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Skandalas Cemagorijos dvarijoj.

Apverktinas padėjimas IMsike.

Vienas Vengrijos laikraš
tininkas, nesenai sugrįžęs 
iš Černogorijos, nupasako
ja apie sensacijinį skanda
lą Černogorijos karaliaus 
dvarijoj. Tas skandalas at
sitikęs pirm keliu savaičių, 
bet ligšiol laikyta paslapty j. 
Svarbiausiuoju skandale 
asmeniu yra karaliaus Ni- 
kito antrasis sūnūs, kara
liunas Mirko, turintis 33 
metus, vedęs Rusijos kuni- 
gaikštaitę Nataliją. Kara
liūnas Mirko, didis gražio
sios lyties garbintojas, jau 
ne sykį savo tėvui suskau- 
dinęs širdį. Jis pastaraja
me kare buvo priskirtas 
prie armijos, apgulusios 
Skutari. Karo metu kara- 
liunas susipažino su viena 
patogia gailestinga seseri
mi, franeuzaite, nekokia A- 
inelija Frisse. Vieną dieną 
karaliunas Mirko apleido 
karo stovyklą ir su franeu
zaite apsigyveno Antivari, 
kur abudu labai linksmai 
praleido kelias savaites. 
Toksai karaliūne negrąžus 
pasielgimas Černogorijos o- 
ficierią korpuse pagimdė 
kuoaršiausią įspūdį. Visas 
reikalas pasiekė karaliaus 
ausis, kuris tuoj aus įsakė

KARO PAVOJUS DAR 
NEPRAĖJĘS.

Nežiūrint Rusijos caro 
intervencijos, labai abejo
tina, ar invyks santaika 
tarp Bulgarijos ii’ Serbijos. 
' Santikiai, sakoma, labai 
intempti. Į Rusijos caro 
laišką Bulgarijos caras at
sakęs, kad Bulgarija ne
galinti atsižadėti Make
donijos ir aną pavesti Ser
bijai ir kad nenusileisianti 
nei vienu sprindžiu žemės. 
Serbai turinti apleisti že
mės juostą, del kurios gy
vuoja nesutikimas, kadangi 
priešingai karas busiąs nc- 
išvengtinas. Bulgarijos ca
ras pažymi, kad Makedoni
ja neatbūtinai turi priklau
syti Bulgarijai, nes tai liu
dijančios teisės ir pačią gy
ventoju noras likti Bulgari
jos valdiniais. Sako, kad vi
si gyventoju sluogsniai iš
reiškę norą likti Bulgarijos 
valdiniais. Tuo atžvilgiu 
Serbija turi nusileisti, gi 
priešingai tą klausimą iš- 
rišiąs karas. Ant galo Bul
garijos valdovas ąpręišk??. 
kad Bulgarijos armijos dę_ 
mobiiižatdja negali anksčiau 
Sekti kol nebusiąs pada
rytas naujas su Serbija i- 
šimtinas traktatas.

Salonikų apylinkėse cho
lera pradėjo siausti ir gy
ventojus, ypač kareivius, 
galabina be pasigailėjimo 
Karo ligoninės perpildytos 

palaidūnui sunui sugrįsti 
stovyklom Karaliunas greit 
sugrįžo, bet praėjus kelioms 
dienoms ir vėl nusidavė 
į Antivari Šiuomi tarpu 
jam akiu krito viešbučio, 
kuriame buvo apsigyvenęs, 
savininko žmona. Jis į ją 
taip neatsargiai pradėjo 
meilinties, kad vyras ant 
galo karaliunui pagrasino 
net revolveriu. Karaliunas 
pasibijojo ir apleido vieš
butį.

Be to laikraštininkas pa
sakoja apie nekuriuos Čer
nogorijos dvarijos negražius 
papročius. Karalius Nikita 
esąs iupratęs nemokėti už 
sąskaitas. Viešbučiuose ka
ralius ne mielai priimamas, 
kadangi jo pasiviešėjimas 
padaro didelius iškaščius, 
1 urią jis nenorįs mokėti. Gi 
legaliu keliu iš jo išreikalau
ti butu, nepadorus pasielgi
mas.

Taip tai gyvena vainikuo- 
čiai su savo namiškiais. Ir 
ne dyvai, kad juos norima 
nusikratyti, nes tautoms 
daug atsieina ją užlaiky
mas, o jie čia ve dar sėja 
kuodidžiausius papiktini
mus.

susirgusią ir kuone visi ke
lias valandas pasirgęs mir
šta. Aną vieton atsiranda 
nauji ligoniai. Cholera bai
siai pradėjo platinties taip 
Makedonijos gyventoju. Jei 
atkreipsime domą į tą gy
ventoju nešvarą užsilaiky
mą, turėsime aišką, siau
čiančios choleros vaizdą.

Salonikos gyventojai a- 
bejoja, kad už Makedoniją 
išnaujo nebūtą pralietas 
kraujas, kadangi kaip Ser
bija, taip ir Bulgarija kim- 
basi kita į kitą ir tasai su
sikibimas labai lengvai ga
li pagimdyti Makedonijoje 
naminį karą, nes gyvento
jai nėra vienodos nuomo
nės. Makedonijos gyvento
jai susideda iš makedonie- 
čiu bulgarią ir turką.

Reikia žinoti, kad grai
kai apgyvendina visus Ma
kedonijos miestus, gi ją 
tarpe serbą yra labai ma
žai. Taigi kuomet inake- 
donieciai bulgarai lenkiasi 
Bulgarijos pusėn, turkai ei
na išvien už Serbiją. Iš to 
inatoma aiškus ir neišveng- 
tinas susirėmimas. * A. ■*

ANGLIJOS MINISTE- 
RIAI PASITEISINO.

.. Parlamentui įskųsta du 
Anglijos ministeriu, kad jie 
neteisotai pirkę Marconio 
bevielio telegrafo kompa
nijoje akcijas ir tuo budu 
prisidėję prie trusto suda

Photos by American Press Association.

Čia yra trįs vaizdai didžiausio garlaivio “Imperator” ir jo kapitonas Hans Ruser 
(žiūrėk Amerikos Ž; ‘ ‘ Plaukiantis miestas ”).

rymo. Todėl parlamente 
gimęs trukšmas ir pareika
lauta viešojo ministerią pa
siaiškinimo. Tai pirmasis 
Anglijoje atsitikimas, kad 
ministerial turėtu prieš 
parlamento atstovus teisin- 
ties ir ginti savo asmens 
garbę. Generalis valstybės 
prokuratorius ir pinigyno 
kanclierius, abu’du stojo 
parlamentan ir išpažino sa
vo pasielgimus. Abudu pri
sipažino, kad klaidingai vei
kę, tečiau su mintimi, kad 
nieko blogo nedarą. Išreiš
kė pasigailėjimą, kad pas
kutinėmis spaliu dienomis 
nepranešė parlamentui visrj 
smulkmeną, kas lytisi gil
dijos reikalą, kokiais jie 
buvo užsiėmę, bet ant galo 
užgynė, kad jie butą pirkę 
Marconio kompanijos akci
jas. Taip apsiskundę, mi
nisterial senu-papročiu ap
leido parlamentą, kad da
vus parlamentui progą tuos 
dalykus aptarti.

Jiems prisipažinus ir ap- 
siskundžius, uždaryta bur
nos visiems ją pplitikiniams 
priešininkams, kurie buvo 
sutaisę yisą eilę užsipuĮdį- 
iicjnną. Kadangi į tokį dic
tum priešininkai neturėjo 
ką daugiau sakyti, parla
mente diskusijos ramiai ir 
greitai pasibaigė. Ir abidvi 
pusi liko užganėdinti, nes 
tuo keliu prašalinta parla
mente skandalas ii’ sugra
žinta ministeriams nesu
teptas vardas.

Kuomet gi kas panašaus 
turėtą atsitikti Rusijoje.
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KONTREVOLIUCIJA 
TURKIJOJ.

Užsienią^karo laivą, sto
vinčią ties Kbnstantinopo 
liumi, komendantai pasiun
tę Turkijos valdžiai prane
šimą, kad jei Konstantino
poly j gimtą kokis nors nau
jas revoliucijinis. judėji
mas ir suirutėj, laivai im
sią apšaudyti hliestą, idant 
tuo keliu invedus turką so
stinėj tvarką, r

Tasai pranešimas, kaip ir 
skaitlingi areštavimai, tu
rinti sąryšį su Šefket-pašos 
nužudymu, liudija aiškiai, 
kad Turkijoje rengiama 
kontrrevoliucija.

Jaunaturkiai paskelbę, 
kad Turkijoje gyvuojąs pla
tus reakcionistą suokalbis, 
kurio tikslu esą sukelti 
maištus armijoje, prašalin
ti dabartinę valdžią ir sos- 
tan pakviesti išnaujo ex- 
sultaną Abdul Hamidą.

FILIPINAI IR JAPONI
JA'

Tomis dienomis Japoni
jos sostinę Tokio aplankęs 
buvusiojo ant Filipinų sa
lą sukilėlią vado Aquinal- 
do sūnūs. Šis jaunas vyru
kas visas laikas turėjęs il
gus pasikalbėjimus su žy
miais japonais!

Nekuriuos iritelius tasai 
atsitikimas labai' sujudimo 
ii" anuose pagimdė' nuomo

nę, kad Aąuinaldo sunaus 
toji Japonijoje kelionė e- 
santi surišta su politikos 
siekiniais. Sakoma, kad jis 
taręsis su japonais, kokiuo 
budu Filipiną salas pada
rius neprigulmingomis ir 
prašęs tame reikale japoną 
pagelbos.

Žinoma, tuomi daugiau
siai užinteresuotas Wa- 
shingtonas, kuris Filipinus 
globėja.

RUSIJOS MINISTERIU 
IŠDIDUMAS.

Taipe Rusijos ministeri
jos ir durnos gimė andai di
delis nesusipratimas ir tai 
iš sekančios priežasties: 
Biudžeto diskusiją metu — 
kuomet finansą ministeris 
pradėjo išvedžioti įvairią 
valstybės departamentą vi
sokius reikalus, atstovas 
Markov atsiliepė: “Vagiliu 
nereikia toleruoti!” Po tą 
žodžią durnos salėje gimęs 
neapsakomas trukšmas ir 
visi ministerial gremialiai 
apleido salę. Neužilgo bu
vęs sušauktas ministeriu 
posėdis, kuriame finansą 
ministeris pareikalavo pa
leisti durną, tečiau kiti mi
nisterial nesutiko tai dary
ti, aiškindamies, kad tasai 
atstovo ’Markovo atsiliepi
mas esąs asmeninė neapy
kanta, neturinti jokios po- 
likinės žymės.

Visa Mamaulipos provin
cija, išėmus miestą Tampi
co, randasi rankose revo- 
liucionistą, kurie pastarai
siais laikais užpuolę mies
telį San Louis Potosi, la
bai svarbią vietą. Miestas 
Durango, minėtos provinci
jos sostinė, jau keli mėne
siai revoliucionistą apgul
tas ir, regis, turėsiąs pasi
duoti, nes gyventojams 
trūksta maisto.

Provincijoje Campeche, 
tos provincijos buvęs gu
bernatorius Brito pats as- 
menškai vadovauja revoliu- 
cionistais ir, sakoma, veikia 
gana pasekmingai.

Huerto valdžia turi daug 
sunkenybių visomis pusė
mis ginties nuo revoliucio
nistą. Naujas karo ministe
ris Blanquet nusprendęs c- 
nergiškiau stoti prieš revo- 
liucionistus ir pasiąsti ar
mijas vienu žygiu į visas 
provincijas.

Aišku, kad triją mėnesią 
Huerto prezidentavimas ne
atnešė jokią pasekmių ša
lies raminime, revoliucio
nistą jėgos dar labiau padi
dėjo ir nieko gero nelau
kiama. Laikraštija vis tan
kiau ir drąsiau pila rugo-

SUKILIMAS M0R0K- 
KOJ.

Iš Morokko Madridan 
pranešta, kad tenaitinią 
gyventoją kabilią sukilimai 
baisiai besiplatinanti. Ties 
Tetuan kabiliai buvę susi
rėmę su Hispanijos karei- 
vią buriu ir pastarąją daug 
užmušę ir sužeidę. Ant ne
laimės vienas Hispanijos 
karo laivas esant tirštoms 
migloms pakraštyj užplau
kęs ant negilumos ir nega
lėjęs iš vietos pasijudinti. 
Tuomet kabiliams atsivėrė 
tikroji pjūtis, kuone visą 
laivo ingulą iškloję. Tik 
paskui atplaukęs kitas karo 
laivas ir pirmutinio tik lie
kanas išgelbėjęs.

Tai puikus pamokinimas 
Europos civilizatoriams! 

PAVOJINGAS ŽAISLAS.
Kaip žinoma, pasibaigus 

karui Rusijos su Japonija, 
Anglija praplatino savo in- 
tekmę Tibete, apturėjus Da
lai Lamo simpatiją, kurį 
hindai laiko savo dievaičiu.

Nieko į tai nepaisydami 
chiniečiai, nežiūrint savo 
prasto finansinio ir politi- 
kinio padėjimo, nuolat ve
da klastingą kovą su Tibe
to gyventojais, su kuriais 
ilgus metus negali susitai
kinti. Pavasario metu š. m. 
tibetonai skaudžiai sumušę 
Chinu kariuomenę, paimda
mi iš anos kanuoles ir visą 
amuniciją, paskui užėmė 
ant kalvu neprieinamas nie
kam pozicijas.

Tečiau chiniečiai po tam 
pralaimėjimui suorganizavo

nes ant dabartinės valdžios, 
kuri neišpildė savo pasiža
dėjimą ir su šitais sujung
ta viltis visiškai nusikama
vo. Tasai nepasiganėdini- 
mas taip labai platinasi, 
kad laukiama ten naują 
nepaprastą atsitikimą. Me- 
narna, kad neužilgo ir Hu- 
ertai busiąs padarytas ga
las, kaip jis esąs galą pada
ręs prezidentui Madero. 
Beveik taip išrodo ir kitaip 
negali būti, nes už kraują 
krauju atmokama.

Pastaraisiais laikais val
džiai pasisekė pasiskolinti 
pinigą Francijoje, tatai iš
mokės užsitęsusias karei
viams algas ir išnaujo pa
liks senobiniame padėjime, 
iš kurio išsinerplioti bus 
negalima.

Nūn valdžia veda tris 
didesnes kampanijas prieš 
revoliucionistus: pietuose 
priešai Zapatą ir provinci
jose Sonora ir Coahuila. 
Bet vienur ir kitur valdžiai 
nesiseka, nes revoliucionis- 
tai skaitlingcsni ir daug 
narsesni. .. '

Kitose provincijose re
voliucija irgi vis labiau pla
tinasi ir galo visai nesima
to.

tvirtesnę armiją ir traukia 
ant Tibeto.

Žinomas dalykas, kad An
glija neleis (kiniečiams už
imti Tibeto ir delei to kils 
nauji nesutikimai ir Chiną 
respublikos nepripažinimas 
iš Anglijos pusės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Franci jos žemesniajame 

parlamento bute socialistas 
atstovas Jaures pasakė 
kalbą, kurioje patarė visiš
kai panaikinti Francijoje 
nuolatinę armiją ir anos 
vieton investi miliciją.

Franci jos prezidentas
Poincare vieši Anglijoje. 
Jam plaukiant iš Cherbour- 
go prie atsisveikinimo iš 
patranku imta šaudyti. Vie
nas šovinys plyšęs ir užmu
šęs 2 artileristu, o 4 kitus 
sužeidęs. Poincare atsiti
kimu tik... susirūpinęs.

Konstantinopolyj sušau
dyta 20 žmonią, intartų ve- 
ziro šefket-pašos nužudy
me.

Balkanuose vis dar nėra 
ramybės, kadangi Serbija 
su Bulgarija mano susikib
ti už turku žemės nepasida
linimą.

Iš Peterburgo rašo, kad 
Rusijos caruko Aleksiejaus 
sveikata taip sumenkėjus, 
kad jis pats jau negalįs iš
lipti iš lovos.

Suvienytu Valstiją prezi 
dentas Wilson nenorįs at 
naujinti traktato su Rusija 
kol pastarosios valdžia ne 
pripažįs legaliais Suv. Vals 
tiją pasportus.

1
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KATALIKŲ RELIGIJOS 
MOKYTOJŲ REIKALAI.

Musų atstovas M. .Yčas 
nepersenai įnešė Dūmon 
projektą apie algų sutvar
kymą ir padidinimą kata
likų religijos mokytojams 
(kapelioniams) vidurinėse 
musų mokyklose.

DEL D-RO MIKUCKIO 
BYLOS.

Kaip žinome, Telšių tei
smas išteisino daktarą Ce- 
«arą Mikuckį ir jo seserį 
Telšių akušerę Kondratie- 
nę, kaltinamu, kad norėju
siu užmušti Mikuckio uoš
vį R. Čečotą. Po to teismo 
nutarimo laikraščiuose pas
klido žinia, jog Čečoto gi
minės pranešę prokurorui, 
kad Telšių teisėjai buvę d- 
ro Mikuckio papirkti ir 
kad teismo vyresnybė jau 
pradėjusi del to naują by
lą. Dabar d-ras Mikuckis 
laišku į Kauno dienraštį 
“S. Z. Tel”. užgina taip 
vieną, taip antrą žinelę.

VAGNERO SUKAKTU
VĖS.

Gegužės 8 dieną Rygoje 
minimos buvo suėjusios šie- 
metai 100 metų sukaktu
vės, kaip gimė Rišardas 
Vagneris, garsiausias vo
kiečių kompozitorius, pa- 
rašiusis Lobengriną, Tris
taną, Izoidą ir kitas žino
siąs visam pasaulyj operas. 
Vagneris ypač minėtinas 
rygiečiams dėlto, kad 1837- 

Į 1839 metais jis buvo Ry- 
*os vokiečių teatro diri
gentu; Vagneris iš Rygos 
persikėlė Vokietijon ir, 
pagarsėjęs, ilgainiui įstei
gė tenai, Baireito mieste, 
savo operos teatrą, kur lig- 
siol vaidinami išimitinai 
Vagnero. muzikos veikalai.

UNIVERSITETO REI
KALAI.

Sako, kad naujasai Ver
kų savininkas Spinekas ža
lus paaukoti miestui Vil
niaus universitetui pasta
tyti 40 dešimtinių žemės.

opp cccwo CtWToFpuTaw lARBCMPOM

CARO ĮSAKYMAS.
Kaip jau rašėme, caras, 

grįždamas atgal iš Berlin© 
pro Kauną, buvo išlipęs 
netoli Kauno pažiūrėti su
tikusiųjų jį dragūnų pul
ko. Dabar “S.-Z. T.” pa
dėjo caro įsakymą karo ži
nybai, kuriuo caras, dėko
damas Vilniaus karo apy
gardos viršininkui ir pulko 
vyresnybei už gražią pul
ko išvaizdą ir tvarką, ski
ria: visiems tidms pulko 
kareiviams, kurie turi karo 
ordenų — po 5 rub., kurie 
turi ševronus — po 
ir visiems kitiems 
viams po 1 rb.

3 rub 
karei-

PAUKŠČIŲ GABENI
MAS.

Vidaus reikalų ministeri
ja nutarė atidaryti paukš
čiams gabenti šias gele
žinkelio stotis Kauno gu
bernijoje: Baisogalos, Tro- 
mačiškių, Utenos, Troškū
nų, Raguvėlės ir Anykščių. 
Iš tų stočių galima busią 
siųsti paukščius į visas 
Lenkijos gubernijas, taip- 
pat į Volinijos, Podolės ir 
Besarabijos gub. ir užsie
nin. Prižiūrėti, kad siun
čiamieji paukščiai nebūtų 
užkrėsti kokiomis ligomis, 
pavesta: Baisogalos stotyje 
Šiaulių ap. veterinoriui 
(gyvena Šiauliuose); Ute
nos stotyje — Utenos ve
terinoriui, Trombačiškių, 
Raguvėlės, Troškūnų ir A- 
nykščių stotyse, kol nebus 
paskirtas tam tikras 
terinorius, tam pačiam 
tenos veterinoriui.

ve-

ŽEMĖS REIKALAI.
Šiomis dienomis išva

žiavo iš Kauno 145 mati
ninkai dalyti žemės į vie- 
nasėdžius Kauno gub. Da
lys šie metai ne tik vals
tiečių žemę, bet ir bajorų, o 
taip-pat bendrąsias gany
klas. Kauno apskirtyje 
ketinama išdalinti šią va
sarą daugiausia žemės, nes 
21.309 dešimtines; mažiau
sia bus išdalinta šie metai 
žemės Šiaulių ap. — 12.649 
dešimtinės. Visoje guber

parodoma garvežys, kurs sprogdamas užmušė šešis ir daug sužeidė.

nijoje paskirta išdalinti 
šiemet 112.702 deš. Tarp 
kitko, bus išskirstyti šie
met į vienasėdžius »—* A- 
nykščių ir Betygalos mies
teliai.

MIŠKŲ APSAUGA.
Kauno gub. miškų ap

saugos valdyba uždraudė 
kirsti miškus: vienam dva
rininkui Panevėžio ap. 6 
met. ir vienam dvarinin
kui Telšių apskričio 17-kai 
metų.

OBELIAI.
Kauno gub.

Gegužės 12 d. laike su
mos nežinomas piktadaris 
įsilaužė per langą į klebo
niją ir apvogė vietinį ka- 
mendorių, išnešdamas apie 
10 rub. pinigais ir rūbų už 
kokį 20 rb. Tečiau piktada
ris tą pačią dieną sugautas 
ant Rokiškio stoties. Atras
ta pas jį pinigai ir beveik 
visi daiktai.

•Ranka.

LIEJOJUS.
Liepoj aus geležinkelio 

dirbtuvėje ligišiol taisyda
vo vagonus, garvežius ir 
vagonų bei garvežių teki
nius. Dabar gi girdėti esąs 
sumanymas tą dirbtuvę 
paversti vienų vagonų dirb
tuve, dėlto garvežių sky
riuje darbai jau mažinasi, 
o vagonų dauginasi.

Geležinkelio dirbtuvėje 
darbininkų dirba apie pus
šešto šimto, kurių daugu
ma visokie amatninkai, o 
kiti juodadarbiai. Didžioji 
visų darbininkų dalis, tai 
lietuviai, tik susipratusių 
tėra visai nedaug, visi ki
ti yra sulenkėję. Laikraš
čius daugiau skaito latviai 
ir susipratusieji.

Dirbtuvietis.

MALĖTAI.
Viln. gub.

Sekmadienį, gegužės * 5 
d., nebuvo Malėtų klebono 
namie, tai viską turėjo at
likti kamendorius kun. Il
ze virius, kurs “Viltyj” šier 
met gyrės, kad gerai lie
tuviškai mokąs ir galįs 
klausyt išpažinties ne blo
giau už savo kaimynus, 
bet toli gražu lig to. Pa
mokslo, pusiau skaityto, 
pusiau rakyto sekmadienį, 
visai negalima buvo su

prasti, nes’Žodžiai baisiau
siai iškraipyti, 2 sudarkyti 
buvo, ir kiek kartų stengė
si pasitaisyti, tiek kartų 
didinosi mišinys' iškraipytų 
žodžių. Žinoma,, tokie pa
mokslai jokios naudos dva
siškos negal atnešti, yra 
tik pasityčiojimas, parodi
ja pamokslo. Taippąt ne
moka kun. Oževičiits ir 
skaityti lietuviškai, todėl, 
skaitant jam laike geguži
nių pamaldų apie Panelę 
Švenčiausią, taippat, kaip ir 
pamokslo, negalima buvo 
suprasti, Negeriau yra ir 
su šventa išpažinčia. Gal 
užteks tų kelių žodžių in- 
tikrinimui, kad kun. Ozevi- 
čius nemoka lietuviškai ir 
Malėtams netinka? Jei 
kun. O. panorės, galima 
bus apskelbti visuomenei ir 
kitus faktus.

Žinąs.

LIEPOJUS.
. . < ■ ■

Netikėta mirtis.
-Šeštadienį, gegužės 11d. 

10 vai. vakarą ant geležin
kelio nukrito nuo garvežio 
ir ant vietos užsimušė ma
šinistas Blaividas.

Liepojiėtis.

RIMŠĖ.
Ežer ap. Rimšės parapi

ja nuo amžių lietuvių ap
gyventa, bet lietuviai lin
kę į lenkinpmos. Nemaža 
yra tokių neišmanėlių, ku
rie mano, kad lietuviškai 
kalbėti ne visur dera, kad 
lenki; kalba tai “poniškes- 
nė”. Rimšės parapijos ap- 
šviętimas menkas ir nėra 
kam rupinties. Laikraščių 
mažai teateina. Skaityti jų 
niekas čia? neragina, o 
daug kas priešinasi. Jo
kių draugijų nėra. Iš‘ visur 
graso pavojus dvasiško nu- 
skurimo ii’ ištautėjimo.

Jonas Rudis.
j ■»
‘J--------------------------------------------

VYSK. RUŠKEVIČIAUS 
BYLA.

Senatas nutarė panaikin
ti Varšuvos teismo rūmų 
nutarimą, kuriuo Varža vos 
pavyskupis Ruškevičius ir 
keli kunigai buvo nuteisti 
už marijavitų šliubo išriši
mą. Senatas išrado, kad 
tokias bylas svarstyti turįs 
teisę tik senatas, ne teis
mo rūmai. Dabar pirmasai 
senato departamentas turė
siąs nutarti, ar jam pakelti 
įsnauja tą bylą ar visai gal 
nebekelti.

DIDELĖ NELAIMĖ.
Birštone, Traku ap., at

sitiko šiomis dienomis di
delė nelaimė. Pakilus au
drai nutruko nuo virvės 
plaustas, kuomet jau buvo 
įsivaręs ligi Nemuno pu
sės. Nutrukęs plaustas ap
sivertė upėn drauge su vi
sais žmonėms ir vežimais, 
kuriuos gabeno. Prigėrė 27 
žmonės ir 3 arkliai su veži- 
žimais.

