographers
20 E. MARKET ST WILKES BARRE. PA.

IMm & SlelnM

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

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

Insteigta 1879 m.

Lietuvių Didmiesčio Taupymo Banka
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis Išrengimas 
Gali aprūpinti kiekvienų 

reikalavimų.
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 (EL Washington Sts., Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta

balto ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

Žmones supran

orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo

Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-

vaistu
šeimynų
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‘Kataliko Spaudos Knygos.
1. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš 
. , amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevie. Iš

guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai
ik juoįjPgas aprašymas apie užsidėjima vie

no Amerikoj, miestelio'. Pusi. 32. Kaina. 15c.
2. .APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa

kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15c
3. .APIE RŪKYMĄ. Kelį žędžiai norintiems

suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap- 
i. rašo kokį pavojų atgabena žmogui ruky-
1 mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c.
4. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa

ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimų šių dienų Rusijo
je ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s.

5. AMALGUNA arba Tyro' duktė. Labai
• graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 

nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ............................. 25c.

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

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

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

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

10. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-....
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa

lę kymas laikuose krikščionių persekiojimo.
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, v vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ........................................ 50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose ........................................... 35c.

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

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

31. MALŲOS 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. Pąrąsę N. Ą. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman-
ti kninga. Pusi. 216. Kaina ..................  50c.
Ta pati apdaryta .................................  75c.

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

35. MILUKIJADA, arba nepaprasti dzūko
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, III. Pusi. 37. Kaina ......................... 5c.

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

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

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

39. NAŠLAIČIAI, arba paveikslas jš praeities.
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos ^praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ............................ 35c.

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

41. .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 
luose. Puslapių 63. Kaina .... i... .  25c.

42.. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas, apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La- u 
baį užimanti ir pamokinanti apysaką, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ....................................  50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

43. PR AR ACT VOS 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.

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

46. PAJAUTA. LIZDEIKOS DUKTĖ, arba
Lietuva XIV metašimtyj. Sulietuvino Jo
nas Montvila. Pusi. 467. Kaina .............  $1.00
Ta pati apdaruose .................................... $1.25

binasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs į savo l>ųvį ir tųųkąrt gal kitaip’ 
manys apie apįžinastį. Viskas parodyta 
aut paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina   50c.
Ta pati apdaryta .... ..................................... 75c.

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

51. TRĮS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė 1*. B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ..................... 25c.
Ta pati apdaryta ........................................ 30c.

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

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

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

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

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

57. ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta- 
. tyma vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė

Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................  10c.
58. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ-

KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS k 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaug seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinusi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini-' 
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin- 
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti! Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popieros apdarais ............  $1.25.
Gražiais audimo apdarais........... . ...........$1.50

59. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Ąpysaka apie žydą, kuris nu
pirko malūną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaužė,Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina..........25c.

60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina .................... . 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

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

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

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

BRE VIČRELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.

Knygelės 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 maids? 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

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

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

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

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

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

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

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

MALDAKNYGĖS.
lldO Šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

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

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės
1121 Prastais, drūtais 

apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom^ 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te................ *....... 60s

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

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI-
p.. . LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa

rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c.

26. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios inielaširdystės 
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- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

29. LIETUVATTĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pust.
296. Kaina .........................................  60c.
Su apdarais ......................... -— 75&-

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

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

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

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

• lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs šU- 
pras, atjos• teisingu, ar blogu keliu

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75c 
b šagrino skuros apdarais su kabe...........................  $1.00
c Morokko skuros kietais apdarais..............................$1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe.......................... $2.00
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-

uų. Labai daili knyga paaukavimui....................... $2.75
1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

a Prastais, apdarais.....................................  75c
Prastais apdarais paauksuota.......................  .. $1.00

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75«

1111 Prancuziškosįsku- „ 
relės, gražiausia iš vi
sų už tą prekė.. $1,00

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

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų............. $1.75

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

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

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

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

1126 Baltos celuloidm 
apdara, ant vieno šons 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai................. $1.7:

J. M. Tananevičia

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį nekirs
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius sterecskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais.
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti. . .
8. Šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukryi 

žiavojimo vietos.
11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 

Golgotos.
12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia būdavote ant grabo šv-

P. Marijos. .
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai

Žmogus ”. ,
SERIJA n.

Susideda Iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Čitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinant: audra ant ežero Erie-
27. New Yorke ta vorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies darias (Cast‘Ją 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa- 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoo 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis is 
Michigan Avenue.

