
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS L

Išeina kas Ketvergas, Chicago, Ill,

THE LITHUANIAN WEEKLY

U

Kataliku Amerikoje.1

Published every Thursday at Chicago, 111. 

Subscription $2.oo per Year 
To Europe $8.00 per Year ,

All communications must bo addressed!
JOHN M. TANANEVICZ 

3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Advertising rates on application
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English and all other modern 
languages. :: :: :: :: it

Kaina metams:
Amerikoje $2.00 J Užsienį $3.00 ’

U**-* ......- -—.^£1
“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:

JONAS M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., • Chicago, Ill.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas e> *
No. 27 Chicago, Ill., 3 d. Liepos (July) 1913 m.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879 Metai XV

t Politiškos Žinios, t

Karas ar ramybe Europoj.

Serbų žiaurumas.

Sulyg paskesnių 
kas link susirėmimo serbų 
su bulgarais, sakoma, susi
rėmimas buvęs kruvinas ir 
bulgarai buvę sumušti ir iš
blaškyti. Abejose pusėse 
kritę po 500 žmonių. Iš 
Bielgrado valdiškai pra
nešta, kad bulgarai pirmi 
buvo pradėję tą nelemtą 
kovą.

Bulgarų armija skaitliu- 
je 12.000 kareivių užpuolu
si serbus ties Zletovo. Ser
bai tik tuomet ėmę kovoti, 
kuomet bulgarai perėję u- 
pę. Serbai pirmiausiai pa
leidę darban kanuoles, o 
paskui su durtuvais puolėsi 
ant bulgarų. Bulgarai serbų 
smarkaus antpuolio neišlai
kę ir pasitraukę atgal ko
vos lauke palikdami saviš
kius užmuštuosius ir sužei
stuosius. Ir tuojaus kovos 
lauką užėmę serbai.

Tomis dienomis pasklido 
žinia, kad Serbijos pre
mjeras . Pašič rezignavęs, 
tečiau valdiškai toji žinia 
nepatvirtinta.

Reikia dar pažymėti, kad 
tos visos žinios apie susirė
mimą paeina iš Serbijos 
šaltinio, gi Bulgarijos val
džia apie tą atsitikimą ty
li. »

Tomis dienomis Peter
burgan žada suvažiuoti 
premjerai Serbijos, Bulga
rijos ir kitų Balkanų vals
tybėlių. Jų suvažiavimo lau
kiama su didžiausia doma, 
nes susipykusias valstybė
les, ypač Bulgariją su Ser
bija, imsiąs taikinti pats 
caras. Labiausia tuomi in- 
domauja Austrija, kuriai 
norisi matyti Balkanuose 
ne ramybę, bet karą. Aus
trija todėl labai rūstaujan
ti ant Rusijos caro, kuris 
pasirįžęs Balkanų valsty
bėles sutaikinti ir visas lai
kyti savo globoje. Sakoma, 
kaip caras nuspręsiąs, taip 
turėsią ir būti.

Kadangi Rusijos caras 
nesiklausęs Austrijos sava
rankiai šeimininkauja Bal
kanuose ir, kad tan daly
kai! visai nenori prileisti 
Austrijos, po viskam ant 
galo gali dar susiremti Ru
sija su Austrija, o tuokart 
visą Europą ištiktų karo 
pavojus. Jei carui nepasi
sektų Balkanų valstybėlių 
sutaikinti, Austrija nors 
tuomi liktų užganėdinta, gi 
priešingai — Austrija Ru
sijoje matytų savo didžiau
sią priešininkę ir beabejo- 
nės pradėtų karą.

Taigi Europoje ramybė 
ar karas priklausys nuo 
premierų suvažiavimo Pe
terburgan.

Iš Peterburgo Londonan

žinią)pranešama, kad jei gimtu 
Balkanuose karas, Rumu
nija stotų Bulgarijos pu
sėn. Toliau tvirtinama, 
kad jei dabar invyksianti 
Balkanuose ramybė, tada 
ir Rumunija prigulėsianti
prie Balkanų valstybių są
jungos. Tuomet toji sąjun
ga turėtų milijoną kariuo
menės ir Austrijai pasida
rytų ankšta.

BULGARAI MUŠASI SU 
SERBAIS.

Iš Bielgrado parėjo ži
nios, kad Balkanuose pra
sidėjęs naujas karas. Pe- 
reitoj savaitėj bulgarų skai
tlinga armija persikėlus per 
upę ties Zletovo ir užpuo
lusi serbų armijos pozici
jas. Nuo ryto iki vakarui 
virus smarki kova, bet pa
galiau bulgarai turėję pa
sitraukti nuo serbų smar
kaus užpuolimo durtuvais. 
Bulgarai pasitraukę savo 
senon vieton. Iš abejų pu
sių kritę 500 žmonių.

Žinia apie tą susirėmimą 
Bielgrade pagimdė nepa
prastą judėjimą, abelnai 
manfima, kad karas prasi- 
sidėjęs ištikrųjų.

Iš kitur parėjo žinios vi
sai priešingos pirmosioms. 
Sakoma, nebūta jokio su
sirėmimo apart paprastojo 
kareivių šaudymo.

Abelnai imant, tos visos 
žinios yra vilingos ir mažai 
kas jomis pasitiki.

RUSIJA GINKLUOJASI.
Mokslas nenuėjo niekais; 

paskutinis japonais kailio 
iškaršimas Rusiją pamokė. 
Rusijos karo ministerija 
todėl dabar jau nesnaudžia, 
išlaiko galvoja apie ginkla- 
vinimosi. Nesenai durnoje 
karo ministeris apreiškė, 
jogei jis nenurimsiąs kol 
kiekvienas armijos korpu
sas neturėsiąs savo karinių 
aviatorių skyrių. Apart 
aeroplanų karo ministerija 
nupirkus motorinių orlaivių 
pienus. Sulyg tų pienų pa
dirbsią orlaivius. Tai busią 
milžiniški oro laivai su ka- 
nuolėmis, su prietaisomis 
bomboms mėtyti ir bevielio 
telegrafo aparatais Vokie
tija turinti 11 styrimų or
laivių, bet Rusija turėsian
ti jų daugiau ir busią ge
resni už vokiškus.

Tik klausimas, kur Rusi- 
jaimstiekdaugnegirtų žmo
nių, kokie reikalingi val
dyti tuos milžiniškus »»ro 
laivus, ir ar prasidėjus ka
rui valdininkai nebus pavo
gę ar kur užstatę tų giria
mų motorų.

Kad Rusijoje tame atvė- 
jyj negali būti jokio pažan-

PASIRENGĘ APVAIKŠČIOTI LIEPOS 4 DIENĄ

Negana to, kad juos re v o-{parodija, jei caras kaip bu-gurno, tai liudija kadir at
sitikimas Maskvoje. Nese
nai tą carų pirmeilę sosti
nę buvęs aplankęs caras ir 
visas laikas jam ten viešint 
buvo uždrausta skrajoti 
lakstytuvais. Argi neindo- 
mu? Jei caras bijosi savo 
locno šešėlio, tai kaipgi jis 
leis skrajoti ore ypač to
kiems milžinams ir tai dar 
su bombomis.

Juokingas toje Rusijoje 
surėdymas.

HUERTO ARMIJA SU
MUŠTA.

Sulyg parėjusių žinių iš 
Sonora, Meksiko federalė 
armija po generolo Ojeda 
vadovyste tomis dienomis 
stengėsi prasimušti per re- 
voliucionistų kardoną, bet 
likus atmušta su dideliais 
nuostoliais. Gen. Ojeda ar
mijos padėjimas esąs labai 
kritiškas ir turbut neužil
go ji bus priversta, pasi
duoti revoliucionistams.

Šiais laikais revoliucio- 
nistai pasirengę užpulti ant 
miesto Juarez, gulinčio ties 
Suvienytų Valstijų siena. 
Gen. Villa turįs pustrečio 
tūkstančio armijos, kurią 
panaudosiąs Juarezo pac- 
Įnimui. i

Laukiama smarkaus su
sirėmimo apylinkėse Nuevo 
Laredo. Ton kovon revoliu- 
cionistai karštai ruošai. 
Iš abiejų pusių turėsią bū
ti tūkstančiai kareivių.

Huertistams labai blogai. 

liucionistai -y pliekia ant 
kiekvieno žiųgąnio, bet dar 
valdžia neturi pinigų, gi be 
pastarųjų ■ pasilaikymas 
prieš revoliiictonistus nėra 
visai galima^.

Matyt, Huerto valdžiai 
viešpatavimo dienos baigia
si. Pagieža artinasi.
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DUMA PRIEŠ CARĄ.
Pirmusyk nuo to laiko, 

kuomet Rusija ingi j o taip 
vadinamą durną, pastaroji 
pasipriešinus patvirtinti 
naujus įstatymus, kuriuos 
pirmiau caras buvęs per
žiūrėjęs ir savo parašu 
“byt’ po siemu” patvirti
nęs. Durna perkračius karo 
medicinos naujus įstaty
mus, kurie carui labai. pa
tikę, apreiškė, kad tų įsta
tymų nepriimsianti ir aka
demijai nepaskirsianti jo
kio kredito, kadangi minė
ti įstatymai pirmiau turėję 
but perstatyti durnai, negu 
carui.

Iš to atžvilgio ministe
rial labai įnirtę ant durnos 
ir nežinia kuo dar gali tie 
nesutikimai pasibaigti. Kas 
aršiausia, kad ministerial 
visai ignoruoja durną ir 
jos nusprendimus. Jokių 
liauju . parėdymų durna ne
gali užgirti be ministerių 
žinios ir sutikimo. Taippat 
durna . negali nei pakeisti 
pačių ministerių įnešimų. 
Tatai klausimas, kam dar 
yra reikalinga toji durnos 

vo, taip ir palieka autokra
tas?

Pav. durna perkratinėja 
ministerių parėdymus, gi 
pastarieji iš to viso tik 
juokiasi, asmeniškai -į du
rnos sesijas nepribuna, tik 
retkarčiais pasiunčia savo 
vietininkus, arba raštinin
kus. Tie patįs ministerial 
be durnos žinios užsieniuose 
skolina dideles pinigų su
mas, arba vėl asignuoja vi
sokiems tikslams. Ir žmo
nių atstovų nereikalauja 
klausties.

Ligšiol durna “durnojo” 
vis dar ramiai, bet pastara
sis atsitikimas liudija, kad 
ji ima blaivinties.

Tečiau manoma, kad re
akcija gaus viršų ir viskas 
slinks senoviškai. Jei kar
tais ministeriams nepasi
sektų durnos atkaklumą su
varžyti, ji bus tuoj išvai
kyta ir caras išnaujo au
tokratiškai ims valdyti sa
vo tėvų palikimu.

BULGARŲ SUOKALBIS.
Į Atėnus pranešama, kad 

ties miesto Salonikų buo
mais sulaikyta trįs vežimai 
su sprogstančia medžiaga.

Be to pačiame mieste po
licija susekus nekuriuose 
namuose daug dinamito ir 
kitokios sprogstančios me
džiagos, taippat daug šau
tuvų ir amunicijos. Tas vis
kas surasta bulgarų apgy
ventuose namuose. Žinoma,

Kuomet Bulgarijoje gy
ventojai taiso manifestaci
jas karo reikale su serbais, 
visuomet girdžiama šauks
mas: “Atkeršijimas už Ca- 
pari!” Tasai šauksmas gi
mė iš sekančios priežasties.

Sodžiui! Capari, netoli 
Monastirio, kur gyvena i- 
šimtinai vieni bulgarai, ka
ro metu apsilankė keturi 
serbai kareiviai. Jie užėjo į 
bėdino bulgaro namus ir, 
kaipo “apgalėtojai,”, veltui 
pareikalavo pas namu šei
mininką vyno, sūrio, duo
nos ir tabako. Šeimininkas 
žinodamas, kad su serbais 
šposauti negalima, atnešė 
jiems reikalaujamus daik
tus. Serbai gerai užsigėrę 
ir sočiai pavalgę pasišaukė 
šeimininko ir tarė jam: 
“Dabar mums reikalingos 
moterįs”. Šeimininkas at
sakė: “Turime visame so
džiuje tik pačias ir duk
teris”.

tuojaus, suareštuota daug 
intariamų žmonių.

Paskui praplito žinia, kad 
bulgarai esą padarę suokal
bį, kurio tikslu butą iškel
ti oran Graikijos karaliaus 
rūmus podraug su karaliu
mi Konstantinu, kuris šiais 
laikais Salonikuose gyve
nąs.

CHOLERA BALKANUO
SE.

Baisiai pradėjus siausti 
cholera kariuomenėje, atsi
randančioje Makedonijoje.

Visos karo ligoninės pri
kimštos kupinai sergančiais 
kareiviais, kadangi kasdien 
šimtais susergama. Neku
rtose ligoninėse taukšta vie
tų, tatai susirgusieji palie
kama be jokios pagelbos. Į 
nekuriais ligonines priimta 
susirgusių pervirš, tatai te
nai ir sanitaris stovis labai 
apverktinas.

Cholera vietomis užpuo
lus ir gyventojus. Kadangi 
tenai toli gražu neprilaiko
ma švarumas, tatai platina
si pasibaisėtinu budu. Juo 
labiau, kad persigandę gy
ventojai bėga iš vienų vie
tų į kitas ir tuo budu išne
šioja tą pragaištingą epide
miją.

Ir štai tau suraminimas! 
Jei ne karas, tai epidemi
jos žmones šmaugia. Toks 
jau šios žemės gyventojų 
likimas.

CARUKAS TIKRAI SER 
GA.

Iš Peterburgo praneša
ma, kad Rusijos caro iiipė- 
dinis Aleksici tikrai sergąs. 
Jam nieko negalį pagelbėti 
nei specialistai. Pastarai
siais laikais liga taip daug 
pasididinus, kad carukas 
negalįs apleisti lovos. Nors 
caras valdiškai ir liepia pra
nešti, kad jo Simui nesama 
pavojaus, tečiau tam išsime-

Kuomet sodžiuje paskli
do žinia apie serbus karei
vius ir jų nedorus reika
lavimus, juos aplankė vai
tas, kuris lygiai apreiškė, 
kad jų reikalavimai negali 
but išpildomi.

“Parodysime jums, jogei 
viskas yra galima” — atsi
liepė kareiviai. Išsitraukę 
ginklus apleido grinčią ir 
užpuolė ant artimiausių na
mų. Tenai prirodė, kad 
jiems viskas leistina. So
džiaus gyventojai išgirdę 
apie moterių išniekinimą, 
susibėgo ir visus keturis 
ant vietos užmušė.

Praėjus kelioms dienoms 
į (’apari pribuvo serbų ka
riuomenės būrys. Šie, išgir
dę apie kareivių užmušimą, 
pradėjo skersti gyventojus, 
ant galo sodžių padegė.

Žinoma, tas visoj Bulga
rijoj pagimdė neapsakomą 
įnirtimą.

lavimui niekas nenori tikėti. 
Nėra dyvii. Juk ir pats ca
ras, kaip ir jo visa pader
mė', ligų suėsta. Šioki toki 
sveikata kadir pačiam ca
rui prilaikoma tik tyru oru 
ir nuolatine ramybe. Palai
dus gyvenimas visą Roma
novų giminę baigia krimsti. 
Tas juk visiems žinoma.

DIDĖJI BULGARIJA.
Londono “Daily Tele

graph”, nesenai aprašyda
mas Balkanų reikalus ap
reiškia, kad Rusijos pienas 
sudaryti didžią Bulgariją^ 
kaipo kamšą prieš germaną 
intekmę, šiais laikais re
miamas ir pačios Austrijos, 
Kuri trokštanti be to dar di
desnės Bulgarijos, negu kad 
buvo sumanius Rusija. To
ki Bulgarija atsidurtą Au
strijos intekmėn ir paliktu 
persvarų Serbijai. Tc^iki- 
veizdoj Rusija atsiradusi 
sunkiame padėjime ir nūn 
yra priversta remti Serbi
jos reikalus, atkreipiamus 
prieš bulgarus.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Balkanuose prasidėjo ka
ras. Prieš Bulgariją susi
jungė Serbija su Graikija, 
kadangi bulgarai nori ne 
tik atimti iš serbą pastarai
siais užimtas teritorijas, bet 
ir iš graiku Salonikus. Bul
garijai norisi pasisavinti vi
są Makedoniją. Bulgarą ar
mija užpuolė visas serbą ir 
graiką linijas ir užėmė vie
tovę Gjergeli, netoli Salo
nikų, taippat Istibą. Sako
ma dar, kad bulgarai norė
ję užpulti ir Salonikus, bet 
likę atmušti. Graikija pa- 
siunčius i Salonikus karo 
laivyną ir karalius Kons
tantinas į ten iškeliavęs.

Serbai su graikais nus
prendę laikyties draugiš
kumo ir bulgarus pamokin
ti

1
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g Žinios iš Lietuvos, f

VILNIAUS UNIVERSI
TETO REIKALAIS.

Iš Peterburgo pranešta, 
kad šiomis dienomis įvykęs 
čia vadinamosios Rusijos 
vakaru, draugijos posėdis, 
pavestas Vilniaus -univer
siteto reikalams apsvarsty
ti. Pirmininkavęs žinomas 
nacijonalistų atstovas Či- 
chačevas. Susirinkimas nu
taręs pradėti rupinties, kad 
Lietuvoje butų įsteigta 
augštoji mokykla. Statoma 
tiktai viena sąlyga, kad 
profesoriai butu skiriami 
jon vien rusai, pasižymėję 
savo konservativiniai-tau- 
tiniais jausmais, kad nuo to 
laiko, kaip Vilniaus uni
versiteto reikalus pradėju
si remti minėtoji rusų na
cionalistų draugija ir du
rnos nacionalistų dalįs ir 
tarp jų Zamislovskis (Vil
niaus rusų atstovas), švie
timo ministeris Kasso visai 
permainęs savo pažiūrą į 
Vilniaus universiteto stei
gimą. “Dien” sužinojęs, 
kad švietimo ministerija 
pasiryžusi paremti Vilniaus 
universiteto klausimą, jei
gu tik Minskas ir Vitebs
kas atsisakysią nuo savo 
sumanymų įsisteigti pas sa
ve augštąją mokyklą.

pp. Kolenda ir Gardino gub. 
p. Ptašinskis.