KONFISKAVO KATALO 
GUS.

Policija konfiskavo Lie
tuviu Dailėš parodos kata
logus lietuvių ir lenkų kal
bom už tai, kad šalimais 
nebuvo rusų teksto. Rusų 
katalogai btivo išleisti sky
rium.

DURPIŲ PARODA.
Vilniaus ūkio draugija 

nutarė bendrai su Kauno 
ūkio draugija intaisyti 1914 
metais Vilniuje durpių ir 
pievų kultūros parodą. Pa
rodos tikslas — supažin
dinti ūkininkus su durpių 
kultūra. Parn/ia taisoma š«-

šioms ir įGudų gubernijoms 
ir Kuršų bei Lyvų guber
nijom. Parodoje bus šie 
skyriai: 1) pievų ir laukų 
kultūra, 2) melijoracija ir 
prietaisai daryti iš durpių 
kurą. 3) miškų auginimas, 
4) žuvų auginimas ir žu- 
vininkavimas, 5) mokslo 
skyrius.

Gegužės 20 d. Vilniuje 
buvo tos parodos komiteto 
posėdis. Nutarta birželio ir 
liepos mėnesiais ištirti Vil
niaus gub. durpines. Iš
rinkta tam tikslui specija
le komisija, kurion bus pa
kviesti du Peterburgo u- 
niversiteto studentai gam
tininkai.

DU GARSIU VYRU.

NAMŲ PRAMONĖ.
Iš dalyvavusiųjų Peter

burge namų pramonės pa
rodoje Vilniaus gubernijos 
eksponatų gavo dovanas 
šie :

Trakų apskrities: Čižunų 
sodžiaus Simanavičiūtė Te
resa, Pranckevičiutė Roza
lija; .Vaikininko miestelio 
Tamkevičius Aleksandras.

Vilniaus ap.: Astra vė- 
lio miest. Lukaičiutė Ka
zimiera, Gaiževo dvaro Ša- 
bunevičiutė Malvina, Ade
lino palivarko Siliukaitis 
Juozas, Lantvaravo miest. 
Madeika Jonas.

Vileikos ap.: Medžiolos 
miestelio Varaksa Anta
nas.

Lydos ap.: Darželių so
džiaus Jezukevičiutė Joan
na, Lebedkos sodž. Sama- 
škienė Ona.

Švenčionių ap.: Juodba- 
lių sod. Bulnauskaitė Teo- 
polija, Sirvatkų sodž. Ra
manauskaitė Kotrina, Sa- 
madurkų sodž. Tiškevičius.

Toliau gavo dovanas: iš 
Dysnos ap. trįs žmonės. Aš
menos ap. — 7 žmonės ir 
Vyšnevos liaudies mokykla.

Vilniuje gavo pagyrimo 
laiškus. “Susilaikymo ir 
Darbo” įstaiga ir Morta 
Barbaitė.

Bronzo medalius gavo: 
Musninkų dvaro (Viln. 
ap.) Kulikauskas ir Vil
niaus šv. Antano įstaiga.

DŪKŠTAS.
Ežer. ap.

Gegužės 13 d. išėmė iš 
krasos svetimų pinigų 110 
rub. Veličkiukas, 19 metų 
vaikinas, Rimšės raštinės 
sargo sūnūs. Tie pinigai bu
vo siųsti iš Amerikos Dai- 
lėdžių Keperšai. Veličkiu
kas paėmęs paviestką pri
dėjo valsčiaus teismo ant
spaudą ir pasirašė, puikiai 
pavesdamas ranką, už vir
šaitį ir raštininką, ir tokiu 
budu gavo iš krasos pini
gus. Keperša gi negalėjo- 
pinigų iškarto paimti iš 
krasos dėlto, jog klebono 
paliudijimą naujas krasos 
viršininkas nepriėmė. Nuė
jęs krason antrą sykį su 
valsčiaus paliudijimu, Ke
perša pinigų negavo, nes 
buvo paimti Veličkos. Po
licija greitai surado kalti 
ninką, kuris iškarto neno
rėjo prisipažinti prie savo 
kaičios, bet toliau prisipaži
no ir sugrąžino pinigų 108 
r., kitus 2 rub. buvo palei
dęs.

Naujas lietuvis.

Svarbi kliūtis.
Bičiuolis: — Jei tu ją my

li, kodelgi su ja neapsivedi?
Jaunas gydytojas: — Ap

sivesti su ja? — Stebėtinas 
klausimas! Juk ji yra viena 
geriausių mano

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Kartą Aleksandras Didy
sis, garsusis Makedonijos 
karalius, būdamas viename 
Grekijos mieste panorėjo iš
vysti galvočiaus Diogeno. 
Karalius rado jį sėdintį 
priešais saule ir betaisant 
bačką.

— Aš Didysis Makedoni
jos karalius Aleksandras,
— prabilo karalius.

— O aš Diogenas, — at
sakė išminčius karaliui.

— Ir ta manęs nebijai?
— tęsė Aleksandras.

— Tu blogas ar geras?
— paklausė Diogenas.

— Aš geras, — pasakė 
Aleksandras.

— Na kas gi bijosi to, ku
ris geras! — atrėžė galvo
čius.

Karalius stebėjosi Dioge
no sumanumu ir nepaprastu 
jo gyvenimo budu.

Pasikalbėjęs kiek su juo, 
caralius pasakė:

— Aš matau, jog daug ko 
tau trūksta, Diogene; mielu 
noru apsiimu tau padėti; 
jrašykie manęs ko tik nori.

Pasitrauk tu truputį į 
šalį, — atsakė į tai Dioge
nas, — tu man trukdai gė
rėtis saule.

— Kas gi turtingesnis, — 
tęsė galvočius: — Ar tas, 
airis džiaugiasi savo švar
iu. ir krepšiu, ar tas, ku
riam permaža yra visos val
stybės, kuris praplėtimui 
savo valstybės ribų sutinka 
kasdieną tūkstančius klin
čių, gresiančių jam mirti
mi ?

Šis galvočius gyveno ket
virtame šimtmetyje prieš 
Kristaus užgimimą ir pra
gyveno 90 metų. Sulyg jo 
nuomonės, žmogus turi taip 
gyventi ir elgtis, kad butų 
patenkintas tiktai 4uo, kuo 
gali kaip nors apsieiti.

Jo visas turtas buvo tik 
lazda, prastas drabužis, 
krepšys ant pečių ir mažas 
bliudelis, kurį jisai sumušė, 
kai pamatė vaiką, geriantį 
savo rankos delnu. Naktis 
praleizdavo ant visuomenės 
įstaigų laiptų arba savo 
bačkoje.

Aa.

GERAI IŠSKAITLIAVO.

Mažas Kaziukas jau ne- 
bepirmą kartą pakliuvo 
miestan. Kelintą kartą ma
tė didelius miesto nuirus, 
puikius cementinius takus, 
daugybe beeinančių žmonių, 
begalę sankrovų-sankro vė
lių.

Bevaikščiojant po miestą, 
pasinorėjo Kaziukui valgy
ti. Pamatė jis ant keptuvės 
lango kelis pyragus ir, nors 
pinigų su savim- neturėjo, 
bet inėjo vidun.

— Kiek Tamstelės prašo
te už šiuos pyragaičius? — 
paklausė Kaziukas.

— Už dešimtį devynios 
kapeikos, — atsakė jam.

—• Už dečimtį devynios 
kapeikos — pakartojo vai
kas. — Tai už devynias bul- 
kutes aštuonios kapeikos, 
už aštuonias ■— septynios 
kap., už septynias — šešios, 
už šešias — penkios, už pen
kias — keturios, už ketu
rias — trįs, už tris — dvi, 
už dvi — viena kapeika, o 
už vieną bulkutę — nė vie
nos. Taigi duokite, Gerbia
mieji, man vieną bulkutę; 
aš nuo pat ryto nieko ne

valgiau, o dar vakaras to
loka. 3T

Keptuvės savininkai, ma
tydami iš vienos pusės vai
ko gudrumą, o iš kitos jo 
atvirumą, mandagumą ii’ 
teisingumą, davė vaikui ke
lias lygiai bulkutes, davė 
jam dar ir arbatos, ir taip 
Kaziukas, pavalgęs, padėko
jęs savo geradariams, išėjo 
ieškoti savųjų, kad pargrį
žus namon.

x Aa.
' _______-

~ ŽVIRBLELIS.

Čirik-čik, čirik-čik!
Čirena žvirblelis: \
Vargus ir nelaimes 
Skaitliuoja jis vis.

Čirik-čik, čirik-čik —
• Vargai tik vargai:

Nėra jau grūdelių, 
Tik badą matai!

Žiema jau atėjo
Su šalčiais, sniegais:
Ji žemę užklojo!
Kuo misti manai?

Čirik-čik, čirik-čik
Nėr kur pasidėt:
Visur tik vien šalta, 
Vai daug reiks kentėt!.*

Perkūno Oželis.

KOKIA GALVA, TOKIA 
IR KALBA.

Pamatė asilas ūkininką 
avižas sėjant ir prabilo į 
karves, kurios šalę jo pie
voje žolę ėdinėjo.

— Žmonės sakosi esą gu
dresni, išmintingesni, inte- 
ligentiškesni už mus — gy
vulius, o štai žiūrėkime, ką 
mus ūkininkas daro: barsto 
po žemę avižas, lyg neturė
damas savo gerą kur padė
ti. Geriau atiduotų avižas 
man už tai, ką žagrę trau
kiu, arba vištoms, kad kiau
šinių pridėtų.

Praėjo pavasaris, atėjo ir 
vasara. Ant avižomis užbar
styto lauko užaugo puikios 
avižos; atėjo ir rudens me
tas. Ūkininkas suvalė nuo 
lauko avižas ir žiemą šer
davo jomis asilą.

Aa.

Krautuvėje.
— Meldžiamasis tamsta, 

pirm valandėlės aš čionai 
palikau skėtį.

— Čia yra, maloninga po
ni, bet kaip tai poni taip 
greitai atsiminė?

— Pasitaikius progai: 
namie turėjau mažą pasi
kalbėjimą su vyru, taigi 
norėjau, kaip paprastai, 
nutverti skėtį, ir atsimi
niau, kame jį esu palikus.

Gatvėje.
— Mano vyras išnaujo 

girtas. Matai, tamsta, kaip 
raščiojasi? Ak, mano var
gelis!...

— Suteiksiu poniai pa
tarimą, kuris labai tobulas 
prieš girtybę.

— Bet ar tamsta tuomi 
esi persitikrinęs?

— O kaipgi, aš pats jau 
net aštuonis sykius išsigy- 
džiau nuo girtuokliavimo.

Išsimejavo.
— Girdėjau, nesenai vie

noj draugijoj angliškas ke
liauninkas pasakojo, kad 
jam laukiniai žmonės nup
jovę liežuvį...

— Tai kaip jis galėjo pa
sakoti būdamas be liežiu- 
vio?

— Kas?
— O gi tas angliškas ke

liauninkas.
— Jis pasakojo francu- 

ziskai.

2
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Daktarų susivažiavimas, j 
Minneapolis. Prasidėjo 

posėdžiai daktarų organiza
cijos, vadinamos American 
Medical Association. Posė
džiai atsilieka Minnesotos 
universitete. Organizacija 
turi 37.913 narių. Pirmą 
dieną buvo kalbėta apie pa
tentuotų gyduolių biznio pa
vojų. Nurodyta, kad tas pik
tas labai esąs įsigalėjęs ir 
esąs del to nemažas žmo
nėms pavojus. Kuogreičiau- 
siai reikią stoti į kovą su 
tuo bizniu. Pasirodė, taip
gi, kad medikalių mokyklų 
skaičius sumažėjo šioj ša
lyj. 1904 m. tokių mokyklų 
buvę 166, šiemet jau tesą 
110. Mat daug medikalių 
mokyklų buvo tik bizniui į- 
steigtų. Iš jų tik išeidavo 
šundaktariai, apgavikai. Da
bar tokios mokyklos mažina- 
si. Sulyg tokio raporto pasi
rodo, kad esamose medikalėse 
mokyklose daromi pagerini
mai, įvedami nauji atradi
mai. Taip-gi iš įstojančių į 
tas mokyklas reikalaujama 
nuodugnesnio prisirengimo.

Vienas delegatas dakta
ras iš Chicagos kalbėjo a- 
pie svetimtaučių sveikatą 
šioj šalyj. Gan liūdni jo iš- 
parodinėjimai. Skaudžiai 
atsiliepiąs klimatas ir ap
linkybės ant ateivių. Tarp 
ko kitko 
“1911 m. 
milijonas 
guma jų 
miesčius.
žeistieji pripildo mus neap
mokamąsias ligonines’.. To
liau sakė, kad tose ligoni
nėse Chicago  j ligoniai su 
sąnarių ir kaulų ligomis 
dauguma yra ateiviai. To 
priežastis esančios perdide- 
lis susikimšimas nešvariose 
lindynėse ir perankstybas 
moterių darbas dirbtuvėse.

d-ras pasakė: 
ateivių pribuvo 
ir čvertis. Dau- 
šusispietė į did- 
Jų ligoniai ir su-

Peržiurinės mėsą.
San Francisco, Cal. Iš da

lies gal bus truputį sutruk
dyta gabenimas mėsos iš 
Australijos. Atėjo iš Wa
shington paliepimas per
žiūrėti kiekvieną atvežamą 
mėsos šmotą, Ligšiol buvo 
apžiūrima tik po keliatą 
Šmotų ir visas garlaivis 
praleidžiamas. Išliodavimas 
todėl atsilikdavo sparčiai, 
kartais atsilikdavo 12 va
landose. Dabar užsitęsia iki 
5 dienų. Todėl ir brangiau 
atsieisią. Apie 500 tonų li
ko išparduota čia mėsinin
kams. Australijos mėsą mė
sininkai parduodavo 1 arba 
aet ir 3 centais pigiau už 
svarą. Urnai pribus dar 1. 
200 skrynių su mėsa. Mėsos 
gabenimas iš Australijos, 
žinoma, netinka vietos 
skerdyklų savininkams. Jie 
ir rūpinasi, kad kaip nors 
sutrukdžius mėsos gabeni
mą.

Baisus ledai.
New York. Baisi vėtra su 

ledais, didžiu lietum ir per
kūnija smogė į New York. 
Atėjo iš vakarų pusės. Gat- 

js pavirto į upes. Dideli 
sdai išpiškino daug langų. 
Perkūnija trenkė į daug na
mų. Visos miesto dalis ir a- 
pylinkės nukentėjo. Prieš 
pat vėtrą buvo sutemę, kaip 
naktį. — — 

Užlipo ant augščiausio 
kalno.

Seatlie, Wash. Episkopa- 
lų misionierių vyskupas iš

ĮĄlaskos pasiekęs su sayo 
■partija viršūnę kalno Mc
Kinley. Ši viršūnė yra aug- 
ščiausia Šiaurinėj Ameri
koj. Ligšiol dar niekam ne
buvo pasisekę ant jos užsi- 
krapštyti, nors daug kartų 
buvo bandyta. Viršūnė yra 
20.500 pėdų augščiau jūrės 
lygmalos. Birželio 7 d. vys
kupas užlipęs su savo par
tija užgiedojo “Te Deum” 
ir pastatė kryžių 7 pėdų 
augštą.

Kviečiai po 85c.
Kansas City, Mo. Pradė

ta gabenti šviežius kviečius. 
Parduodama po 85c už bu
šelį. Bušelis sveria 85 sva
rus. Antros rūšies kviečiai 
sveria 59 svarus bušelis 
parduodama už 88c.

ir

Atidėjo bausmę.
Ariz. Penki 
liko nuteisti 

Gubernatorius

Phoenix, 
žmogžudžiai 
pakorimui, 
atidėjo bausme iki gruodžio 
19 d., 1914 m. Tą dieną bus 
balsavimai visų piliečių 
valstijos ar panaikyti ga- 
labijimą prasikaltėlių, ar 
ne. Tą pat dieną bus taip
gi balsavimas ar minėtus 
žmogžudžius galabyti, ar 
ne.

Didesnė dalis japonai.
Washington, D. C. Liko 

pagarsintas census, nesenai 
padarytas ant Hawaii salų. 
Pasirodo, kad iš 83.996 ten 
esančiu vyru yra 41.795 ja
ponai. Iš jų septyni tik at
sižadėjo mikados. Kiti 41. 
784 yra Japonijos piliečiai. 
Apart japonų yra 18.000 
chinų ir koriečų. Ir tik 14. 
000 tesą Kaukazo rasės, ty. 
tik trečia gyventojų dalis.

Švieži javai.
St. Louis, Mo. Birželio 19 

d. į šį miestą pribuvo pir
mas šviežių javų vagonas. 
Čia randasi didelės javų 
krautuvės. Gali sutalpyti 
išviso 30.000.000 bušelių.- 
Dabar prasidėsiąs didis ja
vų gabenimas iš apylinkių. 
Užderėjimas apylinkėse bu
vo gausus.

Juodukas sušaudytas.
Hot Springs, Ark. Juo

dukas užpuolė 12 metų mer
gaitę, jai besant ties kal
nais už miestelio. Už pusės 
valandos kelių tūkstančių 
goveda sugavo jį ir atvedę 
į miestą, pakabino ant te
lefono stulpo. Drabužiai nuo 
jo buvo nudraskyti. Paskui 
buvo paleista į jo kūną ke
lintas šimtų kulipkų. Lavo
nas jo kabojo virš valandos 
laiko. Po to buvo nukabin
tas ir sudegintas. Mergaitė 
juoduko buvo primušta ir 
negalėjo . nieko prašnekėti. 
Pavakariop mirė.

Riaušes.
Springfield, Hl. Vidur- 

miestyj ištiko riaušės. 
Straikininkai ir neunijistai 
buvo smarkiai susiėmę. Vie
nas unijos sąnarys liko nu
durtas, kitas sužeistas. Du, 
kuriuodu dūrė, liko suareš
tuoti.

Akiveizdoj šimtų žmonių 
nusiskandino.

Niagara Falls, N. Y. Fri- 
derick H. Hermann iš Buf
falo, 35 metų amžiaus, šo
ko nuo Luna į upę Niaga
ra. Lavonas, vandens pa- 
griebtaSj pasileido pavan-

deniu ir krito’ nuo yanden- 
puolio. Tą tragediją regėjo 
šimtai keleiviu, Lavonas

žiaurus tėvas suareštuo
tas.

La Crosse, Wis. J. Freis- 
muth prikinkė savo 12 me
ti} sūnų su mulu prie ark
lo ir arė. Priegtam tempe
ratūra siekė 120 laipsnių. 
Buvo kitų patėmyta, kad 
jis taip žiauriai elgiasi su 
sunum ir liko suareštuotas.

Didelis vagilius prisipažino 
kaltu.

San Francisco. Owen 
Conn prisipažino prie kal
tės. Dabar seks teismas. 
Pradėjęs nuo Chicagos ir 
keliaudamas į San Francis* 
co per du metu įvairiose 
vietose apsistodamas api
plėšė daug namų. Savo va
gystes attikdavęs dienomis. 
Išviso prisivogęs, apie $100. 
000.

Nušovė daktarą.
Savannah, Ga. Jauna 

mergina Kate Kitlles nušo
vė d-rą Guy O. Brinkley, 
pas kurį ji gydėsi. Paskui 
persišovė save ir nuvirto 
ant d-ro lavono. Merginos 
motina negali išaiškinti 
dukters pasielgimo.

Gali pritrukti vandens.
Aurora, Ilk Delei karš

čių čia gali vandens pritruk
ti. Išleistas įsakymas ne
naudoti vandenį laistymui. 
Tai-gi, apskritai, pataria 
ma neeikyoti vandens, nes 
grasia nemažas pavojus. 
Už laistymus bus baudžia
mi. ;

Straiklaužės.
St. Louis. Čia straikuoja 

merginos, dirbančios prie 
telefonų. Kompanija nenori 
nusileisti. Visaip stengiasi 
pakenkti ir suardyti strai- 
ką. Dabar, parsigabeno iš 
Chicagos ir Kansas City 
100 merginų į vietą strai- 
kuo jaučių.

14 metų mergaitė išgelbė
jo traukinį.

Hot Springs, Ark. Ketu
riolikos metų mergaitė Ber
tha Key, pamačius tiltą de
gant ir traukinį ateinant, 
atbėgo ant geležinkelio prie 
tilto ir pradėjo mosuoti 
skrybėle. Traukinis sustojo 
ir taip išsigelbėjo. Keleiviai 
sumetė mergaitei $100.

Nuskendo garlaivis.
Boston, Mass. Buvo tirš

ta migla ii’ per tai susimu
šė du garlaiviu — Olympia 
ir Sagamore. Olympia taip 
buvo pagadyta, kad tuoj nu
skendo. Kapitonas Dogget 
su vienu sunumi galą gavo. 
Antras kapitono sūnūs su 
7 kitais darbininkais liko iš
gelbėti.

Friedmann išvažiavo.
New York. D-ras Fried

mann, kurs didžiuojasi iš
radęs vaistą nuo džiovos, 
išplaukė namo, nepasakęs 
ar sugrįš, ar ne.

13 užmušta ir daug sužeis
ta.

Vallejo, Cal. Du elektri- 
kiniai traukiniai susimušė. 
Vienuolika ant vietos už
mušta. Du vėliau mirė. Virš 
300 pavojingai sužeista.

Meteoras 20 tonų iš gryno 
aukso.

M’Falland, Cal. Farmeris 
Fred Williams^ rado nukri

tusį meteorą. Gabalą nuskė- 
lęs ir parodęs keliems jubi- 
Įįeriams, gavo atsakymą, 
kad tai grynas; auksas. Fred 
sako meteoras; sversiąs ne
mažiau 20 tonų,

: n
Trumpesnes žinios. ,

— Fond du Lac, Wis. Čia 
buvo pakilęs smarkus lie
tus su perkūnija. Farmeris 
sėdėjo po medžiu ir liko per
kūnijos nutrenktas.

— Dillonvale, O. Anglia- 
kasykloj liko sunkiai su
žeisti keturi žmonės. Spro
go parako dėžė ir padarė tą 
nelaimę. >

— Los Angeles, Cal. Du 
italu bandė susprogdyti di
namitu Trapanio namus. A- 
bu buvo sužeisti. Namai vi
sai liko sugriauti. Savinin
kų tuo tarpu nebuvo namie.

— San Francisco. Penki 
policiantai, užsiėmę apga- 
vinga loša, liko pašalinti 
nuo tarnystos ir, atsėdėti po 
9 menesius kalėjime.

clairienė, buvusi pati gar
saus rašėjo Upton'Siuclai- 
r’o, išteka už Halliwell, 
kurs yra suims turtingo ju- 
bilierio.

— Dillsbury, Pa. Iki pa
matų sudegė liųtęronų baž
nyčia. Ją pastatyti lėšavę 
$150.000. ,s

— Oxford, Neb. Trauki
nys trenkė į automobilių. 
Du užmušta, vienas sužeis
tas. ! "

— Wilsoniene, įievažinė- 
dama po Washington© lin
dynes, pradėjo šargaliuoti. 
Daktarai uždraudė jai ne
kuriam laikui važinėtis.

Generalis straikas. His- 
panijos uostiniam#! mieste 
Coruma gimęs įvaikių pra
monės šakų darbininkų ge- 
neralis straikas. .Laivai iš 
uostų negali išplaukti. Ka
riuomenė ir žandarmerija 
saugoja fabrikų ir įstaigų 
bustus. f .A

Plieno išteklius. Sulyg A- 
merikos plieno trusto pre
zidento tvirtinimų, plieno 
išteklius išnešus: pats plie
no trustas geležinės rudos 
ištekliaus turįs ant 40 me
tų, “Pennsylvania Steel 
Co”, gi 500 metų, o “Be
thlehem Steel Co’.’' turinti 
net kelis šimtus milijonų 
tonų rudos.

Cigarų išdirbimas maži- 
nasi. Cigarų išdirbimas 
Vokietijoje pastaraisiais 
laikais sumažėjęs 10%, ka
dangi visuomenė vis dau
giau ima naudoties cigare- 
tais. Cigarų dirbtuvės su 
sunkenybe tegali palaikyti 
savo darbininkus.

Anglijos karaliaus kelio
nė. Anglijos karalius su 
karaliene regis šieipet ap
lankysią Rusijos carą. Ka
ralius nukeliausiąs Kronš- 
tadtan jachtų “Victoria ant 
Albert”. Iš ten aplankysią 
Peterhofą, Peterburgą ir 
Carskoje Sielo. jjZaraliui 
draugausiąs valstybės sekre
torius sir Nichpįseu seno
binis ambasadorius; Peter
burge. Tai kelionei laikas 
galutinai dar nepaskirtas.

Laimingas Jurgis.
— New Yorke viena mi

lijonierė apsivedė su kel- 
neru, vadinamu “gražiuo
ju Jurgiu”.

— O tai kur laimingas! 
Pralenkė net savo globėją. 
Šv. Jurgis inveikė siaubū
nų, jis gi net nąįįijonįerg.^

.to

Laikrodis-Budllninkas Dovanoms!
Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi

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

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopla- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

kad

“ Katalikas”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

PLAUKIANTIS MIESTAS.
New York. Birželio 19 d., 

10 vai. iš ryto atplaukė į 
New York didžiausias gar
laivis “Imperator”. Šis gar
laivis savo didumu, išrengi- 
mu ir visu kuo kitu pereina 
“Titanic’ą”, kurs pernai nu
skendo. “Imperator” buvo 
pasitiktas New Yorke kuo- 
skaitlingiausiai. Visi gar
laiviai, be jokios išimties, 
paleidosavo švilpukus ir 
sveikino ramiąį įr išdidžiai 
plaukiantį milžiną. Visur 
ant krantų ir ant tiltų šim
tai tūkstančių žmonių kuž
dėjo ir šaukė į prisiartinan
tį jūrių galiūną. “Imperato- 
r’iaųs” galingas švilpukas, 
staugdamas atsakinėjo į 
miriadus pasveikinimų. Ki
ti ir didžiausieji garlaiviai 
išrodė prieš “Imperator” 
it liliputai prieš Gulliverą. 
Net didi stovy!a “Liberty” 
mažutė išrodė sulyginant 
su nesvietiškai didžiu gar
laiviu. Jam plaukiant per 
Atlantiką veik kasdien bu
vusios miglos. Todėl ne
plaukė labai greitai. Kapi
tonui nerūpėjo pamušti re
kordą, kaip tai “Titanic’o” 
kapitonas rūpinosi. “Impe
rator’iaus” kapitonas sa
kė: “Aš nenorėjau rizikuo
ti tokiu puikiu garlaiviu 
del rekordo. Dar plauksi
me daug kartų ir oras bus 
geresnis, tuomet tai ir pa
sirodys kuomi
yra”. Greičiausias jo ėjimas 
buvęs 23 m. valandoj.