33. Kaskauos ir poxyiinS svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas namiijje. į
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apėmio, 

Yosemite Klonyj, Cjd.
89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 

ghjoj-10. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
• 4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
<5. Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko- 

blencą, ant Rhcino upės.
16. Švedija. Stockholmas nuo vandene 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius,
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejouo pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix. z
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dame, fuskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržai, Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
>6. Venus do Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
7. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
iŠ. Didžiosios operas paloeius, Pary

žiuje, Francijoj.
ii). Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
’■J. Laivų užplauka ir ežeras,,. Ville- 

france, Francijoj.
!1. Carniche kelias ir ežerėlis' Ville- 

farnche, Francijoj.
1. Pajūrinis kraštas ' Casino, Monte 

Carlo.

JONAS M. TANANEVIČE
J2419 S. Morgan St., Chicago, 111 3249-53 s. Morgan
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ADMINISTRACIJA liet. TEATSAL. ] 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV:

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirmą

918 — 33rd. St. a \
-• Juoz Szidlauskis vice-prezį

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziawski,. Fin. SchU

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kaš;

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

2118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS 

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusč-ius Pagelbinin.

1765 Ogden A v.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ŠV.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas;
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparavičė.
273 Stanton Str., 

ŠiiVestras Pileckis. Prot. Raštininiafl.
462 E. South Str.,

Antanas žeškeviče. I Finansų Hašft
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 ’

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas,

130 Stanton 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.

Draugysčių Reikalai

ADMINISTBACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

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

- 446 Main St.
Jonas. Kučinskus, Raštin., 

238 Sloeum Avė.

PA.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St

Stnls. Stoneviče, Vlce-Prez, 
858 — 33rd. St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
Laukus, Prezidentas 
425 S. Grant St. 

Staneika, Vice-prezid.
57~Oak Lane.

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.

J.
J.
S.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

TAUPYKIT PINIGUS!
"Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 48 Serija prasidėjo ketverge 

Gegužio S — 1913 m. Susirinkimai 
atsi buna kas Ketverges 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 šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausia bū
das del sučėdijimo pinigų.

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

Virš minėta Draugija (Spulka) 
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

TŠMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ant 
per-

Sustok ir Perskaityk- 
DIBELIS PIKNIKAS IR ExCURSI- 

JA.
Kuri 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 Gi'ove, Hill Side, Ill. Puiki 
Lietuviškas Muzyke

Kviečiam visus lietuvius brolius ir 
seseris atsilankyti ant musų Iškilmin
go PIKNIKO, kokio dar iš Chicago 
nebuvo, tal-gl męs norėdami ir sek
dami kitas tautas, paėmėm toliaus 
Daržą ir nusamdčm Exkursion Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris mu
mis nuvešž, parvešž ir į daržą įeiti 
tikietas tiktai 50c Ypatai. Ant tų ka
ri} 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, telkslties pasi
rūpinti tikietus iš anksto, tikietai bus 
gaunami šitose vietose : ant South pu
ses “Kataliko’* ir “Lietuvos” redakci
jose : ir sekančiuose Ofisuose: ant 
Town of Lake J. J. Elias ir New 
City; ant 18-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Hgaudas; ant West 
puses: J. Bagdžlunas, Z. Mickeviče ir 
Vilijos Co.; ant Nort pusės. P. M. 
Kaltis ir M’. Vabalas; Cicero, III., F. 
Golubicki ir pas Draugysčių narius.

PASABGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo
ti Siteip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Saldės, tas Elaveiteris stos ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenciaus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western A ve., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield Ave. 
išsičenčiuos ant Garfield Park Brončiav.s, 
stos ant 52 Avė., tas Elaveiteris vešž- 
tuos, katrie turės tikietus išsipirkę iš lai
ko, Elaveiteris išeis šitose valandose, pir
mas: 9:30, 10:30 iš ryto ir I mą vai. po 
piet. Grįš iš Pikniko: 6:00, 7:30 ir 9:00 
vai. vakare, tip 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.

REIKALINGI
REIKALINGA LIETU 

VAITE, SUPRANTANTI 
KNINGVEDYSTĘ, STE- 
NOGRAFYĄ IR TYPE 
WRITING. (Rašyti maši
na) ATSIŠAUKITE TUO- 
JAUS.
M. J. TANANEVICZIA, 

670 W. 18th St. Chicago, Ill.

So. Union

kiekvienas 
keletu ak-

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

38ta Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio Gtą d., 1913 m. Susirinkimą i at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kairih 25c., 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)4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites prisirašyti.