LIEPOJUS.
Balandžio 8 d. atplaukė 

iš Amerikos laivas “Bosi
ja”, ant kranto sugrįžo sa
vo tėviškėn daug išeivių 
Vakare, prieš išeisiant iš 
Liepojaus traukiniui 11 vai., 
stoties III klasės salėje bu
vo grūste prisigrūdusių i- 
šeivių. Pasak pačių grįštan- 
čiųjų, Liepoj un atvažiavę 
ligi 600 žmonių ir beveik vi
si-jie grįšta, pasinaudodami 
300 metų jubiliejiniu Ro
manovų giminės manifestu. 
Tarp glostančiųjų daugiau
sia buvo gudų, o po jų lie
tuvių ir kitų. Grištantieji 
daro nemalonų įspūdį; ap
sivilkę jie gana puikiai, bet. 
gi jų elgimasis prieštarau
ja paviršutinei išvaizdai. Jų 
dauguma girti šūkauja ir 
rėkauja, o kiti muštynes 
kelia. Keliais atvejais žan
darams teko malšinti triuk
šmadarius.

Taigi, matyt, musų išei
viai Amerikoje nesinaudo
ja josios apšvieta. Kokie 
išvažiuoja, tokie ir grįšta.'

Liepojaus lietuvis.

pasakojo laikraščio “Minsk. 
Golos” bendradarbiui, kad 
pastaruoju laiku Peterburge 
kilęs sumanymas įsteigti 
provincijoje septynius nau
jus medicinos fakultetus, 
tarp kitko, vieną kuriame 
nors Lietuvos, ar Gudijos 
mieste, būtent, Vilniuje, 
Minske ar Vitebske. Tam 
sumanymui prijaučiu taip 
Valst. Durnos, taip 
Tarybos nariai.

statyta Dagio vąrdu išleis
ta, o paties $ilQs. surašyta, 
skunda, lyg jai prieš Šilą 
parodęs ir gubernijinės ta
rybos narys, p.1' Steikevi- 
čius, pasak kurio, Šilą siu- 
lijęsi liudyti prieš p. Barš- 
čauskį.

valst.

Birštonas.
Sekdami kitus rusų 

lenkų laikraščius buvome 
padavę žinią, kad Birštone, 
Nemune, apvirto ir prigėrė 
27 žmonės. Dabar “K. L.”, 
kuris tą žinią ir buvo padė
jęs, praneša, jog Birštone 
joks plaustas neapvirtęs ir 
niekas nepaskendęs. Birš
tone nesą, net jokio plau
sto. Artimiausias plaustas 
esąs Priemuose, bet ir tenai 
jokios nelaimės neatsitikę.

ir

apy-

PILIES KALNAS.
Miesto taryba kitkart 

paskyrė šiek-tiek pinigų 
Pilies Kalno griuvėsiams 
apsaugoti, bet ligšiol dar
bų nepradėta dėlto, kad 
dar negauta būtinai reika
lingo ciesor. archaiologų ko
misijos sutikimo. - Šiomis 
dienomis viešėjo Vilniuje 
minėtosios komisijos .narys 
p. Romanovas, kuris griu
vėsių apsaugojimo sumany
mą pagyręs, P. Romanovo 
nuomone, reiktų dar 
naikinti ir šaudymą 
dvylikę iš anuotos nuo 
lies Kalno.

pa
per 
Pi-

LIETUVOS IŠEIVIAI A- 
ME RIKOJE.

Š. m. kovo m. atkeliavo 
Amerikon lietuvių 1,400, o 
iškeliavo iš Amerikos tuo- 
pat laiku 259. Kovo m. at
keliavo daugiau, negu va
sario m., 381 ypata.

Neįleista kovo m. 8 ypa
tų, vasario gi m. neįleista 
13 ypatų.

Nuo liepos m. 1912 m. li
gi kovo pabaigai Amerikon 
atkeliavo lietuvių išviso 
14.986, o iškeliavo 2,895. 
Šiemet Amerikoje pasidau
gino lietuvių 12,091 ypata. 
Taip žymiai padidėjo 
čius išeivių lietuvių 
kilusių j ii pavojų karo 
Europos valstijų.

SKUODAS.
2 Telšių apskr.

Šį pavasarį musų 
linkėję jau beveik mėnuo,
kaip pradėjo nepaprastai 
siausti liga taip vadin. 
“blusinės”, serga ir mirš
ta daugiausia vaikai 1 — 4 
metų, bet serga ir senesni; 
parapijoje, kur 6 — 7 tukst. 
žmonių gyvena, į savaitę 
numiršta 10 — 14 vaikų; 
tokio “blusinių” siautimo 
net

- DŪKŠTAS.
Ežer. ap.

Gegužės 13 d. išėmė iš 
Jkrasos svetimų pinigų 110 
rub. Veličkiukas, 19 metų 
vaikinas, Rimšės raštinės 
sargo sūnūs. Tie pinigai bu
vo siųsti iš Amerikos Dai
lidžių Kaperšai. 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. Nu
ėjęs krason antrą sykį su 
valsčiaus paliudijimu, Ke
perša pinigų negavo, nes 
buvo paimti Veličkaus. Po
licija greitai surado kalti
ninką, kuris iškarto neno
rėjo prisipažinti prie kai
čios, bet toliau prisipažino 
ir sugrąžino pinigų 108 r., 
kitus 2 rub. buvo paleidęs.

doti. Toliau, miestelyje sto
vi raštinė, trįs sankrovos, 
kurių viena kataliko, mo
nopolis ir dvi aludi.

Daugelis žmonių mėgsta 
gerai išsigerti. Valstiečių 
tarpe eina ginčas apie mo
kyklas — vieni nori jų, ki
ti spiriasi prieš tai.

Žemė nebloga, bet kadan
gi ūkininkai gyveno so
džiais ir žemė kas-kart da
linama mažesniais rėžiais, 
tai daug yra labai vargin
gų ūkininkų. Būtinai rei
kėtų eiti vienasėdžiais.

Tverečionis.

Mnsų bernaičiams ir mergaitėms.

skai- 
delei 
tarp

blusinių
ir senesnieji neatmena.

D. Treigys.

VILNIAUS PARODA.
Vilniuje rugsėjo mėn. š. 

IR rengiama smulkiosios 
šiaurės-vakarų krašto pra
meni jos paroda. Apie busi
mąja parodą žinias platin
ti ir raginti, joje dalyvauti, 
parodos komitetas išrinko 
tam tikrus agentus, kurie 
lankysis po visą tą kraštą 
birželio ir liepos m. Vil- 
hiau^gub. parodos agen
tais išrinkti pp. Račkevičius 
ir Okuličas; Kauno gub. pp. 
Pceulionis ir Okuličas; 
minsko gub. Račkevičius; 
Vitebsko ir Magilevo gub.

ŽEMĖ BRANGSTA.
Pasak valdžios surinktų 

žinių, pastaraisiais 25 m. 
Rusijos vidurinėse guber
nijose žemė pabrango 362%, 
juodžemio krašte 258%, 
šiaurės gubernijose 406% ir 
pieuose 568%.

Vietomis žemė vidutiniš
kai pabrangusi 12 syk.

VILNIAUS UNIVERSI 
TETTO REIKALAI.

Pagrįžusis iš Peterbur
go Minsko miesto pirmi
ninkas Chrzontovskis pa-

SVĖDASAI.
Kauno gub.

Svedasiškiai nusiminė 
sužinoję, kad dabartinis, 
žemiečių viršininkas V. 
Barščauckas perkeliamas 
kiton vieton. Pirmiau žem. 
virš, pas mus mainėsi kas 
metai. Šis išbuvo trejus su 
viršum metus. Ačiū jam 
turim paštą, telegrafą ir 
beveik visi svedasiškiai iš
siskirstė į vienasėdžius; 
kad butų dar bent metus 
pabuvęs ir mažiausieji kai
mai butų išsidaliję. Pakišo 
jam koją buvęs čia urėd- 
ninkas Šilo, sukurstęs vals
tiečius įskųsti ,p. Barščauc- 
ką, buk jis ant sueigos vy
rus mušęs, areštavęs ir gy
vuliais vadinęs. Vilniaus 
teismo rūmai, kuriuose ge
gužės 21 d. ta byla buvo 
svarstoma, išklaususi 15 
liudininkų, p. Barščauskio 
kaltės nerado ir pabaudė 
šiek-tiek už tai,, kad ant 
sueigos pasakęs į. vyrus: 
“aš su jumis apsieinu kaip 
žmogus, o jus su manimi 
kaip gyvuliai”. ..

Kad įskundęs p. Barš- 
Čauskį urėdninkas Šilą, pa
aiškėjo per pačią bylą pri-

PLUNGĖ.
Telšių apskr.

Praėjusį mėnesį kuni
gaikštienės Oginskienės 
dvaro sodne, prude, rado 
nužudytą, prigirdytą, mote
riškę. Gydytojai apžiūrėję 
pripažino, kad ji buvusi 
smaugta, muštą ir paskui 
gyva vandenin įmesta. Ne
laimingoji už poros dienų 
rengėsi eiti Amerikon. Po
licija ieško užmušėjų ir 
jau, sako, suradusi pėdsa- 
kins.

' Plungės lepšis.

įy > &>>•

Deganti dirbtuvės griuvėsiai po ekspliozijos Buffaloj, N, Y. 
.(Skaityk “Amerikos Žinios”^

PLUNGĖ
Telšių apskr.

Nuo gegužės 1 iki 20 d. 
per Plungę nuvarė į Tel
šius 135 išeivius iš Suvalkų, 
Vilniaus ir Kauno gub., 
kurie bėgo slapta Ameri
kon, bet buvo pasieny su
gauti. Plungiškių taip-pat 
daug eina Amerikon. Sun
ku pas mus jau ir besuras- 
sti gerą darbininką ir svei
ką vyrą. Kiekvieną savaitę 
iš musų parapijos išvažiuo
ja Amerikon po kelioliką 
žmonių. Važiūoja visomis 
šeimynomis su mažais vai
kais, užstatydami savo du
bas ir žemę. Jei taip bus 
toliau, netrukus pasiliks 
vieni tik seniai ir maži vai
kai.

Plungės lepšis.
“V.”

PILVIŠKIAI.
(Marijampolės apskr.).
28 d. gegužės atlydėjo į 

bažnyčią prigėrųsios mer
gaitės N. kųną5 Štai per 
Mišias vietos daktaras B., 
visai nesiklausęs, klebono, 
liepė vyrams išnešti kūną 
iš bažnyčioj, nes esą vy
riausybės rejkąįąujama iš
tirti mirtis — ar tikrai pri- 
gėrusi. Kam jis tai darė, tai 
mums nerūpėtų, tik mums 
nejauku, kad p. daktaras ar 
nemoka, ar nenori tinkamai 
šventos vietos gerbti...

J. S.

TVEREČIUS.
(Švenčionių apskr.).

Musų bažnyčia yra dide
lė, mūrinė, tiktai jau ap
leista; vargonininkas men
kas, neišmokin.

___ VILAIKIAI.
(Leipalingio par., Seinų ap

skr.).
Šis kaimas stovi nors 

nederlioje, bet gana pui
kioje vietoje. Iš dviejų ša
lių traukiasi didelis valsty
binis miškas, iš kitos gi — 
platus pabaliai su žaliu go
jumi. Čia-pat beveik po 
langais guli nemažas eže
ras. Pro kaimą plentas.

Nežiūrint į tai kad Vilai- 
kių žemė daug blogesnė už 
aplinkinių kaimų, ūkinin
kai gyvena gana gerai. Že
me jie neperdaug tesirūpi
na; naudojasi daugiausia 
mišku ir ežeru (čia netoli 
yra dar 3 ežerai). Žmonės 
papratę prie ežerų, gerai 
uždirba žuvimis.

Bet nelaime. Vilaikiečiai 
panašus į šikšnosparnius 
bei pelėdas — merkia akis 
prieš šviesą. Ir nors retkar
čiais jos badoma — dar gi
liau traukiasi, kad nė ma
žiausias spindulėlis negalė
tų įsiskverbti pro jų blak
stienas. Senesniems tai dar 
dovanotina, bet jaunimui 
— stačiai reikia būti lauki
niu, kad taip be jokio gero 
leisti brangii laiką ir kada 
ten-pat Leipalingio parapi
jos daug jaunimo bruzda, 
išsirašo laikraščių: (“Šalti
nį”, “Pavasarį”, “Aušrą’,, 
“Vienybę” ir k.), prisira- 
šinėja prie draugijų, ypač 
prie “Blaivybės”, Vilaikių 
jaunimas leidžia pinigus a- 
ludėse pas žydus. Liuoso- 
mis gi vakaro valandomis 
gatvėje, ar tai namie dau
giausia nepadoriai pliauš
kia. Pažymėtina, kad ir se
nesni, vietoj sudrausti, da
vinėja blogus pavyzdžius.

Paminėjęs vien bloga, nu
sidėčiau užtylėdamas gera. 
Taigi turiu pripažinti, kad 
iš 18 šeimynų atsiranda vos 
viena pavyzdinga, kurios 
galva yra jaunikaitis PI. 
Šoliunas. Jis nors vargin
gai gyvena, tečiau kas me
tai išsirašinėja “Šaltinį”. 
Jisai turi net savo mažą 
kningynėlį, kurį kas , metai 
po truputį padidina. Labai 
noriai dalina knygas savo 
kaimynų tarpe, ir pats 
šiaip-taip suspiezdamas 
jaunimą, mėgindavo šiai-tai 
skaityti, bet nekartą savo 
draugų pajuoktas už tai — 
turėjo liautis ir galutinai 
vilties nustoti jį pataisyti. 
Parapijinis knygynas tai
pogi turtingas, bet pas vi- 
laikiečius — nežinau ar at
silankė kokia knygutė, ne 
bent kad pražūti. Minėtasis 
jaunikaitis yra visiškai blai
vus, bet visuomet buna 
linksmas. Taigi Vilaikių 
jaunimas turi gerą pavjždį. 
Padėk Dieve tau, broleli, 
grumties su savo brolių 
tamsumu, o jums, Vilaikių 
jaunime, susiprasti ir sek
ti savo draugo pavyzdį, man 
gi neužilgo parašyti links
mesnių žinių apie Vilaikius.

Pr. Kvietkas.
“g.”choro gie-
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JONUKAS IR JO ŽĄSĮS. *— Ką tu man dar pax 
mokslus sakysi! — sušuko 
Jokūbas, » duok greičiau, 
o ne, tai. ..

Jonukas nieko neatsakė, 
nes žinojo, kad tylėjimas 
geriausias yra įrankis kvai
liems klausimams ir pradė
jo bėgti tolyn.

Žąsįs visos tuojaus pradė
jo gagenti ne savu balsu ir, 
puldamos ant Jokūbo, rė
kė: “Vagis! vagis”!

Įniršęs Jokūbas nebeži
nojo ką daryti ir pradėjo iš 
piktumo žąsis akmenimis 
blaškyti, taip, kad net kai- 
kurioms ir pataikė. Matyda
ma baltakaklė, kad Jokū
bas gali daug ko bloga joms 
padaryti ir atimti dar iš 
Jonuko rublį, sušuko į sa
vo drauges, tarytum saky
dama: “Sustokit! Ką jis 
čionai mumis akmenimis 
blaškys — pulkim ant jo 
visos”. Kaip tik tai pasakė 
tuojau visos žąsįs puolė ant 
Jokūbo ir pradėjo žnybti 
jam į kojas. Mato Jokūbas, 
kad nieko nebus, ir nudū
lino savais keliais.

Saulutė jau buvo visai 
ant miško, kada Jonukas 
rengėsi savo žąsis varyti 
namo. Parginęs tuojau už
darė jas kutėn ir pats po 
vakarienės nuėjo gultų į 
kūtę pas savo žąsis. Suvy
niojo savo rublį ii', indėjęs 
švarko kišenini, pakabino 
ant kuolelio, o pats tuojau 
atsigulė. Nuvargęs greitai 
užmigo. Laimė, kad Balta
kaklė neužmiršo šios die
nos atsitikimo ir, pasišau
kus visas drauges, tarė:

—Jonukas mus taip la
bai myli, todėl ir mums 
reikia jam kas gera pada
ryti, — turime saugoti jo 
rublį.

Baltakaktės sumanymui 
visos žąsįs pritarė ir apsi
ėmė nemiegoti. Bet Balt .- 
kakle vėl prabilo:

— Nereikia mums vi
soms nemiegoti. Musų yra 
septynios, tai vieną naktį 
viena saugosime, kitą —

Jonukas turėjo aštuone- 
ris metus ir ganė jau žąsis. 
Nebuvo jam sunku ganyti. 
Jonuko žąsįs klausė visame 
kame. Visų žąsų Jonukas 
labiausiai mylėjo Baltaka
ktę. Buvo tai žąsis di
delė, pilka, su baltu ka
klu ir labai išmintinga. Bū
davo, kai tik Jonukas Su
šukdavo, kad neitų į vasa
rojų, tai Baltakaktė tuo
jau stodavo ir sulaikydavo 
visas kitas.

Našlaitis buvo Jonukas: 
neturėjo nei tėvelio, nei mo
tutės. Dar mažą jį paėmė 
dėdė t sau, ir augino, kaip 
savą. Sukakus aštuouiems 
metams, Jonuką jau leido 
ganyti žąsų. Už gerą gany
mą dėdė Jonukui duodavo 
kas savaitė po 20 kap. Ir 
štai po penkių savaičių Jo
nukas jau turėjo didelį si
dabrinį blizgantį rublį. Bū
davo sėdi Jonukas lauke 
ant akmens ir rodo sa
vo Baltakaklei blizgantį 
rublį, o šita ištiesus savo il
gą baltą kaklą norėdavo a- 
timti iš Jonuko.