Naujasai garlaivis turi 
geriausią bevielinį telegra

A

fą. Gali susižinoti su pri- 
juriniais poliais ir su gar
laiviais jurėj. Garlaivis 
gauna iš prijurinių portą 
žinias ir spauzdina kasdien 
laikraštį. Laikraštis turi 
keliatą redaktorių, repor
terių, korektos skaitytojų, 
žodžiu, lygiai taip išleidžia
mas, kaip visi laikraščiai. 
Žinios talpinamos kas ant 
garlaivio dedasi ir gautos 
bevieliniu telegrafu.

Šis nesvietiškai' didis ir 
puikiausiai išrengtas gar
laivis buvo pastatytas Ham
burge “Vulkan” dokuose. 
Priguli kompanijai “Ha- 
pag”, kurios pilnas vardas 
yra “Hamburg-Amerika-Pa- 
ketfahrgeselschaft”. Ši 
kompanija susitvėrė 1847 
m. Turėjo tuomet 4 laivus 
ir jos kapitalas siekė $90. 
000. Dabar “Hapag” turi 
179 jūrės garlaivius ir 229 
upės garlaivius. Kapitalas 
siekia $25.000.000.

“Imperator” pradėta sta
tyti birželio 20 d. 1910 m. 
Jo ilgis yra 879 pėdos, pla
tumas 89 p. Be mašinų, ka
tilų ir įkrovos sveria 323. 
200 tonų. Keleivių ant jo 
telpa 4.100, tarnų 1.100 as
menų. Turi 11 lubų. Nuo ka
mino viršūnės iki jūrės lyg
malos yra 154 p. Jo mašinų 
spėka lyginasi 60.000 ark
lių. Jo įkąrąs sveria 26.455 
svarus. Apart kapitono “Im
perator” turi dar du virši
ninku, kurių vienintelis ru
pesnis yra temeti garlaivio 
saugumą. j

“Imperator” atplaukė iš 
Cherbourg, Francijos por- 
to, į New York per 6 dienas 
ir 5 valandas.

Ta pat kompanija stato 
dar du garlaiviu tokio pat 
didumo ir 12 mažesnių gar
laivių.

Žemės drebėjimas. Ant 
salos Martinika tomis dieno
mis atjausta smarkus že
mės drebėjimas. Norints 
nuostolių nepadaryta jokių; 
tečiau gyventojai labai per- 
gazdinta.

Kabinete atmainos. Mek
siko kabinete invykusios 
atmainos; karo ministeris 
Mondragon pasitraukė ir 
jo vietą užėmė Blanquet; 
Švietimo ministeriu palikęs 
Adalpc, gi žemdirbystės 
Estanol.

Areštuota anarchistas. I- 
talijos parlamento atstovų 
bute areštuota anarchistas 
Conzuzza, kuris esąs poli- ‘ 
cijai plačiai žinomas. Jis 
buvęs persirėdęs kunigu ir 
tuo budu užsilipęs ant ga
lerijos, kur jį tečiau detek- 
tivai pažino; policijai pa
sisakė, kad jis norėjęs at
naujinti savo “senobinę pa
žintį” su premieru.

Permainos kabinete. Tur
kijos kabinete, . nužudžius 
didį vezirą šefketą-pašą, 
invyko permainos. Naujuo
ju veziru paliko sultano 
giminaitis, kunigaikštis 
Said Halim, o karo minis
teriu Izzet-pašaa
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KAIP ČEKŲ TAUTA 
ŠVENČIA SAVO ŠEIMY

NŲ ŠVENTES.

Ir ištikrųjų 
išmoksime ir 

apskaitliuoti, 
sveika-

skaitli- 
galime

Pas mus įsikerojęs pa
protis kiekvieną džiaugs
mą ar nuliūdimą laistyti jei 
jau ne degtine, tai bent a- 
lučiu. Gimė kūdikis — 
geriama, reikia kūdikis 
krikštyti — tai jau kūmai 
ir namiškiai laiko švenčiau
sia priederme gerokai in- 
kaitinti svaiginančiais gėri- 

, mais sau smegenis. Kur žmo
nės tamsesni iykudikiui deg
tinės tenka toje iškilmėje 
paragauti. Apie piršlybas, 
vestuves, laidotuves tai jau 
nėra nei ką kalbėti: bač- 

. kų bačkelės, plečkų pleč- 
kelės tuomet ištroškusiųjų 
tuštinamos. Žmoneliai pa
liegę irgi savo ligą visu 
pirm degtinėle, arba šil
dytu alučiu ima maldyti. 
Vienu žodžiu biedoje ar 
džiaugsme lydi mus visur 
kaipo geriausis, ištikimia il
sis draugas degtinėlė ir a- 
lutis. Neatsižvelgiam ir 
dažniausiai dar nesupran
tam, kiek tie musų ištiki
mi draugeliai mums sveika
tos suėda, kiek ligų — 
priežastimi tampa, kiek be 
laiko iš šio pasaulio žmo
nelių išvaro, 
greitai dar 
nuengsime
kiek gėrimai musų 
tai kenkia.

Turime tik kitas 
nes, kurias susekti
— tai jos pinigų krūvos, 
kurias paliekame monopo
lyje. Paskutinių metų a- 
pyskaita rodo — kad viena 
Kauno gubernija pragėru
si 2 milijonų rublių. Juk 
sunku ir įsivaizdinti kokia 
tai krūva pinigų! Juk tai 
tūkstantis tukstačių rublių! 
Tai 10 tukstnčių šimtinių! 
O kiekvienas darbo žmogus 
žino, kiek nagai inperšta, 
kol šimtinę uždirba. Ir tiek 
pinigų mes vargdienių tau
ta vienais metais sau dan
tis tik ir gerkle išplovėme 
ir savo sveikata geroku 
žingsniu arčiau grabo len
tos pastūmėjome.

O paėmę laikraščius skai
tyti įsitikįsime tuojau, kaip 
“Visur mums trūksta ište
kliaus, kad mes galėtum, 
lygiai kitoms tautoms, plė
totis ir kultūros keliu spar
čiau žengti. Trūksta mums 

- -{visokių mokyklų; tie musų 
Vaikai, kur mokytis nori, 
sunkiausiam apleidime; 
trūksta musų Mokslo ir 
Dailės draugijai buto: netu
rime nei vieno savo teatre- 
lio; neturime lėšų nuolati
nei artistų trapai laikyti; 
neįsirašom sau dagi beei
nančių musų laikraščių, kad 
jie daugiau lėšų turėdami 
galėtų, kaip reikiant plėto
tis; pagaliau ar beišskait- 
liuoti 
laiko 
musų 
mą.
* Maždaug tokiam pačiam 
padėjime kaip mes buvo 50 
metų atgal čekų tauta. Jos 
didžiūnai buvo suvokietėjo, 
tik sodiečiai vieni su savo 
inteligentų saujele sumanė 
Varyti tautos atgaivinimo 
darbą. Visos visuomenės 
įstaigos teatrai, bankai, mo
kyklos; -prieglaudos ir t. t. 

^.btfvrrčekų žemėje vokiečių 
rankose, knygoj irgi tik vo
kiečių kalba buvo spauzdi- 
vamos. Sodiečių dauguma

visus vargus kurie 
spauste suspaudę 

visuomenės gyveiii-

ir nesusipratusi 
toki vienintelį 
ir nusiraminimo

tautiškai
žmonių

irgi tamsi 
ir kaipo 
džiaugsmo 
šaltinį matant tik pasigėri
me svaiginančiais gėrimais. 
Bet susipratus 
mažai šviesesnių 
kuopelei čekų tautiškas su
sipratimas . ir pasikėlimas 
urnai ir nepaprastai greitai 
ėmė augti. Beskaitant čekų 
tautos atgijimo istoriją, už 
vis traukia į save akis vie
nas čekų improtis, gal dau
giausiai prisidėjęs prie to
kio ūmo čekų tautos prisi
kėlimo.

šeimynai džiaugsmui 
nuliudimui, krikšty- 
laidotuvėms, vestu- 

arba šiaip kokiai iš- 
namij šeimininkai 

nepirkti

Paprotis — šit koks. 
Kiekviena šviesesnė ir vi
suomeniniai susipratusi če
kų šeimyna įsitaisė arba a- 
klai uždarytą arba spina 
užrakinamą dėžutę, su siau
ru plyšeliu dėžutės viršuje. 
Tą dėžutę kabindavo (ir da
bar tebekabina) labiau ma
tomoje namų vietoje. Atsi
tikus 
arba 
noms, 
vėms,
kilmei, 
stengdavos nepirkti nei 
degtinės, nei alaus, bet tu iš
laidi) vietoje inmesti — ton 
dežutėn, kiek galėdami pi
nigų. Svetys tokioje šeimy
noje apsilankęs, norėdamas 
pagerbti savo šeimininkus 
ir gi mezdavo į tokią dė
žutę savo gražgalį. Vienu 
žodžiu vieton pirkinėti svei
katai kenkiančių svaiginan
čių gėrimų — visos čekų 
šviesesnės šeimynos steng
davosi mėtyti tai mažesnes 
— tai didesnes pinigų su
mas į tokias dėžutės. Metų 
gale būdavo tos dėžutės a- 
tidaromos ir prisirinkę jo
se pinigai buvo (namų šei
mininkų) atiduodami, tai 
šiokiems, tai kitokiems vi
suomenės tikslams. Tas in- 
protis mažu pamažu taip 
prigijo ir įsiplatino čekų 
šeimynose, kad jos nei vie
nos iškilmės nesupranta jau 
šiandien, neinmetę ton sa
vo dežutėn nors mažiausios 
aukos. Valdžiai leidžiant če
kai tokias dėžutės įsitaisė 
paskui visur, visose viešose 
įstaigose, restoranuose klu
buose, sankrovose ir tt.

Čekų mokyklos užtai ė- 
mė augti kaip grybai po 
lietaus, o su jomis kilti ir 
visos šalies kultūra ir gero
vė. Mes patįs monopolių 
duodamose apyskaitose ga
lime aiškiau įsitikinti, kaip 
gerdami sulyginamai ne- 
perdaug, kokius didelius pi
nigus sukrauname per me
tus monopoliams. Pusę tiek, 
kad aukautumėm savo Vi
suomenės tikslams ir musų 
šalis netruktų pasikelti. 
Svarbu todeliai mums įsido
mėti tas puikus čekų papro
tis ir šviesesniems, prakil
nesniems žmonėms pradėti 
jis sekti ir savo šeimynas 
prie jo pratinti.

Kad iš pradžios ir ne per 
daug šeimyną pradėtų tą pa
protį pildyti, bet reikią ti
kėtis, ked geras, naudingas 
pavyzdis turi visuomet ras
ti pasekėjų. Ypač kad to
kiu keliu pasiektume kelie- 
rą naudą; ir savo, sveikatą 
patausotum, ir doroje pakil
tum ir visuomenės gerovę 
milžinišku žingsniu'. toliau 
pastumtume.

Apsvaistykinie todeliai 
šitą klausimą visi: gerų no
rų žmonės, o ypač moterįs, 
kurios esam savo namų šei
mininkėmis.

itaMU ..nay 
DIALOGAS.

Boba ir žydas.
Boba (Uždangai pakilus, 

boba sėdėdama drabužius 
skalbia). Mano senis jau 
išėjo į darbą, tai aš turiu 
progą nors gerokai atsiger
ti. Bus smagiau ant širdies. 
Dabar tai mano dienos I 
Vyro nėra namie, nieko bi- 
joties nereikia. Esu tikra 
ponia, savo namuose kara
lienė. Galiu gerai išsigerti 
degtinukės. Išsigėrus ir dar
bas eis po šimts pypkių! 
(Ima bonką ir geria). Kad 
tik perdaug Tienusigerčiau. 
Bet vienas .stiklelis, man ro
dos, nieko nevodys. Ir dau
giau negersiu kaip tik iš 
vienos bonkos, iš tos, ką va
kar man nupirko Žaliakup- 
rienės burdingierius. O kad 
ji kur pro molius, kaip tai 
gardi (geria). Bet kur ne
bus /gardi, jei vyras, kuris 
ją pirko, toks gražus, tary
tum iš rago išmautas. Ak, 
kaip gardi (lepsi lupom). 
Ištikro neišpasakytas gar
dumėlis, gerai dar, kad li
ko nuo vakar. Ir man rodo
si, kad ruska očiščeiiaja. 
Jei taip, tai dar daugiau 
paragausiu (geria ir tuo- 
jaus staiga pašoka). O kad 
tave davatkos kur sumin
džiotų! Nagi sakiau, kad 
daugiau negersiu, kaip tik 
vieną stiklelį, sakiau tik pa
ragausiu, o čia ve beveik 
visą išragavau. Ee! (pamo
ja ranka) tas tai niekis. 
Jau man nepirmiena taip 
išragauti. Išsigėriau, išmie
gosiu. Dar ir darbą atlik
siu kol mano senis sugrįš 
iš darbo. Aa! kad tave bala, 
bučiau ir užsimiršusi. Nagi 
pas mane žadėjo ateiti Juo
zas, Žaliakuprienės burdin
gierius.' Todėl reikia pasku
bėti su darbu (eina trapai- 
linėdama). Ogi kas čia man 
darosi, kad einu, kaip vel
niūkštis grikius sėdamas? 
Aa, Tai tu, degtiniuke raš
ko ji, taip mane stumdai! 
Tai tau boba jau ir girta! 
Bet nepasiduosiu, visvien 
mano pirkioj bus tvarka 
(žiuri į puodą ant stalo).. 
Bet jau negaliu dirbti, visa 
prakaituoju,, galvą sukasi. 
Verčiau dar vieną stikleli 
reikia išgerti, ar kartais ne
išgaruos tas viskas iš gal
vos (geria). O kad tave vi
si vanagai! Šitaš" stiklelis 
tai jau gardesnis ir už raš
ką (žiuri i puodą ant sta
lo, slimpinėja ir rėkia). 
Aškic tu, bjaurybe, nuo sta
lo! Aškic, dar mėsą sužagsi ! 
Žiūrėk tu jos, užsikraustė 
ant stalo ir sėdi kaip var- 
gamistra ant vargonų. įi
ma šliperį ir paleidžia į sta
lą) Aškic tu, pelių perkū
ne, nuo stalo 1 Tik tu žiūrėk 
jos ir neklauso bjaurybė 
(pasiima šluotą ir kerta 
puodan). Palauk, aš tau pa
rodysiu, kaip reikia manęs 
klausyti. Aškic tu, begėde, 
kibą tu girta, kad manęs ne
pažįsti (šluota sudavus puo
das nusirita nuo stalo), 
toji aitvaras dar ir puodą 
numetė nuo stalo. (Meta 
šluotą kampan ir svyruoda
ma eina prie skalbimo) I- 
ma ją galas tą katę. Tuo- 
jaus ateis Juozas, tai nors 
meiliai pasikalbėsime. Iš to 
džiaugsmo dar vieną išger
siu (geria). Dabar eisiu pa
baigsiu skalbti. (Iškelia su
plyšusias kelines, pavarto ir 
meta) Ima jas. kvaraba to
kias tuščiavidures kelines! 
Visai išpurtosios. (Pasiima 
bonką su degtine, aną suki
na ir dainuoja) Tu degtine, 
tu raško ji, tu gi mano vil
tis, kol dar Juozas neatei

na, reik s^į^Į piltis (įsi- 
pylus gerią ir.čiauposi) . Už 
Juozo sveikatą! Ura! Ura! 
(Kasžinkas, sųbeldžia į du
ris. Boba l)dni<ą pasikiša po 
drese ir šaukią) koman! ko- 
man! Tai mano Juozukas!

Žydas, deras dienas, gas- 
padin, kas gerai pas tams
tos girdėt?

Boba. Viskas gerai, Juo
zuk. Sėsk pas mumis (žydą 
tempia prie kėdės).

Žydas. Ny, paleisk man, 
ar tau bobas esi girtas?

Boba (siekia žydą bučiuo
ti) Sėsk, Juozuli, nors pasi- 
bučiuosim, balandėli tu ma
no. Oi, kaip , aš tave labai 
myliu...

Žydas. Eik su tavo bobos 
meile! Koks tau man Jo- 
zas? Tau bobas girtas, kaip 
kiaulis.

Boba (nepaleizdama žy
do trapailinėja, ranka siek
dama jam burnos, sučiuo
pia barzdą). Ogi tu, netikė
li, bene tave biesas čia at
vilko. Neškis greičiau lau
kan, tu utėlių razbąininke!

Žydas (pameta savo na- 
šulį ties, skalbykla ir ima 
juokties. Paskui nusisukęs 
sako). Šitam senus kal
vius mistiną, kad pas jam 
atėjo jaunikis Jozas.

Boba. Ar tai dar čia tu 
man bambėsi ir neisi lau
kan?

Žydas. Ui, man visai ne
bijai tokias ponias bez- 
džionkas (juokiasi).

Boba (lieja vandeniu žy
dui tiesiog į barzdą). Še- 
lauk tu, silkių, rakali!

Žydas (krinta augštienin- 
kas į skalbine ir šaukia). 
Ai, vai! Gevalt! Akrank cu 
daįn kop! Ku tau nori, ar 
mani prigert ,i tam vande
nius? Ai, vai!

Boba- (i|i|(Y^riat žydą už 
barzdos, spiria jam į pa
sturgalį, išmeta laukan ir 
juokiasi). Ot, tau 
ta boba!

Žydas (sugrįsta pasiimti 
maišą ir keikia), 
girtuoklis, tau paleistuvis, 
kad tau apželtų visam lie
žuvis; kad tave motina į 
maišą užrišk ir upėn įkišk, 
keip tu man įkišei į tas 
skalbyklos!

Boba (nutveria šluotą ir 
išveja žydą laukan). Dau
giau nereiks . tau po stabas 
landžiot ir bobas girtuok
lėmis vadint, tu smarve!

J. Butdulis. 
a ahis.

kur gir-

tu tau

Nupirko laikraštį. Ame- 
rikoninis 'jaunas milijonie
rius W. W» ’Astor nupirkęs 
Londono dienraštį “Mor
ning Post”, kuris turįs pla
čią politikinę in tėkmę vi
soj Anglijoj ir užsienyj. Tai 
vadinasi spekuliacija. As
tor apie dienraščio leidimą 
neturi, rasi, nei mažiausio 
supratimo, bet pinigų tu
rėdamas perka, kas tik pa
sisuko po ranka, kas jam 
ateityj gaji but naudinga. 
Užmokėjęs už tai arti pus
antro milijono dolerių.

Smarkus . poručninkas.
Vokietijoje “tomis dieno

mis puikiai atsįžymėjęs ar
mijos port žjiifikas Krieger. 
Magdeburį ę Milių lenkty
nėse laimi ^s?||>irmą dova
ną, paskui .teiį|sėdęs —— 
planan, ndliekęs Ber 
tenai išlipęs ant arklių 
lenktynių lauko, užsėdęs 
ant savo arklio ir antrą pir
mą dovaną išlaiinėjęs.

; aero- 
iek^ Berlynan,

męs hud 
potviiiis 
giau 300

Potvinis. Ant Indijos 
pusiausalio ’ / Natliiavar gi- 

smarkaus 'lietaus 
prigirdinęs dau- 

vietos gyventojų.

Džuma. Haiti uostinia
me mieste Jacmel apsireiš
kusi džuma ir jau daug 
žmonių nugalabijus. Salos 
vyriausybė deda visas pas
tangas to maro užslopini- 
mui.

Atsižymėjęs lakūnas. An
dai Peterburgan iš Pary
žiaus per Varšavą laimin
gai aeroplanu nuliekęs 
franeuzas lakūnas, Marceli 

iškilmingai priimtas ir su 
teikta jam dovanos.

Naujas vaistas. Pasteu- 
ro medikalės įstaigos Pary
žiuje direktorius, dr. Eųiil 
Roux, sako, jog neužilgo 
viešai busią paskelbti naujai 
išrasti vaistai nuo kokliušo 
smarkaus kosulio, kuris 
vaikus kankina. Dr. Con
nor susekęs kokliušo bak
terijas ir prieš anas išra
dęs tam tikrus vaistus.

Gauna paskolą. Meksiko 
valdžiai prižadėjo paskolin
ti 15 milijonų dolerių Fran
ci ja. Franci j a todėl skoli
na, kad Meksike į visokias 
pramonės šakas daugiausia 
už kitas šalis jos indėtą ka
pitalo. Manoma, kad Hu
erta su tų milijonų pagel- 
ba šalį numalšįs, ir Franci- 
jai tuo keliu pasiseks ne
mažai pelnyti.

Žemės drebėjimas. Nese
nai baisus žemės drebėji
mas aplankęs Bulgariją. 
Daug miestelių ir sodžių 
sugriauta,, tūkstančiai žmo
nių netekę pastogės, 
žmonių 
šimtais.
Tirnovo 
žmonių
Iš kitų miestelių ir apylin
kių trūksta žinių.

gi 
aukos apskaitomos 

Viename mieste 
daugiau šimtas 

žuvo griuvėsiuose.

Turkijos laivynas par
duotas. Turkijos karo lai
vynas susideda iš senų ir 
beveik niekam netinkamų 
laivų, kuriuos valdžia nus- 
prendžius parduoti kaipo 
senus gelžgalius. 28 laivus 
ir 360 kanuolių viešai nu
pirkus viena Monachiumo 
firma ir užmokėjus 2įZ> mi
lijono markių-.

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

Kiekvienas yra mates ir kiekvienas mokąs rašyti yra rašęs fontanine plunk
sna. Nei vienas mokąs rašyti negali apsieiti be to parankiausio rašymui įrankio. 
Ištikrųjų, fontanine plunksna didžiai svarbus išradimas ir patogus įrankis. Bet 
vartoti foutaninę 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.

I’as 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

Kaina

Kaina..

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

F. Dalkus
Drucziausias Liotuvys Ristiny- 

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

UR R A

VISI

PAS

^Juozapą Ridiką
1 3253 Illinois Ct. kerte 33 g,

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

TELEPHONE YARDS 2716

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur jg gauti?

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

Ralyk adresu:

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

**************************
Telefonas Yards 1532

DR. J. KŪLIS *
* . . *Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* z3255 So. HalNted St., Chicago, Illinois.
J PRIĖMIMO VALANDOS: 5

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. *
Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8va!:, *

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

Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept. 1 Chioago, ill.

gauti DYKAI dvi geras sztn- 
kas ir Rataiioga visokiu gera 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
| Jeigu taip, tai atsiusk savo pib J na ir aiszku adreso, o asz tuo- 

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

JUOZAS J. SZLIKAS.
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

MoDtRN

AUTO^AIlCSELr-FlLlIhC

Sergančioms moterims.
ssute, —
A& esmių moteris, žinau kiek moterie 
ri Jaigu kenti nuo baltųjų

antdrapanių, nupuoli- 
/ mo arba attrukim*
< \ motės, esi nevaisinga^

\ turi skausmingus it 
\ neregulariškus perio
i dus, reumatizmą ai 
/kitokiu^ ligas paban 
d v k mano Naminį gy 
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa- 

skausmus ir indėk 2c. markę atsakymui, 
įtrašas toks.

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

Tel. TAROS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas. 
934 So. Paulina SI., CHICAGO, ILL

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjiinas tarj> Russi- 
s ir Amerikos didžiausiais geriau
sia ir greičiausiais. Hussijos impe- 
toriškais paštiniais garlaiviais. N su

su dubeltavu šriubu.

T

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.
ROTTERDAM 9 dienose be per

uos. 11 dienose bo permainos j

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis. 

. E. JOHNSON and

Broadway,
A. E. JOHNSON

“West Kiužio St.,

CO., General
Pass. Agent.

New York.

& CO., 
Chicago, Ill.

Ar matei kada-nors laikrašti 

“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 $3, pusei metų »1.60 

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

$1.50
i-: -. - M* ’ • -

. SLrLF rfU-I NG . ...
>: •• '■ r j* ••

$2.25

.. $2-75

4
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Brooklyn, N. Y.
Birželio 3 <1. McCaddin 

salėje brooklyniečiams ir 
suvažiavusiems į S. L. R. K. 
A. seimą svečiams teko pa
matyti scenoje neišpasaky
to grožio komišką operą 
“Kornevilio varpai”. Tas 
veikalas — tai dviguba 
naujiena: ne tik ką pirmu
kart lošiamas lietuviškoje 
kalboje (labai nuosekliame 
1*. Bukšnaičio vertime), bet 
ir pirmu kart musu sceno
je taip gražiai ir gerai at
liktas sulyginant su kitais 
vaidinimais. Choras ir or
kestrą tikrai žavėjo klausy
tojus. Aktoriai savo roles 
atliko pastebėtinai gerai. 
Solistai visi dainavo sąži
niškai, o nekurie, kaip va 
p. Kvedaras savo gaudžian
čiu basu ii* p. Mikuliutė 
skambančiu sopranu pilnai 
pagavo klausytojų širdis. 
Komiškosios rolės Serpole- 
tės (p. A. Kancieriutė) ir 
Rejento (P. Bukšnaitis) 
taipgi buvo labai nuosek
lios.