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

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.

Reikalingi darbininkai prie molio 
darbo mieste Mecca, Parke Co., Jnd. 
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)

Paieškai! giminaifts'-Marijonos Ma-
tulaičiotės, nuo kurios gavau du laiš
ku iš Hudson, N. Y, V Bet abiejuose 
užmiršo adresą padėti. Atsišauk, 

Pius Adomaitis,
654 W; German St., ^Baltimore, Md

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.

Parsiduoda. 9 kambarių namai, yra 
maudykla, šiltas ir šaltas vanduo, į- 
vestas gazas, didelė daržine, už $2.000. 
Kreipkis.

3739 S. Albany Ave. ties 3S g.
(25-26-27)

Parsiduoda Kepykla ir grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis išdirb
tas. Adr.:

3210 S. Halsted St.

Parsiduoda Barzdaskutikla (Barber 
Shop) visai pigiai. Taipogi reikalin
gas Barzdaskutis (Barber) jaunas vy
ras darbas ant visados

J. A. Duoba,
2409 S. Hoyne Ave., Chicago, Ill.

(25)

Parsiduoda puiki bučernė ir gro- 
cernė, lenkų ir lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis puikiai išdirbtas. Nu
pirkęs nesigailįs. Parduoda del mote
ries ligos. Turime apleisti šią šalį. Adr.

Tomas Vaič-is,
4456 S. Honore, St., Chicago, 

(25-26) • . ‘

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

Petras šlakis,

Parsiduoda galiūnas lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj priešai McCor
mick fabriko. Biznis gerai išdirbtas 
ir pigiai parsiduoda. Pardavimo prie
žasties — liga savininko. Atsišaukite 
p°- .
No. 2564 Blue Island Av. Chicago, Ill.

(23-4-5) ” -

yra
yra

iš-
Na-

2200.

TĖMYKIT NARIAI!
Lietuviška Teatrališka Draugystė 

šv. Martino, turės savo mėnesinį su
sirinkimą, Nedčlioj, 22 d. Birželio 
(June), 1913 m., 1-mą vai. po pietų, 
šv. Jurgio K. par. svetainėje ant 
kampo 32 PI. ir Auburn Ave. Kiek
vienas narys privalo pribūti ant šio 
susirinkimo, nes bus labai daug svar
bių dalykų ant apsvarstymo.

Su pagarba,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave.
(25)

Reikalingas solicitorius, 
ga uždarbiauti vikriam 
gi reikalingas žmogus 
siuntinį.

J. Ellis,
5728 S. State St., 

(24-5-6)

gera pro- 
vyrui. Taip- 
buti už pa-

kertė 57pl.

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)

Reikalingas vyras ir mergina kaipo 
klerkos krautuvėj įvairiuose jos sky
riuose. Gera alga. Nuolatos darbas. 
Tuoj kreipkis.

■Klein Bros.
Halsted St., ir 20g.

Grocernė ir bučernė ant pardavimo 
už $500 randos $20 4 ruimai puiki 
vieta lietuvių apgyventa ir knygų la
bai daug neišduodam o daugiau eina 
cash ir bučernių nėra aplinkui.
828 W. 31st St., Chicago, Ill.

(25)

Jaunas lietuvis su pradiniu mokslu 
ieško vietos. Moka apdarinėti knin- 
gas, gali dirbti barzdaskutykloj, ligo
ninėj, prie daktaro, išleistuvių, 
tuvese, valgyklose ir tt.

Antanas Jokūbaitis,
174 Delmor Ave., Detroit,

krau-

Mich.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau pusbrolio Stanislovo Juo

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

Stanislava Niemiraitč, 
Po vyru Juodeikienė,

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

Gy- 
kiti

roj 
čiai 
jau 
tos

Parsiduoda bučerne ir grocernė ge- 
vietoj ant Bridgeporto. Tukstan- 
gyvena lietuvių aplinkui. Biznis 

dešimti metai, kai stovį. Apyvar- 
dienoje už apie $100. Apie 200

kningučių. 
duodama. 
Parsiduoda 
ves. Adr,:

3402 S. Halsted St.
(25)

Daugiausiai už cash par- 
Parsiduoda kartu arklis. 
del nesutikimų tarp sa-

Nuo administracijos.
Nuo Jozepho Shilko iš Waterbury, 

Conn, gavome laišką be antrašo. Ne
galime, todėl, išpildyti užsisakymo. Ra
šykit mums neužmiršdami padėti savo 
antrašo.