Staiga žąsis suklegėjo ir 
pradėjo bėgti visos pas Jo
nuką. Apsidairęs aplinkui, 
Jonukas pamatė einantį 
keliu šlubą Jokūbą. Buvo 
tai žmogus, kaip sako, il
garankis vagilius. Eidavo iš 
kaimo į kaimą ir vogdavo 
kas papuolė. Pamatė Jokū
bas, kad Jonukas turi ran
kose sidabrinį rublį, ėjo pa
mažu, kad Jonukas jo ne
pastebėtų.

— Nebijok, Jonuli, — 
meiliai pasakė Jokūbas. — 
Štai tau atnešiu medinį ar
kliuką pažaisti.

Nieko bloga nemanyda
mas, Jonukas sustojo, o jo 
Baltakaktė vis gagendama 
tarytum sakyte sakė: “Ser
gėkis blogo žmogaus”. Pri
ėjo Jokūbas prie Jonuko ir 
sako:

— Pažaisk, Jonuli, trupu
tį, aš paganysiu tau žąsis.

— Negaliu, — atsakė Jo
nukas. — Dėdė mane gali 
nubausti už negerą gany
mą.

Jokūbas sėdasi šalę Jo
nuko ir klausia toliau:

— Ką tu tenai rankoj lai
kai?

— Turiu rublį, kurį man 
dėdė davė už gerą ganymą, 
— atsakė Jonukas.

— Parodyk man, — tarė 
Jokūbas.

Jonukas parodė ištolo.
— Ką tu su juo dary

si? — vėl paklausė Jokū
bas.

— Nežinau, — atsakė Jo
nukas, — nieko dar apie 
tai nemaniau.

— Duok man, aš tau 
pirksiu naują kepurę, 
jau toji suplyšus.

— Nenoriu — atsakė 
nukas.

— Atnešiu saldainių.
— Nenoriu, nes - aš juos 

mažai mėgstu.
Užpyko Jokūbas, kad ne

gali niekaip vaiko apgauti. 
Norėjo pultis ir atimti iš 
rankų Jonuko rublį, bet pa
matė netoli ariantį žmogų 
ir pabijojo, kad Jonukas 
nešauktų pagelbos.

— Atiduok man tą rublį 
greičiau! — sušuko piktu 
balsu Jokūbas.

— Ne, neduosiu, — atsa
kė Jonukas. Netingėk dirb
ti, tai ir tu turėsi..

nu
neš

Jo-

kada 
sau miegojo 

atsikėlė, apsirengė 
Ėjo tiesiog pas u- 
Petrą, pas kurį 
buvo, nes žinojo,

saugosiu, — pasakė Balta
kaklė.

Visos žąsįs nuėjo gulti, 
o Baltakaklė priėjo prie du
rų, atsitūpė ir klauso, ar 
kas neateina.

Buvo vidurnaktis, 
visi ramiai 
Jokūbas 
ir išėjo, 
kininką 
Jonukas
kad Jonukas ir naktį su 
žąsimis miega. Buvo priė
jęs jau prie kūtės ir kaip 
tiktai norėjo ineiti, tuojau 
ištikima Baltakaklė pra- 
Išgirdę kitos žąsįs Balta- 
dėjo gagenti iš visos galės, 
kaklės gagenimą, ir jos vi
sos pradėjo balsu gagenti. 
Išgirdus kambaryje tarnai
tė Agota žąsų gagenimą pri
žadino šeimininką sakyda
ma, kad žąsįs kas vagia. 
Petras tuojau šoko iš lovos 
ir, sugriebęs nuo sienos 
šautuvą, pribėgo prie lan
go ir šovė du kartu į orą.

Nusigandęs Jokūbas kaip 
kulka pardūmė namo. Ne
nusisekė Jokubui vogimas, 
ir pasirįžo jis atkeršyti 
Jonukui ir jo žąsims. Iš
karto manė lauke kur pa
gauti Jontiką ir atimti ru
blį, bet puiki mintis tuo
jau jam į galvą atėjo. Ap
ieškojęs savo kišenius, ra
do 75 kap. ir sumanė ank-

(Seka ant 4-to pusi.).
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HIamerikqs žiniosĮ I j]
Didelė nelaimė.

Buffalo, N. Y. Dideliame 
svirne, Husted kompanijos, 
tikosi baisi ekspliozija. Svir
nas talpinęs javų 500.000 
bušelių. Nelaimė atsitiko 
jau temstant. Liko suardy
tas malūnas ir svirnas. Dir
bo apie 170 darbininkų. 
Spėjama, kad ekspliozijos 
priežastis buvo javų besitri- 
nime ir paskui inkaitę užsi
degę.. Tuoj po ekspliozijos 
griuvėsiai užsidegė. Penki 
ant vietos liko užmušta. Apie

Gyvatės ingelti mirė.
Grand Porks, N. D. Tarp 

dviejų vaikų motina rado 
lovoj ramiai begulinčią gy
vate. Ji žadino rytmetį vai
kus, bet atrado, kad jie jau 
negyvi. Vienam vaikui bu
vo 5 metai, kitam 7. Vaka
rykščiai motina lauke vėdi
no patalinę, tai mat gyva
tė tuomet ir įlindo į plunk
snas. Vakare vaikai sugulę 
guodėsi, kad juos kaž-kas 
gnaibo, bet tuoj sumigo. 
Mat užmigo ant amžių.

30nepergy vensią žaizdų. Len
gviau sužeistų apie 60. Eks
pliozijos smarkumas buvo 
pragariškas. Buvo girdimas 
už mylios aplinkui. Artimes
nių namų langai išpiškėjo. 
Vienas žmogus buvo nublok
štas ant 300 pėdų nuo svir
no. Kitas smogė į namus ant 
500 pėdų atstu nuo svirno.

Ekspliozija ištiko visai 
netikėtai. Po pirmo trenk
smo sekė antras dai’ smar
kesnis. Su antra ekspliozija 
apsireiškė ugnis. Iš visų 
miesto dalių sulėkė gaisri
ninkai. Nekurie žmonės bu
vo ant augštesniųjų lubų. 
Gaisrininkai puolė gelbėti 
juos. Nekurie buvo išimti 
baisiai apdegę. Kiti neišken- 
tėję ugnies šoko į gatvę; to
kiu budu daugelis baisiai 
susižeidė. Pro pat svirną ė- 
jo geležinkelis. Tuoj po pir
mos ekspliozijos buvo be
prisiartinąs pasažierių 
traukinis. Sargas tuoj pa
davė nelaimės signalą. 
Traukinis sustojo. Tuo tar
pu sekė antra ekspliozija. 
Vagonų langai išpiškėjo. 
Vienam pasažieriui stiklo 
šmotas drožė veidan ir 
skaudžiai sužeidė. Jei ne 
sargo apsukrumas, tai iš 
traukinio kaž-kas ar but li
kę. Netoliese stovėjo dvyli
ka vagonų su grūdais. Visi 
vagonai subyrėjo. Viskas, 
ką ugnis buvo apėmusi, su
degė. Kaip tik iš svirno lan
gų prasimušė liepsna, tuoj 
subėgo būriai moterių; bai
siame išgąstyj žvalgėsi sa
vo vyrų, bene pamatys gy
vą ar negyvą. Pinigiškai 
nuostolių busią virš $500. 
000.

: ’ Išsiplikino akis.
1 South Bend, Ind. Devy
nių metų vaikas nusipirko 
mažą šautuvą švęsti liepos 
4 dieną. Netikėtai pasidar- 
gino. Kitam vaikui teko šū
vis į akis ir nabagą ap j aki
no. Tai šiemet čia jau an
tras toks atsitikimas.

Nesuspėjo išpildyti.
Milwaukee, Wis. Nėkokis 

Kranoch, sugrįžęs iš kelio
nės po Suvienytas Valstijas 
ir Kanadą, rengėsi nužudy
ti septynis asmenis — savo 
pačią ir du vaiku, pačios bro
lį su jo pačia ir vaikais. 
Sukvietęs buvo juos vienan 
kambarin, bet policija laiku 
pribuvo ir suspėjo pagaišy- 
ti jo pieną. Suareštuotas 
žmogžudis papildė patžu- 
dystę.

Traukiniai susikūlė.
Clinton, Iowa. Susikūlė 

du prekių traukiniu. Septy
ni užmušti, vienas pavojin
gai sužeistas. Nukentėjusie
ji važiavę traukiniu, kaipo 
zuikiai. Iš traukinio tarnų 
niekas nenukentėjo. Abu 
garvežiu susidaužė. 28 va
gonai pavirto į skeveldas. 
Nei vienas “zuikių” nebu
vo pažintas. ,

augštumoj ir nabagas krito 
pžerąn. Narai lavonų dar 
neatradcT*^

Straikai. ^— 7
Cincinnati. Rubsiuviai ne

galėjo susitaikyti su darb
daviais. Vienu , balsu nuta- 
re straikuoti. Straikininkų 
bus apie 8.000. Rūpinamasi 
straiką vesti ramiai. Jau 
valanda kai ;čia straikuoja 
darbininkai ledo dirbtuvių. 
Straikuoja visi — prasti 
darbininkai, pečkuriai ir 
inžinieriai.

Ledai.
St. Louis, Mo. Buvo paki

lęs didis lietus su perkūni
ja. Paskui pradėjo kristi le
dai. Nekurios vietos tiesiog 
baltavo nuo ledų. Į kelis na
mus trenkė perkūnija.

Negrai galvažudžiai. ..
Dublin, Ga. Seną, 53 metų 

vertelgą, Hewell patiko ne
laimė. Galvažudžiai naktį 
pabarškino į jo duris. Su 
liktarna rankoj ir pačios ly
dimas šeimininkas atėjoprie 
durų. Pravėrus duris, galva
žudžiai abu primušė ir pasi
ėmę apie $1.000, pabėgo. 
Bet policijos šunes atrado 
galvažudžius. Daugybės 
žmonių buvo prisirinkę ir 
norėjo tuoj nulinčiuoti. Po
licija nugabeno juos į kitą 
miestą. Išviso piktadarių 
yra trįs.

Nelaimė su ekskursiantais.
Rochester, N. Y. Trauki

nis iš penkių vagonų, pilnas 
ekskursiantų, nešinosi į O- 
lean, Pa. Traukinis važiavo 
apie 40 mylių valandoj. 
Ties Sterling stotim netikė
tai atsikabino trįs vagonai 
ir pasileido ritinties nuo pi- 
limo. 50 liko sužeista. Ne- r. v' 3 
kurie pavojingai. Kaltė me
tama ant kompanijos. Špa- 
los buvusios sugedusios. Ad
vokatas, atbėgęs į nelaimės 
vietą, nebuvo prileistas.

Tuoj po nelaimės, ant 500 
jardų iš abiejų pusių vietos, 
kur nelaimė atsitiko, buvo 
išimtos špalos. Dabarties 
paskirta komisija dalykų 
ištirinėjimui.

Nelaimė vestuvėse.
Camdem, N. J. Vienuose 

namuose atsiliko vestuvės. 
Bet vos neužsibaigė laido
tuvėmis. 50 svečių buvo ap- 
sirgę. Apsirgo tuoj po pie
tų. Manoma, tai buvo nuo 
salotų, kurios buvo aplais
tytos nuodais kirminams iš
naikinti. Jaunavedis buvo 
sunkiau apsirgęs. Bet kaip 
jis, taip ir kiti pradėjo 
sveikti. Na, tai tie ilgai at- 
mįs vestuves.

Karščių pasekmės.
Minneapolis, Minn. Bir

želio 27 d. buvo dideli karš
čiai. Daug buvo apalpusių. 
Saulė užgavo 7. Visi turėjo 
but 1 i goninėn nu gabenti. 
Tikimasi, visi pagis.

Milwaukee, Wiš. Čia vie
ną saulė užgavo ir tuoj per
siskyrė su šiuo pasauliu. 
Apalpusių buvo virš 16. Ne- 
kufie pavojingame pade j i- i ■- ; ime.

St. Paul, Minh. Vienas 
buvo saulės užgautas ir mi
rė. Daug beeinančių gatve 
buvo apalpę:

Briedžių mėsa.
Tacoma. J. N. Conway iš

važiavo į Alaska tirinėti, ar 
nebūtų galima gabenti brie
džių ir kitų šiaurės gyvu
lių mėsą į Suvienytas Val
stijas. Alaskoj esą labai 
daug briedžių ir jie spar
čiai veisiasi. Sako, kad kaip 
tik geležinkeliai bus pasta
tyti, tai be didelių sunkeny
bių ir skaičių busią galima 
gabenti tų gyvulių mėsą 
šion šalin. Conway išvažia
vo, valdžiai jo paprašius. 
Jei tas bus galima išpildyti, 
tai mėsa truputį turės at
pigti.

Sumušė pačią del biblijos.
South Bend, Ind. Neko- 

kis Chas Duval vertė savo 
pačią skaityti su juo bibli
ją. Ta atsisakė. Už tai bu
vo skaudžiai sumušta. Mu
šeika suareštuotas. Mano
ma jis pamišęs del religijos. 
Tam tikra komisija tirinės 
jo proto stovį.

Pamišėlis pabėgo.
St. Louis. Ištruko iš prie

glaudos pamišėlis ir parbė
go namo, kurs buvo už 30 
mylių. Namie užpuolė ant 
pačios su peiliu ir kirvuku. 
Pavojingai sužeidęs moterį, 
išbėgo laukan ir smeigė pei
lį į save. f

Ekspliozija ant garlaivio.
New York. Smarki eks

pliozija ištiko ant garlaivio 
Mohawk, ant kurio buvo du 
šimtu tonų kerosino. Gar
laivis prigulėjo Standard 
Oil kompanijai. Garlaivis 
stovėjo ant įkaro, kuomet 
ekspliozija ištiko. Užmušta 
ant vietos penki, sužeista 
šeši. Ekspliodavus ištiko 
didis oro sujudimas, taip 
kad daug žmonių vandenin 
buvo išmesti. Buvo kilęs 
gaisras. Bet buvo užslopin
tas. Nelaimė ištikus per 
mašinisto pagelbininko ne
atsargumą.

Įbėgo i rėvą.
La Porte, Ind. Keturiese 

automobiliu važiavo iš Mi
chigan City į La Porte. Pa
vakariop jų automobilius į- 
lėkė į rėvą. Du ant vietos 
užmušta ir du sunkiai su
žeistu, vienas kurių urnai 
po nelaimės mirė.

Dadejo.
Salem, III. F. Sullens, 

kurs 15 metų mergaitę su
teršė, buvo nuteistas 15 me
tams kalėjimo. Paskui pri
sipažino, gal norėdamas pa
siteisinti, kad piktadarystę 
atlikęs gavęs $5. Po to pri
sipažinimo dadėta jam dar 
30 metų kalėjimo.

Persišoko.
New York. Plumberio pa

ti, Edna Wagner, norėjo, 
troško stoti garsia šokėja. 
Kartą šoko bė paliovos virš 
keturių valandų. Bet kaip

tik parėjo namo, apalpo ir 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

^Ekskursiantų nelaimė.
Cleveland, O. Parke už 

miesto būrys žmonių, apie 
100 asmenų laikė pikninką. 
Pakilo baisus griaustinis. 
Nutrenkė prezidentą White 
Sewing Machine kompani
jos Mansfield. Kitas asmuo 
skaudžiai sužeistas. Veik vi
si buvo pritrenkti, bet urnai 
atsipeikėjo.

Indomi skaitlinė.
St. Louis. Visų sektų baž

nyčiose buvo surinktas pa
rapijom} skaičius. Pasirodo, 
kad prie parapijų priguli 
76%. Turbut kitų tikybų 
tautos šioj šalyj labiau lai
kosi prie parapijų, negu A- 
merikos lietuviai.

Apkaityti.
Paterson, N. J. 16 vyrų 

ir 5 moteris, dalyvavusios 
straike, liko apkaltintos už 
neteisotą susirinkimą. Nu
teisti po 3 mėnesius kalėji
mo. Bet buvo pasakyta, kad 
nereiksią sėdėti, jei toliau 
užsilaikys ramiai. Apkalti
nama dar 57 asmenis už tą 
patį prasižengimą.

Perstaiga atsivėdino.
Grand Forks, N. D. 

Frank Cheney perkaitęs no
rėjo atsivėdinti. Inėjo į šal
dytuvą. Bet tai buvo per- 
staigi temperatūros permai
na. Persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Daktarai sako, kad 
jo galvoj kraujas sukrekėjo.

Išklausyta malda.
Paterson, N. J. P. K. 

Hicks buvo pametęs pačią. 
Guodėsi esąs nelaimingiau
sias vyras pasaulyj. Paskui 
nuėjęs į parako dirbtuvę, ti
kėdamosi, kad tiksis eks
pliozija ir užbaigs jo nelai
mingas dienas. Jo noras iš
sipildė. Keliatas mėnesių 
vėliau jis sužeistas liko nu
gabentas ligoninėn. Bekar- 
šėdamas užmiršo apie savo 
naminius nesmagumus ir 
panorėjo dar gyventi.

Straikas tęsiasi.
St. Louis. Telefonų mer

ginos tebestraikuoja. Aukos 
plaukia nuo pritarėjų. Pi- 
kietninkėms yra gerai ap
mokama. Nemano nusileis
ti. Moterįs yra kantrios, 
laukia pagerinimo, bet su- 
straikavusios kitą pusę Tsa- 
vo kantrybės parodo, būtent 
kantriai neša skurdą ir vi
sus nesmagumus straikuo- 
jant.

Milijonierius bėdoj.
New York. Arthur Hoe, 

kurs pavelde $34.000.000, 
pasijuto nesmagiame padė
jime. Mergina patraukė 
teisman už sulaužymą pri
žado vesti ją. Tą merginą 
jis “monkino” jau nuo 1910 
metų. Ir tik vėliau prisipa
žino, kad jis jau vedęs ir 
turi vaikų. Mergina užvedė 
dvi bylas. Vienoj reikalau
ja $150>.000, antroj $75.000.