Kaip minėjau, šita opera 
lošiama buvo pirmukart 
musų kalboje. Labai butų 
geistina idant musų muzi
kos mylėtojai pasistengtu 
ją parodyti visuomenei ir 
kituose miestuose. Todėl 
čia paduodu to klesiško vei
kalo turinį.

Korneviliuje stovėjo 
tuščias palocius, kurio sa
vininkas, grafas de Korne- 
vill, revoliucijai kilus, buvo 
pabėgęs į užrubežį su savo 
vienatiniu inpėdiniu — ma
žu anuku Enriku. Kornevi
lio turtai buvo palikti glo
boti ūkininkui Gasparui. 
Kitas gi grafas, vardu de 
Lucenely, taip-pat bėgda
mas užrubežin, buvo pali
kes tam pat Gasparui savo 
dukterį, grafaitę Luizą de 
Lucenay, kurią Gasparas 
augino, kaipo savo seserai- 
tę, po vardu Žermina. Tais 
pat laikais Gasparas buvo 
radęs žolėse pamestą neži
nomų tėvų mergaitę, kurią 
augino praminęs Serpolete. 
Dvidešimčiai metų praėjus, 
Gasparas, matydamas, jog 
nei grafas Kornevill, nei 
grafas Lucenay negrįžta, 
sumanė surinktus iš Korne
vilio turtus ir paliktus grafo 
Lucenay del dukters pini
gus pasilaikyti sau, o kad 
vietinis vaitas nedarytų ko
kių paieškojimu — pasiry
žo išleisti už ano Žermina. 
Pinigus Gasparas laikyda
vo paslėpęs tuščiame palo- 
ciuje, o kad atgrasinti visus 
nuo palociaus — naktimis 
jis užžibindavo tuščiuose 
kambariuose žiburius ir pa
sirėdęs į šmėklą vaidinda
vusi ties langais. Kaimiečiai, 
matydami vaidinančiąsias 
šmėklas, bijojo palociaus ir 
net sudėstė dainą apie 
šmėklas, laukiančias palo- 
ciuje grįštančiojo pono ir 
kad kai Kornevilio po
nas sugrįšęs — tai šmėklos 
imsiančios skambinti bok
šte varpus.

Jaunas Kornevillio pa- 
veldėjas grafas Einikis Kor
nevill, buvęs laivo kapitonu 
Pietinėje Amerikoje, pagrį
žo į tėvynę niekeno nepažįs
tamas Tarnų Samdymo die
noje. Žermina, nenorėdama 
tekėti už senio vaito, o Ser- 
poletė, norėdama pabėgti 
nuo savo augintojo Gaspa
ro — nuėjo į rinką, kur gra
fas juodvi nusamdė sau už 
tarnaites. Jis taipgi nu

samdė sau už vežėją abiejų 
merginų jaunikį, jauną žve
jį Joną Grenį. Dagirdęs gi 
apie valdančiąsias jo palo- 
ciuje šmėklas, pasirįžo su
sekti kas tokie gązdina žmo
nes iš tenai. Todėl naktį 
nuėjo su tarnais ir jūrei
viais į tąjį palocių; ten su
rado poperius, prirodančius, 
jog grafas de Lucenay pa
liko Gasparui auginti savo 
dukterį ir saugoti pinigus. 
Serpoletė pareikalauja, i- 
dant ją pripažintų už gra- 
fiutę, nes ji esanti Gaspa
ro augintinė ir nieks nežino 
jos tėvų. Ateina į palocių 
vaidinties ir pasidžiaugti 
pinigais Gasparas, kur gra
fas su tarnais jį sugauna ir 
išgązdina taip, jog Gaspa
ras išeina iš proto. Serpole
tė lieka pripažinta už gra
faitę de Lucenay ir jai ten
ka visi palociuje rasti pini
gai. Grafas de Cornevill į- 
simyli į tarnaitę Žermina, 
bet ši atsisako tekėti už 
grafo, nes pasižadėjusi Gre
itini, kuris jai skęstančiai 
buk išgelbėjęs gyvastį. Vie
nok paaiškėjo, jog išgelbė
jo Žermina nuo nuskendi
mo tas pats laivo kapitonas, 
grafas Enrikis de Kornevill. 
Atgavęs protą Gasparas iš
aiškina, jog tikrąja grafai
te de Lucenay yra Žermina 
ir parodo apie tą dokumen
tus. Grafas paima ją sau už 
moterį, o Serpoletė, likusi 
vėl tik Serpolete, išteka už 
Grenio.

Operą lošė Muzikos bei 
Dramos Draugija “Vyturė
lis” su pagelba Central 
Brooklyn© ir Williamsbur- 
go chorų, režisieriau  j ant 
pačiam vertėjui ir diriguo
jant K. Sferuniskiui. Matyt, 
kad buvo padėtos didelės 
pastangos, jei taip puikiai 
veikalas atlikta.

Stasys.

mus broliai lietuviai nesi- 
stato tokių naudingų įstai
gų? Kodėl Grand Rapids’o 
lietuviai gali tokias sau į- 
staigas statyties?” U-gi 
štai kodėl. Pas mus draugi
jos gero velija viena kitai. 
Reikale prigelbsti viena ki
tai. Jokią varžytinių, nea
pykantos nėra tarp mus dr- 
jų. Ne kenkti nori viena ki
tai, bet vis prigelbėti. Kas 
nežino, kad vienybė — ga
lybė. Vienybėje, gero veliji
me yra pasisekimo paslap
tis. Visų miestų lietuviai 
pajėgtų įsteigti svetaines ir 
kitokias naudingas įrėdnes, 
jei susivienys ir broliškai 
dirbs. Tai-gi lai buna pamo
ka iš gyvo paveikslo vi
siems lietuviams.

J. K. Valinskas.

Philadelphia, Pa.
(Cukernių straikas).

Jau aštunta savaitė, kai 
Philadelphijos _ cukernės 
darbininkai straikuoja.' Ga
lo dar nesimato. Kompani
ja, negalėdama sulaužyti 
straiko, pašaukė darbinin
kų komitetą ir prašė, kad 
darbininkai grįštų į darbą 
ant senų išlygų, o nuo 15 
liepos kompanija prižada 
pakelti mokestį 1% cento 
valandoj ir pranešė, kad 
prašalys G vyrus, straike 
atsižymėjusius. Darbininkai 
pasini i jimą vienu balsu at
metė ir pranešė, kad nei 
vienas negrįš į darbą, kol 
nebus pripažinta J) valandų 
darbo diena, 20% padidin
ta alga ir visi darbininkai 
priimti darban; taip-gi rei
kalaujama už “over time” 
mokėti pusantro sykio dau
giau, o šventomis dienomis 
dvigubai.

Kompanija atsisakė išpil
dyti ir sakė uždarysianti 
dirbtuvę visiems metams. 
Bet tuomi nenugązdys dar
bininkus. Ne pirma kartą 
gązdina tuomi. Skebu nėra. 
Niekam nesinori tokiame 
karšty j į tokį pragarą lįsti. 
Iš Brooklyn© kasdien par
gabenama po 8 vagonus 
cukraus, bet jo neužtenka 
miestui. O apie didesniuo
sius užsakymus, tai ir kal
bos negali būti. Neapdirb
tasis cukrus gadinusi, eina 
ant niekų, kompanija per 
tai turi tūkstančius nuosto
lių, bet nepasiduoda strai- 
kui. Visos aplinkybės rodo, 
kad turės neužilgo straikas 
pasibaigti. Birželio 1G d. 
apleido mus Šatovas, kurs 
suorganizavo streiką. Da
bar yra kiti, ką veda strai- > 
ką.

Galop ištariame ačiū iš
leistuvėms, kurios siunčia 
mums savo laikraščius. A- 
teina šie laikraščiai: “Ko
va”, “Pirmyn”, “Laisvė” ir 
“Lietuva”. Meldžiame ir ki
tų išleistuvių siuntinėti.

Presos komitetas:
K. Maknavičius, 
R. Merkis, 
121 Wharton st., 
Philadelphia, Pa.

Grand Rapids, Mich.
Turbut nei vieno miesto 

lietuviai neturi tiek loęnų 
svetainių, kai čia. Šio mies
to lietuvių svetainės nemen
kos. Nekurtos visai puikios, 
didelės. Jas stato dr-jos. 
Šios dr-jos turi savo svetai
nes: šv. Petro ir Povilo dr- 
ja, šv. Jurgio dr-ja ir Lie
tuvos Sūnų dr-ja. Pastaro
sios dr-jos nesenai pastaty
ta. Turi ir Simano Daukan
to dr-ja savo svetainę. Ge
gužio 30 d. šių metų atsili
ko inkurtuvės Lietuvos Sū
nų dr-jos svetainės. Labai 
puikus inkurtuvių progra
mas buvo. Beveik nuo visų 
Grand Rapids lietuvių dr- 
jų buvo atsiųsti atstovai, 
kurie išreiškė Lietuvos Sū
nų dr-jai širdingus linkėji
mus. Visi žmonės buvo gero 
velijantieji. Kalbėjo širdin
gai.

Taipgi dalyvavo lietuvių 
benas ir du chorai — T. M. 
D. ir šv. Kazimiero dr-jos. 
Žodžiu sakant, programas 
buvo didelis, įvairus, indo- 
mus. Žmonių buvo labai 
daug — apie S00. Žmonės 
buvo linksmi, džiaugėsi, bu
vo užganėdinti. Tikrai žmo
gus gali būti laimingu ir 
jausties gerai, kuomet jis 
gerus darbus atlieka. Tuo
met žmogaus džiaugsmas 
plaukia iš širdies. Tai-gi ir 
mus miesto lietuviai tokiose 
iškilmėse linksminosi ir 
džiaugėsi nuo širdies, nes 
matė puikius vaisius savo 
darbo. Nekurie gali klausti 
savęs ; “Kodėl kitu

Wilkes Barre, Pa.
Šio miesto šv. Mykolo dr- 

ja palaidojo vieną po ki
tam keturis savo narių. Nu
kentėjo dr-ja. Palaidojo 
šiuos asmenis: Antaną Šeš
kevičių, Joną Zaksą, Kazi
mierą Matulevičių ir Juozą 
Juknevičių. Kadangi laido
jant nariai turi dalyvauti, 
tai turėdavo po 400 neiti į 
darbą ir lydėti narį. Inki- 
rėjo tas nariams labai. Kiti 
per tai net darbo neteko. 
Birželio 8 d. atsiliko dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Nu
tarta neiti visiems lydėti 

ti keturi grabnęšiai ir viš- 
kas. - ’ !

nas

s- Calumet, Mich.
Šitame mieste lietuvių ne

daug tėra. Tik dvi šeimynos 
ir vienas pavienis. Darbų 
čia kitokių nėra, kaip tik 
vario kasyklos. Darbas sun
kus. Užmokestis neblogas. 
Nesenai susitvėrė unija. 
Prisirašė didis darbininkų 
skaičius — apie 15.000 as
menų. Birželio 8 d. buvo di
delė unijistų demonstraci
ja. Pareikalavo iš kompani
jos pakėlimo mokesties, su
trumpinimo darbo valandų 
ir pagerinimo darbo sąlygų. 
Jei kompanija neišpildys 
reikalavimų, tai gali kilti 
straikas.

J. Žemaitis.

Cleveland, Ohio.
Birž.l d. atsiliko didelis 

balius ir teatras. Buvo lošta 
Vydūno dviejų veiksmų ko
medija “Jonuks, mergų bi
jąs”. Geriausiai atlošė Ma
rytės rolėjep. Z. Bagdžioniutė 
ir Jonuko rolėje p. Mockai- 
tis. Po perstatymo buvo mo
nologas ir dainos. Po to se
kė šokiai ir skrajojanti kra- 
sa. P-lė Z. Bagdžioniutė lai
mėjo $7 lietsargį, o p-lė 
Skripkau skinte $5 kapšį. 
Žmonių buvo nemažai. Vis
kas gražiai apsiėjo ir tokie 
vakarai yra geistini.

Dainininkas.

Londonas.
Lietuvių Londone pri- 

skaitoma apie pusantro tūk
stančio dūšių.

Anglai nepriima svetim
taučių į savo dirbtuves. 
Daugiausiai dirbame žyde
lių ir vokiečių dirbtuvėse. 
Turime ir saviškių lietuvių 
dirbtuvių, bet nedaug.

Kurpiai gi dirba kiekvie
nas pas save namie, parsi
nešę darbo iš sankrovų.

Kaip darbai, taip ir už
darbiai nelygus. Stalioriai, 
kurie gerai jau moka savo 
darbą, uždirba 15—rub. į 
savaitę. Kurie gi mokinasi 
5—7 rub.

Photo by American Press Association.
čia matosi dideli stoven ių griuvėsiai Hurst parke, Londone. Tai sufragisčiu

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kuinu alaus, ge

riausių urlieku ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelle- 
vlnggu.

073 W. Kith St. Cor. Union St.
Chicago, m

kaip 
daug

suba-

. Paprastai dirba nuo 8 
vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
o per darbymetę, nuo 9 vai. 
iki 11 vai. vakare ir tada 
uždirba 17—25 r.

Siuvėjai vyrai dirba nuo 
8 vai. ryto iki 9 vai. vaka
re, uždirba 10—15 r.

Per darbymetę dirba nuo 
G vai. ryto iki 11 vai. vaka
re ir uždirba 17—22 r.

Galėtų ir daugiaus už
dirbti, bet siuvėjai 
daug dirba, taip ir 
geria.

Kaip pradeda gerti 
toje po pietų, tai prasipagi- 
rioja ir pradeda dirbti tik 
utarninkais. Prie siuvėjų 
dirba ir daugelis merginų, 
kurios prie tinginio, arba 
gėdisi pas žydelius tarnauti. 
Merginos dirba dirbtuvėse 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare, uždirba 3—5 rub. į 
savaitę.

Per darbymetę slapta ne
šasi darbą namon, kur dir
ba per kiauras naktis ir už
sidirba 6—9 rublius.

Kurpiai laike darby- 
metės, nuo Sekminių iki 
Kalėdų, dirba 18 ir 20 vai. 
per dieną ir uždirba 12—17 
rub. į savaitę. Po Kalėdų 
uždirba 7—12 r.

Sunkus ją darbas, bet už
darbis lengvai praleidžia
mas karčemose.

Prie minimo skūrą dirba 
nuo 7 vai. ryto iki 7 v. va
kare ir uždirba 10—12 rub. 
į savaitę.

Per darbymetę uždirba 
14—16 rub., bet turi dirbti 
ilgiaus.

Cukraus dirbtuvėje už
dirba 15—17 r. į savaitę, 
dirba po 12 valandų kas
dien.

Menkiausiai uždirba prie 
gumų —- 5—8 r., o dirba 
nuo 7 v. ryto iki 9 vai. va
kare.

Prie valymo senų drapa
nų uždirba nuo G—1G rub., 
žiūrint kaip kurią savaitę 
turi darbo, o pragyvenimas 
daug brangesnis kaip Lie
tuvoj.

Merginos, tarnaujančios 
pas žydus, gauna į savaitę

3—5 r. algos, valgį ir guo-

Doroje tai stalioriai ge
riausiai laikosi. Iš tarpo jų 
yra daug blaivų ir padorių 
vyrų. Žemiausiai gi stovi 
tai skuriniai. Kaip jų ne
švarus, pasmirdęs darbas, 
taip jų ir gyvenimas.

Didžiausia musų yda tai 
girtybė. Blaivininku mažai 
turime, o ir tų nekenčia, 
net ir mušti gauna nuo rau- 
donosių.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

P. P. P. New Britain, 
Conn. Apie inkurtuvės Tau
tiškų Narni; buvo rašyta 
“Kataliko” 
pondencijoj
Conn. Todėl Tamstos ap
rašymo apie tai nedėsime, 
nors Tamstos aprašymas ge
rai sudėtas.

No. 24 kovęs
is Hartford,

P. C. Chicago, Ill. — 
Tamstos ištraukos iš laiš
ko nedėsime. Tokią žinių 
turime pakaktinai. Labai 
dėkingi būtumėm Tamstai, 
jei suteiktum mums vieti
nių žinių, žinoma iš lietu
vių gyvenimo. Tokių žinių 
mums visuomet reikia.

T. Pangoniui, 
III. — Tamstos 
žydpalaikį pedliorių, kurs 
apie 40-čiai lietuvių apsiė
męs padaryti paveikslus ir 
išviliojęs iškalno po $2-3-5, 
išrūko į platų pasaulį, yra 
svarbi, persergstanti žmo
nes būti atsargiais su viso
kiais peisokais. Bet rašote, 
kad tai buvo liepos men' 
1912 m. Taigi žinia veik 
vienų metų sena. Reikėjo 
tuoj po atsitikimo parašyti. 
Tokios žinios pamokina 
žmones būti atsargiais. Del 
senumo, vienok, netalpysi- 
me jos.

Dorisville, 
žinia apie

Jie-
Mokykloje.

— Kodėl Adomas ir 
va išvyti iš rojaus?

— Nes prisivalgė nenu- 
nuokusių vaisių.

BOB

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

140 N. Dearborn St.. Chicago, 111.
M. REICH and Co.,

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

si visur Suvienytose Vnlctijose.

Užkietėjimas
pas vaikus

neprivalo būti užleistas. Jisai 
sukelia kitas svarbesnes l.gas. 
Duok vaikui

Severos Laxofona.
(Severa’s Laxoton)

e Kaina 25 centai.

KŪDIKIAI
dažnai turi skaudėjimų ir 
traukiojimų. Noatidėliokit 
duoti vaikui

Severos Raminančiu Lašu 
(Severa’s S.othing Drops) 
reguliariai fokuose atsitiki
muose Tas vaistas greitai 
suteiks mažuliui palengvinimą 
ir drauge sustiprins. Yra vi
siškai nekensminga ir neuž
laiko vidurių. ■

Kaina 25 centai.

Užkietėjimas 
pas suaugusius

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

Sever. Pigulkas Kepenims
(Severa’s Liver Pilis)

yra nekenksmingos, o veikia 
maloniu budu.

Kaina 25 centai.

Galvos skaudėjimas
yra įsigrįstantis. Prašalinkil 
jį imdami

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

and Neuralgia).
12 dėžutėje už 25 centus.

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

W.E Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

ūrairinm Steamship
Company

Reguliariška Pasažlerinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Campanello — Gegužio 24th 1913

Memorial Belli* & Specialty.
McBhnne Bed foundry Co.1Ba!liji>ore,lId..'D.3A»

I e************  **********-4e««: 

il DR. O. C. HEINE | 
Į 8 DENTIST AS
S Kamp. Slmos ir Halsted gatvių §

■ « Ofisas viršuj Aptiekos * 
; 15 metų vienoje apygardoje.
į %********»**»****»»»**»*»«,

Įtiktai sod
SU PSISIUNTIMU.

Didelis albomas su artistiš
kais paveikslais ir fotografijo
mis. Išviso talpina apie 900 fo- 
tografiškų kopijų garsiu kompo
zitorių, poetų, literatų, didvyrių, 
socialistų, karalių, 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 artistiškų albomų 
už 30c. Pinigus siųskit Money 
Orderių arba viencentiriėmis mar
kėmis. Kanados markių nepriimu. 
Raškyit kol dar neparduota.

S. MAIDANSKY. 
828 Utli St., s: NEW JORK.

Dept. K.

5
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BIRŽELIS, 1913’ m.
26. K. Jono ir Povilo kent,
27. P. t Vladislovo K.
28. S. Vigilija. Leono pop.
29. N. 7 po Sek. Petro ir Pov. a®.
30. P. Emilijos ir Linčiuos.

LIEPOS, 1913 m.
1. U. Teodoriko kun.
2. S. š. M. P. Aplankymas.

LANGUAGE

❖ ... . * * Patėmijimai. i
Apie buvusį S. L. R. K. 

A. seimą “V. L.” štai ką 
skaitome:

“Pittstono klebonas, kun. 
Kasakaitis, įskundęs vice
prezidentą Tolubą, kad jis 
kėlęs parapijoj riaušes, sten- 
gesįs pakelti parapijoje ne
sutikimus ir netvarką. P- 
nas Toluba paaiškino, kad 
jis norėjęs surengti Pitts- 
tone prakalbas ne tuo tik
slu, kad sukelti vaidus, bet 
Susivienijimo labui, tečiau 
kun. Kasakaitis griežtai pa
sakęs, kad bažnytinės sa
lės neduosiąs. Bet kaip to
liau pamatysime, kun. Ka
sakaitis labiausiai nenorėjo, 
kad tose prakalbose butų 
kalbėjęs kun. Struckus, ku
rio kiti kunigai kažkodėl 
neapkenčia. Kun. Struckus, 
kaipo Sus-mo organizato
rius Pennsylvanijoje, sei
mui patsai paaiškino, kad 
jis parašęs straipsnį-atsi- 
šaukimą į kuopų valdybas, 
idant jos rengdamos pra
kalbas praneštų jam, o ji
sai atvažiuosiąs pakalbėti 
ir paagituosiąs žmones, kad 
tie rašytusi į Susivieniji
mą. Tasai straipsnis išgu
lėjęs “Draugo” redakcijoje 
arti 4 savaites. Per tą lai
ką kun. Kasakaitis, žinoma, 
painformuotas intekmingo 
konfratro, iudavė vyskupui 
skundą, kuris uždraudė ku- 
nig. Stmekui važinėti ir a- 
gituoti žmones, kad rašy
tusi įvB. L. R. K. A.”

*
“Tėvyne”rašo, kad Broo- 

klyne inkurta “Amerikos 
Lietuvių Agentūrą”, 
svarbiausieji tikslai 
platinti tarp lietuvių 
kraščius ir kningas;
tingą domą atkreipti į su
pažindinimą lietuvių su į- 
vairiais amatais; suteikti 
reikalaujantiems kuogrei- 
čiausias informacijas su
lyg to, kur yra kokie fabri
kai, kur kas išdirbama, kur 
ir kokiuo budu galima mo- 
kyties įvairių amatų ir‘ tt. 
Tarp kitko toji agentūra 
mananti leisti ir kningeles- 
rankvedžius. Esą jau viena 
tokį antgalvį: “Augščiau- 
“Kaip pastoti turtingu ir 
laimingu”. Agentūros gene
ral iu agentu busiąs p. J. 
Digrys, žinomas laikraščių 
platintojas.

*
Nekurie Didžiosios Lie

tuvos laikraščiai pasirodo 
tokiais nuolankiais Rusijos 
valdžiai, kad skaitant ne- 
kurias žinias net koktu da
rosi. Nesenai pro Kauną, 
grįsdamas iš Vokietijos, 
pravažiavo ’caras Romano
vas. Ant tų pėdų kauniške 
“Vienybė” tai aprašydama 
stambiomis raidėmis stato 
tokį antgalvį: “Augščian- 
sias pravažiavimas”. Tok
sai keistas antgalvis pras
čiokams visai nesupranta
mas, bet caro pataikūnų 
manymu jis daug reiškiąs. 
Kasžin ką pas “Vienybę” 
reikštų “Žemiausias prava
žiavimas”?

L. S. S. A. nesenai buvu
siame suvažiavime Phila- 
delphijoje nutarta tverti 
vaikų draugijėles, kuriose 
vaikai butų auklėjami ir 
lavinami social ištiško j dva
sioj. Matyt, muši] socialis
tams nepakanka mulkinti 
suaugusius, tatai norima 
prisigretinti prie vaikų. Į 
tai turėtų domą atkreipti 
visi musų tėvai, katriems 
nesinori iš savo vaikų su
laukti padaužų.

*
Vilniaus teismo 

pasmerkt lesiems
rūmų 

J oniškio 
byloje dvarininkams nete
ko kalėti, nes vasario 21 d. 
caro manifestas kalėjimo 
bausmę panaikino. Kaip 
žinoma, Zajončkovskis bu
vo vieneriems metams, o 
Ivanovskis 8 menesiams 
kalėjimo pasmerkti. Ir val
stiečiai iš kalėjimo- paleis
ti.

Ir pasitaikyk tu man to- 
kis laimikis!

❖
11 Lietuvos ' Ūkininkas' ’ 

nesenai sugėdino amerikc.- 
ninę “Laisvę”, kad pasta
roji perspauzdinanti iš “L. 
U.” žinias ii’ anas pasisa
vinanti. “Laisvė” dabar į 
tai atsakydama užuot tei- 
sinties, kitus lietuvių lai
kraščius kaltina už žinių 
savinimosi. Didesnių fari- 
žėjų ir begėdžių už laisvie- 
čius negalėtum niekur su
rasti.

Jos 
esą: 
lai- 

ypa-

*
‘ ‘ Kova ” 24-tuo j u nume

riu pasigiria, kad ji “sto
vinti ant neabejotinų so
cializmo pamatų”, gi ten 
pat Prūsų “Birutė” pavadi
na mazgote ir kitokiais epi
tetais. Kad “Kova” stovį 
ant “neabejotinų” socia
lizmo pamatų, į tai gali in- 
tikėti tik tie, kurie apie so
cializmą neturi jokios nuo
vokos, bet persistato jo 
mokslo žinovais.

*
Tarp Škotijos lietuvių 

paskleista atsišaukimai, ku
riais visus skatinama dėti 
aukas “Saulės” dr-jos na
mams Kaune. Škotijos 
“Rankpelnis” už-tuos at
sišaukimus įšėlęs “Saules” 
draugiją pavadina apšvieti
mo slopintoja Lietuvoje, 
lietuvių mulkintoją, tam
sinto  ja. Ko gi geresnio ga
lima laukti iš tokių pra
muštgalvių?

Pittsburge, Pa. šią sa
vaitę atlaikyta Amerikos 
lietuvių Rymo-Katalikų 
kongresas. Kongresas tęsė
si dvi dieni, birželio 25 ir 
26. Kongrese perskaityta 
keli referatai apie visuome
niškus lietuvių reikalus. 
Platesnes žinias apie kon
gresą pranešime vėliau.