“Kataliko” Administracija.

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 pridedami dvicentę stam- 
pę. Galite gaut gramofonų katalogą.

Chas. Graneckas,
P. O. Box 153, Athol, Mass.

(24-5-6-7-8-9)

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyuąl 

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

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

************************** 
Jį 1 
K * * * * *

* *
* **#*********4-4-**********»*

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, (Two Step ir kitokių.

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

PROF. JULIUS SILSKO 
1848 S. Halsted St. Chicago. Ill. 
Nuo 9 ryto iki 11 va c.Phone Canal 3762
Kas Petnyčios ir Subatos vaka
rą mokynam šokti dovanai.

*%

* 
% * * 
$

DOMAI LAIVAKORTES
(Šifkartes) PERKAN

TIEMS.
Nekuriuose lenkų laikraš

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

Tananevicz Savings Bank

DEL REKLAMOS 
AUKSINIS LAIKRO

DĖLIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

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

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

“KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE- 
KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 

KORTĖS).
Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.

1.
2.
3.
4.
5.

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.

10. Rokiškio bažnyčia. f
11. Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.
12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
13.

6.
7.
8.

9.

14.
15:

16.
17.

18.

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 
ją. nuo kryžeivių. >

Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno 
gub).

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ x 1.50

ŠI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
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

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

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

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

4557 S. Hermitage Ave.
L. Bonevičia, * Gvardijos maršalka.

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

4737 So. Paulina St.

po-

at
bus

didelis Iškilmingas piknikas!
Parengtas Dr-tčs Apveizdos Dievo 

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

Gerbiamą publiką užkviečiam 
si.ankyti į šitą puikų pikniką, nes
visokių skaniausių gerymų 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 nėra nei ką kal
bėti, kad grieš tai griež, o komitetas 
storosis visoms spėkoms visus atsi- 
lankusius užganėdinti. Su godone.

Komitetas.

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

Stepanią Meškaite,.' 
po vyru Butkiene,

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

ui

(24-5)

Paieškau partnerio su $1000.00 pirk
ti hotel} (viešnamį).'Jis yra geroj vie
toj. Kainuoje $2000.00. Pelno duoda 
$200.00 mėnesyj ir daugiau.- Parsi
duoda del ligos. Aš suprantu hotelių 
darbą. Tuoj rašykit.

John Midlauskis, ~ . ■», 
Gen. Del.

Chicago General Delivery P. O.

Viengenčiai tėmykit.
Labai gera proga insitaisyti 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 humylėtoj 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 x viskas; jrorai intaisyta. 
Atsilankykit, persitikrii^it, viską iš
pasakosiu. į į'

j , Kaz. Stuif
451S Sį' Wood St., ? į 

(24-5-6-7) f

TANKŪS PLAŪKINEJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai 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.

Labai naudinga kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeikų Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

^istoriškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

d

Chicago, Ill.

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas,

32,49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

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

JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 

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

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

3221 Illinois Court.
įjonas Kazukauskas, Fin, RaŠt., 

Jonas Zylvitis, Išdininkas,
841 W. 33 St.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Dr-stės šv. Panos Mari

jos Ražancavos Panų ir Moterų Ne
dėliojo, 22 d. Birželio (June,, 1913 m. 
Atsibus visiems Chicagos lietuviams 
žinomoj vietoj Bergmann’s Grove 
(Darže), Riverside, UI. Piknikas pra
sidės 9-tą valandą iš ryto Inžanga 25e. 
Porai.

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

(25)

Paieškau Ignaco Alenčiko. Turi a- 
pie 47 metus, su ūsais, šviesių plaukų, 
vidutinio ūgio. Del bylos pabėgo iš 
namų ir dar nesugrįžo. Byla jau lai
mingai pasibaigė. Pats ar kiti duokit 
žinią, už ką bus atlyginta. Adr.:

Ona Alenčikienė.
Antinette St., Peoria, III.

arba Jonas Lukušinnas,
W. 23rd Pl. Chicago, HI.