Sionistų susivažiavimas.
Cincinnati. Žydai sionis

tai laikė savo susirinkimą. 
Buvo atvažiavę svarbiausie
ji veikėjai šioj šalyj. Iš at
skaitų pasirodo, kad orga
nizacija labai auga ir daug 
veikia.

Orlaivininkas žuvo.
Rochester, N. Y. Fred 

Gardiner nuskendo ežere 
Kouka. Jis atlėkęs buvo iš 
Portland, Me. Čia jo aero
planas apsivožė 150 pėdų 

virkščiai, būtent nori jis 
paMaustiį kuomet kongre
se bus kalbama apie imi
graciją, kiek iš Suvienytų 
Valstijų kas metai iškeliau
ja geistinų žmonių į kitas 
šalis. Ligšiol patirta, kad 
Suvienytos Valstijos su e- 
migracija netenka milijonų. 
Visi kalba ir didžiuojasi a- 
pįe uždarymą vartų Euro
pos ateiviams, bet nieko ne
pagalvoja, kiek kas metai 
amerikiečių su kapitalais 
išsikrausto antvisados į sve
timas šalis.

“Jau būti} laikas” — iš
sireiškė andai p. Clark — 
“idant į tą faktą butų at
kreipiama didesnė doma. 
Tuos, kurie šalį apleidžia, 
užvaduoja svetimi elemen
tai, kurie tik mokosi Ame
riką pažinti”.

Juk ne taip senai tik vie
nos savaitės bėgyj Kana- 
don iškeliavo 1.845 ameri
kiečių farmerių, kurie su 
savimi nusigabeno $500.- 
000. O kiek amerikiečių į 
kitas šalis iškeliauja?

Kongresas — p. Clarko 
nuomone ■— privalo sekan
čio j savo sesijoj tai ap
svarstyti ir tą dalyką vi
sapusiai apgalvoti.

Ištyrus viską, rasi, imi
gracijos šovinistams su
minkštės širdys.

PAGELBĖK IPSWICH 
STRAIKININKAMS!

Broliai ir draugai: —
Ar jus žinote, kad strai

kas Ipswich, Mass, jau de
vinta savaitė, kai eina del 
geresnės algos?

Ar jus žinote, kad tai tik 
pirmu kartu straikininkai 
atsišaukia pašelpos?

Ar jus žinote, kad birže
lio 10 d. mums ramiai pikie- 
taujant policija ir detekti- 
vai apdaužė ir šaudė į mus? 
Viena moterių ant vietos 
krito negyva, gavus polici- 
anto kulipką galvon. De
šimts lyrų ir moterių guli 
ligoninėse, gavę vėzdų ir ku- 
lipkų žaizdas.

Ar jus žinote, kad speci- 
aliams policiantams ir de- 

EMIGRACIJOS REIKA
LUOSE.

Prasidėjus Suvienytose 
Valstijose anfi-imigraciji- 
niam judėjimui, kongreso 
žemesniojo buto pirminin
kas Clark ėmė teirauties iš

Photos by American Press Association.

Čia matosi Gettysburg© apylinkės, kur ištiko garsus mušis civilės karo metu. Da
bar čia apvaikščiojama 50-ties metų to mūšio sukaktuvės.

tektivams buvo patarta “ką 
nors” pradėti, idant berei
kalingos policijos partrauk
ti į Ipswich?

Ar jus žinote, kad šios po
licijos surengtos riaušės bu
vo rengiamos dėlto, kad po
licija galėtu pasipinigauti?

Ar jus žinote, kad 39 vy
rų ir moterių buvo areštuo
ta ir apkaltinta už riaušes?

Ar jus žinote, kad užmu- 
šėjystės apkaltinimas buvo 
atmestas, kuomet apskri
čio advokatas Atwill pasa
kė teismo namuose, kad po- 
liciantas papildė piktada
rystę? Riaušių apkaltinimai 
dar tebesitęsia ir grasia ne- 
kuriems 5—10 metų kalėji
mo.

Ar jus žinote, kad laisvė 
kalbos, vieši susirinkimai ir 
viešas pikietavimas baisiai 
buvo persekiojamas Ip- 
swiche?

Ar jus žinote, kad teisė
jas Chas. Sayward išdavė 
nusprendimą, kad jokio ra
maus pikietavimo visai nė
ra?

Ar jus suprantate, kad 
tai bus baisus darbui smū
gis ii* bus kitų teisėjų pa
naudojama? Kuomet jus su- 
straikuosite, jums nebus 
teisės - ramiai atkalbinėti 
straiklaužius netraukti 
paskutinį kąsnį duonos iš 
jus pačių ir vaikų burnos.

Ar jus žinote, kad mes il
gus metus turėjome dirbti 
už $2—$6 savaitėje?

Ar jus žinote, kad jei jus 
nesuteiksite mums pašelpos, 
jus patys busite sulyginti 
su mumis?

Per straiko komitetą šau
kiamės jus pašelpos.

Aukas siųskit adresu:
Ipswich Defense League,

P. O. Box 282, 
Ipswich, Mass.

CHORVATŲ REIKALAI.

Balkanų valstybėlių lai
mėjimai sujudino ir Austro- 
Vengrijos slavins. Ypač 
Vengrijos slaviai — serbai 
ir chorvatai — liko daug 
drąsesni. Dabar madjarų 
vyriausybė susirupinus yra, 

j kad chorvatai nepareikalau 
tų sau lygių teisiu. Jau se
nai jie spirias madjarų kal
bai, kuri jiems spraudžia
ma viešose vyriausybės į- 
staigose. Paskutiniu metu 
chorvatai pareikalavo, kad 
Chorvati jos geležinkel i nose 
jų kalba butų privaloma, 
vadinasi, kad tarnai j r val
dininkai, žmonių šnekinami, 
chorvatiškai atsakinėtų, kad 
raštuose irgi butų vartoja
ma jų kalba. Madjarų vy
riausybė, žinoma, nenori 
sutikti.

Dabar, sako, jau truputį 
kitas vėjas papūtęs. Ven
grijos (madjarų) vyriausy
bė nutarusi pasikalbėti su 
chorvatų politikos partijų 
vadais ir susitaikinti, išra
dus kokį bent nuolaidų bū
dą.

Chorvatai, būdami serbų 
kaimynai, negeruoju su jais 
gyveną. Tais jų santikiais 
pasinaudos Vengrijos' vy
riausybė, ii* pasiremdama 
vienais, ar kitais, darys sa
vo politiką. Šiuo kartu ieš
kanti chorvatų simpatijos, 
nes serbai, kurių dalis turi 
atskirą valstybę, yra sti
presni, taigi ir pavojinges
ni madjarams. Bet ir dau
guma chorvatų nori atsiskir- . 
ti nuo Vengrijos ir likti 
savaranke šalis, kuri, kaip 
ir pati Vengrija, savitai 
valdytųsi ir butų unijoje su 
Austrija.

Tai supranta viešpatau
jančioji Vengrijos daugu
ma ir todėl rūpinasi kom
promiso kelio suieškoti. 
Tuo tikslu ji dabar ir krei
piasi į tas chorvatų parti
jas, kurios stato madjarams 
mažesnių reikalavimu. Del 
chorvatų sujudimo kuriam 
laikui yra paleistas Chor- 
vatijoš seimas ir sustab
dyta jos konstitucija.

Jei pasiseks derybos, jei 
Vengrijos vyriausybė ši-tą 
miestelės chorvatams ir šie 
pasitenkįs tuo mažmožių, 
tai vėl susirinks seimas.

Balkanų karas išeis ge- 
ran tokiuo budu ir Vengri
jos slavių tautoms, kurios 
nekariavo.
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^MOTERIŲ SKYRIUS. |
MOTERIŲ APŠVIETI- 
VLAS ŠIAURINĖJ AME

RIKOJ.

Moterių teisės ir mote- 
ų apšvieta Suvienytose 
alstijose stovi augščiau 
aip kitur. Historiniai šan
kiai nekliudė moterių pir- 
lyneigos. . Amerikiečių 
arbštumas nekentė, kad 
tote ris butų žemesniu sut
arimu. Jau nuo 19-to am- 
aus pradžios berniukai ir 
lergaitės mokyklose nioko
ti drauge. Taip mokykla 
ivino'.vienodas pažiūras ir 
lengvo išlygino moterių
• vyrų teisių nelygybes. Vi- 
lomeninis gyvenimas a- 
lerikiečių moterių nėra už
delstas^ įvairiuose nerei- 
alinguose “nepriderumo” 
itatuose. Jai toki pati tei
si kaip vyriškiui, pirm su
mažinti, jinai pirmutinė 
veikina susitikus, liuosai
• atvirai drįsta išreikšti 
ivo mintis ir sprendimus, 
iena gali pasirodyti viešo- 
3 vietose. Ir prie to-mo- 
3ris niekur nėra taip ger
iama, kaip Amerikoje. Mo- 
irims kokiame nors vieša- 
le susirinkime dalyvau- 
mt skaitoma neprideran- 
lu dalyku gert ir rūkyt.
Duoti visuotiną, apžvalgą 

pie moterių lavinimosi da
rką Amerikoje — gana 
liuku, nes kiekviena vaiš
iją turi savo skirtingus 
lenus. Kiekvienoj valsti- 
ij greta valstijos univer- 
itetų yra dar įvairios pri- 
atinės organizuotos, sulyg 
įkūrėjų pienų, mokslo į- 
taigos ir dažnai jos neturi 
ikios valdžios kontrolės, 
uvienytose Valstijose 19- 
8 metais buvo išviso 450 
ugštesnių mokyklų. Tarp 
į randas įstaigos, kurių 
eikšmė menka ir kurios 
agal teisybės galima pava- 
hiti diplomų fabrikais, bet 
ra ir tokių, kurios suteikia 
imtą moksle apšvietimą, 
kiekvienai augštai moky
tai yra savi kliubai ir į- 
;aigos ir baigusieji augštą 
tokyklą steigia savo rate
lis ir kliubus.
Visuotinoji apšvietimo 
sterna Amerikoje yra se- 
anti. Vaikas pradeda mo- 
inties nuo 6 metų. 4 me
ls jis praleidžia elementa- 
nėje mokykloje ir sekan- 
us 4 metus augštesnėje e- 
mentarinėje mokykloje, 
>-kos metų jis įstoja ko- 
ion pramonijos šakon, ar- 
i niokos 4 metus augštoje 
tokykloje. Čia mokos his- 
>rijos, literatūros, mate- 
atikos, latinų ir naujausių 
ilbų, gamtos mokslų ir tt. 
as užbaigia šią mokyklą, 
iii įstoti universitetan, 
rie įstojimo reikia išlal
ėti egzaminai. -Nekurie 
liversitetai priima geriau- 
us mokyklų kandidatus ir 
j egzaminų.
Universitetų vidurinis 
irėdymas — įvairus. Vie- 
is geriausių universitetų 
įaitosi — Columbia uni- 
Tsitetas mieste New Yor- 
j. Inkurtas 1753 m. ir 
me susispiečiusios geriau- 
is mokslo pajėgos. Stu
mtai turi didesnę laisvę 
ištrinkti mokslo dalykus, 
meri kiečių pedagogai ma- 
>, kad visi mokslai lavi- 
i protą. Per 4 metus stu
mtai mokos tų dalykų, 
>kius išpradžių pasirenka, 
ktai pabaigoje 4-tų me- 
jiems reikia prirodyt,

kad jie ištikro mokėsi tuos 
dalykus ir išpildė praktiš
kus darbus.

Universituiose skaitoma 
lekcijos iš filosofijos, histo- 
rijos, ekonomijos, matema
tikos, gamtos mokslų, nau
jų ir senų kalbų.

Priverstinais mokslo da
lykais del visų skaitosi: as
meninė ir visuomeninė hi
giena, biologija, bakteriolo
gija ir įstatymų žinojimas, 
vaikų higiena, šeimyna iš 
visuomeninio, juridinio ir 
ekonominio atžvilgio, poli- 
tikinė ekonomija ir preky
bos historija.

Augštesnioji moterių ap- 
švietą gyvuoja jau 80 me
tų ir per tą laiką pažengus 
milžino žingsnį pirmyn. 18- 
33 metais Oberlino institu
tas pirmasis prileido ir mo
teris kaipo klausytojas ir 
19-to amžiaus viduryje ki
tos augštesnės mokyklos 
suteikė moterims lygias tei
ses. Dabar visos augštes
nės mokyklos prieinamos 
moterims, išėmus augštes- 
nes mokyklas valstijose 
Florida, Georgia ir Virgi
nia.

321 universitetuose buvo 
65.667 studentai ir 33.198 
studentės. Specialėse mote- 
terių kolegijose buvo 19.550 
studenčių. Kai kuriuose u- 
niversitetuose moterių skai
tlius didesnis kaip vyrų.

Bendram mokymui mo
kyklose seiliaus buvo pri
duodama didele reikšmė. 
Tokiuo budu manoma buvo, 
kad galima susipažinti su 
įvairiais pobūdžiais, tai- 
kinties prie įvairių aplin
kybių. Gyvenime tikėtasi 
įnešt dauginus paprastumo 
ir draugiškumo, bereikalin
gą formališkumą manyta 
prašalinti. Bet pastarais 
metais pradeda kilti balsai 
prieš bendrą mokymą uni
versitetuose. Atsiliepiama, 
kad moterįs silpniau moki
nas ir greičiau nuilsta, ir 
todėl joms reikalinga su
rengti atskirias lekcijas. 
Ir nurodoma į tai, kad slap
ti meilės santikiai kenkia 
mokslo studijavimui.

Kadangi Amerikoje mo
terių apšvietimas plačiai iš
siskleidęs, taigi ir auklėji
me moterįs čia užima pir
mą vietą.

1908 m. mokyklose mokė
si 8.473.921 berniukai ir 8.- 
416.897 mergaitės. Mokyto
jų buvo: vyrų 104.414, mo
terių 376.902. Taipgi ir u- 
hiversitetuose moterįs uži
ma žymią vietą. Tais pa
čiais metais išviso 1.219 
moterių ėmė dalyvavimą 
universitetuose kaipo mok
slo išguldytoj os. Moksle 
moterįs užima žymią vietą. 
Galima butų sustatyt Sielą 
surašą darbų sociologijoje, 
kriminalogijoje ir histori- 
joje, kurių autoriais yra 
moterįs.

Patįs amerikiečiai yra 
praktiški veikėjai, kurie 
mažai žino apie literatūrą 
ir mokslą. Jei jus pas kurį 
amerikietį pasiteirausit a- 
pie minėtus mokytus, jis 
jums pasakys: “Ar žinot 
ką, aš tamstą supažindįšiu 
su mano žmona, jinai šiuos 
dalykus gerai išmano”. 
Vyriškis pabaigęs savo ap
švietimą, ' pasišvenčia pra
monijos gyvenimui ir sten
gias ingyti kapitalą. Mote
rįs gali ilgiau palikti mo
kykloje ir vėliau pereiti į 
gyvenimą.

Paskutiniais laikais ir 
moterįs gyvai dalyvauja 
pramonijoje ir socialiame 
gyvenime. Seniau moterių 
visas laikas praeidavo na
muose prie šeimiuinkyštčs. 
Dabartinėj! amerikietė vei
kia kitoniškai. Nuo ryto 
per telefoną jinai praneša 
prekėjams apie reikalingas 
prekes. Pietų metu eina į 
kokį susirinkimą, iš ten^^į, 
kliubą, kur svarsto klausi- 
!mą| apie namų sanitarinį 
sutvarkymą, paskui lanko 
koncertus. Vakare lanko 
teatrus. Pažįstami namuose 
nepriimami, su jais susitin
kama kliubuose, kurių A- 
merikoje labai daug.

, Moteris galima padalinti 
į ;Itris grupes: (1) kurios 
gyvena iš savo pajamų, (2) 
namų šeimininkės ir (3) 
turtingų luomų moterįs.

Prie pirmosios grupės 
prideri daugumas moterių, 
nes amerikietė nori būti 
savistovė. Joks darbas jos 
neatbaido. Tik kareiviuose, 
jurininkuose, konduktoriuo
se ir gaisrininkuose jos 
netarnauja;

Antroji grupė darbuojas 
kaipo namų šeimininkė, 
bet matydamos, lęad nėra 
patogu vienoms kovoti, su 
namų nekuriais rupesniais, 
jos inkurė kliubus, kurių 
tikslas — nares aprūpinti 
valgiais.

Trečioji grupė veikia kai
po socialės filantropės, ty. 
veikia kaipo labdarės: rū
pinas apie vaikų žaidynių 
piečius, sodnus, miestą ir 
tt. Todėl ir moterįs išren
kamos vietinėse miesto sa- 
vyvaldose.

Visa, ką amerikietė yra 
pasiekus, yra vieninteliai 
pasiekus per savo darbštu
mą. _ ..
'' Taigi matome, kad vi
suomenės naudai, šeimynos 
ir artimo labui moterims 
geriau sekas darbuoties, 
negu politikoje.

BRANGUMAS.

Kaipo argumentą prie
šai abelną besiguodimą ant 
brangumo paduoda angliš
ki laikraščiai faktą, koks 
atsitiko viename mažesnių 
miestelių. Šitai vienas če- 
kolados fabrikantas pas- 
skelbė, kad jis parduodąs 
čekoladą brangiausią visa
me sviete, nes už svarą i- 
mąs dolerį. Rodosi, kad to
kios rūšies paskelbimas tu
rėtų atstumti šalių čekola- 
dos mylėtojus. Bet viskas 
pasirodė priešingai. Čeko- 
lados po dolerį už svarą 
greitai išpirkta ir sumanus 
fabrikantas apturėjo iš to 
sau milžinišką pelną.