Įstatymų spragos.
Nors teisdarystė yra vie

nas seniausių ir tobuliau
sių mokslų žmonijos, vienok 
spragų įstatymuose yra be
galės. Įstatymai neapima 
visų žmonių prasilenkimų 
su teisybe ir dora. Nekuo- 
met to ir nebus. Žmonėms 
ne tiek turi rūpėti išleidi
nėti gerus įstatymus, kiek 
mokinti žmones teisingai 
elgtis ir dorai gyventi. Bet 
ir įstatymai yra reikalingi 
ir jie turi būti tobulinami. 
Dabarties yra žmonių, ku
rie tiesiog nuodija draugiją 
ir turėtų būti iš draugijos 
šiokiu ar tokiu budu praša
linti, bet jie išsisuka, arba 
juos nepaliečia įstatymai ir 
jis drąsiai varo savo pra
gaištingą darbą. Vienas di
džiųjų niekšų yra pačiuotas 
girtuoklis, ką šeimynos ne
žiūri. Įstatymai maž ką tu
ri prieš jį. O pragaištis 
del to draugijai yra didi. 
Neatsižvelgiant jau į tai, 
kad šeimyna skursta, jis, 
augindamas keliatą vaikų, 
stato juos ant kelio, vedan
čio prie piktadarysčių.

Netikęs yra įstatymas ga- 
labinti prasikaltėlius arba 
be darbo laikyti apkaltus. 
Prasikaltėlis, užsipelnęs 
būti nugalabintu, galėtų bū
ti atiduotas mokslo vyrams 
daryti įvairius bandymus. 
Tai vis butų nauda. Šiaip 
prasikaltėliams, uždary
tiems kalėjiman, turi būti 
duodamas darbas. Krimina
listus galima butų statyti 
prie nuodingų, pavojingų 
darbų. Prasikalto žmonijai 
— tai lai atsiteisia, atsily
gina. Tokie įstatymai turė
tų būti įvykdinti be jokio 
atidėliojimo.

Įstatymuose atsitinka la
bai keistų spragų. Andai la
bai indomi byla buvo New 
Yorko teismo hute. Du žmo
gų buvo apkaltintu ir pa
statytu prieš teisėją už tai, 
kad užpuolę su vėzdais ant 
rubsiuvio, kuris nenorėjo 
eiti straikan su kitais. Pra
dėjus nagrinėti bylą, vienas 
apkaltintųjų buvo paleistas, 
nes nebuvo užtektinai priro
dymų, kad jis sukaršė ne
norinčiam straikuoti. Kuo
met imta nagrinėti antrojo 
prasikaltėlio byla, tai pir
masis stojo liudytojom ir 
pasakė, kad antrasis esąs
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nekaltas ir nemušęs, nes jis 
pats užpuolęs ir apdaužęs 
šonkaulius. Antrasis žmo
gus buvo palėistas, bet taip
gi ir pirmasis, nes sulyg Su
vienytų Valstijų konstituci
jos, už tą patį prasižengimą 
niekas negali būti teistas 
du sykiu.

Tautų papročiai skiriasi, 
taipgi skiriasi ir jų įstaty
mai. Tas nebūtų svarbu, jei 
tautos skyrium sau gyven
tų. Bet taip nėra. Šion ša
lin suplaukia tautos iš įvai
rių šalių ir turi taikinties 
prie nepaprastų joms įsta
tymų. Šios šalies įstatymai 
yra sudaryti pagal Anglijos 
įstatymus. Žinome gerai, 
kad anglai yra tvarkus žmo
nės, pildo įstatymus, vengia 
teismų. Todėl jų įstatymai 
yra aštrus. Tvarkiam žmo
gui netinka trukšmadaris. 
Anglai nesitąso be reikalo 
ar del mažmožio po teismus. 
Tai-gi kitoms tautoms ir 
netinka tokie įstatymai, 
Kadir maža betvarkė iškįla, 
tai tuoj kišasi policija. To
dėl čia lengva įstatymą pa
naudoti blogam tikslui. Ap
skųsk žmogų už menkniekį, 
policija ir klauso, areštuo
ja. Tai-gi niekšai ir teisin
giausią žmogų gali suareš- 
tydinti. O juk visuomet yra 
lengviau apskųsti, negu iš
siteisinti. Tai-gi per niekšus 
čia ir teisingieji nukenčia 
Šioj šalyj lietuviai ir kitos 
tautos neretai nukenčia del 
neatsižvelgimo į tų žmonių 
būdą ir papročius. Žinoma, 
teisingam, ramiam, doram 
žmogui nėra nei kiek baisus 
įstatymai. Jis Visai nejaus 
suvaržytas. Ir tik gali pa
pulti bėdon per niekšus.

Ypač Chicagoj surengta 
moterių demonstracijos. 
Chicagoj yra 625.000 mote
rių, turinčių balsavimo tei
ses. Kadangi naujas įstaty
mas ims veikti pradėjus 
nuo liepos 1 d. š. m., tatai 
ateinantį pavasarį moterįs 
podraug su vyriškiais galės 
jau rinkti, miesto alderma- 
nus, gi 1915 m., patį miesto 
majorą.

Kad moterims nesuteikta 
pilnų balsavimo teisių, kal
ta valstijinė konstitucija, 
kurioje nieko nepažymėta 
apie tokią lygiateisę. Mano
ma, tuo atžvilgiu konstitu
cija bus pataisyta, o tada 
moterims bus suteikta pil
nos balsavimo teisės.

Prie balsavimų turi teisę 
visos pilietės moterįs, bai
gusios 21 metus amžiaus.

Už bilių legislature j bal
sus atidavė: 32 republiko- 
nai atstovai, 24 demokratai, 
24 progresiviniai ir 3 socia
listai. Prieš balsavo 14 re- 
publikonų ir 44 demokratai.

Politikieriai prisibijo, i- 
dant moterįs nesudarytų 
sau skirtingos partijos, nes 
tada jiems butų smūgis, tik
ra pragaištis.

ko persitikrinti, kaip mili- 
ciantas, kartais be reikalo, 
visai šaltai perveria savo 
artimui krutinę.”

Tatai nereikia pasiduoti 
optimizmui tuo atžvilgiu 
maišant drąsą su kareivio 
piliečio, kovojančio karžy
giškai vardan kiltų idealų, 
su žiaurumu militaristo ka
reivio, priverčiamo kovoti 
vardan viešpatijos reikalų.

Nelaimingiems morosams 
brangiai atsieis laisvės troš
kimas. Amerikoniniai gene
rolai nenuleis rankų, kol jų 
galutinai visai “nenumal- 
šys”.

Taip tai puslaukiniai 
žmonės “civilizuojami”.

Apie muitą.
Muitas dar tebesvarsto- 

mas. Tas dalykas apeina vi
siems. Nevien atstovams, 
senatoriams ir, apskritai, 
valdžiai, bet taip-gi ir pra
monininkams, darbinin
kams, vertelgoms ir sveti
mų kraštų išdirbėjams. Ne
kuriu tikima, kad augštas 
muitas gimdo brangų pra-

-€u..

gyvenimą. Todėl nekantriai 
laukiama, kad, atidarant 
svetimų šalių produktams 
duris, atpigtų valgymo ir 
apsirėdymo daiktai.

Nors muito sumažinimo 
projektas liko perleistas at
stovų rūme, bet dar yra 
daug tokių, ką priešinasi jo 
nekuriems punktams.. Sena
te projektas užkliuvo ilgo
kai. Čia daug kas priešina
si. Gaunama nuo įvairių 
pramonin iii kų protestų 
prieš muito sumažinimą; 
Menkai į juos, vienok, teat- 
sižvelgiama. Ypač nekuriu 
nenorima, kad vilnos ir cuk
rus eitų be muito. Dar bus 
ginčų del įvairių projekto 
punktų. Ir vargu bau pasi
seks demokratams perleisti 
bilių taip, kaip jie geidžia. 
Žinoma, dar negalima pasa
kyti, kokie bus pataisymai 
projekte padaryti. Ligšiol 
projektas buvo svarstomas 
finansų komiteto. Dabar pa
ims senatas.

Prezidentas Wilson nu
sprendė vetuoti bilių, jei 
jame bus perdidelės, pama
tinės atmainos padarytos.

APIE SAPNUS.

SODOMOS OBUOLIAI.

Eina indomi pasaka apie 
Sodomos obuolius. Pasaka 
yra taip-gi pamokinanti. 
Tai-gi pasakojama, kad 
Sodomos obuoliai buvę ant 
pažiūros gražus, raudoni ir 
saldus. Bet atsikandus to 
obuolio, burnoj jis pavirs
davo į pelenus ii’ reikėdavo 
su pasipriklijimu išspjau
ti. Atkeršijimas yra Sodo
mos obuolis. Mes įsivaizdi
name, jis mums išrodo esąs 
saldžiu. Jis musviliuoja. Bet 
patyriame, kad atkeršiję 
mes toli nesi juntame lai
mingais — jaučiame Sodo
mos obuolio ragavę. Išti- 
kro atkeršijimas daro mus 
nelaimingesniais. Bet kuo
met mes už blogą geru at
mokame, tai pajuntame

malonų ramumą besismel
kiant mus nerimastau- 
jančion širdin. Išganytojas 
mus žinojo, ką sakąs liep
damas nekeršyti savo prie
šams. Atlyginimą už blogą 
geru Jis Vadina “žarijo
mis”. Atmokėjimas prie
šui geru degina jį.

Yra pasakojimas, kad 
vienas rašytojas labai ne
padoriai apšmeižė karalių. 
Karalius liepė suimti rašy
toją apšmeižimo ir atvesti 
pas jį. Atvestas pas kara
lių rašytojas prisipažino e- 
sąs parašęs apšmeižimą. 
Karalius pasakė: “Tu turė
jai peraštrias plunksnas, 
aš tau duosiu kitas ir tu 
jas kitam sunaudosi”. Tą 
pasakęs, karalius davė jam 
rišulėlį ir paleido. Susar
matytas ir nustebęs rašy
tojas išėjo. Bet namuose 
dar labiau nustebo, radęs 
rišulėlyj rašomų plunksnų, 
padarytų iš žąsies plunks
nų ir paskirimą mokėti jam 
pensiją iki jo mirties. Ka
ralius buvo sužinojęs jį 
esant labai blogame me
džiaginiame padėjime.

Moterių laimėjimas.
Illinois valstijos legisla- 

, turo j po smarkių atstovų 
ginčų perėjo bilius, sutei
kiantis moterims lygiatei
sę politikoje.

Kas tiesa, nesuteikta joms 
taip pilnų teisių, kokias tu
ri vyriškiai, kadangi ne vi
sus valdininkus renkant mo
terįs gali balsuoti, tečiau 
jos sulyginta taip, kad turi 
but užsiganėdinusios tuo sa
vo pirmu laimėjimu.

Sulyg naujo įstatymo mo
terims bus leista balsuoti už 
sekančius valdininkus:

Už elektorius, renkant 
prezidentą.

Už visus miestų ir mies
telių valdininkus, išėmus 
teisėjus ir policijos viršinin
kus.

Už supervizorus, klerkus, 
kolektorius ir komisorius.

Už narius mokesnių išly
ginimo skyriaus.

Už apeliacijinio teismo 
klerkus.

Už palieto klerkus ir ge
ometrus. į

Už revizijinio skyriaus a- 
sesorius.

Už sanitarinių distriktų 
trustisus. r

Apart to turės teisę bal
suoti už visokius naujus su
manymus, paduodamus a- 
belnam valstijos piliečių 
balsavimui.

Kova už tą bilių legisla- 
turoje buvo smarki. Neku- 
jrios moteris, susirinkusios 
kapitoliuj, balsavimo metu 
net verkusios, kuomet išpra- 
džių kritę balsai joms prie
šingai. Ant galo pasirodė, 
kad moterių pusėje krito 83 
balsai, gi priešai tik 58. Ta
da moterių verksmas persi
keitė pašėlusiu džiaugsmu, 
krikštavimamš nebuvo galo.
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Morosai “raminami”.
Ten tolimuose Rytuose, 

Japonijos pašonėje, su ku
ria santikiai vis dar seno- 
viška^intempti, “raminami” 
Filipinų gyventojai, moro
sai.

Generolas brigadierius 
Pershing persitikrinęs, kad 
gražumu morosų suramini
mas nesąs galimas daiktas, 
tatai nesenai jis pranešė 
Suvienytų Valstijų karo 
ministerijai, jogei jis taip 
ilgai nenuleisiąs rankų, kol 
nebus atimtas paskutinis 

morosų šautuvas. Tasai 
apreiškimas nesenai bu- 
paskelbtas laikraščiuose, 
tas turi ką nors reikšti.

Reikia žinoti, kad Filipinų 
morosai yra puslaukinė tau
telė, ji neskaitlinga ir štai 
koksai likimas aną laukia.

Turime čionai pabrėžti, 
kad nuo pat pradžios Fili
pinų užėmimo, pasibaigus 
karui su Hispanija, Suvie
nytų Valstijų karo departa
mentas vis “ramina” vietos 
gyventojus ir ligšiol negali 
“nuraminti”. Kaip tasai 
“raminimas” išrodo ir ko
kios gali būti ano pasekmės, 
kiekvienam tegalima dasi- 
protėti, žinant indomų “ra
minimą” Amerikoj. Tas vis
kas, kas yra kalbama apie 
kulturalę tautų misiją, a- 
pie valdžių humanitarišku- 
mą ir apie vietos tautų tei
ses /— išrodo labai keistai 
teisybės šviesoje. Su armi
jos pagelba raminimas yra 
visgi tiesiog intariamas.

Kareiviai, kurie kareivia
vo ant Filipinų salų, nupa
sakoja stebėtinas historijas, 
kaip apsieinama su tenaiti- 
niais gyventojais, ypatingai 
su puslaukiniais, nenorin
čiais pasiduoti amerikiečių 
visokiems kaprisams.

Juk yra žinoma, kad kul- 
turiškiausių viešpatijų 
kareiviuose visuomet sutin
kama puslaukiniai norai. 
Ten, kur ima viešpatauti 
durtuvas ir kulipka, išnyk
sta visokį kultūra, humani- 
tarizmas ir kitokie prakil
nus žmonijoje jausmai. Gi 
patėmijus, iš kokių draugi
jos sluogsniii susideda ame- 
rikoniniai kareiviai, nesiste
bėsime jų idealizmu ir jaus
mais ; pas tuos žmones žmo
gaus gyvastis lošia visai 
mažą rolę, todėl ir kraujo 
godumas yra beribis. Juk 
straiko metu ųe vienam te-

Kodėl sapnuojame?
Jei žmogus miega ramiai, 

giliai, tai visos jo smegenų 
dalįs* ilsis. Bet dažnai ne- 
kurios smegenų dalįs budi, 
veikia ir atsiliepia į išlau
kinius įspūdžius. Visuomet 
vienok, svarbiausioji sme
genų dalis žmogui miegant 
neveikia. Budžiančios sme
genų dalįs, nevaldomos ir 
netvarkomos svarbiausiąja 
smegenų dalis vaidina na- 
vatniausius atsitikimus iš 
patirimų praeityj. Kuo net- 
varkesnius ir neaiškesnius 
mes turime sapnus, tuo ma
žiau smegenų dalių sudaro 
juos. Kuomet mus sapnai 
yra maž daug surišti, aiš
kus, lengvai atmenami, tai 
juos pagimdė didoka sme
genų dalis. Juo mažiau mes 
sapnuojame tuo geresnis y- 
ra mus atilsis. Reikia, vie
nok, pasakyti, kad sapnai 
nieko nelemia, nei prana
šauja.

Kas tai yra slogutis?
j Bjauriausias sapnas yra 
slogutis. Tuomet žmogui 
viskas aiškiai dedasi, sle
gia ir baugina jį. Slogutis 
turi keliatą priežasčių. Vie
ni yra slogučio, kankinami 
del širdies ligos. Širdis 
neplaka gerai, kraujo ne
atplaukia pakaktinai į sme
genis, tai ir prasideda į- 
vairųs vaizdai vaidinties. 
Bet 'dažniausiai slogutis 
paeina nuo pilvo nevirški
nimo. Ką tik slogutis kan
kina, tas turi labai žiūrėti, 
kad nevalgyti prieš eisiant 
gulti. Paskutinis jo valgis 
turi but apie tris valandas 
prieš eisiant ilsėtųs. Per tą 
laiką valgis bus suviršky- 
tas ir miegant nekels ne
malonių jausmų. Slogutis 
ir sapnas yra tai veikimas 
nemiegančių smegenų da
lių. Jų veikimą gali sukelti 
ir menki dalykai. Jei nevi
si smegenis miega, tai vė
jui suužus, peliai sucypus 
arba kitam garsui pasigir
dus mes ir imame sapnuo
ti.

Kodėl sapnuodami daro
me nebūtus daiktus?

To priežastis randasi ta
me, kad svarbiausioji sme
genų dalis, kuria protauja
me, galvojame, atskiriame 
tikrą nuo netikro, faktą 
nuo svajonės ilsisi, nevei
kia. Dažnai mes ir budė
dami nebūtybes svajojame.

Tuomet vienok mes taipgi 
žinome, kad svajojame. O 
sapnuojant, kuomet mus 
svarbiausioji smegenų da
lis miega, nebūtybės rodo
si tikrenybėmis. Nekurie 
gėrisi sapnais, nori sapnuo
ti gražių sapnų, bet galų 
gale verčiau neturėti jokių 
sapnų, nes tai rodys, kad 
miegojome gerai ir atsilsė
jome pilnai. Saldžiausias 
miegas yra be sapnų.

Ar yra baisus daiktas 
vaikščioti miegant?

Nemažai yra žmonių ką 
vaikščioja miegant. Toks 
žmogaus pasielgimas yra- 
lyg nenaturalis, keistas, ne
paprastas. Todėl ir išveiz 
tas baisiu apsireiškimu. 
Ištikro nieko baisaus tame 
nėra. Geriausia but, jei 
vaikščiotojąs miege pabu
stų belipdams iš lovos. Jį 
labai lengva perkalbėti ir 
nuvesti atgal į lovą. Be
vaikščiodamas, žinoma, jis 
gali užsigauti, bet jis labai 
atsargus. Jis nėra pavojuj, 
net ant nuožulnaus stogo 
jam šliužinėjant. Nebent 
koks pusgalvis jį tuomet 
žadintų. Jo sužiningasis 
protas tuomet miega ir jis 
nieko nebijo. Baimė daro 
visą pavojų. Baime padaro 
daug pavojų pavojingais.

Ar gyvuliai sapnuoja?
Gyvulių pajautimai yra 

panašiai sudaryti į mus. Į 
juosius veikia tos pačios 
intekmės kaip ir į mus. To
dėl reikia daleisti, kad jie 
sapnuoja kaip ir mes. Ži
noma,, jų sapnai nevienodi. 
,Ir žmonių sapnai nevienodi 
Muziko ir teplioriaus sap
nai įvairuoja. Žmonės sap
nuose daugiausia mato re
ginius ir girdi balsus, nes 
jo tie pajautimai yra svar
biausi. Todėl reikia dalei
sti, kad šunes sapnai dau
giausia yra surišti su uos
tymo pajautimu, nes tas jo 
organas yra geriausiai iš
vystytas. Tėmijant mie
gantį šunį, galima patėmy- 
ti ženklus, kurie nurodo, 
kad jie sapnuoja.

Krekždės.
— Neapkenčiu krekž 

džių!
— Kuomi gi tau prasikal

to tie paukšteliai?
— Na, matai, krekždžių 

parlčkimas visuomet apreiš
kia pavasarines išlaidas*
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SEKTININKYBE.
ėmęs persekioti, paskui fa
natikus ekskomunikuoti ir 
tuo budu tie tamsią žmo
nių prietarai palengva iš
naikinta.

Iš tarpo kitokią sektą 
pridera 'paminėti taip va
dinamieji šv. Jono ir Šv. 
Vito šokikai, kurie taippat 
tais pačiais laikais atsira
do ir prasiplatino daugiau
siai vidurinėj Europoj. Ją 
atsiradimas uždengtas pas
laptimis, bet apeigos yra ži
nomos ir labai keistos. Be 
jokios tam tikros priežas
ties vienas arba keli apsės
tieji pradėdavo keistą šo
kį, į žiūrėtojus limpamai 
veikiantį. Tuoj tatai prie 
pirmutiniu prisijungdavo 
vieni ir kiti ir netrukus 
šimtai ir tūkstančiai pašė
lusiai imdavo šokinėti, mė
šliui giniai tampyties su pu
tomis ant lupą net lig apal
pimui. Sveiko proto žmonės 
juos laikydavo apsėstais ir 
pagaliau imta iš ją vari
nėti velniukai taip energiš
kai, kad ant galo toji sek
ta išnyko.

Panašią sektą buvo daug 
ir lig šiai dienai kai kur 
su tokiomis ar kitokiomis 
savo apeigomis dar pasiro
do, nežiūrint į persikeitu- 
sias sąlygas.

Taip vadinama išganymo 
armija, kuri visuotinai pra
siplatino Vokietijoj, Angli
joj ir Amerikoj — labai 
artima plakininką sektai, i- 
šėmus plakimosi.

Tinkamiausia j a šalim at
sirasti sektoms be abejonės 
yra Rusija. Ant to milži
niško žemės platumo, kurio 
nėra dar palytėjęs civiliza
cijos delnas, ' ant prietarą 
pagrindą vystosi įvairiau
sios sektos, tankiai ir labai 
net juokingos.

Viena tokią yra skapą 
sekta, rekrutuojanti sau 
šalininkus iš tarpo vežėją 
Peterburge, Maskvoj ir ki
tuose miestuose. Tos sektos 
taisykle yra, kad perdidis 
platinimosi žmonią giminės 
nesutinkąs su Dievo valia ir 
todėl skapai pasiduoda o- 
peraeijoms, by tik neper
žengus Dievo valios, by tik 
tuo žvilgsniu neprasižen- 
gufe. Toji sekta nėra nau- 
jokinė, kadangi dar pir
mais amžiais po Kristui 
nekokis Valerius, arabas, 
sutvėręs panašią sektą, ku
ri tuoj prasiplatinus Ara
bijoje. Toliau, vienok, neno
rėjus platinties, todėl va- 
lerionistai sau šalininkus 
ėmę rinkti prievarta, kas 
nekuriems buvo labai nes
magus daiktas. Daugumas 
todėl bijojosi ir kojos pade-, 
ti Arabijoje, kad nebuvus 
ton sekton “įšvęstu”.

Rusijoj gyvuoja dar vie
na keista sekta vardu 
“skyliniukai”. Tos sektos 
nariai nešiojasi kišeniuose 
grąžtus ir užpuolus juos 
mažiausiam pamaldumui, 
tuoj išsitraukia grąžtą ir 
grąžia skyles tvorose ar 
kur kitur medžiuose, paskui 
į)riešai skylę klaupias ir 
meldžiasi su ta mintimi, 
kad jie išgrąžę skylę tiesiog 
į dangų. Toji sekta tečiau 
mažai platinasi delei viso
kią “nesmagumą”, kokius 
jos nariai aplaiko nuo sa
vo kaimyną, negalinčią su
prasti ją didelės ideos ir 
peraugštai kainuojančių sa
vo tvoras ir namu sienas, 
kariąs nprima del išgany
mo suskylėti.

Kiekviena idea, nepalai
koma logiško supratimo rė
muose, ima staiga smarkau
ti, kad pagaliau apnyksta 
bekritikinį protą ir pasikei
čia fanatizmu, kuris tuojau 
ima valdyti logiką, pasuk
damas aną į pavojingus 
arba juokingus kelius. Vie
na labiausiai prasiplatinu
siu yra religijinė idea ir 
tos delei tankiai tenka iš
girsti religijinio fanatizmo 
beprotybę pas nesusipratė
lius. Apart staigaus svaigu- 
liavimo apsireiškimu, tan
kiai pas vienatąs apsireiš
kia melancholija, išdidumo 
manija ir kitokie kvaišterė- 
jimai, žinoma, pas tuos, ku
rie labai uoliai atsiduoda 
religijiniam misticizmui. 
Pas tokius žmones normalė 
logika neturi prieigos, nes 
j ii prota s ir visos mintis 
persisunkusios vienu fana
tizmu.

Vienu indomiausią tuo 
atžvilgiu proto sukrypimą 
tai stengimasis tverti sek
tas. Sektininkybė, be abe
jonės, taip sena, kaip ir pa
ti religija, gi seniau buvusiu 
ir mm visur esamu ir dar 
tveriamą įvairią sektą tie
siog negalima suskaityti.

Daugumas tą sektą turė
jo aišką religijinį pagrindą, 
pas daugumą tečiau yra 
sunku įžiūrėti įsakmaus są
ryšio, norints tikrai yra ži
noma, kad jos išdygo ant 
religijinio pagrindo. Di
džiausia sekta, kokią tik te
gali žinoti historija, buvo 
flagellantą (save plakan
čią) sekta.