(25-26) ' . - '

pamaldos.
imaldoa atsi- 
!2 d. bažny- 
anal st. pra-

1408

2241

Lietuvių protesųįmų
Lietuvių protestottų- 

bus sekančiai: biržįljo 
čioj ant 25 pi. ir So.
sides 12 v. Birželio 29 d. po No. 643 
W. 31 st. prasidės 10 v'. Waukegano- 
je, III. liepos 4 d. bažnyčioje ties 612 
N. Horsman St., Rockford, Ill. pra-" 
sides 10 v. Liepos 6 d. po No. 643 W. 
31 st., pradžia 10 v. Pasibaigus pa
maldoms bus parapijos susirinkimai ir 
dalykų apsvarstymai.

* ************************ 
5 Telephone Yards 687 J
B DR. G. M. GLASER, | 
$ 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
8 seniausias gydytojas ant bridge- Ž
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- # 
$ sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 5 dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
S ant pareikalavimo dieną arba nak- #
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, « 
J moterų, ir vyrų. Taipgi darau *
* visokias operacijas. j

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

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

Paieškau brolio Petro Grinsevičiaus, 
Paeina, iš Kauno g. Šiaulių p. Lygunų 
miestelio. 10 metų, kaip Amerikoj. 
Gyveno Baltimore, Md. Turiu svarbų 
reikalų. Adr.

Darata Grinpevičiutč, 
>327 — 15-th Avė

Lietuviškas maliorius.
Moku labai gerai maliavoti (paint) 

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

V. Vaicekauskls,
711 Newberry avė.

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslas, užra
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžia gyvastį-.

K. KUČINSKAS 
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

Perku pčiams duodame gerą nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Giiioatjo, m3249-53 S. Morgan Si

$3.00 metams

$100.000.00

Jur-

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

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

Nelaikykit pinigų 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)

:========Si=^====c^

$ $
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NS VIETINES ŽINIOS. »
Aliumnų vakaras.

Subatoj, birželio 14 d. at- susišildo, vasarą, atsivėdina, 
siliko “Aušros” svetainėj a- gėrimas nekuriems tai vais- 
liumnų vakaras. Svečių bu
vo apie 50, aliumnų šeši; be
ne tik trįs del kaž kokių 
priežasčių nepribuvo. Ka
dangi vakaras buvo gan šil
tas, tai salėj nevisai buvo 
tinkama vieta pasilinksmi
nimui. Bet visi susirinkusie
ji buvo linksmas jaunimas 
ir visas vakaras praėjo la 
bai smagiai. Iš pradžios šne- 
kučiuotasi, paskui žaista ir 
šokta. Muzika buvo po vado
vyste gabaus muziko p. Sar 
paliaus. Apie vienuoliktą 
valandą buvo užkandis. Už 
aliumnų sveikatą apsčiai 
buvo išgerta atvėdinto gar
daus “grape juice’o”. Po už
kandžio kalbėjo p. Jurgelio 
nis, d-ras Susana Aldona 
Rutkus, d-ras Zimontas. 
Paskui kalbėjo keliatas a- 
liumnų. Visi beveik kalbėjo 
rimtai. Galop po užkandžio 

ū ir kalbų dar šokta ir žaista.
Išsiskirstyta apie pirmą va
landą.

Visi užbaigusiųjų yra 
skirtingų profesijų. Visi ap
sibusią Chicagoj. Tai-gi Chi
cagos inteligentija auga 
skaičium ii’ įvairumu.

Išvažiuoja i Lietuvą.
Birželio 19 d. iš Chicagos 

išvažiuoja į Lietuvą praleis
ti vasarą p. M. Olševskienė 
su dukterim Sofija, p. Balu- 
tienė, p. Katkevičienė ir p. 
Bračiulieiiė.

Birželio 25 d. laivu Impe- 
rator dviem mėnesiam išva
žiuoja iš Newark, N. J. i 
Lietuvą p. V. Ambrozevičia.

Linkima laimingai per
plaukti platu vandenyną, 
smagiai praleisti laiką Lie
tuvoj ir laimingai sugrįšti.

Reikalaujama pagerinti ke
pyklas.

Chicagoj nemažai yra ke
pyklų skiepuose. Po apžiū
rėjimų rasta, kad jos nėra 
švariai užlaikomos. Buvo 
sumanymas panaikinti vi
sas kepyklas skiepuose. To
dėl ir kreiptasi į valstijos 
senatą, kad išleistų bilių, 
uždraudžiantį laikyti tokio
se vietose kepyklas. Tokiam 
biliui pritarė visi valstijos 
teismai ir taip-gi užgyrė jį 
Suvienytų Valstijų Supre
me Court. Žinoma, biliui 
priešinasi tokių kepyklų sa
vininkai. Ilgai senate tas 

.tūlius yra svarstomas. Jau 
net trečiu kartu jis yra per
žiūrimas. Chicagos sveika
tos departamentas tvirtai 
stovi už bilių. Gal ir pasi
seks jį perleisti. 