Tasai fabrikantas beabė- 
jonės buvo sumanus pir
klys, kadangi mokėjo pasi
naudoti žemais žmonių jau
smais. Betgi ar tasai fak
tas neliudija, kad šiomis 
dienomis brangumą neku
riais atžvilgiais taiso netik 
nesąžiningi spekuliantai, 
bet podraug ir patįs pirkė
jai, kurie nežinia kodėl sau 
reikalauja brangių prekių, 
sekdami ar tai madą, ar tai 
“pasirodymo” norą. '

— Atėjau žąsų pirkti — 
atsakė Jokūbas;

— Gerai, —-t tarė šeimi
ninkas, ir liepė’ Agotai iš
leisti žąsis. Jokūbas rinko- 
si-rinkosi ir afitgalo pasa
kė: r

— Šitą pilkį Sft baltu 
kaklu išsirinkau. Kiek no
rite už ją?” i.! f

— 90 kapeikų — tarė 
šeimininkas.

— 75 kap. duodu, — tarė 
Jokūbas, — daugiau ji ne
verta.

Sutiko šeimininkas ati
duoti jau ir už 75 kap. A- 
gota pradėjo gaudyti. Ma
tydama Baltakaktė, kad 
kas čionai jau ne taip, pra
dėjo bėgiodama gagenti 
keistu balsu. Užgirdęs Jo
nukas, kad jo žąsis kas 
vaiko, išbėgo pažiūrėti, ir 
matydamas, kad' Agota 
gaudo jo mylimą Baltaka- 
klę, pribėgęs pirmas pasi
gavo ją ir laiko.

—- Na, Jonuti, — tarė 
šeimininkas, — atiduok Jo
kūbui tą žąsį, jis-nori pirkti 
ją. a

— Kaip tai? .— klausė 
nustebęs Jonukas. — Dėde, 
nori parduoti mano mylimą 
žąsį?

— Taip, pardaviau, — 
atsakė šeimininkas,. Joku- 
bas davė 75 kap. — atiduok 
jam. ?<■

— Dėde, tai kam gi jam 
ta žąsis?

— .Valgyti, — piktu bal
su atsakė Jokūbas. — Rie
bi, jauna dar, bus geras 
kepsnys. Ir pradėjo skaity
ti pinigus.

Jonukas, matydamas, kad 
jau jo mylima Baltakaklė 
parduota, prispaudė ją pa
skutinį kartą - prie širdies, 
ir gailios ašaroš pabiro jam 
iš akių? Bet greitai pluki 
mintis strigo jam į galvą.

— Dėde, parduokite man 
— aš duosiu vieną rublį, 
juk, regis, daugiau, negu 
75 kapeikų, — tarė Jonu
kas.

— Ką, tu nori pirkti? — 
klausė nustebęs šeiminin
kas: Nemėtyk pinigų be 
reikalo. Dabar ar vėliau 
reikės visos parduoti.

Atiduokite man Bal
takaktę, — prašė Jonukas,
— aš daugiau duodu, negu 
Jokūbas.

— Parduok, dėde, Jonu
kui, j aigu jisai prašo, —ta- 
rė Agota, kuri labai mylė
jo Jonuką.

— Na tai imkis, Jonuti,
— tarė Petras, tu Jokūbai 
rinkis kitą.

— Nemanau aš kitos 
rinktis, jaigu man nedavė
te šitos žąsies, užpykęs Jo
kūbas nuėjo namo nieko 
nepešęs.

Nuo
mylėjo Jonuką taip, 
paskui jį visuomet vaikš
čiodavo. Ji buvo laimin
giausia už visas žąsis pa
saulyje.

to laiko Baltakaklė 
kad

i f Sakalas.
-J. - “Š”.

JONUKAS IR ŽĄSIS.

(Pabaiga nuo 2-ro pusi.).
sti rytą eiti pas Petrą ir 
nupirkti žąsį. Anksti rytą 
atsikėlęs, tuojau nuėjo pas 
Petrą. Pamatęs Petras 
taip anksti Jokūbą bevaik- 
ščiojantį po kiemą, sušuko:

— Tu, Jokūbai, ko taip 
anksti čionai vaikščioji?

LENKŲ VYSKUPAI PO
LITIKAI.
----T----v;

Galicija—autonomijos ša
lis, bet ligšiol valdžia len
kų šlėktos rankose. Milijo
nai rusinu valstiečių nepri
leidžianti į tą valdžią. Pas
kutiniais metais rusinu bū
tis lyg ir ėmė gerėti. Po il
gų vaidų buvo sutarta sei
mo rinkimų atmaina. Tuo 
sumanymu toįi-gražu dar 
nebuvo sulygintos rusinu 
teisės, bet vis dėlto jų daug 
daugiau galėjo patekti Sei
man, nei pirma.

Tam sumanymui paruošė 
kelią visos šalies demokra
tėjimas visų-pirma Austri
jos seimo rinkimų atmaina : 
visuotiniais balsavimais. Po 
tos atmainos ir lenkų at
stovų visuma liko demokra- 
tingesnė ir nebesipriešino 
taip smarkiai reikalavi
mams, keliamiems bendra
me valstybės seime.

Antra vertus, ir pati Au
strijos vyriausybė ėmė dau
giau mpinties rusinais, no
rėdama pasirodyti liberales
nė už Rusiją, kuri nepripa
žįstanti savo rusinu atskira 
tauta.

Bet Galicijos lenkų vys
kupai, kurie . veda šlėktos 
politiką, kaip žinoma, su
trukdė Galicijos seimo rin
kimų atmainą. Prieš mėne
sį jie paskelbė lenkų visuo
menei raštą, kuriame išrodi- 
nėja, jog esą pavojinga len
kams . įsileisti Seiman dau
giau rusinu. .

Dabar, paleidus seimą ir 
paskyrus naujus rinkimus, 
penki lenkų vyskupai vėl 
paleido panašų aplinkraštį, 
kuriuo ragina visuomenę 
nepasiduoti “žalčiams gun
dytojams”, tariant visuoti
nojo balsavimo rinkimų ša
lininkams.

Taigi dabar ruošiasi Gali
cijos seimo-rinkimuosna len
kų konservatyvai to aplin
kraščio nusitvėrę. Sako, ne
trukus ir rusinu unijotų 
dvasinė valdžia paskelb
sianti savo raštą, kur bus 
išrodinėjama, jogei tokia 
visuotinojo balsavimo rin
kimų tvarka yra teisinges
nė už senąją, kurią gina 
lenkų vyskupai.

.Teisme.
Teislys į liudininką: — 

Ar buvai kuomet nors bau
stas?

Liudininkas: — Prieš de
šimts metų už peržengimą 
įstatymo, nes maudžiaus už
gintoj vietoj.

Teislys: — O nuo to lai
ko?

Liudininkas: — Nuo to 
laiko jau daugiau nesimau
džiau.

F. Balkus
Drucziausias Liafuvys Risti ny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karezema 
ant kampo So. Halsted ir rML 
Canalport Avė. po nr. 2015 
Jeigu busi Chieagoj, nepa- 
inirszk užeit pas mane, nes y_/\3 
tuiiu visokiu gerymu su ku- 2-^ 
riais galiu užganedint ko z na. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai 

m miniu bi.imwiwhhiiii.ii i i m B

Sergančioms moterims.
Sesute —

A* esmių moterių, žinau kiek moteris 
turi iškertėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoli
mo arba attrukimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo , išsi* 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

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

Mrs A. S. Hon, 
South Bend, Ind. Box L. I.
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Juozapą Ridiką į
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel- ' i
ka, kvepenti Havanos Oi- «
garai. Turiu didClg salg J
del mitingi], veselijiį ir tt.

TELEPHONE YARDS 2718 ! i

lel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

Ar Skitai Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur lą gauti?

“LIETO V A”
Eina |aii 2'1 metus Chicago, Illinois- kas 
Pėtnyčia Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svhto.o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raityk adresu:

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

X Telefonas Yards X533 į
DR. J. KŪLIS *

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Hoisted St, Chicago, Illinois. * 
yį PRIĖMIMO VALANDOS: *

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8va’:.

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

The J. Ilgaudas Novelty'Co.
1841 So. Halsted St Dept 1 Chisago, III-

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

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

JUOZAS J. SZLIKAS,
> (MAGIKAS)
3250 Union Ava., CHICAGO, ILL

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėj linas tarp Kussi- 

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

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSE — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos | 
LIHFOjų.

$31 — 3 klasa — $33
■ $45 — 2 klasa — $50

$65 — 1 klasa — $75
Plaukia kas antra subata.

Del tolesnių žinių kreipkis.
X. E. JOHNSON and CO., General

Pass. .Agent.
27 Broadway, New York.

A. E. JOHNSON & CO., 
156 West' Kinzie St, Chicago, HL

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

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

Užsieniuose metams S3, pusei metų 41.60 

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 
kuo veikiausiai.

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

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
|Fountain) pluksnoš!

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

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

32*75Kaina

Siunčiant pinigus adresuokite:

Jonas M. Tananevičia

Į r FULLY

3249 So. Morgan Si. CHICAGO, ILL.
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| Iš Lietuviškų Dirvų. |

Ladd, III.
Pirmiausiai turiu atitai

syti “Lietuvos” korespon
dento klaidą. Minėto laikra
ščio No. 25 koresp. K. Stan- 
leris rašo, kad čia birželio
10 d. traukinys suvažinėjęs 
lietuvį Kazimierą Paraš
ką, kurs paeinąs iš Kauno 
g., Šiaulių p. Ištikro nelai
mė patiko Joną Rutkauską. 
Jis paėjo iš Suvalkų g., 
Marijampolės p. Nelaimė 
atsitiko birželio 11 d. 6 v. 
v. Dabar žmonės aną kore
spondenciją skaitę sako, 
kad jos rašėjas sužinojęs, 
kad nelaimė atsitiks už 
dienos, tik nežinojo, ką tą 
nelaimė patiks. Tiek to.

Dabar apie kitą dalyką. 
Birželio 23 d. čia atsibuvo 
dvejos vestuvės. Pranas 
Norvilą susižiedavo su p-le 
Damicele Navickiute ii’ Mi
kolas Brusokas ■ su p-le 
Marijona Petraite. Abi po- 
ri ėmė šliubą pas airių ku
nigą Ladde, nors netoliese 
yra lietuvis kunigas. Jauna
vedžiai buvo priversti 
kreiptinas svetimtautį. Mat 
lietuvis kunigas pareikala
vo nesvietiškai brangiai už 
šliubą — net $25. Jaunave
džiai būdami juodadarbiai 
žmoneliai nenorėjo tiek mo
kėti. Kreipėsi pas svetim
tautį. Tas, žinoma, prižadė
jo atlikti pigiau. Dagirdęs 
lietuvis kun. apie tai, kėsi
nosi pakenkti. Bet. nieko 
nepešė. Lietuviai griežtai 
pasakė, kad už šliubą $25 
nemokės, o jei negaus pi
giau, tai eis į teismo namus 
ir pas teisėją ims prisiegą. 
Airių kun., norėdamas už
dirbti $10 nuo lietuvių, pra
šė vyskupo daleidimo duo
ti šliubą lietuviams. Vysku
pas suteikė daleidimą. Iš
girdęs apie tai lietuvių kun. 
žadėjo duoti šliubą be at
lyginimo. Bet lietuviai jau. 
nepaisė, ką jis žadėjo. Tur
būt jokie kunigai neskriau- 
dia, taip žmonių. Tuomi jie 
atstumia žmones nuo baž
nyčios. Tai-gi minėtosios 
poros ėmė šliubą pas sve
timtautį. Vestuvės atsibu
vo pusėtinai gražiai. Buvo 
ir įsigėrusių, bet apsiėjo ra
miai. Laikui bėgant gal 
žmonės ir išmoks apsieiti 
be svaiginančių gėrimų ve
stuvėse. Jaunavedžiams- 
linkima meilingo sugyveni
mo.

Kuku.

nūs. Šioj šalyj augantieji 
vaikai yra dykus. Moky
kloj juos reikia gerai pri
tverti, kad kas iš jų išeitų. 
O čia kaip sykis gabių au
klėtojų kiekvienas mokinio 
žingsnis yra tėmijamas. 
Todėl galima tikėtis, kad 
nukrypęs iš vėžių vaikas 
bus atitaisytas. Visos ap
linkybės čia yra patogios 
mokinimuisi. Oras geras, 
užlaikymas puikus, moky
tojai augšto mokslo.

Kiškis.

Dorrisville, III.
Nesenai pralėkė pro čia 

garnys. Aplankė Aleksan
dro Keršiaus šeimyną ir 
paliko gražią dukrelę. Krik
štatėviai buvo P. Bartke- 
vičia ir M. Dambrauskiutė. 
Naujai dukrelei vardas 
duotas Genavaitė. Pasilink
sminimas buvo nepaprastai 
gražus. Suėję buvo gero 
velijanti blaivus žmoneliai. 
Gražiai palinksmino kurna 
savo dainelėmis. Visi buvo 
užganėdyti. Tegu Amžina
sis užlaiko patogią dukre
lę tėvams ant džiaugsmo.

Skaistoji.

Mashawaka, Ind.
Jau nuo senai skaitau 

“Kataliką”, bet nei karto 
nemačiau žinutės iš šio 
miestelio. Mus miestelis 
stovi ant Indiana upes 
kranto. Lietuvių nedaug 
tėra. Tik 2 šeimyni ii’ apie 
desėtkas pavienų asmenų. 
Pavienieji lietuviai, žinoma, 
nesutelpa visi pas lietuviš
kas šeimynas. Todėl neku- 
rie gyvena pas lenkus. Iš 
laikraščių čia pareina “Ka
talikas” “Draugas” ir “Lai
svė.” Darbai čia eina pusė
tinai. Uždirbama nuo $1.- 
65 ir augščiau. Draugijų, ži
noma, čia nėra — permažai 
tam žmonių.

Tikras lietuvis.

Wilkes Barre, Pa.
Birželio 16 d. kasykloj 

patiko nelaimė vieną lietu
vį. Nulaužė koją Kazimie
rui Liegiui. Visas nukan- 
kytas bėduolis guli ligoni
nėj. Negali šnekėti. Nelai
mingasis turi apie 50 metų. 
Todėl jo padėjimas baisus.

Tabokos nekenčiąs.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Peru, III.
St. Bede College,

Seredoj, birželio 17 d., šio
je kolegijoje užsibaigė mok
slo metai. Tą dieną buvo 
užbaigusiems diplomų išda
linimas ir dovanų moksle 
atsižymėjusiems. Geriau 
siems buvo duodami aukso 
medaliai. Kitiems-gi buvo 
duodamos dovanoms knin- 
gos. Šią kolegiją lankė 8 
lietuviai — 5 klasiškame 
skyriuj ir 3 komercijos 
skyriuj. Visi lietuviai taip
gi gavo dovanas. Čia gy
vuoja' L. R. K. M. S. 3 
kuopa. Turėjome per visą 
metą lietuvių kalbos kle- 
sas. Ant kiek mums lai
kas leido rūpinomės pra
mokti lietuvių rašybos. 
Kolegijos perdėtiniai yra 
mums labai prielankus. 
Mus nuomone, čia lietu
viams patogi vieta mokini
muisi. Ypač turėtų šią į- 
staigą turėti omenyj tėvai, 
kurie augina šioj šalyj su-

M. T. Chicago, Ill. Žinu
tės apie Urboną nedėsime. 
Nedavėte savo pilno vardo, 
pavardės ir adreso. Prieg- 
tam Tamsta nesvarbius 
dalykus išdėstėte apie jį.

• •
Nepasirašiusiam, Glas

tonbury, Conn. Prisiuntėte 
menkos svarbos raštelius. 
Nei adreso, nei vardo nę- 
padėjote. Netilps.

NAUJOJI TURKIJOS 
ROLĖ.

- Gegužės 17 diena — di
džiausios nelaimės diena 
Turkijai. Taip praminė jau 
taikos protokolo pasirašy
mo dieną turkų laikraščiai, 
ir taip yra ištikrųjų. Lon
dono taikos protokolu Tur
kija atsisakė nuo visų že
mių, kurias nukariavo sau 
Balkanų tautos. - Tai reiš
kia, iš didžiųjų Makedoni
jos, Tracijos, Sandžako E- 
piro, Albanijos plotų Tur-

kijai- patiko Europoje vos 
12 tūkstančių kilometrų 
skiautelis pas Dardanelius. 
Iš visos turkiu galybės Eu
ropoje tiek jiems, gali sa
kyt, ii’ tepaliko, kiek yra 
Konstantinopolio sostinės. 
•Turkija, kaipo pusaulio 
valstybė, tiek dabar tes
vers, kiek sveria pati sa
vaime Turkijos Azija. Azi
ja — tai vienintelis nuo 
šiol busimosios turkų ga
lybės branduolys ir jos pa
matas, jei Turkija išviso 
gali dar būti nors šiėk-tiek 
galinga.

Ištikrųjų tai Azija ir vi
suomet buvo, bent privalė
jo būti, turklį valstybės 
branduoliu ir pamatu. A- 
zija juk tikroji turkų tėvy
nė, čia išsivystė turkų-os- 
manų galybė ir iš čia, per
simetę anon Dardanelių są
siaurio pusėn — Europon, 
jie mokėjo kitkart paverg
ti sau senąją Bizantijos 
imperiją ir serbų bei bul
garų valstybes. Bet užavė- 
ti nauja, gana lengvai Bal
kanuose jiems tekusią, ro
le: būti pavergtųjų krikš
čionių tautų valdovais — 
turkai visai užsimiršo savo 
gimtinįjį lizdą. Besirūpin
dami kovomis su pietų sla- 
viais, paskui lenkais ir U- 
krainos kazokais, o vėliau
siai su rusais. Turkijos val
dovai visai nesirūpino sa
vo senąja tėvyne. Nuo 1360 
metų, kuomet sultanas Mu- 
radas 1-sai, paėmęs Adria- 
nopolį, paskelbė jį savąja 
sostine, ištisus 552 metų 
sauvaliavo turkai nelaimin
guose Balkanuose, kiek tik
tai norėdami, bet savo vidu
jine galybe — valstybės 
tvarka nė maž, gali sakyt, 
nesirūpino. Gavę pilną val
džią ir liuosybę išdykauti 
ant krikščionies vergo są
žinės, turto ir gyvasties, 
turkai tuo vienu ir pasiten
kino. Užsirioglinę su ran
komis ir kojomis ant vargo 
slavio plačios nugaros, tur
kai prisistatė sau ant jos 
dideliausios, kaip jiems ro
dėsi, galybės rūmų — ne
pastebėję ar nesupratę, jog 
svetima nugara, kad. tai ir 
nusilenkusiojo vergo nuga
ra butų, labai • nepastovus 
ir netikras bent kieno galy
bes pamatas, nes ir vergo 
sprandas gali kartais išsi
tiesti ir tuomet vienam a- 
kimirksny į nieką pavirsti 
gali ilgiausiųjų amžių dar
bas.