Išpradžią plakimosi in- 
protis buvo privilegija nes
kaitlingą dvasiškią ascetu 
arba žymesnių žmonių iš 
svietiškąją. Bet jau 12-kto 
amžiaus pradžioje plakinin- 
ką sekta palengva ima plė- 
toties ii’ tarp kitą visuome
nės sluogsnią ir ant galo 
auga taip sparčiai, kad to 
paties amžiaus pabaigoje 
per visą Italiją traukiasi 
milžiniškos plakininką pro
cesijos ir visi plakasi be 
malonūs giedant atgailos 
psalmes. f

Tas vienok buvo mažas 
šešuolėlis sulyginus su tuo- 
mi, kas atsitiko pusėje ke
turioliktojo amžiaus. 1347 
metai svietui bus nepamirš
tini. Tais metais Aziją ir 
Europą aplanke negirdėtas 

'maras. Vienoj Chinijoj ma
ras pasmaugė 13 milijonu 
gyventoją. Gi paskui persi
kėlęs Europon, trimis me
tais išnaikino tris ketvirt- 
lalis Europos gyventoją. 
Kadangi maras buvo laiko
mas Dievo rykšte, imta ieš
koti būdą, kaip čia permal
davus Dievo -tokį rūstumą. 
Išpradžią pasiganėdinta žy
dą deginimu ant laužą. Bet 
kuomet fanatikams pasiro
dė tąs žydu žudymas neuž
tenkančiu daiktu, pradėta 
išnaujo plakties ir tuomi 
kartu jau ne juokais. Ta
sai plakimosi prasiplatino 
po visą Europą taip, kaip 
nekuomet kitados. Kas tik. 
buvo gyvas, save plakė tam 
tikrais kančiais giedant 
psalmes. Tūkstantinės fa
natiką minios, baltai apsi— 
taisusios, keliavo iš miestą 
į miestus, iš vieną šalin į 
kitas su kančiais rankose. 
Lenką rašytojas Kraševs
kis tvirtina, kad tasai pla
kimosi buvo prasiplatinęs 
Lenkijoj ir Lietuvoj. Ant 
galo tasai žmonią fanatiz
mas įgrįsęs Vatikanui ir šis
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Kuone kiekvienas žmo- 
gus gali prisipažinti, kad 
permažai skaito. Jei suro- 
kuotumčm tas visas valan
das, kurias kas metai su
naudojame nereikalingoms 
pramogoms, paikiems arba 
prastiems pasikalbėjimams 
ir kitokiems nereikalin
giems dalykams, lengvai 
persitikrintumėm, kad tuo 
laiku butum galėję perskai
tyti kelias ar keliolika pa
mokinančiu kningų.

Bet savo laiką tuščiai lei
džiame ne tik kuomet ne
skaitome. Laiką tankiai ei
kvojame ir skaitydami, ty. 
skaitydami blogai. Daugy
bė žmonią skaito blogai.

Skaitymas tik tuokart 
mums naudą atneša, kuomet 
visą savo domą sutraukia
ma skaityman; kuomet tar
pe musą, tarp musą domos 
ir rašytojo minties nepasi
suka svetimi įsivaizdinimai. 
Žmogus, kuris prieš save 
išskleidė kningą ir ją skaito 
tik akimis ir lupomis, bet 
ne protu — taip skaitantis 
žmogus tik savo laiką eik
voja.

Musų liežiuvis ir akys, 
tai tiktai mechaniškos prie- 
taisos, kurios protui turi 
pranešti ne skaitomą rai
džią išvaizdą, ne tuščią gar
są, bet turinį, kas yra skai
toma.

Skaitant turime steng- 
ties apie tai, idant mažiau
sia musą žiūrėjimo ener
gijos kiekybė butą sunau
dojama tam darbui, gi di
džiausia kiekybė proto dar
bui.

Daug žmonią, ypatingai 
tokiu, kurie mažai yra in- 
pratę skaityti, paprastai 
skaito garsiai. Reikia pra- 
tinties skaityti be lupą kru
tėjimo, be garsaus išreiški
mo to, kas yra skaitoma. 
Tas daiyti negalima todėl, 
kad savo garsaus skaitymo 
mes patįs klausome ir ne
reikalingai todėl sunaudo
jame girdėjimo energiją.

Rasi ne vienas skaitytoją 
patėmijo ir persitikrino, 
kad mes garsiai kitiems 
skaitydami, iš to skaitymo 
mažai turime sau naudos ir 
menkiau atsimename ko 
nors perskaityto turinį, ne
gu tie, kuriems skaitome. 
Del ko gi taip veikiasi? To
dėl, kad klausytojai visą do
mą sukoncentravo klausy
me, išskirstėme skai
tymui ir klausymui. Negali
ma vienu laiku priderančiai 
atlikti du darbu. Yra tai 
tiesa, kuri turėtą but pri
taikinta visam musą gyve
nimui. Žmogus, kuriam y- 
ra sunku skaityti tik maty
mu, be garsaus skaitomą 
žodžiiĮ ištarimo — 'privalo 
prisipratinti neatbūtinai tik 
prie skaitymo regėjimu. Tai 
galima išmokti tik besilavir 
nant — reikia tankiai tuo 
budu skaityti, besilavinimui 
nereikia gailčties laiko.

Matome, kad žmonės pa
švenčia kartais ilgus metus, 
kad tobulai išsilavinus žai
sti pilke, visokiuose spor
tuose, dailėj. Žinome, kad 
visokiuose daiktuose tobu
lybė antsyk neatsiekiama, 
bet tik ilgomis ir išlaikomo
mis pastangomis. Tatai ne
sigailėkime laiko ir triūso 
savo proto pralavinimui. 
Atminkime, kad apsišvieti
mas yra šiame sviete mums 
visubran ginusias, tai musą 
gyvenimo vienatinis tikslas 
ir idealas.

Yra
patingai

'į-z

Afrikos drambliai.

APIE DRAMBLĮ.
Nesenai “Katalike” (No. 

21) mes davėme aprašymą 
apie didžiausią ant žemės 
gyvūną — bangžuve. Čia 
malonus skaitytojas ras 
pluoštelį indomią žinių a- 
pie dramblį, kurs savo didu
mu tarp žemės gyvūną uži
ma antrą vietą. Aname 
straipsnyj apie bangžuvę 
sakėme, kad yra tokią bang- 
žuvių, ką sveria tiek, kiek 
500 vyrą. Dramblys, apskri
tai imant, sveria tiek, kiek 
100 vyru. Tai-gi skaitytojas 
mato, kad tuodu gyvumu 
savo sunkumu labai skiria
si. '

Vasaros metu žmonėms 
yra labai gera proga susi
pažinti su įvairiais žvėri
mis ir paukščiais, lankant 
zoologinius sodnus. Bet pa
žiūrėjęs į žvėrius nedaug 
ko žmogus gali sužinoti apie 
juos. Todėl “Katalike” mes 
duosime ją aprašymus. Mus 
aprašymai bus gaminami 
pagal garsiausius gamtinin
kus ir paduosime indomiau- 
sias žinias. Žmogui, bežiū
rint į baisius žvėris-nevido- 
nus, turi pulti galvon min
tis, kaip gkli žmones sugau

kas, arba poezijos, kurių 
vertė ir dailė nepasirėmia 
vien ant gražiaus turinio, 
bet dar ir ant žodžių sutar
tinės, muzikos. Tokias knin- 
gas skaitydami, esame pri
versti klausyti misteringai 
sustatytą žodžių meliodijų. 
Bet kad išgirdus tą žodžių 
meliodiją, nereikalaujame 
klausyti savo balso. Tai iš
girsime visuomet, kuomet 
tokian skaitymai! pasiner
sime ne ausimis, bet jaus
mu ir4 dūšia, kuomet skaity
sime ne išlaukiniam svie
tui, bet patįs sau.

Tai trumpas, skaityto
jau, mokslas apie skaitymą. 
Ir tuos patarimus įsidėmė
jus kiekvienam reikėtų sek
ti — skaityti' kuodaugiau- 
siai ir su didžiausia doma.

r ' K.

PLUOŠTELIS ŽINIŲ IŠ 
CHICAGOS HISTORIJOS.

Dabarties Chicago sulyg 
didumo yra ketvirtas di
džiausias miestas pasaulyj. 
Gyventoją turi virš 2.000.- 
000 Apie šimtą metą at
gal, vieta, kur stovi Chica
go, buvo pelkių plotas. Čia 
buvo tuomet du ar trįs gy

ni. čia bu- 

ti tokius gyvūnus. Be abejo
nės tai indomu žinoti. To
dėl mes aprašysime ir apie 
tai, kaip žvėrįs yra sugau
nami ir geležim apkalami.

Dramblys yra vienas di
džiausią ant žemės gyvūną, 
bet taip-gi jis yra vienas 
švelniausių ir ištikimiausiu 
keturkojų žmogaus draugą. 
Drambliai veisiasi Afrikoj 
ir pietą Azijoj. Afrikoj jie 
nėra prijaukinami. Bet ir 
Afrikos laukiniai dramb
liai, sugauti jau dideli, pa
stoja taip prijaukyti, kaip 
arkliai. Azijoj, ypač Indijoj, 
yra daug prijaukytų dramb
lių ir daug kame žmonėms 
patarnauja."Nedaug kuomi 
skiriasi Indijos dramblys 
nuo Afrikos dramblio. Indi
jos dramblys turi mažas au
sis, Afrikos-gi dramblys 
tuoj gali but pažintas pagal 
jo ilgas ausis. Augščio 
drambliai pasiekia 14 pėdu.

Jokis kitas gyvulys nėra 
taip stiprus ir lygiu budu 
jokis kitas gyvulys nėra 
taip protingas, kaip dramb
lys. Motina, palikdama sa
vo kūdikį dramblio globoj, 
palieka namus be jokios bai

vo indionų sodyba. Tais 
metais juos aplankė fran- 
euzą vertelga Nicholas per
int. Prancūzai čia buvo pa
statę nedidelę tvirtovę, bet 
jie neužsilaikė. Suvienytos 
Valstijos 1803 m. pastatė 
drutvietę Dearborn toj vie
toj, kur dabar kertasi Dear
born st. ir Michigan avė. 
Bet 1812 m. indionai sunai
kino drutvietę. Buvo atsta
tyta ir paskui aplink drut
vietę'pradėjo sparčiai žmo
nės spiestis ir miestas au
go. Bet 1871 m. miestą pa
tiko baisi nelaimė. Minėtais 
metais spalio 7 d. netikėtai 
viename airio tvarte prie- 
miestyj spyrė karvė į lem
pą. Vėjas pute linkui mies
to. Dauguma miesto namą 
buvo tuomet mediniai. Taigi 
ugnis turėjo tinkamą me
džiagą. Gaisrininką besis 
tengimai apvaldyti gaisrą 
buvo per nieką. Baisi liep
sna, kai koks milžiniškas 
siaubimas rijo namus vie
ną po kitam. Supleškėjo a- 
pie 17.000 namą. Žmonią 
liko be pastogės apie 100.- 
000. Nuostolią buvo apie 
$190.000.000. Ši nelaimė 
nenupuldė miestelėną dva
sios. Greitai ėmė kilti 
jau ne mediniai namai, bet 

mės. Dramblys atgįs visokį 
žvėrį ir pats kūdikiui jokio 
pikto nepadarys. Dramblys 
gali gražiausiai iš vietos į 
vietą perkelti kūdikį. Dram
blys taip švelniai globoja 
kūdikį, kaip gali tik rūpes
tingiausia auklė. Jojiką jis 
gražiai uždeda savo triuba 
sau ant nugaros.

Dramblio triuba yra nuo
stabus jo organas. Yra tai 
nosies prailginimas. Jo 
triuba yra labai stipri. 
Dramblys gali ja užsidėti 
gerą rąstą ant savo ilčių 
ir nešti jį. Bet dramblys 
savo triuba gali taip-gi a- 
datą paimti. Triuba turi 
dvi šniurkšli. Į jas jis pri
sitraukia vandens ir pila į 
snukį. Dvi jo iltis sveria 
dažnai po 200 svarų. Iš il
čių daroma daug visokią 
brangių daiktų. Del ilčių 
daug dramblių žudoma. Bet 
savo tarnavimu žmogui jie 
daug daugiau naudingesni, 
negu savo iltimis.

Savo iltimis dramblys at
sigina žvėris, ką ant jo už
puola. Kartais liūtas arba 
tigras išdrįsta ant jo užpul
ti. Tai jis rėžia kartą savo 
iltimis užpuolikui ir antro 
ypo jam nereikia — užpuo

plieno ir cemento. Pakėlęs 
Chicago nuotikis, buvo vi- 
sasvietinė paroda 1893 m. 
Buvo šurehgta paminėji
mui 400 metų sukaktuvių 
nuo Amerikos atradimo. 
Ties ežeru Michigan buvo 
pastatytas “White City”. 
Nugriovus “White City”, 
buvo pastatytas “Gray 
City” — Chicagos univer
sitetas.

Milijonieriaus pasilinks
minimas. Amcrikoninis 
milijonierius Carnegie pa
kaktinai Berlyne išsilink- 
smino su visais Vokietijos 
pavaldiniais begarbinda
mas kaizerį, pastarajam 
apvaikščiojant 25 metą 
viešpatavimo sukaktuves. 
Milijonierius visais laikais 
nei kojos iš Berlyno neiš
kėlė, kol nepasibaigė toks 
šiame šimtemetyj indomus 
valdovo pagerbimas. Ir dar 
desėtkus tūkstančiu paau
kojęs vienai vokiečių orga
nizacijai, kuri rūpinasi pa
laikyti gražius sentikius 
Vokietijos su Anglija. Tuo 
tarpu Amerikos skurstan
tiems darbininkams, iš ku
rių pralobo, nenumeta nei

✓ 

likas arba ant vietos krinta, 
arba sužeistas lekia šalin.

Dramblio akįs yra mažos, 
bet labai gerai mato. Stebė
tinai geras uosles turi. Ak
las dramblys lengvai sau 
kelią atranda uostymu ir 
graibinėdamas savo triuba. 
Dramblys turi gerą atmin
tį. Jis gerai atmena gero 
jam padarymą, bet taip-gi 
ir pikto padarymą ir kerši
ja už tai. Kuomet dramblį 
apninka musės, tai jis nusi- 
laužia šaką ir nugainioja 
jas nuo savęs. Maitinasi žo
le ir grūdais. Labai daug i 
geria vandens. Užlaikymas 
jo lėšuoja apie $20 savaitė
je.

Paminėtina, kad dramb
lio pasturgalinės kojos nė
ra taip sudėtos, kaip kitų 
gyvulių. Jos linksta prieša
kiu, kaip žmogaus, o ne už- j 
pakalin, kaip kitų gyvulių. * 
Kuomet dramblys gulinsi, 
tai’jis tiesia savo pasturga- J 
lines kojas užpakaliu. Taip 
jo kojos sudėtos dėlto, kad J 
jam lengviau but atsikelti. ’

Drambliai auga labai pa
lengva. Taip-gi sensta labai | 
palengva. Jie sulaukia 100 ? 
metų amžiaus. s 

supuvusio cento. Panašus 
pralobėliai moka tik su vai- 
nikuočiais bičiuoliauties.

Dr.Friedmann ujamas. Iš 
Amerikos Berlynan sugių- j 
žęs žinomas d r. Friedmann, < 
kuris buvo čionai persista- į 
tęs vaistą nuo džiovos iš- Į 
radėju, bet kad tasai išra- 
dimas niekam vertas. Jo Į 
vaistai pacientams netik i 
kad nieko nepagelbėjo, bet 
daugumui jų dar pakenkė. 1 
Berlyno Medikalė draugi- j 
ja paskutiniame savo su- į 
sirinkime aštriaisukritikavo Į 
išradimą. Bet ką gali reikš- į 
ti kritika, jei dr. F. yra pa- J 
daręs sau gerą “biznį” sa- i 
vo apsukrumu.

Mokslo ekspedicija. Iš 
Viktorijos, Britiškos Ko- 
lumbijos, uosto andai iš- ■ 
plaukus garlaiviu kanadi- ; 
nė mokslo ekspedicija į 
šiaurini žemgali, kurio apy
linkėse mano išbūti trejus Į 
metus. Ekspedicijos virši- J 
ninku esąs Kanados keliau
ninkas, Vilhjalmar Stefan- J 
son. Išplaukė laivu. “Kar J 
luk”. ]
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Poncas Ir Moilsanfla.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė > 

JULIUS BANIULIS.

PROTOKbt?AS

(Tąsa).
3 REGINYS.

PILIES SKLEPUOSE. 
(Įeina Goto ir Pelleas).

GOLO.
Pasisaugok: eik čia, eik čia. — Ar tu 

nekuomet nesi buvęs šiuose skiepuose?
PELLEAS.

Taip, buvau kartą anksčiau; bet tai 
jau senai atgal...

GOLO.
Jie yra baisiai platus; tai yra čiela 

eilė urvų, kurie Dievas žino kur pasibai
gia. Visa pilis yra pastatyta ant šitų ur
vų. Ar tu jauti tą mirties dvoką, kuris 
čia viešpatauja? — Aš norėjau tau tai pa
rodyti. Pagal mano mintį, jis ateina iš ko
kio nedidelio požeminio ežero, kurį aš tau 
parodysiu. Pasisaugok; eik pirma manęs, 
mano žiburio šviesa. Aš tau pranešiu, kuo
met mes pasieksime tą vietą. (Jie eina to
lyn, tylėdami). Eik, eik!... Pelleasai! su
stok! (Jis sugriebia jį už alkūnės) .Dėl Die
vo! — Ar tu nematai? — Dar vieną žing
snį ir tu būtumei bedugnėn!...

PELLEAS.
Bet aš nieko nemačiau!...

GOLO.
■ Aš buvau pasisukęs į šoną... bet jai- 

gu. aš nebūčiau tave sulaikęs už rankos... 
Na, čia tai yra tas stoviutįs vanduo, apie 
kurį aš tau pasakojau... Ar tu jauti mir
ties dvoką, kuris kįla iščia? — Nueisime 
ligi to skardžio galo, ką ten kabo, ir tuo
met palenk truputį galvą. Tai dvokas mu
šis tiesiog tau į akis.

PELLEAS.
Aš jau jaučiu... yra folds y t kapinių 

dvokas.
GOLO.

Toliau, toliau... Tai yra tas dvokas, 
kuris kai-kurias dienas užsmardina visą 
pilį. Tiktai karalius nenori tikėti, jog jis 
kįla ir čionai. — Reikėtų šitą urvą su vi
sų numirėlių vandeniu užmuryt. Abelnai, 
butų laikas kartą peržiūrėti šituos skie
pus. Ar tu nepatėmyjai tų plyšių mūruo
se ir skliautų stulpuose? — Čia veikia ko
kia slėpeuinga spėka, kurios niekas ne
jaučia; ir jaigu neatkreips į tai domos, 
tai vieną naktį nugrius visa pilis. Bet kas 
daryti? nė vienas nenori nulipti čia že
myn... Yra savotiški plyšiai kai-kuriuose 
maruose... Vai! matai.... ar tu jauti, ko
kis mirties dvokas čia kįla į viršų?

PELLEAS.
Taip; nebijok... aš tave laikysiu... 

Duok man... ne, ne, ne ranką... ji galėtų 
‘išslysti... bet alkūnę... Ar matai bedugnę? 
(Sujudintai). — Pelleasai? Pelleasai?...

Taip man rodosi, aš matau ligi pa
ties dugno... Ar tai yra šviesa, ką taip 
dreba?... Tu... (Jis pakįla, apsisuka ir 
žiuri į Goto).

GOLO.
Taip; tai yra šviesa... Aš ją tik

rai sukinėjau, idant apšviesti sienas...
t- • PELLEAS.

Man čia trošku... eisiu šalin... 
GOLO.

Taip, eisiu... (Jie tylomis išeina).
4 REGINYS.

TERASA PRIE SKLYPO IŠEIGOS. 
(Užeina Goto ir Pelleas).

PELLEAS.
Ali! Pagalios galiu kvėpuoti... Vieną 

akimirksnį man rodėsi, jog aš neteksiu 
sąmonės šituose milžiniškuose urvuose; 
aš tikką neparpuoliau... Ten yra toksai 
drėgnas ir sunkus oras, yt švininė rasa, 
ir tamsuma taip tiršta, kaip sužolinėta 
minklė... Ir čia visas oras iš plačiosios 
juros! Matai, koks šviežias vėjas; tai]! 
šviežias, yt lapai, kurie išsprogsta iš ža
liųjų pumpurų... Ak taip, žemiau pas te
rasą laisto gėles ir ta kvapsnis iš žalu
mynų ir drėgnų rožių lipa čia į viršų... 
Tuoj tur būti pietus, gėlės jau yra bokšto 
šešėlyje... Taip yra pietus; aš girdžiu 
skambinant ir vaikai eina į jurą maudy- 
ties... Aš nė nemaniau, kad mes taip il
gai būtume buvę skiepuose...

GOLO.
lies nulipome į tenai apie vienuolik

tą valandą... .
PELLEAS.

Anksčiau; bus buvę, anksčiau; aš gir- 
lėjau išmušant pusiau dešimtu.

GOLO.
Pusiau-vienuoliktą arba bertainį prieš Pirmojo Lietukų jR. Kata- 

vienuoliktą.., i
PELLEAS. ‘ *

Visi pilies langai atidaryti. Šį popie
tį bus nepaprastai karšta... Pažvelgk, ma
tai kur musų motina ir Alelisanda pas 
vieną pilies langą...

GOLO.
Taip; jos pasislėpusios šešėlyje. — 

Taip, kalbant apie Alelisanda, aš turiu 
pasakyti, jog aš girdėjau tą, kas vakar 
vakare atsitiko ir buvo kalbama. Aš ži
nau, tai yra vaikų žaidimai; bet tečiaus 
tas neturi antrą kartą atsikartoti. Meli- 
sanda yra labai jauna ir lengvai duodasi 
pasitraukti; reikia ją saugoti, juo labiau 
todėl, kad ji gal dabar turi geras viltis... 
Ji yra labai jautri ir smulkutė, net ne
pilnai suaugusi ir mažiausis susijudini
mas galėtų atnešti nelaimę. Tai nepirmas 
kartas, kaip aš patėmyjau, kad tarp jū
sų tur but kas-nors yra... Tu esi senesnis 
už ją; todėl užtenka,, kad apie tai tau 
pasakau... Šalinkis nuo jos kiek galima; 
bet vėlgi ne taip labai žymiai, ne žymiai... 
—• Ką aš ten matau ant kelio linkui gi
rios?.. .

PELLEAS.
Tai yra bandos, kurias varo į miestą... 

GOLO.
Jos rauda, kaip pražuvę vaikai; ro

dosi, kad jos jau mato mėsininką. — Kaip 
puiki diena! Kaip nepaprastai tinkama 
diena javų kirtimui!... (Jie išeina).

5 REGINYS.
PILIES PRYŠAKYJE.

(Įeina Goto ir niažasai Inioldas).
GOLO.

Eik šią, Inioldai, eisime atsilsėsime 
čia; eik šią ant mano kelių; iš čia mes 
matysime, kas girioj atsitinka. Aš tavęs 
per kokį laiką visai negaunu matyti. Ir 
tu mane apleidi; tu visuomet esi pas ma
mutę. .. Pažiūrėk, mes esame atsisėdę tie
siog ties mamutės langais. — Ji gal but 
šiuo laiku kalba savo vakarinę maldą... 
Bet sakyk man, Inioldai, ar ji tankiai 
susieina su kurnu Pelleasu, ar ne?

INIOLDAS.
Taip, taip; visuomet, tėte, kuomet fa
nera, tėte...

GOLO.
Šitaip! — Pažiūrėk; ten kas eina į 

sodą su šviesa. — Bet man sakė, kad jie 
nelabai sutinka... Turbūt jie tankiai vai
dijasi.. . ar ne? Ar ne tiesa?

INIOLDAS.
Taip, tai tiesa.

GOLO.
Taip? — Tai šitaip, tai šitaip! — 

Bet už ką jiedu vaidijasi?
INIOLDAS.

Dėlei durų*
GOLO.

Dėlei durų? — Ką tu ten pasakoji. —- 
Bet palauk; kodėl jie vaidijasi už duris?

INIOLDAS.
Todėl, jog nenori, kad jos buna atda

ros.

ves

GOLO.
Kas nenorį, kad jos butų atdaros? 

Na, kodėl gi jie vaidijasi?
INIOLDAS.

Aš nežinau, tėtuti, apie tą šviesą.
GOLO.

Aš ne apie šviesą kalbu; apie tai mes 
kalbėsime vėliau. Atsakyk ant to, ko aš 
tavęs klausiu; tu turi mokėti atsakyti; 
yra laikas... Nedėk taip rankos į burną...

INIOLDAS.
Tėte! tėte... Aš taip nebedarysiu... 

(Jis verkia).
GOLO.

Na, kodėl tu verki? kas tau yra? 
INIOLDAS.

Vai, vai! tėtuti, man skauda, kur tu 
suspaudei...

GOLO.
Aš suspaudžiau? — kur gi aš 

suspaudžiau? Aš to nenorėjau...
INIOLDAS

Čia, man ranką...
GOLO.

Aš to nenorėjau; na nebeverk, aš 
rytoj ką duosiu.. .

INIOLDAS.
Ką, tėte?

GOLO.
Vilyčių makštį ir vilyčias; bet pasa

kyk man, ką tu žinai apie duris.
INIOLDAS.

Qfe* dideles vilyčias?

tau

tau

likų Jaunuomenės Federa
cijos seimo, kuris buvo lai
kytas balandžio ?7 ir 28 d.

1913 m., La1 ,ce, Mass.

Per rūpestį ir storonę p. 
AI. A. Norkūno šios organi
zacijos sumanytojo, iš ar
timesnių aplinkinių miestų 
asmeniškai ar per laiškus 
tapo sušaukti nekuriu Jau
nimo Ratelių delegatai ant 
šio seimo, kad užmegzti 
tarp R. Katalikiškosios Jau
nuomenės vienybes ryšį ir 
tokiu budu bendromis jie- 
gomis rupinties sužadinti 
jaunimo širdyse dorą, tėvy
nės meilę ir norą darbuo- 
ties pakėlimui savo tautos, 
kultūros, žodžiu tariant, 
kad uždėti pamatą minėtai 
organizacijai apkalbėti jos 
tikslą ir sudalyti veikimo 
plianus.

Vardai, tų, kurie dalyva
vo šiame seime:

Lawrence’o, Mass, vieti
niai organizatoriai: AI. A. 
Norkūnas, Stanislovas Ala- 
čiulskis, Laurinas Deltuva, 
Katrina Mačiulskaitė, Juo
zas Kalinauskas ir Vincas 
Paulikaitis.

Taipgi buvo atvykę dele
gatai iš kitų miestų; Karo
lius Urbonas iš So. Boston, 
Alass., Steponas Bugnavi- 
čius iš Lewiston, Ale., Juo
zas Truska iš Haverhill, 
Alass., Petras* Naruševičius 
iš Lowell, Alass.