Vasarai atėjus.
Žmogaus gerbūvis ant že

mės daug priguli nuo jo pa
ties. Apsukresnis, sumanes
nis, vikresnis visuomet ge
riau gyvena, negu vangusis. 
Tink a si žmogui ant žemės 
ir tokių priešginybių, prieš 
kurias žmogus neką pada
rys. Bet vikresnis ir čia daž
nai atranda išėjimo kelią iš 
sunkaus padėjimo. Tas pat 
yra ir su vasaros karščiais. 
Nėra žmogaus galėj karštį 
prašalinti, bet jis įvairiais 
budais gali sau pasilengvin
ti. Ypač šventadienius gali
ma gerai praleisti. Chicagoj 
apsčiai yra gražiai užlaiko
mų parkų. Parkai, tai pui
kiausia vieta laiko praleidi
mui. O kiek mūsiškių nau
dojasi jais. Didžiuma pasi
lieka namuose ir karštį ge- 

' sina svaiginančiais gėri
mais. Gėrimu žmonės viską

tas nuo visų ligų, nesmagy- 
bių ir šaltinis suraminimo 
ir paguodos. Ištikro-gi gėri
mas yra tai versmė visokiu 
piktybių ir pažeminimo sa
vo vardo ir vardo savo tau
tos. Protingesnieji išvažiuo
ja į parkus, o mūsiškių di
džiuma, pasilikę namuose ir 
pasigėrę, alasavoja, šūkau
ja, “dainuoja” ir neretai 
kumščiuojasi.

Vasarą gražiai galima pa
silinksminti piknikus ren
giant. Bet mūsiškiai pikni
kai neretai yra suteršiami 
svaiginančiais gėrimais. Ge
riausi piknikai yra šeimy
niški. Juose žmonės esti pa
žįstami, artimi ir todėl lai
ką praleidi smagiai ir nuo
širdžiai. Labai geras daik
tas susidaryti į partiją ir 
ant visos dienos išvažiuoti 
už miesto.

“Birutė” stiprėja.
“Birutės” dr-ja yra viena 

tokių dr-jų Chicagoj, kuriai 
visi simpatizuoja ir apie ku
rią visi pagirimo ir užsiga- 
nėdinimo žodžiais atsiliepia. 
Kur tik pasirodo,, visur pa
kakina publiką. Tuščios gar
bės ieškančius pagirimai su
gadina, bet tikrai veikian
tiems geri atsiliepimai pri
duoda noro toliau dirbti ir 
tobulintis. “Birutės” dr-jai, 
matyt, rupi tikras darbas, 
tikras veikimas. Jai rupi to
bulinimosi, o visuotinas lie
tuvių prijautimas yra jai di
džiu akstinu prie to.

Dabar, kuomet “Birutės” 
veikimo sezonas užsibaigė, 
ji smarkiai ruošiasi prie ki
to sezono. Traukia į savo 
gražų chorą geresniąsias 
dainininkes ir geresniuosius 
dainininkus. Dabar ant re
peticijų susirenka didis jau
nimo būrys ir dainuoja nuo
stabiai gražiai. Choras yra 
vedamas mus gabaus muzi
ko p. Pociaus, baigusio šie
met muzikos konservatoriją. 
Kaip žinoma, šiemet pripuo
la penkių metų “Birutės” 
dr-jos sukaktuvės. Bene tik 
pirmas jos vakaras ateinan
tį rudenį bus statymas gar
saus veikalo “Birutė”.

Lietuviška visuomenė ga
li vilties, kad ateinančią žie
mą nekartą gėrėsis “Biru
tės” dr-jos surengtais vaka
rais.