Ėjo taip amžiai po amžių 
Turkams-valdovams b ėgte 
bėgo, slaviam^-vergams 
slinkte slinko. Galų 'gale 
betgi ir vieniems ir antriems 
susilygino. Sunkiausia pa
sauly turkų jungo pries
pauda negalėjo nesukelti 
engiamųjų širdyse tokios 
pat baisiausios pasaulyje 
savo engėjų neapykantos, 
ypač širdyse tų, kurie jau 
turėjo savo sapnus apie 
laisvę. Mainėsi gyvenimo 
ratas ir gretimose šalyse. 
Vieton kad ir drąsių, h d 
silpnų ir iškrikusių kaimy
nų (vengrų, lenkų, ukrai- 
nų) atsirado Turkijai sti
prių, galingų kaimynų. Tau
tų gyvenime pamažėle, bet 
nesustojamai vyko didžios 
permainos.

Atėjo laikas, kada kar
das, buvusis piima vienin
teliu ir stipriausiu galybės 
pamatų, priverstas liko da- 
linties galybe, o dažn'ai net 
ir visai pirmenybę užleisti 
kitai, naujai galybei —- pi 
nigui, ekonominiam valsty
bių stiprumui. O ir pati 
kardo galybė kitais pama
tais remtis pradėjo. Asme

ninė senovės kareivio jė- 
ga-narsumas turėjo užleis
ti pirmąją vifetą karo mok
slui, technikai, mitrumui. 
Visas tas permainas pada
rė galingoji Europos krik
ščionių kultuya tuo metu, 
kai turkų barbarai, apju
kinti savo pirmųjų vadų 
galybe, savo hąrėmuose sal
džiai apie ją svajojo. Pa
galbaus atėjo toks laikas, 
kada Turkija lioroms- ne- 
noroms priversta buvo, kaip 
ir visos kitos, nesugebėju
sios pirmosna vietosna iš
kilti, valstybės — talkin- 
ties tvarkyti ne tik savo už
sieninius, bet ir vidurinius 
santykius pagal svetimos 
politikos ir nurodymų, su
tarti su vadinamuoju di
džiųjų valstybių koncertų, 
tariant, viena ausim klau
syti trijulės sąjungos nuro
dymų, antra —■- trijulės 
sandoros.

Tuo tarpu vergų-slavių 
sieloj o prinoko-prisirpo iš 
nuoskaudų sėklos išdygusis 
neapykantos vaisius. Ver
gas ėmė tiesti savo sulenk
tąjį sprandą ir — ėmė truk
ti visomis siūlėmis ant jo 
nugaros pastatytos turkų 
galybės rūmas. Paskelbtas 
pernai Turkijai karas buvo 
jos viešpatavimo pabaigos 
pradžia, o gegužės 17 (30) 
dienos Londono konferenci
jos protokolas — galutinoji 
pabaiga to amžių proceso, 
kuris vadinasi pavergtųjų 
tautų atginimu, to proceso, 
kuriam subręsti reikėjo net 
500 metų. Slavis-vergas vėl 
nebe vergas, bet savo se
nosios tėviškės šeimininkas, 
o turkas-engėjas, prieš 500 
metų pavergusia laisvąsias 
Europos tautas ir ant jų 
laisves kapo piasistačiusis 
sau galybės ramus, vėl iš
guitas ten, iš kur anuomet 
toks žiaurus atėjo — Azi- 
jon.

Turkų tautos drama, be 
abejo, didelė. Ir visai su
prantamas turkų patriotų 
skausmas del netekusios ga
lybės. Betgi nuh išliuosuo- 
tųjų tautų ir jos išliuosavu- 
siųjų brolių pavergimas a- 
nuomet, prieš 500 metų, bu
vo daug baisesnė drama, bu
vo tai baisiausioji tragedi
ja, nes tai buvo lygu mir
čiai. Šis gi karas Turkijai 
smūgis, tiesa, begalinis, bet
gi nemirtinas. Tikriau sa
kant, nors ir gali būti mir
tinas, betgi pats savaime, 
nėra dar toks. Turkijai dar 
palieka jos didžioji dalis — 
plotai Azijoje, palieka pats 
jos kamėnas. Tų 12-kos tūk
stančių kilometrų, kurie 
paliko turkams Europoje, 
Konstantinopolis, nors tai 
ir dar geras, gardus kąs
nis, nėra ko skaityti, nes 
turkai, nebtekę dabar trijų 
ketvirtdalių, savo Europos 
žemių, vargiai ir čia ilgiau 
beišsilaikysią. Matyt, histo- 
rijos leihta turkų valdžiai 
galutiniai išnykti Europoje 
ir ilgainiu tas pats rytoj 
ištiks ii’ Konstantinopolį, 
koks vakar ištiko antrąją 
jų sostinę —1 kdrtanopolį. 
Bet gi ir tai hebiAų dar 
mirtinas smūgis Turkijos 
valstybei. u

Anatolija, Sirija, Arabi
ja, Mesopotamia, Armėni
ja — žodžiu sakant, visa 
vadinamoji Mažoji Azija 
tebėra dar turkų lankose. 
Gerai čia susitvarkius, Tur
kija, kad ir butų jau vien 
Azijos valstybė, kad ir ne
begalėtų jau girties tais ke
liais milijonais slavių ir 
graikų valdinių, galėtų bū
ti, betgi nemenka valstybė: 
jei negalinga politikos žvil

gsniu, taip bent turtinga. 
Nes Mažoji Azija tai vie
nas iš turtingiausiųjų pa
saulio kraštų: ne veltui Eu
frato apylinkėje* spėjama 
buvusi Rojaus vieta.

Tiesa, Mažoji Azija taip- 
pat nėra perdėm turkų tau
tos žemė. Gali sakyt, jog 
tik viena Anatolijos pro
vincija tėra tikra ir ištiki
ma turkų, kaipo tautos ir 
kaipo valstybės pamatas; 
gal but, dar Sirija, nors ir 
ši pradeda jau neberimti ir 
reikalauti sau savyvaldos. 
Arabija, nežiūrint į tai, kad 
arabai — didžiausi turkų 
sultano kalifato (dvasinės 
valdžios) šalininkai ir uo
liausi islamo išpažintojai, 
tečiau jau gana senai nori 
atsiskirti ir beveik nuolat 
kelia maištus. Armėnija — 
pats nelaimingas ir labiau
siai svetimas turkams Ma- 
žo'sios Azijos kraštas; be to, 
Armėnija susisiekia su Už- 
kaukazio Rusija, kuri vis 
balsiau išreiškia savo no
rą padaryti čia savąją tvar
ką. Betgi pravedus Turkijai 
tinkamas visur reformas, 
davus atskiriems kraštams 
savyvaldas, liovusis perse
kiojus armėnus — Turkijos 
valdžia galėtų dar Mažoje 
Azijoje rimtai sutvirtėti ir 
sujungti visus tuos kraštus 
vienon stiprion ir tvirton 
valstybėn. Galėtų, bet... čia 
slepiasi kita turkų valsty
bės nelaimė. Nesirupin da
rni, gali sakyti, ligšiol Ma
žąja Azija, nemokėdami iš
naudoti jos prigimtųjų tur
tų savo galybei, turkai ne
jučiomis užleido čia pirmą-1

f Skausmas pilvo
nekartą stojasi del tankaus ištuštėjimo 
vidurių. Jeigu turi minkštus (valnus) vi
durius, labai lengvai gali gauti skausmą. 
Pasiek pačią ligos priežastį. Siek kad 
tuštėjimas grobų butų atgal vienokiu 
padek galą skausmams. VARTOK

©©

to

š- 
ir

Severas Vaistus 
Nuo Viduriavimo 
(Severn’s Diarrhoea Remedy)

Jie yra labai patariami, kaipo vaistas 
prieš cholerą, skausmą pilvo, vasarines 
ligas, uždegimą grobų ir t. t.

KAINA 2oC ir 50c.

to

W. F. Severą Co. CED^rs
sias vietas kitiems, kurie ne 
kardu, bet savo pramone ir 
kapitalais beveik jau pasi
vergė sau tas turtingąsias 
šalis, bent visus svarbiuo
sius punktus. Visas tragiz
mas tame, kad nūnai, kuo
met Turkija sugrįžta vėl sa
vo senoj on tėvynėn — Ma- 
žojon Azijon, toji jau be
veik pavergta ekonomiškai 
didžiųjų Europos valstybių, 
Anglija, Vokietija ir Pran
cūzija, vyriausiai pirmi dvi 
valstybi taip jau tvirtai čia 
įsisėdėjo, kad ištikrųjų tai 
Turkijai reikės dabar ben
drai su jomis daly ties savo 
valdžia, Maža to, paragavu
sios tokio gardaus * kąsnio,

kaip Bagdanas, Koveitas, 
Aleksandreta, tos valstybės 
jau nepasitenkįs tuo, ką 
ligišiol čia ramiu budu nu
sikaldavo, bet tvirtu žings
niu žengs vis toliau ir to
liau. Kokiais keliais ir bu
dais eina tasai ramusis Ma
žosios Azijos pavergimas — 
pakalbėsime kitų kartu.

“V.”

Saliune. *
‘ •— Ką tamst amanai, bus 

karas ar ne?
— Kiek laiko pas tamstą ?
— Dvylikta, pusiaunak

tis.
— Oi tai bus karas, kuo

met sugrįšiu namo.

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menkąsumą 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
kantiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO. ILL.
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LIEPOS, 1913 m.
3. K. Anatolijaus '
4. P. t Juozapo, Kalasanto
5. S. Antano Zakarijos
6. N. 8 po Sekm. S. J. Kr. Liuc.
7. P. Ciriliaus ir Metodijaus
8. U. Elzbietos kar.
9. S. Veronikos, Zenono

| Patemijimaį4
Šiemet lietuvių, spaudos 

parodos Vilniuj nebusią. 
Tame reikale Mokslo Drau
gijos komitetas štai ką pra
neša:

“Per pernai metą visuo
tinį Mokslo Draugijos su
sirinkimą buvo nutarta šį
met birželio menesį intai- 
syti Vilniuje lietuvių spau- 
ios parodą, pradėjus nuo 
1904 m. Draugijos komite
tas šiemetai daug rūpinosi 
[vykinti tą Draugijos susi
rinkimo nutarimą. Per lai
kraščius ir atskiriais atsi
šaukimais į laikraščių re
dakcijas, kningą, autorius, 
spaustuvininku^, idtaugijų 
pirmininkus ir k. kvietė, 
kas tik gali, padėti tos pa
rodos taisyti. Daug atsilie
pė, bet dar daugiau Lietu
vos inteligentą komiteto 
prašymą, rodos, negirdomis 
nuleido. Komitetui todėl lig- 
šiol nepasisekė pilnai visą 
nuo 1904 m. pasirodžiusią 
spauzdinią surinkti: apie 
1090 įvairią kningą ir bro
šiūrą dar trūksta, 46 ėju
sią ir einančią laikraščių, 
ypač Amerikoje, gauti be
buvo galima. Kiti laikraš
čiai, kurią turi M. Drau
gija, yra nepilni, ir nors 
pastaruoju laiku buvo iš
siųsta apie 30 pakvietimą 
redakcijoms, kad papildy
tą trukstančius numerius, 
bet ir to ligšiol nepavyko 
sulaukti.

Del tą priežasčių M. 
Draugijos komitetas buvo 
priverstas savo posėdyje 
gegužės 18 d. pilnesnį lie
tuvių spaudos parodos įren
gimą atidėti kitiems me
tams, kada, dešimčiai spau
dos atgavimo metą suka
kus, rasit, galima bus pa
rodyti visos lietuvių tau
tos darbą švietimo srityje 
tuo pirmuoju dešimties me
tą spaudos gyvavimo laiko
tarpiu.* '

Drauge su šiuo praneši
mu Draugijos komitetas 
kreipiasi dar kartą i visus 
tuos inteligentus, kuriems 
rupi spaudos įrengimas, 
prašydamas padėti komi
tetui pasiekti to tikslo”.*

Brooklyne, N. Y., S. L. 
R. K. A. seimo metu atlai
kius savo metinį suvažiavi
mą ir Vargonininką Sąjun
ga. Iš raportą paaiškėjo, 
kad. Varg. Sąjunga perei
tais metais turėjus inplau- 
ką $207.43. Atėmus išlai
das Sąjungos išde paliko’ 
$181.78. Į Sąjungą priguli 
43 vargonininkai. Ateinan
čiais metais suvažiavimas 
nutarta laikyti Waterbury, 
Conn., sykiu su S. L. R. K. 
A. seimu. Nutarta, idant 
vargonininkai nesiveržtą į 
delegatus S. L. R. K. A. 
sėiman, kadangi ligšiol taip 
daryta ir iš to išeidavo sei
muose daug nesmagumą. 
Suvažiavime dalyvavo 16 
vargonininką. Centro val- 
dybon išrinkta: pirmininku 
A. Kvedaras iš Maspeth, 
N. Y., vice-pirmininku J. 
Čižauskas iš Mt. Carmel, 
Pa.; sekretorium A. Gu

daitis iš New Philadelphia. 
Pa.} išdininku A. Radževi- 
čia iš Newark, N. J.; knin- 
gium J. Hodell iš Philadel
phia, Pa.

Nekoksai St. Miliauckaš 
“D. Vilty j” rašydamas a- 
pie lietuvių padėjimą Lie
tuvoje taip inirto ant kata
liką kunigijos, kad ant ga
lo lietuviij išganymą sura
do tik reformacijoje. Bū
tent, jei Lietuvoje refor
matą arba kalvinu bažny
čia atgytą, tuoj kataliką 
kunigijai butą nudaužyti ra
gai. Ir St. Miliauckaš iš- 
tiesu pataria kalviną-refor- 
matą sinodui sutvarkyti 
savo reikalus Lietuvoje, gi 
lietuviams pataria pamesti 
katalikybę ir glausties po 
reformatorią sparnu.

Tai maži dyvai.-Vasaros 
karščiams prisiartinus, vis
ko galima užtikti nekurtuo
se laikraščiuose. Butą gai
la, kad tik su p. St. Mil. 
kas aršesnio neatsitiktą. 
Kubilas šalto vandens gali 
tečiau daug pagelbėti.

*
“Birutės” leidėjas J. Va

nagaitis per “Birutę” pra
neša, kad minimo laikraš
čio leidimui jis sumanęs 
sudaryti bendrovę. Bendro
vės narią įnaša skiriama 
1.000 markią arba 250 do- 
lerią. Tuo tarpu jau esą 
pasižadėję nekurie Mažo
sios Lietuvos tautiečiai bū
ti “Birutės” dalininkais. 
Podraug tuo pačiu tikslu 
atsiliepiama ir į Amerikos 
lietuvius. Kas norėtą ton 
bendrovėn . prigulėti, tegu 
kreipiasi “Birutės” redak
cijom J. Vanagaitis, Tilsit, 
Ostpr., Wasserst. 7-8, Ger
many. Tai gražus sumany
mas, kadangi bendromis jė
gomis visuomet butą leng
viau žadinti Prusą lietu
vius iš snaudulio. Gi “Bi
rutė” tuo keliu ir žengia.

*
Nesenai “Keleivis” buvo 

paskelbęs $1.000 dovaną 
tam, kuris galėtą prirodyti 
ar yra dangus, pragaras ir 
kt. Dabar “Draugas” pa
siskelbė duodąs “Keleivui” 
milijoną dolerią dovanoms, 
jei tik “Kel.” parodys: 1. 
Pirmutinę celę, iš kurios at
sirado gyvybė ant žemės ir 
2. tą beždžionę arba kitą 
kokį žemesnį gyvulį, iš ku
rio yra išsivystęs žmogus. 
Tokios komedijos, išteisy- 
bės, skaitytojus tik juoki
na.

*
Peterburgo laikraščiai ra

šo, kad rusai nacionalistai 
rūpinąsis pas vyriausybę, 
idant Lietuvos universite
to klausimas butą kuogrei- 
čiausiai išrištas. Nacionalis
tai statą sąlygas, kad uni
versiteto studentais nebū
tą priimami lenkai ir žy
dai, kad profesoriai butą 
skiriami pačios vyriausybės 
ir pagaliau, kad universite
tas butą steigiamas ne Vil
niuje.

*
Angliškuose laikraščiuose 

skaitome, kad Oklahoma 
valstijos socialistai nus
prendę minėtoje valstijoje 
įsikurti nuosavą miestą, 
kuriame busią ją teorijos 
invedamos praktikom Tam 
tikslui jie nusipirkę 260 a- 
krą žemės. Mūsiškiams 
“baubams” toksai apsireiš
kimas labai patinka.

*
Suvienytu Valstiją žino

mas imigracijos viršininkas, 
William Willliams, pask 
traukęs iš užimamos vietos. 
Jo vieton paskirtas buvęs

Negeistina imigracija.
Imigracijiniai reikalai 

jau senai apkalbami ir, re
gis, dar ilgus metus prisieis 
Suvienytą Valstiją valdžiai 
sirguliuoti gvildenant tą 
reikalą klausimus. Imigra
cija kadangi stato tokį di
delį skaitlių sunkią išrišti 
klausimą, jogei jokiuo bu- 
du nėra galima išleisti ko
kius nors įstatymus, kuriuo
se butą pabrėžta visokie 
nepramatomi imigracijos 
srityj atsitikimai. Išleisti 
įstatymai todėl kas metai 
turėtą but keičiami ir da- 
pildomi. Toksai darbas at- 
sibodėtą ir patiems di- 
džiausiems šovinistams ir 
ant galo viskas turėtą pa
sibaigti dideliais nesutiki
mais.