Sesija pirmoji.
Balandžio 27 d. šių metų 

2 vai. po pietų buvo atlai
kytos pamaldos Lietuvių 
Bažnyčioje ant Breadford 
St., vietinio gėrb. Kun. A. 
Jusaičio; po pamaldų jaus
mingai prakalbėjo gerb. 
kun'. Jusaitis į susirinku
sius delegatus, išreikšdamas 
reikalingumą ir naudingu
mą šios organizacijos, kad 
per tai sutraukus. Jaunimą 
vienybėn, stengtis kelti tarp 
jų dorą ir susipratimą 
tautos, taipgi ragino susi
rinkusios delegatus nenu
ilstančiai varyti toliau nau
dingą pradėtą jauuomenės 
švietimo darbą. Po to aug- 
ščiau minėti delegatai susi
rinko pobažnytinėn svetai
nėn, kur p.AI. A. Norkūnas 
atidarė susirikimo posėdį.

Visu pirmu išrinkta sei
mo vedimui komitetas: pir- 
mininiku — AI. A. Norkū
nas iš Lawrence. Alass.; jo 
pagelbininku — Karolis 
Urbonas iš So. Boston, 
Alass. raštininku — Stepo
nas Bugnavičius iš Lewis
ton, Ale.; Presos Komitetan; 
Juozas Truska iš Haverhill, 
Alass.; ir Stanislovas Ala- 
čiulskis iš Lawrence, Alass. 
Šin posėdin teikėsi atsilan
kyti ir kunigai ir dalyvavo 
jame kaipo patarėjai: vie
tinis gerb. kun. A. Jusaitis 
ir gerb. kun. Aleknavičius 
iš Lowell, Alass^ Juos pri- . 
imta ir pageltą atsistoji
mu. Toliaus seimo vedėjas, 
p. AI. A. Noi’kijnas,- pers
kaitė šios org^ii^cijos tik
slą arba konstitucijai su
rinktą medžiagą. Taipogi 
buvo skaityta - ir;, kita kon-1

“In Jaunimų”. £ojto 
rodomi istoriški Lie- 
paveikslai, kaipo tai 
ties Žalgiriu ir kiti.

pa- 
in-
pa-

muoti eiles; padekliamuota 
eilės: 
buvo 
tuvos 
Kova
Publikos buvo nedaug. Prie
žastis tame, jog nebuvo a- 
pie tai išanksto pagarsin
ta. Tuomi ir užbaigta to
ji diena.

Sesija antroji.
Balandžio 28 d. 10 valan

dą ryte buvo atidarytas 
antrasis posėdis, kuriame 
dalyvavo dar du nauji de
legatai: Augustinas Jan
kauskas iš Lowell, Mass., ir 
Agota Simanoniųtė iš Law
rence, Mass.

Pirmiausiai buvo svarsty
ta, kokį vardą duoti šiai or
ganizacijai. Po ilgų disku
sijų tapo priimtas vardas 
“Lietuvos Sakalai” po glo
ba Šv. Kazimiero. Po to 
buvo skaityta konstitucija 
ir nutarta, surašius visą 
konstituciją, perleisti ją 
per visus katalikiškus lai
kraščius,kad tuomi užinte- 
resuoti visuomenę šią j a or
ganizacija, kuri galėtų ras
ti sau tinkamą dirvą tarp 
lietuvių jaunuomenės.

Po to nutarta, organizuo
jant naujus jaunuomenės 
Federacijos skyrius ar lai
kant jaunuomenei prakal
bas, parinkti aukų Rytiečių 
fondui.

Likosi taipgi nutarta 
gal išgalėjimą stengtis 
taisyti lempą rodymui
veikslų, kuri bus leidžiama 
per skyrius ar ratelius, kad 
tokiu budu lietuviška jau
nuomenė turėtų progos pa
silinksminti ir susipažinti 
su Lietuvos istorija, nes pa
veikslai busią rodomi isto
riški su paaiškinimu iš 
Lietuvos istorijos.

Po to tapo paduota su
manymas išsirinkti organą, 
bet po apsvarstymui nutar
ta organo rinkimą atidėti 
tolesniam laikui, o tame at
vejyje Jaunuomenės reika
lus gvildenti per visus ka
talikiškus laikraščius. .

Po to tapo nutarta, kad 
po konstitucija turi pasira
šyti visa centro valdyba ir 
dvasiškas vadovas.

Paduota sumanymas iš
rinkti atstovą į L. R. Kat. 
Federacijos Kongresą, ku
ris atsibus 26 birželio Pitt
sburg’e, Pa. Išrinktas M. 
A. Norkūnas.

Taipogi p. M. N. Norkū
nas, kaipo didis Jaunimo 
mylėtojas ir kad savo mei
lę dar labiau išreikšti, pa
aukojo jaunimo skyriams 
50 egz. savo leidimo “Lie
tuviškų draugijų Albumo”, 
už ką delegatai atsistojimu 
išreiškė jam padėką.

Po to buvo rinkimas cen
tro valdybos. Išrinkta:

Pirmininku — M. A. 
Morkūnas iš Lawrence, 
Mass. / -

Vice-pirm. — Augustinas 
Jankauskas iš Lowell, Mass.

Raštininku — Steponas 
lugnavičius iš Lewiston, 

Me.
Kasininku — Karolis Ur- 

ionas iš So. Boston, Mass.
Kasos globėjais — Sta

nislovas Mačiulskis ir A- 
gota Simanoniųtė, abu iš 
Lawrence, Mass.

Dvasiškuoju vadovu — 
Kun. A. Jusaitis, Lawren
ce’o klebonas.
Mikolas A. Norkūnas, pirm- 
sėdis.
Steponas Būgnąviče, rašti
ninkas.

P. S. Meldžiame ir kitų 
laikraščių, kaip Amerikoj, 
taip Prusą ir Didžiojoj Lie-

ta p. S. Bugnavičiaus, sei
mo raštininkft, ir nutarta 
ant sekančios flienos abi 
kostitucijines medžiagas 
paeiliui ir kiekvieną straip
snį po apsvarstymui, kuris 
tinka — priimti, o kuris ne 
— atmesti. Su tuomi užsi
baigė“ tos dienos posėdis.

Po užbaigimui posėdžio
seimo vedėjas,: p. AI. A.xuxv- 
Norkunas, perstatė Stepo-1 tuvoj, šią žinutę perspauz-

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vitkevičius

Lankosi po Pennsylvanljų valstijų; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratų.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

SO. BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
J. P. Baulinaitis, 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. Plochoeki,
9. Valantinas,
K. Vilkevičia,

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

p.
CAMBRIDGE, MASS.

Bartkevičia, 877 Cambridge

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

st.

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 8. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 8o. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland jve.
A Kasparavlčla, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair avė.
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.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau Salta alų, geriausią vyną! 

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

T. RADAVICZIA
93 6W. 3 3 rd St. Chicago.

HAMBURG AMERICAN UNIJA.
Didžiausia laivę kompanija sviete. 

Plaukineja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos Kainos

$34
Tarpdenis.

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.

HEP0PBBSTB
Proga už

išsigydyt

Patrūkimą
IKI BIRŽELIO 1-mai

D-ras Flint, r id is patrūkimo specialistas Ch! 
cagoj siūlo nuostabu $10 išrodymą iki Ge*. 1 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maža 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygis 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgj 
dzin u vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 m< 
tu amziausj bet szi $10 proga yra ypatingai ski 
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaiai 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, S Holland, Ill.
F. Franchina, w62 Gault St., Chicago, HL
J. Golobic, Bine Island. R. F. D. L 
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 11*26 Michiean-ave.
L. Holl.se, 1732 N. Snaulding-ave.
A. F^X*ange, 943 Wuson-ave.
L. Schneider, 1021 Nowport-ave.
H. H. Penuingcr, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti. i sekai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu 
vomazi. Nepaisei imas, atidėliojimas intemui 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arbi 
cziaudejimas jgali padidinti jusu patrūkima ik! 
milziniszko didumo ir **ali vesti prie užsmaugi 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig.dyk. Atmink 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negi 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kodl kentėti patru ima, kuom e’ 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta 
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nue 8'ryto iki 6 vakaro 
panedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms Duo9ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

DEL REKLAMOS 
AUKSINIS LAIKRO

DĖLIS DOVANAI.
Del reklamos išleisim 

tarp musų žemaičių 
Suvienytose Valst. ir 
į Kanadą vysai dova- 

į nai 100. prepuikių lai- 
į krodelių 14 karatų auk- 
I so išpilditų ir ant 20 
I metų gvarantuotų. Ra- 
I šykit dar šiandien ir 
į atsiųskite 12 centų 
Į štampų ant persiuntimo 

M0R0Z0W and CO.
3202 Third Av.
New York, N. Y.
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+ JOHN M. BRENZA :
į LAWYER
+ Lietuvys Advokatas
T 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. !
V PHONE DROVER ’
T Atlieku visokios legaliszkus reikalus at- * 

sakaneziai, ypatingai suzoidmo ir kitus. • 
į Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir r 
t kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu * 

abstraktus ir padirbu visokias popieras *į 
•j. ir dokumentus pardavimo ir pirkimo *i 
v namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- j

rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- į 
•J* szaukite pas tautieti. *

GERBIAMU TAUTIECZIU ATYDAI J*
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasari ką Vakac jų 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM 
ant kranto šv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar 
sanvaičių, laike vasaros karštčių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės 
vietos už LEMONT’S RESORT FRUIT FARM

Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai pui
kiausi, sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pa
vėsiais puikiausių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir Čystame 
vandenyj; minerališki vandenis, kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiems . 
ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyką 
po vandenį važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo: žemuogės avietės, obuoliai grušios 
ir vynuogės — viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gardžiai 
taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu 
savo karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovoms, ir daug kambarių didėjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsi
lankantiems šviečiama. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per die 
ną ir naktį. (Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Parmos, važiuok taip: imk laivą (botą) 
linijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, per ežerą 
Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytkarį “Dowagiac — Eau Claire”, 
kuris davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort”, Kelias prekiuoja tiktai 75c.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o no 

kokį ten airį arba žydą, pasilieku su godone jųsų.

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemont’s Resort, Sodus, Michigan. Chicago: 688 W. 18th St.

n i . ne ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SEH0
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

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

iki $ po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če-
verv^ų Storo) Phone Caqal 3203
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Tiktai $8.00 su prisluntimu

*
*

J. M. Tananevičia
CHICAGO, ILL

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pagal K. Flammarion, paraše
P. BRANDUMAS.

Išgydysiu Jus 
■ E J NUO PASLAP- in Oda TINGU LIGŲ.

f❖❖❖f m
«L Telefonas Drover 2773

-—

f

nzurn

Ant
baro

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

Teisingai padaryta degtine iš

miniai švelnios

šeimynų

geriausia
tanti vertę geros

Kliubuose, Koteliuo

Reikalauk S-O

HsaoraS^SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO
JUOKU MYLETOTAS.

Puslapių 153.

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

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

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

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

3249 So. Morgan St.

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUČIŲ
Siuva visokius rubus. Atlieka, dai 

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

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Av>., 

Kingston, Pa.

J Nauja Lietuviška j

į Į^APTIEKA'i❖
Aš atidariau naują lietuvišką 

Aptieką. Aš užlaikau Severosgy- 
duokles. ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRAHK, Aptiekorius
34.62 S. Halsted st. arti 35 g.

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJ ANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ...................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) .....................................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) .................................
“ KO LIŪDIT, SVETELIAI? .....................................................

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ..............................................
VAI Aš PAKIRSČIAU ...........................................................
Už ŠILINGĖLI .....................................................................
DOVANOJO (dzūkiška) ..........................................................
SKYNIAU SKYNIMĖLI ....................................................... .

9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA .............................................. .
10. SAULELĖ RAUDONA .........................................................
11. LIHGO (latviška) ....... . ........................................................
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

M0KINT1ES NEKUOMET NERfl VELU!
M’į Ci

Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningj

■DANGUS

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TYPEWRITER

hfy

30c. 
6OC. 
60C. 
20c. 
20c. 
20c. 
30c. 
15c. 
15c. 
15c. 
25c. 
15C.

TINGU _____
Ateik pas ma 
S e, o asz iszgy 

ysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

Iciekvien am u 
Kuodi nima 

ris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus us 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
raudas ir turi 
didelius iszka- 
Ezczius. Asz 
vartoju Ir fab
rikuoju jpats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Bpeelaltetas koris 
iszgydo ko kiti negali.

fazsfgrydyti Ir būti sveiku. Bodą ir isz- 
inriiiHVojimas dykai, ar gydysiesi ar 

ne. Asz pritaikysiu mano maža nemo
kesni, paga l jusu fujzgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu Eletuviszkai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Arts, 2 lub. viniai Ran

kos, prie 18tos ga&ves, Chicago, TU.
DR. RBNFERa Specialistas.

. Vai. 8r. iki 8:30 v., nedal. 8 r. ikil2diea

Tiktai “KATALIKO” skaitystojam 
i 1 suteikiame sekančią kningą dovanoms!
Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už -“KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertės sekančią 

kningą:

SVEIKATA 
arba Tiesus ir Trumpas kelias i 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 kniuga SVEIKATA.
KIEKVIENAS iš šitos kuingas gali sau namie palengva studijott hi

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

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

to aiški.

J. W. Zacharewicz 
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa
tarnavime. Prieszai Szv. JurgioDaan. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

ĮĮS Kada jus 
B negalite gau- 
E ! ti tikrą Rich- 
S < ter’s Pain 
S j Expeller’j
fl

| j^ptiekorių, ra
šyk pas:

F. Ad. Richter
& Go.

74-80 Washington St. 
NEW YORK.

Andreas Vesalius plausto 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
3249 So. Morgan St. Chicago Ill.

PLuMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527

866 Milwaukee Ave. - 
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų Ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas Ir kraujo ligas.

. Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
ir nuo 5 iki 9 vale.

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 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo Tel. Canal 2552. <Rb

SSRS

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

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos 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 evpdarais 50c 
“ audeklo ° 75c

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

®®o®

oo®©°

tą

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
ww F

Young American

Pastaraisiais laikais typewriter'iuose Jvęsti stebėtini pagerinimai ir pa
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai aut naujų ir nepaprastų 
principų. Raides sustatytos kaip aut geriausių mašinų. Pamokina 
žmogų biznio ir komercijinlų formų. Prašalina daug varginančio dar
bo išsimokinime dirbti aut 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. B. K. A. XXVIII Seimo Delegatams

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

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

SHUKIS BROS. Photographers
20 E. MARKET ST.. WILKES BARRE. t>A.

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

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

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

išgydau į 5 dienas
C* t. y. Padidintas Gyslas

be jokly, peršuly ir skausmu

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

Ar tamsta 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 aa vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

Atgauk savo sveikatą
Ateik į mano otisąir 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 išgydati Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
Vyrų Ligos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo
dijimą, šlapumo bėgimą.

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

Išgydo kad butum sveikas

SpecijailstasVyrų Ir MoferųL Igų
-

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

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesigydymą 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. Nedaliom, 8 ryto iki 4 popiet.

DU-KAKT NEDEUNIS LAIRSiSTIS

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios riištes del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Yards 502 Joį. J. ROZ II >’

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina tas ntamlnkas ir petnyčla.'
■-------- —------ PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------------—

AMERIKOJ, fmetams'tpusei matų $1.25 
ETIPOPOT r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

l joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
620-522 W. SmHi 511 Ihhanoy City, Pa.

Worifiirian 4 SleinDacfi
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Insteigta 1879 m.

Lietuvių Didmiesčio Taupymo Banka
Ši banka remiasi ant:

Tobulas Bankinis Išrengimas 
Gali aprūpinti kiekvieną 

reikalavimą.
ATSAKOMYBE

Matoma iš budu ir šlovės 
jos vedėją.

Patyrimo
Virš 33 metų.

PINIGINE SPĖKA
Kapitalas, surplus ir nedalyti 

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

S T ATE BANK OF CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle Washington Sts.. Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

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

Žmonės supran

rugines degtinės
orderiuoia SOLO

se ir Sahunuose. Yra

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta

balto ąžuolo bačkose pirm

tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

vaistu
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‘Kataliko’ Spaudos Knygos.
L .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. AtsitiJyjnas iš 
s.,, amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš

guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

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

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

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningą. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina .............................. $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... :
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-. 
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domieijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, -'vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 
Ta pati apdaryta .......................................
DANGUS. Pagal K. Flainmarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ....................................... 75c.

. DEGTINĖ—NUODAI. Pagal N. N. Raš
tus. parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c. 
GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtjs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina .........................‘ 10c.
GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musu poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .......... 10c.
GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibųdini- 
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .............
GULIVĖRO 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 .....................
Ta pati i apdaryta ........................................
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 ..........................................................
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 dešimty j 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei viso
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c.

49. 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.................

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

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

13. 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.

!4. 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.

15. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI-
6.... LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa

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

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

17. KNARKIA PALIEPUS. Komedija Line 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymu. Pusi. 26. Kaina .................  10c.

!8. 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.

19. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Lab.ai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
kę, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina .

, ■ Su apdarais

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

.16.

18.

15c.

binasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas sk’aitytojas ant valandėlės 
pažvelgs į savo būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie” amžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina ........................................................... 50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.
SNIEGAS. Drama 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina ......... 50c.
TRIS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinąnti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė P. B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ....................
Ta pati apdaryta ........................................
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.
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina .......................  35c.

54. UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš 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-
UŽKERĖTAS JAČKUS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina ........  15c.

ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenldško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ..................   10c.
VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
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. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos, paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems,. kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplemėhtas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečių. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima shkyti, kad yyra parankiausias 

Pusi.
... $1.25.
... $1.50

LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35c. 
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė * 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c.. 
MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c, 
MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas ap- 
jąšyma^ keliones į Paryžių ij; gtgal Mika
lojaus ir Glapifos IvaŽovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina.......................
Ta pati apdaryta ........................................
MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. 
Hoffmaną parašė P. B-. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pušį. 131. Kaina .................
MILUKUADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina ......... .............
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ............................... .. 50c.
NAUJA KNINGA del Lietuviški; 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.
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A . Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga- yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi.’ 
155. Kaina drūtuose apdaruose ............. 30c.

. TAŠLAlcIAi, arba paveiks’.<is iš praeities. 
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti, apy
saka iš netolimos ^praeities, žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ..............  35c.

40. NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik tris asmenis. Pusi.
34. Kaina ............... ,...............   15c,
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS.^... 
RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ........................
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus .miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžins ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti., kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ................   50c.
Ta pati apdaryta .......................................75c.
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina ..............................................  10c.

30.

31.

32.
33.

50.

51.

25c.
30c.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
35c 
50c.

5c.

40c.
65c.

15c.

5c.

50c.
75c.

41

42.

43.

50c.
75c.

25c.

5c.

25c.

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

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

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

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

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. Graieunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas.
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra aleoholis. 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) 
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata.
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai . prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spausdinamas tik svetimose- kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, tuvi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2. 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs su
pras, ar jos teisingu, ar blogu keliu sku-

40c.
65c.

15c.

6) 
Ku- 
bei 
H) 
13)

52.

53.

56.

57.

58.

delei išmokimo angliškos kalbos. 
24O.Kaina popieros apdarais .... 
Gražiais audimo apdarais...........
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Apysaka apie žydą, kuris nu-

— - pirko malūną’del “gešefto’-’, bet vėtrą ma-, 
luną sulaužė1. 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.

59.

1100

a 
b 
e 
d

1102

a 
b 
c 
d 
e

MALDAKNYGĖS.
šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. 
Ta pati su kabe ..................................................
šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe...........

Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su ‘'Officium’’ yra brangeses 10 centų. 
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 
šagrino skuros apdarais su kabe............................
Morokko skuros kietais apdarais.............................
Morokko skuros minkšta su kabe..........................
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-
uų. Labai daili knyga paaukavimui........................ $2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

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

49.

Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis lį col. 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malas s 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

siGroosKopaiBRE VIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.

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

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

1136 Juodi, kieti, drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................ 35c
kėlė su aukso ir sidabro

- lapeliais, aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi

durio kabutė......$1.00

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

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

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

90c

7.

8.

9.

10.

11.

5.
6.

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.

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

75c 
$1.00 
$1.00 
$2.00

1121 Prastais,' drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom^ 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te.............................. 60s

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

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

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų 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 didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prictaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklai:, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslų, kuriame matai 
Melas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
sių, 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 askirs- 
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 Štai-

nėlėje.
2. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus
lejaus. 
nų.

Kristus
Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moterie, kad 
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie 
Golgotos.
Kristus paveda savo motinų Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūnų ima nno kryžiaus.
.. ........................... rabo. ;

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy- 

ant kalno kalba priešam, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių 

veidų

jo ne- 

nukry < 

kalno

12.
13.

14.

16. ]
17. Kristus keliasi iš gri
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 budavota 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 paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. ~............... .

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir poKylinS svetainė, L.
P. Parodos 1904 m. .;

34. Moki indijonas namioje. • •
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vedat, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 
glfjoj-
Airija. Killarney, pilis Rose.

Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės.

16. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

17. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejooo pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

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

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

ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržai, Paryžiuje, Fran
cijoj.
Palociai tautų ant upės Selnaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elyseee, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

Tvirtynė šv. Jono ir Kutedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
franee, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnche, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

29.
30.

3.1,

Pilies darias (Cast'Je

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

50c.
1104

88.

69.

1.00.

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

1110 fiagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75o

. 75c
$1.00

a
Prastais apdarais paauksuota

42.
43.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė

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

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

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

1111 Prancuziškossku-
relės, gražiausia iš Vi
są už tą prekė;. $1.00

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

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

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

J. M. Tanąnevičia
3249 8. Morgan St., Chicago, Ill.

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

Ville-

Monte

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St.
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DMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
•RAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm.,

! '■ . 918 — 33rd. St. - i
Juoz Szidlauskis vico-prez. : 

948 W. 35 Place «į 
Ant. Kasparas, Prot. Bastin.,

■ 3416 Auburn Ave.
1 D. L. Kadziswski, Fin. Sokjf- i
t 1909 W. 20th St.

Mart. Kadzievskis, Kas. 
2118 W. 20th St.

' t > REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pa gelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA 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. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

J 59 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasinlis. Vice-Pirm.
4500 So. Wood St.

J. Polekas, rast. j-
4008 S. Wood St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

• 78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

i “KATALIKO“ KLIUBO 
l ADMINISTRACIJA.
‘ft EDWARDSVILLE, PA.
į Mot. Stragis, Pirmsėdis,

446 Main St.
' Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Beu. Butkus, Pirui. 
840 — 33rd. St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Bra zauskis,. Knygius, 
3220 Illinois Court.

fiV.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, Finanstj Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St. 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA. 
J.- Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jonas Evaldas, 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.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviee, Pagelbininkas.

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

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

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

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

4557 S. Hermitage Ave.
u. Boncvičia, Gvardijos maršalka.

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

4737 So. Paulina St.

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

. 3249 S. Morgan St. 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTIT0JO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rast..
Jonas Zvlvitis, Iždininkai, 

841 W. 33 St

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA. 

Jurgis Ažis. Pirmininkas. „ .
, . -• fa-Be

■ 13 Collins Str.,
> Vaclovas Kasparavlče. \ 1

273 Stanton Str, 
Stiv&stras Pileckis. Prot. Raštininkas.

462 E. South Str., 
Antanas šeškeviče. I Finansų BafiR 

503 New Grand Str.,
Petras Aceviče. II. Finansų Rašt.

60 Sheridan Str., 
Jurgis Rėkus, Iždininkas.

138 S. Meade Str., 
T Bal. Palionis. Globėjai, i 

9. Dougher lane 
Juozas Staniulis Kasos.

26 Brown Str., 
Win. Montvila, Maršalka.

192 Almond lane.

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA.

Kaz, Vaškevičius, pirmin, 
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, —

146 Adams str., > 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob.,

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob.
245 Devoe str., 

Brooklyn, N. Y.

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

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6Į4 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) yra 
po priežiūra valstijos Dlinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

38ta Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio Gtą d., 1913 m. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas IStos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6Į4 metų ir atneša $109.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone,

Kaz. Katutis, Prezidentas, 
710 W. 18 St.

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

Phones:—Yards 2116 Wabash 2200.
M. J. Tananeyicze, Kasierius.

670 W. 18 St. -

TĖMYKIT NARIAI!
Dr.-stes šv; Juozapo L. M. (ant 

Town of Lake) Turės savo prieš pus- 
mertini, susirinkimą. Nedėlioj, 29ta 
d. Birželio (June) 1913 m. Ima Vai. 
po pietų,’ svetainėje Parapijos šv. 
Kryžaus, ant 46tos -ir So.; Wood gat
vių. Kiekvienas sąnarys privalo bū
ti ant šio susirinkimo, nes turi svar
bius reikalus ant apsvarstymo. Baus
mes už nepribuvimą pagal ■ iustatus.

Sanarei gyvenanti kituose miestuo
se, arba kurie nepriguli prie parapi
jos. šv. Kryžiaus, Malonėkite prisiųs
ti paliudijimus nuo kataliku kunigo, 
jaigu esate atlikę Velykinę išpažintį, 
nes to musų Konstitucija reikalaują.

Su pagarba
Sekr. J. J. Polekas, 
4608 S. Wood St.

G. D. L. K. Vytautą.
Laikys savo mėnesinį susirinkimą 

29ta Birželio 2 vai. po pietij Svetai
nėj šv. Kryžiaus parapijos ant gat. 46 
ir Wo’od. Taigi privalo visiems sąna
riams pribūti ant susirikimo

Su godone
Prot. rašt. Wla. Szarka, 

4453 So. Wood St.

SĄNARIAMS.
šv. Mateušo dr-stė turės susirin

kimą uedeliąj birželio 29 d. šv. Jur
gio salėj. ~ N. Overlingas, rašt.