Pigiai pragyvena.
Sąnarės “Progressive Hy

giene” kliubo sumanė išriš
ti brangaus pragyvenimo 
klausimą, šešios kliubo są
narės aprobavo, kad galima 
joms bus pragyventi, išlei
džiant po $1.50 savaitėje. 
Nutarė visos valgyti iš krū
vos. P-ni Drews sakė, kad ji 
ištisus metus išleisdavusi 
valgiui tik po $1 savaitėje 
ir visai gerai jaučiantisi. Jų 
valgiai susidėsią daugiau
siai iš daržovių ir vaisių. 
Valysiančios du kartu die
noje; tai esą pakaktinai 
kiekvienam. Kadangi šiais 
laikais žmonės mažai poruo
jasi, bugštydamiesi bran
gaus pragyvenimo, tai rei
kią jiems parodyti, kad gali
ma ir pigiai pragyventi. Rei
kią mergaites mokyti tau
piai, ekonomiškai gyventi, 
kad galėti) vesti vaikinai ii’ 
mažai uždirbantieji.

Nedėlios ir panedėlio karš
čiai.

Praeitą nedėlią

buvo didis. Iš pietų, it iš 
milžiniškos krosnies ūžė 
bangos įkaitusio oro. Karš
tis, sulyg oro spėjikų, tęsis 
keliatą dienų. Po to, pėtny- 
čioj ar ketverge, prasidėsiąs 
lietus su perkūnija. Nedėlioj 
temperatūra buvo pasiekusi 
94 laipsnių. Buvo Chicagoj 
tą dieną keliatas nusilpnėji
mų. Ant kiek sužino
ta, nei vienas nėra 
pavojingame padėjime. Vie
nas negras nuskendo besi
maudant. Karštis vieši vi
sose vidurinėse valstijose. 
Nekuriuose miestuose karš
tis buvo mirties priežastim. 
Milwaukee, Wis. 14 buvo ap
alpusių, o keturi perkaitę, 
šoko vandenin ir nuskendo. 
Hammond, Ind. žuvę trįs, o 
New Haven, Conn, penki.

Panedėlis buvo karščiau
sia diena šiuosmet. Pirmoj 
valandoj termometras rodė 
96 laipsnius, o trečioj vai. 
98; saulėkaitoj nekuriose 
vietose buvo 109 laipsniai. 
Tą dieną Chicagoj buvo kar
ščiau, negu bile kokiame ki
tame mieste Suvienytose 
Valstijose. Tą dieną mada 
buvo numesta į šalį. Visokie 
didikai didmiestyj ėjo siau- 
talus persisvėrę ant rankų 
ir pasiraitę rankoves. Tei
sėjai teismo namuose dalei- 
do visiems nusisiausti. Nors 
karštis buvo didis, bet na
mai ir ežeras nebuvo dar in- 
kaitę ir todėl nebuvo taip 
baisu, kaip tai gali būti vi- 
durvasaryj. Ežero vėsumas 
kovojo su karščio bangomis, 
ateinančiomis iš pietų. Pa
vakariop vėsumas perkgalė- 
jo.

Panedėlyj del karščio žu
vo devyni ir tiek pat apsilpo 
ir turėjo but gabenami ligo
ninėn. Tokiame karštyj dūk
sta šiines ir drasko žmones. 
Patariama tėvams neleisti 
vaikams bovytis su šunimis. 
Panedėlyj 16 vaikų ir 5 su
augę liko apdraskyti tokių 
šunų.

Biednoms šeimynoms, kad 
palengvinus kovoti su karš
čiu, rūpinamasi suteikti le
do veltui.

Gaisras stockyarduose.
Praeitą nedėlią ištiko di

dis gaisras stockyarduose. 
Let buvo išgelbėta 800 galvi
jų. Gaisras ištiko po pietų. 
Sudegė 40 gardų ir 7 prekių 
vagonai. Ugnis smarkiai 
plėtojosi ir sunku buvo gai
srininkams suvaldyti. Ge
syti pribuvo 15 mašinų. Iš
džiuvęs medis degė pašėlu
siai greitai. Gaisrininkai 
rūpinosi tik sulaikymu ug
nies nuo išsiplėtojimo, o kas 
buvo užsidegę, tam buvo 
lemta iki pamatų sudegti. 
Gaisras prasidėjo nuo nu
mesto degančio cigargalio. 
Nuostolių apie $10.000. Ką 
rūkymas ir neatsarga pada
ro.

Primicija.
Praeitą nedėlią šv.

gio bažnyčioje atsiliko mi
šios naujai įšventyto kuni
go Kolesinskio. Baigė Ken- 
rick’o seminariją St. Louis, 
Mo.

Iškilmingų vestuvių pabai
ga.