Tečiau yra neužginamas 
faktas, kad imigracija ser
gančią ir sužeistą šaliai 
visgi yra neiąiela ir negeis
tina ir todėl valdžia, rupin- 
damosi savo piliečių ger
būviu, tokiems imigran
tams turėtą užkelti vartus. 
Tuo tikslu Suvienytą Val
stiją valdžia ir dabar jau 
aštriai ima imigrantus eg
zaminuoti, paskirdama į 
Europos uostus valdiškus 
egzaminatorius, kurie imi
grantus ten nors praleidžia, 
bet juos paveda naujam eg
zaminavimui dar ir Ame
rikos uostuose. Bet tą eg
zaminavimą užduotis nėra 
taip lengva, jei imsime a- 
tidžion milžinišką skaitlią 
imigrantą, atkeliaujančią 
kas metai į Suvienytas Val
stijas. Sulyg to reikalo ga
na pertikrinančiai liudija 
statistiką skaitlinės.

Paskutiniais dešimtimis 
metą mažiausias vieneriais 
metais imigrantą skaitlius 
buvęs 750.000, gi didžiau
sias (1907 m.) 1.285.349. 
Praėjusiais metais atkelia
vo 838.172, kurią 600.000 į 
vieną New Yorko uostą, ki
ti gi į Baltimorę, Bostoną 
ir Philadelphiją.

Akiveizdoj tokio milžiniš
ko ateivių skaitliaus negali 
but nei kalbos juos visus 
priderančiai išegzaminuoti. 
Pav. 1910 metais nepriimta 
24.270. imigrantą, o tečiau 
tais pačiais metais dar de
portuota jau iš tarpo įlei
stąją 2.695 asmenis, apie 
kuriuos tik paskui sužinota 
kad jie sirgę visokiomis li
gomis, bet egzaminavimo 
metu iš greitumo tas buvo 
nepatėmyta. 1912 metais 
neįleista 16.057 imigrantai, 
bet. iš pirmiau įleistąją tais 
pačiais- metais dar 2.456 
asm. deportuota.

Pačią egzaminatorių šta
bas nėra skaitlingas, tatai 
negali, reikalui prisiėjus, 
apsidirbti. Ypač tiesiog ne- 

kongresmanas A. A. Ca- 
minetti iš California valsti
jos. Ar ir šis ateivius per
sekios kaip jo pirmtakunas 
Williams, parodys ateitis.

“Keleivis” parneša, kad 
liepos mėn. Chicagoj keti
nama išleisti “Šakė”, mė
nesinis antiklerikalis lai
kraštis, kurį Įeisiąs J. Mic
kevičius, gi redaguosiąs A. 
Karalius. *

“Lietuvių Žiniose” skai
tome:

“Norima versti Rubakino 
“Sredi tain i čudes”. Jai- 
gu kas jau verčia, tai pra
šoma apie tai greitu laiku 
per laikraštį pranešti”. 

galima egzaminatoriams iš
tirti imigrantą proto svei
kumą, juo labiau dėlto, kad 
imigrantai nemoka angliš
kos kalbos. Gi iš kalbos bu
tą galima daug kas sužino
ti. Taigi į Suvienytas Val
stijas įsigauna žymus skait
lius bepročių. Tik viename 
New Yorke iš 250 imigran
tą pirmais apsigyvenimome- 
tais pasirodo vienas nepil- 
naprotis, kuris, žinoma, 
tuoj esąs deportuojamas. 
Statistika be to liudija, kad 
Suvienytose Valstijose iš 
abelno skaitliaus bepročių, 
30% yra imigrantai. Gi be
pročių užlaikymas šaliai 
daug atsieina.

Turime kovoti, idant 
Suv. Valstiją valdžia nei 
kokiu budu negintą į čio
nai atkeliauti visiems svei
kiems kunu ir protu imi
grantams, bet anaiptol ne
turime valdžiai prieštarau
ti, jei čionai neįleidžiami ne- 
pilnapročiai, kurie šios ša
lies gyventojus tik apsun
kina. Tos rąšies imigran
tai, žinoma, negeistini. Te
gu tokius priglaudžia toji 
valstybė, kurioje ir iš ku
rios priežasties tie nelai
mingieji susirgo. Tegu jie 
ten bus ir globėjami, ka
dangi mums tokią nelaimin
gąją pakanka ir ant vietos, 
čionai gimusią ir augusią. 
Bet tuoj aus tam piktui už
bėgti už akių negalima. 
Rasi vienatinis būdas, idant 
šion šalin nepatektą ne- 
pilnapročiai, butą tas, i- 
dant Suv. Valstiją valdžia 
ant pasažierinią garlaivių 
užlaikytą nuolatinius savo 
daktarus, kurie kelionės 
metu turėtą daug gražaus 
laiko išegzaminuoti visus į- 
migrantus. Bet ar tas bu
tą galima in vykinti, tai jau 
kitas klausimas.

Artinasi liepos 4 diena.
Iš nekuriu miestą jau 

pranešama, kad vienur ir 
kitur vaikai sprogstančio
mis medžiagomis išsideginę 
sau akis, tai kitur vėl taip 
susižeidę, kad visas gyveni
mas turi palikti luišais.

Minėti susižeidimai yra 
panašus tūkstančiams kitą, 
pasitaikančią kasdiena A- 
merikoje, tatai į juos neat
kreipiama nei domos.

Bet jaigu į tuos atsitiki
mus pasižiūrėsime kiek iš 
arčiaus, pamatysime visai 
kitokį apsireiškimą.

Vaikai palieka luišais ir 
nelaimingais ir tuo budu 
apsunkina visuomenę. Bet 
kas gi tam kaltas jei toji 
pati visuomenė, kuri barba- 
riniu inpročiu apvaikščioja 
atminimo dienas ir kuri 
neturi tiek energijos ir jė
gą, kad nors sykį atsikra
čius to nelepito, paikaus in- 
pročio.

Už susižeidimus vaiką ne
galima kaltinti,, bet kaltin
ti reikia aiąerikgninę drau
giją, kuri retkarčiais pa
miršta savo civilizaciją ir 
mielai atsiduoda niekšiš
kiems gašlumais.

Dar neprjsiartįno liepos 
4-toji diena, -jau vaikai 
sprogstančiomis medžiago
mis šutinasi sau akis, truš- 
kinasi rankas ir kojas.

Delko-gi?
Nes ponams pirkliams no

risi kuodaugiausiai tą pa
vojingą žaislą parduoti.

Nes ponams fabrikan
tams norisi kuodaugiausiai 
visokią ugnių išdirbti.

Nes ponai atstovai it! se
načiai bijosi ąžgirti įsta
tymo, kuriuomi but drau
džiama pardavinėti prama
nytos piškančios ugnįs".

Suvienytą Valstiją fede- 
ralei vyriausybei pasirody
tą, kad danguj skylė pasi
darius, o Washington nega
lėtą ramiai ilsėties karste, 
jei koks šimtas —• kitas 
žmonių nesusižeistą, apvaik
ščiojant Nepriklausomybės 
Dieną.

Gražiausioji tautos šven
tė, užuot parodyti, kad a- 
merikoninė dūšia ne tiktai 
anglišką jungą, bet ir savo 
ydą jungą nusimetė — liu
dija, kad dūšia, išlindus iš 
angliško jungo, įsikraustė 
fajerverką fabrikantą biz
nio sukuriu, iš kur jai 
dabar yra sunku išeiti ir 
atsikvėpti visiška  ja laisve.

Kad norint pirmas geres
nis vaikas žinoti}, kodėl pi- 
škinimais ir šaudymais 
švenčiama liepos 4-tojidie- 
na, rasi, tada ir butą dar 
galima pateisinti ameriko- 
ninis patriotizmas; bet kad 
vaikai tankiausiai neturi 
jokio apie tą šventę su
pratimo, jie tarškina ir šau
do, nes mato kitus 
taip darant, susižeidžia, nes 
jiems tas leidžiama daryti.

Atkreipiama tatai doma 
tėvą, idant jie patįs, tą in- 
protį visokiais budais nai
kintą. Jei kurie tėvai netu
ri tiek aliejaus galvoje, kad 
tokie piškinimai ■—- tai 
kvailas darbas, tegu nors 
daugiau pamyli savo vaikus 
ir tegu neleidžia jiems lik- 
ties visas amžius luišais ar
ba parako subjaurotais. 
V erčiau. nepaklusniam vai
kui pakaršti kailį, negu 
jam leisti susižeisti.

Išmintingi amerikiečiai 
jau senai agituoja už to in- 
pročio panaikinimą, bet di
džiuma bijosi įžeisti rakie- 
tą fabrikantus.

Ar galime būti vegetarais?
Žinoma yra abelnai teori

ja žmonėms maitinties i- 
šimtinai tik augmenimis, ty. 
iš aną sutaisytais valgiais. 
Toji teorija, paremiama 
daugumos gydytoją ir kitą 
vegetarizmo platintoją, rė
mėsi ant intikrinančią mok
slo pagrindą ir surado sau 
daug šalininką,- ką paliudi
ja inkurimas skaitlingą i- 
šimtinai vegetarams virtu
vių ir valgyklą visose Eu
ropos šalyse. Tūkstančiai 
žmonių tuo apsireiškimu 
nusidžiaugė. Jie pamanė, 
kad tokios valgyklos gva- 
rantuos jiems sveikatą, jė
gas, nervus, proto blaivu
mą, o kas labiausiai — ki
šenių. Todėl daugumas pra
dėjo pigiu keliu maitinties 
augmenimis ir į visokios rų- 
šies mėsą žiurėjo su pasi
bjaurėjimu. "Jie atsisakė 
valgyti net kiaušinius, pie
ną ir sviestą. Kol vegetarų 
skaitlius buvo nedidis, vis
kas klojosi gerai, bet anų 
skaitliui padidėjus, valgy
klose imta branginti valgiai 
taip, kad ant galo buvo ga
lima pigiau pramisti pa
prastose valgyklose, kurio
se taisoma mėsiniai valgiai. 
Tasai gyvas apsireiškimas 
vegetarus nuo augmenų at
šaldė ir nekurie ją sugrįžo 
išnaujo prie mėsinių val
gią, tvirtindami, kad žmo
gus be mėsos valgių nega
lį netik apsieiti, bet ir gy
venti. Jie paskui moksliš
kai dar prirodė štai ką: 
kad jei žmogus norėtą vie
nais augmenimis gyventi, 
visupirmu privalėtą turėti 
žolėdžio gyvulio dantis ir

Kelis skilvius; paskui tok
sai žmogus, šokdamas žolė
džius, turėtą pusę savo lai
ko' pašvęsti valgymui, o 
antrą pusę “ nesukramty
tų valgią atrijimui ir iš
naujo aną perkrimtimui.

Toksai besimaitinimas u- 
žimtą daug laiko ir anuo- 
mi galėtą naudoties tik ka
pitalistai ir kiti dykaduo
niai, nes darbininkui, per 
dienas dirbančiam, nebūtą 
laiko krėsti tokias kome
dijas ir organizmą palikti 
be gaivinimo. Paskiau dar 
kiti mokslininkai prirodė, 
kad žmogaus dantįs yra ar
timi dantims tą esybių, ku- 
rios maitinasi maišytais 
valgiais, ty. mėsiniais ir 
augmeniniais.

Iš to pasirodo, kad žmo
nėms reikia naudoties mai
šytais valgiais. Vadinasi, 
leisti jaučiui maitinties žo
le, paskui jį užmušus jo mė
są valgyti su bulvėmis, a- 
gurkais ir kitas augmeni
mis.

Ir aišku, kad vegetariz
mo teorija jokiuo budu ne
galia prigyti žmonyse jau 
tik del to vieno dalyko, 
kad žmogui mėsiški valgiai
suteikia jėgas ir visišką 
stamantrumą, kad tuo tar-> 
pu augmenįs — silpną ku- 
uo sudėjimą.

Japonai ir Californija.
Iš tikro turėtą pasirody

ti labai keistą daiktu, kad 
Calif orui jos valstija neat
mainomai užsispyrė kovoti 
su japonais, priimdama ne
senai antijaponinius įstaty
mus ir nepaisydama į pre
zidento Wilsono perspėji
mus ir Bryano užmetimus, 
kad minėta viena valstija 
visą šalį gali intraukti ka
ro sukurin, iš kurio nebū
tą lengva išeiti. Toksai ca- 
liforniečią užsispyrimas te
čiau ne be pamato ir dali
mis jie turi pilną teisę ko
voti prieš savo siurbikus.

Japonai prigimties apdo
vanoti bendromis su visais 
aziataisypatybėmis :pasalin- 
gumu, kytrumu, atkeršiji-

APIE GYVYBĘ.
Kada ir kaip prasidėjo 

gyvybė ant žemės?
Visi išminčiai pripažįsta, 

kad buvo laikas, kuomet ne
buvo jokios gyvybės ant že
mės. Nebuvo nei gyvūną, 
nei augmenų ar tai ant že
mės, ar jure j. Ištikro tuo
met negalėjo būti gyvybės, 
nes nebuvo sąlygą gyvybei 
reikalingi}. Nors daug nuo
stabią daiktą dedasi ugnyj, 
bet gyvybė ugnyj negali 
rastis. O sausžemis kadais 
buvo karštas, kaip žarijos. 
Jūrės vanduo buvo taip 
karštas, kad jis veik virė, 
o verdančiame vandenyj 
gyvybė negali rastis. Trupu
tį anksčiau žemė buvo dar 
karštesnė. Vanduo kabojo 
ore debesių pavidale. Galop 
žemei praaušus, prakiuro de
besiai ir pasipylė vanduo ir 
pasidarė jūrės. Tada, kaip 
išminčiai mano, vandenyj 
atsirado gyvybė. Kokiu bu
du taip atsitiko ir kiek me
tą atgal, niekas negali pa
sakyti. Per šimtmečius iš
minčiai laužė galvas, besis
tengdami pradengti uždan
gą paslapties. Bet šis klau
simas vis tebėra paslaptybė.

Kas tai yra evoliucija?
Viršuj buvo sakyta, kad 

nei mokslo vyrai, nei išmin
čiai negali gyvybės išaiškin
ti. Iš to neišeina, kad iš
minčių galvojimai yra per 
nieką. Klausimas vis-gi 

mu ir išlaikomybe; Be to 
jie užsiganėdina bile kuo, 
neturėdami" augštą gyvenk 
mui reikalavimą. Neiuriaš 
tą savo rasės ypatybių jie 
labai ištobulina. Tas viskas, 
be atžvilgio, ar mes tai lai
kysime ydomis ar gerąją 
puse, daro juos labai pavo
jingus • konkurentus ant 
kiekvieno draugijiniai eko
nominio žingsnio. Reikia 
žinoti, kad pirklybos žvilg
sniu japonai daug kytresni 
ir išlaikomesni už pačius 
žydus, kurie taippat paei
na iš aziatą rašės.

Pasinaudodami jankių 
lengvamanybe, japonai pra
dėjo skverbties į puikiausias 
ir gražiausias vietas Cali- 
fornijoje. Kas metai vis 
daugiau į ją rankas tekda
vo vaisinių sodną, derlingą 
farmą, gi rasinė neapykan
ta juo labiau jankius nuo 
ją nubaidydavo, tuo dides
nius žemės plotus jie užim
davo ir sudarydavo savas 
milžiniškas kolionijas. Ant 
galo pasirodė, kad japoną 
rankosna atsidūrė derlin
giausi’ Calif ornijos žemės 
plotai.

Lygiu budu ir miestuose 
japonai nesnaudė, bet išlai
komai veržė jankiams - iš 
ranką pirklybą ir pastarieji 
prieš juos negalėjo atsilai
kyti. japonai yra susior
ganizavę, jie jokiu budu ne
pirks reikalingą sau daiktą 
iš svetimtaučią, jie remia 
išimtinai tik kits kitą, bet 
ne svetimą. Toji nepapras
ta japoną vienybė tarp a- 
merikiečią sukėlė liarmą, 
imta karštai agituoti prieš 
geltonodžius ir ant galo 
pravesta įstatymas nepilie- 
čius (taigi japonus, kurie 
negali pastoti piliečiais) iš 
nuosavybių atsavinti. Gu
bernatorius po tuo įstaty
mu buvo priverstas pasi
rašyti, nes to reikalavo le- 
gislatura ir visi gyventojai, 
juo labiau darbininką uni
jos, kurios japonuose mato 
didžiausius konkurentus; 
pasitenkinančius kadir kuo- 
mažiausiu uždarbiu.

šiek-tiek aiškėja. Didis 
gamtininką žingsnis buvo 
padarytas, kuomet liko at
rasta, kad gyvūnai ir aug
menįs keičiasi. Seniau žmo
nių buvo manoma, kad gy
vulių ir augmenų veislės 
nesikeičia. Manyta, kad 
kiekviena veislė skyrium 
buvo sutverta. Manyta, 
kad tolimiausi kačių pro
tėviai buvo katės; kad šu- 
nes visuomet buvo šunimis, 
vilkai visuomet vilkais, kad 
liūtai ir tigrai visuomet ly
giai tokiais buvo, kaip jie 
šiandie yra. Jie manė, kad 
sutvėrimai paėjo nuo tėvą 
lygiai tokią, kaip jie patįs; 
kad gyvulių ir augmenų 
karalijose nuo pat sutvėri
mo nebuvo jokios atmainos. 
Ištirta, kad taip nebuvo.

Mes gerai žinome, kad 
katė ir ir liūtas yra tos pa
čios veislės. Nors tie gyvu
liai savo didumu ir daug 
kuo kitu žymiai skiriasi, 
vienok, jie kilę iš vieno kel
mo. Tas pat yra su šunim 
ir vilku ir visais gyvuliais 
Tas pat yra ir augmenų ka
ralijoj. Tą mokslą apie aug
menų ir gyvūnų keitimosi 
procesą imta vadinti evo
liucija.