1-mas DIDELIS ORINGIŲ PIKNIKAS
Parengtas Liet, Politikiška ir Pašel- 

pos Kliuba nedėlioja birželio (June) 
29 d. 1913 m., Chernauska lietuviška
me darže Lyons, Ill. Prasidės 9-tą vai. 
iš ryto. Inžanga 25c.

Kviečiame mes visus senus ir janus, 
atsilankikyte kuoskaitlingiausiai ant 
musų iškilmingo. Orinčių pikniko kokio 
dar Chicagos lietuviai nebuvo parengęs 
diržas randasi labai dailioje vietoje an^ 
upes kranto, kurai daveža iki daržo var
tų, bus gėrimų geriausių tai yra Chi
cagos alaus pri kurio mes esame pripra
tę, kvepenčių cigarų užkandos visokios; 
O apie Orinčius tai nėra ko kalbiete 
nes tai be abejonės busite užganė
dinta musų: Kviečia Komitetas

Sustok ir Perskaityk- 
DIDELIS PIKNIKAS IR ExCURSI- 

JA.
Kurį parengia trys Liet. Draugijos 

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

Kviečiam visus lietuvius brolius ir 
seseris atsilankyti ant musų Iškilmin
go PIKNIKO, kokio dar iš Chicago 
nebuvo, tai-gi męs norėdami ir sek
dami kitas tautas, paėmėm tolinus 
Daržą ir nusamdčin Exkursiou Ela- 
veiterį, Metropolitan linijos, kuris mu
mis nuvešž, parvešž ir į daržą įeiti 
tikietas tiktai 50c Ypatai. Ant tų ka
rų niekas kitas nevažiuos, tiktai vie
na musų lietuvių tauta, vietos bus už
tektinai, karuose niekas jūsų neap- 
voks nei suspaus, taigi, kurie mylėsi
te tokį gražų laiką praleisti ir švie
žiu oru pakvlepuotl, teikslties pasi
rūpinti tlkletus 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; aut 18-tos gat. pas: M. J. 
Tananeviče ir I. Ilgaudas; ant West 
puses: J. Bagdžiuuas, Z. Mickeviče ir 
Vilijos Co.; ant Nort pusės. P. M. 
Kaltis ir M. Vabalas; Cicero, U!., F. 
Golublckl ir pas Draugysčių narius.

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

KOMITETAS.

Pirmas Metinis Didelis Piknikas
Parengtas Lietuvių Darbininkų 

Draugija Amerikoje Petnyčioj, 4 d., 
Liepos (July), 1913 m. Schuth's Gro
ve Riverside, Ill. Pradžia 9-tą va
landą iš ryto Inžanga 25c Porai.

Maloniai užviečiam visus Lietuvius 
ir Lietuvaitės ant musų viršminėto 
pirmo Metinio pikniką kuris bus vie
nas iš 'visu pukiausias Lietuviškų pik
nikų. Taipgi puiki puiki muzyke ska
nus gėrimai ir kvepenti cigarai, nu 
karu Automobiliu Nuvež visus in 
pikniką Dykai, širdingai kviečia,

Komitetas.
,(26-7)

DIDELIS PIKNINKAS.
Parengtas storone Dr-jos švento 

Jurgio R. ir K. nedėlioj, 6 dieną lie
pos (July), 1913.m. Darže Bergmann’s 
Grove, Riverside ,111. Pikninkas pra
sidės 9 vai. ryte. Inžanga į Daržą 
25e porai.

Mes viršminėta dr-tS širdingai už- 
prašom visus lietuvius ir lietuvaitės 
senus ir jaunus ant šio iškilmingo pik
niko, nes bus skanių gėryraų ir už
kandžio, taipogi kvepenčių cigarų, 
prie to grąjis puiki muzyke kuri ne
buvo grajijus ant lietuviško pikiiinko. 
Grajis visokius tautiškus šokius del- 
togi meldžiame neužmiršti atsilanky
ti koskaitlingiausiai, o stengsimės at
smaukusius svečius užganėdinti kono- 
geriausiai.

Kviečiai Komitetas.
(26-7)

PIKNIKAS.
Didis, iškilmingas piknikas rengia

mas D. L. K. Vytauto choro No. 1. 
nedėlioj birželio 29 d. (June) T913 m. 
Slavie Sode 47g. ir Winchester avė, 
Prasidės 2 vai. po pietų. Tikietas 25c. 
porai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites i mus piknikų. Bus vi
sokių žaidimų ir puikių dainelių. Iš
girsi gražios; muzikos. Komitetas deda 
visas spėkas, kad padarius viską kuo- 
geriaus. Busit užganedyti. Priimkit.

■ *■ ■ 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.

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

Reikalinga moteris ar vyras, nusima
nąs, kaip prižiūrėti hotelj. .Turiu du ko
teliu, todėl negaliu vienas abiejų ap
žiūrėti. Taip-gi

Reikalingas solicitoriua, gera pro
ga uždarbianti vikriam yyrui. Taip
gi reikalingas žmogus rimti už pa
siuntinį.

J. Ellijl/ ' .’1’
6728 S. State St., kertė 57pl.

(24-5-6)

Reikalingas partnesis :su $500. už 
užžiurėjimą hotelio ir pelnas nuo įneš
tų pinigu bus didis. Su pinigais ar be 
pinigų kreipkities tuoj. Įneštus pinigus 
norint visuomet galima bus atsiimt. 
Gvarantuoju.

Fischhamer, •
1123 W. Madison St., Chicago, Ill.

Reikalingas geras bučeris, kurs yra 
dirbęs bucernėj ir turi patyrimo. Tūr 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir ruskai, 
gyvenimas prie vietos.

St. Edinta,
1132 Adams St., Gary, Ind.

(26-7-8)

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškai! pusbrolių Aleksandro ir 

Pranciškaus Valinskių, Paeina iš 
Krflfro g. Kelmės p. Sareliškių k. 
Gyveno Lawrence, Mass. Pats ar ki
ti rašykit pas.

Stepanią Meškaite,
po vyru Butkiene,

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

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 Alenčikienč.
1408 Antinette St., Peoria, Ill.

arba Jonas Lukušiunas,
2241 W. 23rd Pl. Chicago, Ill.

(25-26)

Paieškau Juozo Rodžiavičiaus. Paei
na iš Suvalkų g. Seinų p., Kapčiamie
sčio gm. Mikailiškio k. Turiu svarbų 
reikalą. Pats ir kiti rašykit.

G. Benošius,
124 E. 114 Place Kensington, Ill.

Paieškau savo brolio Antano Lilei
kio. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kražių miest. Kas apie jį 
žinoti arba jisai pats tegul atsišaukti

Juozapsa Viršulas,
3252 S. Morgna St., Chicago, Ill.

(26-7) , , ; iV

Paieškau savo švogerio. Aleksandro 
Zajančkausko. Paeina gub., Kauno 
miesto Panevėžio pirma, gyveno apie 
20 metų Baltimore M. D. dabar ne
žinau, kur. Jis pats ar kas kits pra
šom duoti žinią po tokiu adresu,

Victoras Stanevičia, 
2330 W. 38 Pl. Chicago, 111.

(26) .

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, didele daržinė, už $2.000. 
Kreipkis.

3739 S. Albany Ave. ties 38 g.
(25-26-27)

Parsiduoda puiki bučeruė ir gro- 
eėrnč, lenkų ir lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis puikiai išdirbtas. Nu
plikęs nesigailis. Parduoda del mote
ries ligos. Turime apleisti i ią šalį. Adr.

Tomas Vaičis,
4456 S. .Honors, St.,

(25-26)

Parsiduoda
ri kita- biznį, todėl 
Ki;eipkitės po No.

: (26-7)

tu-
Tuoj

St.

Viengenčiai Mw^kit.
Labai gera proga 'jĄtąffiisyti gerų 

biznį. Parduodu Gents’ “furnishings. 
Jau 10 metų kai darau gerą biznį. E- 
su pasirengęs važiuoti j Lietuvą ir 
Amerikoj išbuvęs 20 metu, apsigy
vensiu ' numylėtoj tėvynėj. Lietuviai, 
noriu, kad mano biznis patektu sa
viškiui, o ne kokiam žydpalaikiui. 
Užtikrinu, kad apsukrus, darbštus, 
teisingas lietuvis darys čia puikų biz
nį.; Pas mane viskas gerai intaisyta. 
AtėilAnkykit, persitikrinkit, vieką iš- 
putmkosiu.

■ Kaz. Stinga,
4513 S. Wood St., Chicago, III.

(24-5-6-7)

'NtiCi administracijos*
Nuo Jozepho Shilko iš Waterbury, 

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

“Kataliko’* Administracija.

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

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 25e., 5 tuzinai $1. Galite viso
kių kningų gaut pas mane. Rašykit 
atsakymui pridedami dvicentę štam
pų. Galite gaut gramofonų katalogą.

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

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

Lietuvių protestonų pamaldos.
Lietuvių protestonų pamaldos atsi

bus sekančiai: birželio 22 d. bažny
čioj ant 25 pi. ir So. Canal st. pra
sidės 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, III. pra
sidės 10 v. Liepos 6 d. po No. 643 W. 
31 st. pradžia 10 v. Pasibaigus pa
maldoms bus parapijos susirinkimai ir 
dalykų apsvarstymai.

********^.4.************ *«**
* MOKYKLA ŠOKIU. *
X Walts* Two Step Ir kitokhį. J 
į Pirma lietu viszka Mokykla Amerikoj į

Prof. Julius kaip iszmokiua, tai niekas J
* taip negali iszmokint niekur kitur. J
* I’ROF. JULIUS SILSKO
5 1843 S. Halsted St. Chicago, Ill. J

Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 -M-
J Kas Petnyčios ir Subatos vaka- #
* rą mokynam šokti dovanai. * 
****»»:******■{-{•»*:»*********

l EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINEJ1MAI.

Puikus 3 klases ir tarpdėnio išren- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

* ************************
* Telephone Yards 687 *

$ DR. G. M. GLASER, % £ X
* 3149 so. Morgan at., Chicago ,111. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge- J
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
į dinti sąžiniškai ir esu visuomet *

ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau *
J visokias operacijas. J
**************************

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ- 
‘ NIEKIUS.

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

Užlaikau Įmingąs, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką’’, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St. 

Kingston, Pa.

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,
(25) 1711 Newberry avė.

Biznieriai garsin- 
kites “Katalike”.

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

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

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

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

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

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

Rokiškio bažnyčia. -
Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.

12. Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

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

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

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

Viliuonos miestelis, ant Nemuno kranto (Kauno 
gub).

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

13.

14.
15:

16.
17.

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

SI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertės. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjąs 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.

Siundant pinigus adresuokite:

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

Labai naudinga kninga 
ffl. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeiko Duktė 
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historlškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia, 
3249-53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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Ateiviu apsaugos Lyga. 
(Immigrants’ Protective 

League).
743 Plymouth court.

! Nors ‘‘Katalike” nesenai 
jau tilpo apie Immigrants’ 
Protective League, bet ka
dangi ši organizacija yra 
gan svarbi lietuviams ir 
daug iš jos galima pasinau
doti, tai paduodame apie 
ją platesnes žinias.

Ateivių apsaugos Lyga 
žinotina visiems ateiviams. 
Lygos tikslas: apsaugoti a- 
teivius nuo išnaudojimo del 
jų nežinės.

\ Atvažiuojančius Chicagon 
ateivius Lyga priglaudžia 
savo bute, 743 Plymouth 
court, ties Polk st. stotim, 
ir pridaboja, kad jie be 
klaidžiojimų patektų ten, 
kur važiuoja, ir kad vežėjai 
nepaimtų nuo jų daugiaus, 
kaip taksa reikalauja. 
Tiems ateiviams, kurie at
važiavę nesuranda savo gi
minių ar pažįstamų, Lyga 
stengiasi parūpinti darbą. 
Lyga ypatingai rūpinasi 
mergaitėmis, žiuri, kad jos 
čia atvažiavusios nepatek
tų į netikusias vietas, atlan
ko ateives kur jos apsigy
vena, ir jaigu randa, kad jų 
gyvenimas blogas, stengiasi 
joms padėti, surasti geresnį 
darbą, duoti žmoniškesnį 
pragyvenimą. Apgautoms 
mergaitėms, susilaukusioms 
kūdikių, išsirūpina nemoka
mą gydytojų bei advokatų 
pagelbą, suranda prieglau
dą. 1912 metais Lygos at
lankytų mergaičių ir mote
rių skaičius siekė 3338; 
lietuvaičių atlankyta 253. 
Lyga taip jau suteikia vi
sokeriopą kitokią pagelbą 
įvairiausiuose ateivių rei- 
kaluose. Lygos veikėjai kal
ba beveik visomis ateivių 
kalbomis. Lietuviais rupin- 

k ties Lygoje paskirta poniai
M. Jurgelionienei, į kurią 

^Llietuviams ir reikia kreip
sies, norint gauti kokios pa- 

'Wielbos ar užtarimo. Ateivių 
«Spsaugos Lyga užsilaiko iš 

narių mokesčių ($2.00 me- 
^jtams) ir liuosanorių atnašų.

Dauguma Lygos šelpėjų ir 
sąnarių yra amerikiečiai; iš 
ateivių nemažai ją remia 
čekų ir žydų draugijos. 
1912 metais Lygai suteikė 
$15.00 ir Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjunga. Iš pa
vienių lietuvių įstojo į Ly
gos narių kol kas tik vie
nas žmogus, p. Stanislovas 
Tananevičia.

Ateivių apsaugos Lygos 
prezidentu yra Aleksandras 
A. McCormick, išdininku 
Ch. L. Hutchison, sekreto
riumi Miss. S. P. Breckin
ridge, direktoriumi Miss 
Grace Abbot.

sakius, kad visų reikalin
giausi yra asmenįs dailės 
srityj ir advokatai. Pirmie
ji prisideda daug prie dva
sinio ir tautinio mūsiškių 
kėlimo, antrieji prie supa
žindinimo ir suartinimo lie
tuvių su teisiniu šios šalies 
gyvenimu, kuriame lietuviai 
dažnai turi reikalus. Šios 
šalies įstatymai yra lietu
viams nepaprasti ir, apskri
tai, lietuviams dažnai prisi
eina turėti įvairius daly
kus, surištus su Amerikos 
įstatymais. Todėl savas ge
ras, gabus advokatas daug 
gali mums patarnauti. Ne
retai lietuviams reikalinga 
atstovauti savo tautą. Bū
va čia įvairus tarptautiniai 
susirinkimai, lietuviai esti 
pakviečiami dalyvauti. Tai
gi geriausia galėtų lietu
vius atstovauti gabus mus 
advokatas. Tai-gi geras ad
vokatas ir geras tautietis 
lietuviams labai reikalin
gas.

Pasidžiaugtina, šiemet 
užbaigė advokatūros mok
slus mus tautietis Antanas 
A. Šlakis. Naujasai jaunas 
advokatas gimė lapkričio 
29 d., 1890 m. Pradinį mok
slą ingijo lietuviškoj šv. 
Jurgio parapijinėj mokyk
loj. Ją užbaigė 1902 m. 
Paskui lankė P. D. Armour 
School ir Wandell Phillip’s 
High School. Jurispruden
ciją Šlakis studijavo North
western universitete Chica
goj. Yra tai vienas žymiau
sių universitetų šioj šalyj. 
A. Š. buvo labai atsida
vęs savo išrinktai mokslo 
šakai ir pasekmingai užbai
gė.

Advokatas A. A. Šlakis 
apsigyveno Chicagoj ir ati
darė ofisą prie vienos di
džiausių advokatų firmų. 
Prie tos firmos priguli gar
siausi Chicagos advokatai. 
Galima tikėtis, kad A. A. 
Šlakis, studijavęs jurispru
denciją žymiame universite
te ir praktikuodamas su ga
biais advokatais, išsidirbs 
sau gerą karjerą ir nemažai 
patarnaus saviškiams. Aliu
mnų vakare, birželio 14 d., 
advokatas A. Šlakis savo 
kalboj sakė, kad visokiais 
budais rupysęsis patarnau
ti tautiečiams ir supažin
dinti lietuvius su šios ša
lies teisėmis ir politika; lai
kysiąs tose temose paskai
tas ir rašysiąs į laikraščius.

Dabarties advokatas A. 
A. Šlakis veda visokias by
las — kriminales ir civiles. 
Atlieka ir kitus teisminius 
reikalus. Adr. Marquette 
Bldg., Adams ir Dearborn 
sts.. Tel. Randolph 1601.

Linkima naujam advoka
tui kuogeriausios kloties.

ANT. ŠLAKIS, 
Naujas lietuvis advokatas.

- Lietuviams ateiviams rei
kalingi visokių augštesnių- 
jų profesijų asmenįs. Bet 
turbut nebus apsirikta pa-

Trįs pikninkai.
Praeitą nedėlią, birželio 

22 d., atsiliko tris lietuviš
ki pikninkai. Geresnės die
nos pikninkui negalima bu
vo geisti. Buvo saulėta, vė
si. Vakarykščiai buvo pa
lijus, todėl jokių dulkių 
nebuvo.

“Birutės” pikninkas atsi
liko darže Leafy Grove. 
Susirinkę buvo apie 60 as
menų. Linksmintasi nuo 
širdies; prisižaista ir pri
sibėgiota iki soties. Po 
gardžiai pagaminto birut- 
ninkių užkandžio kalbėtasi 
apie dr-jos reikalus ir sa
vųjų nekurias taisytinas y- 
daš, priminta buvo, kad di
džiuma lietuvių nemoka ir 
nežino, kaip gražiai pasi
linksminti, dr-jos viršinin-

P-LĖ O. KLIMAVIČIŪTĖ

Žymiausioji lietuvių daini
ninkė.

Tarp skaitlingų Chicagos 
šiuometinių aliumnų žy
miausią vietą užima be a- 
bejonės p-lė O. Klimavičiū
tė, užbaigusi Calumet mu
zikos ir dramatiško meno 
konservatoriją. P-lė O. Kli
mavičiūtė yra gamtos ap- 
davanota stipriu, maloniu 
balsu. Sistematiškas-gi la
vinimąsi konservatorijoj 
ištobulino jos balsą. Da
barties ji yra viena žy
miausių Chicagos lietuvių 
dainininkė.

Birželio 17 d. Palmer 
Park Assembly salėj, Ro- 
selande, atsiliko Calumet 
konservatorijos išdalinimas 
užbaigusiems diplomų ir 
mokinių koncertas. P-lė O. 
Klimavičiūtė koncerte taip
gi dalyvavo. Nors koncerte 
dalyvavusių buvo nemažai 
ir parinkti geriausieji kon
servatorijos mokiniai, mū
siškė, vienok, prasikišo žy
miai pro visus mokinius bei 
mokines. Kiekvienai moki
nių po išpildymo savo šmo
telio ant estrados buvo in- 
teikiamas gėlių bukietas. P- 
lei O. Klimavičiūtei buvo 
inteikta du gražiausiu bu
kietu. Po koncerto buvo 
suteikti užbaigusiems di
plomai. Didelė Palmer 
Park Assembly salė buvo 
pilna žmonių. Lietuvių bu
vo atsilankę apie 10.

P-lė Klimavičiūtė gimė 
Glen Lyon, Pa. Pribuvus 
1908 m. Chicagon, pradėjo 
rupinties apie lavinimą sa

kai ragino narius būti 
pavyzdžiu viengenčiams 
blaivume, padorume ir vei
kime labui tautos.

“Lietuvos Ūkininko” dr- 
ja krūvoj su T. M. D. 28 
kp. laikė savo pikninką 
darže Willow Springs. Šis 
pikninkas atsiliko ir-gi pui
kiai. Visi susirinkusieji 
buvo vienas kitam pažįs
tami, todėl nei vienas ne
sijautė suvaržytas. Po gar
sais smuiko. ir koncertui 
kos jaunimo guviai šokta 
ant pievos. Prie užkandžio 
vieni kalbėjo humoristiš- 
kai, kiti rimtai. Šnekėta 
apie svarbą ir padidinimą 
kningyno ant West Side.

Netoliese laikė savo pik- 
ninka “Dramos” dr-ją. Šia
me dalyvavo veik išimtinai 
dr-jos nariai.

Mokslo metų pabaiga Šv. 
Kazimiero Seserų Akade

mijoje.
Panedėlyj, birželio 23 d., 

užsibaigė mokslo metai lie
tuviškoj šv.’. Kazimiero se
serų akademijoje. Tą die
ną buvo surengtas gražus 
programas. Apie 10 vai. iš 
ryto mažoj,’; bet puikiai iš
puoštoj akademijos salėj, 
susirinko svečiai. Progra
mas atsiliko lietuvių ir an
glų kalbose, nes šioj įstai
goj nemažai yra berniukų 
ir mergaičių ne lietuvių. 
Programas buvo įvairus. 
Buvo dainos, deklemacijos, 
soliai, skambinimai ant pi
ano; buvo net “Indian Club 
Swinging” ir “Dumb Bells^ 
mosavimai, akompa
nuojant ant piano. Visį 
mokiniai bei mokinės, ėmę 
Valyvumą progrese, atliko

vo nuostabaus balso. Pir
miausia lankė Fine Arts 
Bldg, ir mokinosi pas A. 
Burton. Paskui nekurį lai
ką ėmė lekcijas pas Signor 
A. Arcangeli. Jlgiausia-gi 
išbuvo Calumet konserva
torijoj, būtent du ir pusę 
metų. Šioj įstaigoj lavino 
savo balsą po ypatinga 
priežiūra prof. Richard B. 
De Young. Pastarasai ypač 
prisidėjo prie ištobulinimo 
jos balso. Pernai užsibai
giant mokslo metams buvo 
surengtas iš geriausių kon
servatorijos mokinių didis 
kontestas dainavime. Ge
riausiai atsižymėjusiai bu
vo skiriama auksinis meda
lius. Nusprendimo komi
tetas pripažino mūsiškei tą 
brangią dovaną.

Nors p-lė O. Klimavičiū
tė užbaigė konservatoriją, 
bet besilavinime neapsistos. 
Ji yra pilna energijos. Atei
nančiais metais mus dainin- 
ninkė ben tik mokytojaus 
konservatorijoj ir ims pri
vatines lekcijas.

Yra tai labai pasidžiaug- 
tina, kad jau susilaukėme 
tokių pasišventėlių dailės 
srity j. Tokie asmenįs yra 
retenybė. O jų svarbą tau
tos gyvenime yra didi.

P-lė O. Klimavičiūtė ne
kartą nustebino ir pradžiu
gino lietuvišką publiką. Ga
lima pasitikėti, kad ir atei
tyj mus dainininkė pasi- 
rodinės ant estrados prieš 
lietuvišką publiką ir kels 
joj džiaugsmą ir prakilny
bės jausmus. 

pač gerai išėjo dainos. Ma
lonus, stiprus mokinių bal
sai džiugino širdis susmil
kusiųjų. Už dainų išmoki- 

: ninią ypač galima paačiuo- 
ti seseriai Scholastikai. P- 
le Onytė Ežerskiutė dekle- 
mavo “Gražybė Lietuvos”; 
-prie to jai akompaniavo 
ant piano ir už drobės cho
ras, toks dalyko išpildymas 
darė nepaprastai graudų į- 
splidi; kitam ir ašara su
vilgė akį. . žodžiu progra
mas buvo puikus, mokiniai 
bei mokįnės gerai išauklėti 
ir išlavyti. Šioj įstaigoj 
žybso kibirkštis vilties. Čia 
auklėjama lietuviškoj dva
sioj. Čia yra daug gabaus 
jaunimo. Tai-gi aišku, kad 
ši įstaiga yra lietuvių rem
tina ir jos darbavimosi vai
siai bus gausus.

>* *v Ten buvęs.

Neteisinga žinutė.
“Kataliko” No. 25 pa

minėta, kad tarp išvažiuo

r (h d* (h (b
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Tananevicz Savings
BANK

Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 §. Morgan §i„ GDioago, m.
Nelaikykit pin:gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

$3.00 metams.
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

$100.000.00
f

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

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų jdėjimas, suteikiantis nuo S 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 nelaimės irt.t.

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis: 

Nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Panedėliais, Seredoms ir Petnyčioms: 

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

K. Katkevičienė. Ištikro 
pasirodo, kad minėta tau
tietė neišvažiavo ir neva
žiuosianti,

Automobilių pavogimai.
Nuo sausio 1 d. Chicagoj 

buvo pavogta 158 automobi
liai. Visi apart 17 buvo at- 
ieškoti. Automobilių vogi
mas didinasi. Todėl ketina
ma padidyti detektyvų skai
čių. Praeitais metais G78 
mašinos buvo pavogtos. A- 
part astuonių visos atras
tos. Antrą pusmetį 1911 m. 
317 mašinų buvo pa vogta.

(Advertisement)

Didelė Kovą.
Kongresmanas H. A. Hetz 

veda didelę kovą prieš ne
sąžiningus biznierius, kurie 
duoda prekes be vertės už 
tikrus daiktus. Įstatymai 
tame atžvilgyj yra labai 
smarkus ir jis geidžia, kad 

jie but įvykdinti. Mes at
kreipiame savo prietelių (lo
mą i šį faktą, nes mes žino
me atsikimų, kur gerai ži
nomi daiktai, kaip Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, buvo pamėgždžiojami 
ir parduodami neapsižiurin- 
tiems pirkikams vietoj tik
ros prekės. Bukit atsargus, 
nerizikuokit savo sveikatos 
arba net gyvasties. Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine yra labai geras vais
tas daugiausiai pilvo ir vi
duriu ligose, jei bus varto
jamas sulyg nurodymų. 
Kuomet tik nori išvalyti sa
vo kūną be jo nusilpninimo, 
ingyti gerą apetitą ir gerą 
virškinimą be jokio nema
lonumo, bandyk šį vaistą. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Triner’s Liniment 
veikia geriau, negu kiti, gy
dant sutinimus, reumatiš- 
kas ir neuralgiškas ligas, 
išnarinimas ir sustingimus.
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