Birželio 15 d. p. Pr. Ky
barto namuose atsiliko pa
baigtuvės iškilmingų vestu
vių p-lės Pr. Bierzynskaitės 
su p. Pr. Kybartu. Buvo 
nuotakos tėvai ir šiaip daug 
jaunimo. Žaista ir linksmin
tasi gražiai. Pavaišinti sve
čiai vėlyvame laike išsiskir
stė.

KATALIKAS

Liūdnas nuotikis.
Praeitą panėdėlį, birželio 

16 d., mirė ligoninėj lietuvis 
Ignacas Virbiekis, 23 metų 
amžiaus, 5 mėnesiai, kai ve
dęs. Gyveno po No. 2315 Il
linois et. Persiskyrimo su 
šiuo pasauliu priežastis bu
vo sekanti. Apie tris savai
tes atgal jis norėjo pamoky
ti pačią šautu Išėmęs kulip- 
kas iš revolverio, davė pa
čiai spraginti. Bet vienos 
kulipkos jis nepatėmijo. Pa
ti, taikydama į vyrą, spragi
no ir netikėtai pasigirdo šū
vis. Kulipka per burną per
ėjo ir apsistojo užpakalyj 
pusantro colio nuo išėjimo. 
Daktarai nieko negalėjo pa
gelbėti ir pasikankinęs tu
rėjo mirti. Velionis paėjo iš 
Kauno g., Kauno p., Vilkijos 
p. Neprigulėjo nei prie ko
kios dr-jos.
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Trumpesnės žinios.
— Praeitą nedėlią Doug

las parke lenkai apvaikščio
jo 50 metų sukaktuves 63 
metų sukilimo.

— Po No. 1912 So. State 
valgykloj papildyta vagys
tė. Inėjo trįs apsiginklavę 
vagįs ir pavogė $19.

— Ties So. Halsted st. ir 
W. 60 sudegė trįs namai ir 
dvi daržinės, o su jomis 5 
arkliai. Namuose gyveno 10 
šeimynų. Sužeista du gaisri
ninku. Nuostolių apie $70. 
000.

— Ties namais po No. 
4710 Prairie avė. du darbi
ninku pjovė medį. Pastara
jam virstant vienas liko 
užmuštas ir du sužeisti.

— Ant Junction Railroad 
rasta du žmogų su sutrupin
tomis makaulėmis.

— Nedėlioj buvoi Chica- 
goj gubernatorius Dunne ir 
sakė, kad po bilium, sutei
kiančiu moterims balsavimo 
teisę, pasirašysiąs.

tananeviczio bankos namas

Tananevicz Savings

Saužudystės . .priežastis. 
Zuriche, Šveicarijoje, tur
tingas žemvaldis Magi ir jo 
pati papildę saužudystę pri- 
gerdami gazo. Saužudystės 
priežastimi esą — stoka už
siėmimo gyvenime: neturė
ję nei vaikų, nei giminių — 
tatai nebuvę del ko gyven
ti...

Amnestija. Vokietijos 
kaizeris savo 25 viešpatavi
mo sukaktuvių dienoje pa
skelbęs plačią amnestiją ar
mijoje.

(Advertisement)

Šiltoms dienoms.
Mes gavome nuo p. Mi

chael Paucnikiš Jenny Lind 
Ark. laišką, kurs vertas ap
garsinimo.. Jis rašo sekan
čiai: “Meldžiu atsiųsti man 
dvyliką butelių Triner’s A- 
merican Elixir of Bitter Wi
ne. Darosi čiar gan šilta ir 
per šias šiltas dienas nėra 
geresnio vaisto. Jei jus ape
titas menkas, tkeliatas dožų 
abelnai pakanka padaryti 
visame pilną tvarką.” Šis 
patarimas pribuvo laiku, 
nes svarbiausias daiktas per 
šiltus vasaros mėnesius už
laikyti virškinimo organus 
geroj veikiančio j tvarkoj. 
Yra tai, ką Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
jums padarys. Jis sutvarkys 
pilvo ir žarnų darbą, duos 
jums gerą apetitą ii’ apsau
gos kūną nuo nusilpnėjimo. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Kiekviena šeimyna 
turį taip-gi turėti Triner’s 
lanimento namie. Praskies
tas su vandeniu arba alyva 
yra geras panaudoti prieš 
odos ligas, paeinančias nuo 
karščio

Paskolinimui ant pirmų Morgecių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų jdejimas, suteikiantis nuo15 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

Mokame 3 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir j visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 34.00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

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

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis: 

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

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