Ar yra gyvybė ant kitą 
dangaus kūną?

Į tą klausimą drąsiai ga
lima atsakyti “Taip”. Gy- 

(Tąsa ant 7-to pusi.).
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ingį j a vakarienę sau įx są- tąjį žmogą. Jis.^kramtytas 
vo sėbrams. ir iyįna' ją Koją Buya nu-

mis naktį išlenda iš savo 
guolio ir palengva prislin
kęs prie savo aukos, staiga 
šoka ir užmuša galingu sa
vo letenos smugiu ir dan
timis. Vieno smūgio letena 
pakanka užmušti jautį ar
ba arklį. Indomi yra liūto 
letena, kuria jis tvoja ga
lingą smūgį. Patirinėkim 
ją.

Įsivaizdinkim, kad mes 
žiūrime į baisią liūto pirm- 
galinę koją. Ji yra stora, 
kaip geras kazilas — apie 
19 colią į rundą. Ji suside
da iš kiečiausio kaulo. Ap
linkui ją stiprąs raumenįs ir 
sausgyslės taip tvirtos, kaip 
tvirčiausios vielos. Kojos- 
dalis žemiau kelią yra apie 
8 colius diametre (skersai). 
Kuomet liūtas tvoja smūgį, 
jis iššauja baisius nagus. 
Tie nagai it dideli kebenė- 
kai, padaryti iš geltono ra
go. Tais negaiš liūtas dras
ko mėsą nuo gyvulio, kaip 
mes lupsnį nuo apelsino. 
Sakoma, kad stipriausieji 
gyvulią tvojimai 
smūgis bangžuvės 
2. žirafos spyris ir 
gis liūto letena.

Liūtas ir tigras 
pat veislės, ką mus katės. 
Kačią liežiuvis yra šiurkš
tus. Tą gerai patiriame, 
kuomet katė palaižo mąs 
ranką. Kur kas šiurkštes
nis yra liūto liežiuvis. Jo 
liežuvis yra tiesiog dyg
liuotas, o mėsą nuo kaulą 
nudrasko juomi it kokia 
pielyČia. Dar kitu atžvilgiu 
liūtas panėši katei. Jis ne
gali toli bėgti. Jis lekia di
deliais šuoliais labai grei
tai, bet neilgai. Kaip šuo 
gali lenktiniuoti su kate, 
taip briedis gali lenktiniuo
ti su liutu. Tai-gi liūtas tu
ri gudrumu sugriebti grei
tuosius gyvulius

Kuomet vakare liūtas ap
leidžia savo beveinę, jis pa- 

, prastai kriokdamas suke- 
. lia didį alasą, lyg didžiuo

damasis savo spėka ir pa- 
į niekindamas viską. Jis nu
leidžia galvą žemėn ir krio- 

. kia. Jokis kitas žvėris ne- 
L gali baubti taip baisiai ir 
. galingai kaip liūtas. Jis ei- 
, na prie upės arba ežero at- 
, sigerti. Kuomet jei jis nė- 
. ra labai alkanas, tai jis 
k kriokia. Jei-gi jis yra al- 
. kanas, tai tyli. Jis žino, 
. kad kiti gyvuliai ateis ger
ti ir todėl artimiesi pasislė 

. pęs lukuriuoja ramiai. Ne- 
laimingam gyvuliui prisiar- 

, tmus, liūtas duoda keliatą 
. šuolią ir turi vakarienę. 
. Dar ir kitu budu jis sugrie

bia savo auką,
Daleiskim, kad būrys 

briedžią ganosi ant plačios 
lygumos. Nerti tiesiog ant 
ją liūtas negali. Nes brie
džiai pamatytą, pasileistą 
bėgti ir liūtas ją nepavytą. 
Kartais lygumoj pasitaiko 
uolą. Tai liūtas vis kavoda- 
mosi už uolą prisiartina 
prie briedžią ir pagauna 
keliatą ją. Jei nėra uolą, 
tai tuomet susitelkia du liu
tu ar daugiau. Vienas atsi
gula ir pasislepia. Kitas 
liūtas krūmais nubėga į an
trą pusę lygumos; tuomet 
jis didžiu kriokimu sauja į 
būrį briedžią. Tie išgąstyj 
pasileidžia. Liūtas indurmu. 
Nors jis negali ją pavyti, 
vienok jis pasekmingai 
juos gena, kur kitas liūtas 
tykoja. Akimirkoj, kaip tik 
prisiartina briedžiai, liūtas 
šoka ir skerdžia briedžius 
vieną po kitam. Tokiu budu

Ramybė ant žemes vaiz-p 
dinama statant ėruką ša- . 
lia liūto. Rojuj ėrukas ra- ' 
miai gulėjęs šalia liūto. Da- ; 
barties mes žinome, kad ė- 
rukui butą galas, pasisukus 
jam liutui. Iš pirmo žvilg
snio tai žiauri išvaizda. 
Bet liūtas atlieką tą, kas 
gamtos yra paskirtą. Da- 
leiskhn, kad nebūtą liūtą, 
tigru, vilką ir kitą mėsą ė- 
dančią žyėrią. Tuomet tai 
privistą daugybės briedžią, 
galviją, ožką, avią ir viso-' 
kią žole mintančią gyvulią. 
Ją veisimuisi nebūtą jokią 
kliučią. Ją tiek privistą, 
kad žmogui ant žemės ne
būtą vietos.

Gamta neskyrė nei vienai 
gyvūną veislei perdaug į- 
sigalėti. Nes tas gimdo bė
das visiems. Sako, kad ša- 
lįs, gulinčios aplink Vidur- 
žeminę jurę, neteko savo 
mišką ir vynuogyną pei* 
ožkas, kurią buvo privisę 
begalės. Ožkos, neturėda
mos priešą, veisėsi ir nai
kino viską. Jos apgriaužinė- 
jo vynmedžius, jos- nuska- 
binėjo jaunas medžią atža
las, jos nulupinėjo medžių 
žievę ir naikino visokius 
augmenis. Kur pirmiau ža
liavo puošnąs gojai, pas
kui beliko pliki saulės ke
pinami atkalniai. Šalies kli
matas atsimamė. Pasidarė 
sausas ir neprielankus aug
menims. Kur tik randasi 
miškai ir žalios pievos, ne- 
kuomet ten nebus taip kar
šta ir sausa, kaip ten, kur 
dungso plikos uolos ir smė
lis. Mišką naikinimas visur 
pablogina orą.

Jei ožkos ir.briedžiai vi
sur taip but veisęsis, kaip 
šalyse aplink Viduržeminę 
jurę, tai jos but visur pa
dariusios tas pačias jeibes. 
Bet tuomi jos pačios but 
prirengusios sau kapus. Ga
lop joms turėję but pri
trukti maisto ir jos but ė- 
musios gaišti badurni. Nes 
jos but pavertusios gražias 
vietas į žiaurias puščias, 
kur niekas nebūt galėjęs 
augti.

Jei iš kitos pusės per
daug privistą liūtą, tigrą 
ii’ kitą mėsą ėdančią gyvu
lią, tai pasekmės but tos 
pačios. Bet žmogus stojo 
liūtą ir tigrą ponu. Jis nė
ra taip stiprus, kaip šie 
siaubūnai, bet užtat jis y- 
ra gudresnis už juos, jis pa
sigamino durtuvus, paskui 
šautuvus, su kuriais jis ga
li užmušti juos. Kur tik 
žmogus apsigyvena, iš ten 
tigras ir liūtas turi prasi
šalinti. Dabarties nėra rei- 
kelo liūtams ir tigrams ma
žinti žole mintančius gyvu
lius. Žmogus tą atlieka. 
Taip-gi jam nereikia, kad 
tie žvėris užpuldinėtą ir 
naikintą jo naminius gyvu
lius.

Žmogaus karas su žvėri
mis prasidėjo sulyg jo pa
sirodymu ant žemės. Perga
lė, vieąok, visuomet žmo
gaus pusėje. Indijoj liūtai 
stojosi retenybe. Nevalia 
ją naikinti. Apie juosius 
rūpinamasi kaip Lietuvoj 
apie stumbrus.

Šiais laikais daugiausia 
dar- užsiliko liūtą Afrikoj. 
Vietose, kur baltieji 
senai yra apsigyvenę, 
jie retai tepasirodo, 
jiems pasileidus į neištirtas 
vietas, tai liūtas esti bai
sus priešas. Liūtas užpuola 
ant ją galviją, arklią, mu
lą, o neretai ir žmogą patį 
sudrasko. Liūtas patylo-

nuo 
ten 
Bet

vra: 1. 
uodega, 
3. smu-

vra tosv

Sugauti jauni liūtai gali 
biiti išmokomi daryti įvai
rias štukas. Tai galima ma- 
tyt cirkuose. Žmones kartais 
stato savo gyvastį pavojun, 
kad išmokyti juos įvairią 
štuką. Liūtas klauso savo 
mokytojaus. Vienok jis su
draskytą kiekvieną, kurs 
tik išdrįstą ineiti pas jį. 
Baisus buvo atsitikimas 
Paryžiuj keliatas metą at
gal, kuomet mokytojas įnė- 
jo į tvartą, kur buvo 19 liū
tą. Šeši ją buvo jo paties 
išmokyti, kiti-gi 13, nors 
jie buvo mokyti, bet kito 
mokytojaus. Kaip tik žmo
gus inėjo tvartan, jis pa
slydo. Vienas ne jo mokytą 
liūtą šoko ir parbloškė jį; 
paskui jį kiti. Rodos, jau 
turėjo galas nelaimingam 
drąsuoliui būti. Bet tuo tar
pu didžiausias visą liūtą 
puolė ir visomis spėkomis 
gynė žmogą. Tai buvo jo 
mokytas liūtas. Taip smar
kiai užpuolė, kad atgynė -vi
sus nuo žmogaus. Kuomet 
kiti žmonės, pravėrę tvar
to duris, ištraukė aplamdy-

Iš musų žemes gyvavimo
Iš senovės laiką žmonija, 

buvo užimta klausimais: 
Kas randasi viduj žemės po 
mąs kojomis? Ir jau gero
kai senai, nors dar prigu
linčiai nepažindama pat'e s 
žemės paviršiaus, teisingai 
spręzdavo, kad žemės, viduj 
randasi ugnis. Senovės 
tautos, kaip tai graikai ir 
romėnai, pietinės Europos 
gyventojai, savo stabmel
diškose tikybose išpažinda
vo tokius dievus, kurie buk 
gyvendavę požeminėj ug
nies valstybėj.

Vienas tokią garbinamą 
dievą buvo vardu Vulka
nas; jo užsiėmimas buvęs 
kalvystė, kuris žemės gilu
moje turėjęs nuosavias kal
ves, kuriose kaldavęs viso
kius karinius ginklus, ski
riamus atsižymėjusiems 
kariautojams. Nuo tokio 
smarkaus ginklą kalimo 
buvęs girdžiamas baisus po
žeminis bildėsis, jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas, 
gi iš tą kalvią kaipir iš ko
kią kaminą viršun, į orą, 
veržėsi baisąs durnai su 
ugnimi.

Taip aiškindavo žmones 
apie vidurį žemės pirm po
ros tukstančią metą. Tai 
tikros pasakos, daugiau* 
niekas. Bet tose pasakose1 
yra ir truputis tiesos. Iš- 
teisybės tais laikais Grai
kijoje tankiai buvo girdžia- 
mi požeminiai bildesiai, 
jaučiami žemės drebėjimai, 
gi iš poros kalnu, gulinčią 
į pietus nuo Romos, verž
davosi durnai su ugnimi.

Delei to žmonės buvo pri
versti tikėti požeminei ug
niai, kurią tankiai savo a- 
kimis matydavo išsiver
žiant iš po žemės. Tečiau 
negalėdami to gamtos ap
sireiškimo teisingai išaiš
kinti, išgalvojo sau dievą 
Vulkaną, kuris buk po že
me kaldavęs ginklus.

Taigi dabar kįla klausy
simas, kaip išrodytą ■ žemė, 
jei ją butą galima perpjau
ti pusiau į dvi lygi dali, ly
ginai kaip obuolį? Nors že
mė panašiai perpjauti nė
ra galima, tečiau tasai per- 
pjovimas labai lengva kiek
vienam persistatyti mūry j 
Taigi perpjauta pusiau že 
mė išrodytą taip:

Pirmiausiai but perpjau
tas oras, kuris yra apkiau
tęs žemę ir kuris pakilęs 

laužta. Per devynis mėne
sius negalėjo apleisti lovos. 
Bet pagijo ir dažnai išdir
bo visokią štuką su išgel
bėjusią jį liūtą.

Neretai liūtą patelės vai- 
kuojasi zoologiškuose sod
nuose. Viena patelė Dubli
ne gyveno taip, ilgai, kad 
turėjo 50 vaiką. Kuomet ji 
paseno ir negalėjo vikriai 
sukinėtis, į jos narvą ėmė 
lįsti žiurkės ir neduoti j ai ra
mumo. Tuomet buvo suma
nyta įleisti šunį. Kaip pa
telė pamatė savo narve šu
nį, ji atsistojo ii’ norėjo pa
daryti jam galą. Šuo vie
nok tuo tarpu pamatęs di
delę, bjaurią žiurkę, puolė 
ant jos ir sudraskė. Tą pa- 
tėmijo patelė. Ji atsisėdo ir 
galvojo. Ji suprato, kad 
šuo buvo įleistas neerzyti 
ją, bet būti apgynėju nuo 
bjaurią žiurkią. Tuoj juodu 
labai susidraugavo. Šuo 
miegodavo pasidėjęs galvą 
ant jos plačios krutinės. Po 
to joki žiurkė nedrįso narve 
pasirodyti. Taip liūtė ra
miai užbaigė savo dienas.

suvirs 30 mylią augštyn 
nuo žemės paviršaus. Ta
me ore skraido debesys, iš 
kurią lįja, tranko griau
stiniai ir blizga žaibai. Pa
skui matome perpjautas 
jūres, vandenynus. Viso 
žemės paviršaus vanduo u- 
žima kuone tris ketvirtda- 
lius ir tik vienas žemes ket- 
vintdalis yra sausuma. Van
denyną giluma nckurioše 
vietose išneša daugiau my
lios.

Apačioj vandens arba 
šen-ten ir ant žemės pa- 
viršio matome kietžemį, 
kuris vadinasi žemės žievė 
arba pluta. Toji kieta že
mės pluta yra daugiau 20 
mylią stora. Gi visas liku- 
sis žemės vidurys iš li'f- 
snojančios ugnies, ty. iš su
tirpusią akmenų, metalą ir 
kitą medžiagą mases. Tasai 
visas sutirpęs žemės vidu
rys vadinasi ugniniu žemės 
branduoliu.

Tatai tuo budu iš perp
jautos žemės mes matome, 
kad jinai susideda iš ugni
nio branduolio, kietos sto
ros plutos, paskui vandens 
ir oro.

Kitas klausimas: Iš kur 
mes žinom, kad žemės vi
durys yra ugninis? To pat
virtinimui mes šiais laikais 
jau ne mažai turime svar
bią ir tikrą prirodymą, ku
rią čionai nors du paminė
sime.

Kiekvienas gerai žino, 
kad požeminiuose ruimuo
se vasaros metu yra daug 
vėsiau, negu ant žemės pa
viršaus. Rodos tatai, juo 
giliau žemėn žengsime, tuo 
sutiksime vis didesnį vėsu
mą ir pagailiu net šaltį. 
Tuo tarpu kas gi pasirodo? 
Kasant gilius1 šulinius ar 
angas kasyklose juo giliau 
kasimės, tuo labiau didinsi 
šiluma. 'f

Kasyklose, turinčiose pu
sę versto’ gilulnos, yra jau 
tiek šilta/ kad ten darbinin
kai dirba vienmarškiniai. 
Yra ištirta, khd ant kiek
vieną 45 aršiną gilumon už
auga vienas laipsnis šilu
mos. Kaipgi tad išaiškinti 
tokį šilumos kilimą? Ne 
kitaip, kaip tik tuomi, kad 
žemės .viduryj turi viešpa
tauti neišpasakytas karštis, 
ir juo kasykla bus giles
ne, tuo esama arčiau prie 
žemės vidurio. Bet lig čiauj gyvybė geriausiai yrą iš-

ši- 
te- 
šią

laįkuį dar nesiranda giles
nių kasyklą už vieną vers
tą, Taippat nėra patiri- 
nančio prirodymo,Var ir gi
liau taippat laipsniškai 
luma didinasi, kaip tas 
ko patirti giliausiose 
dieną kasyklose. Jei ir 
liau taippat šiluma ant 
kiekvieną 45 aršiną vienu 
laipsniu didintus!, tai ap
skaitoma, kad triją verstą 
gilumoj butą jau toks kar
štis, kad galėtą vanduo vir
ti ir išgaruoti. Gilumoj gi 
120 verstą jau tirptą ak- 
menįs ir kiti metalai, kokius 
tik žinome ant paviršaus 
žemės.

Iš tokio aprokavimo pa
sirodo, kad sukietėjusi že
mės pluta gali turėti 120 
— 180 verstą storio. Gi gi
liau, visame žemės viduryj 
viskas turi virti-liepsnoti.

Kitas prirodymas, kad 
žemės viduryj randasi ver
danti masa — tai karšto 
vandens šaltiniai. Šaltiniais 
paprastai vadiname tas ant 
žemės vietas, kur iš po že
mės smarkiai muša vanduo. 
Ir juo tas vanduo iš giliau 
prašimuša, tuo jis yra šil
tesnis. Ir ištikro, jei iš gi
lumos žemės veržiasi karš
tas vanduo, tai gilumoje 
turi būti pakaktinai karš
ta, nes be karščio vanduo 
nebūtą karštas.

Daugelyj vietą ant žemės 
paviršaus randasi karšto 
vandens versmės. Vienur 
tą versmią vanduo tik tru
putį šiltas, kiturgi kuone 
verdantis, kuriame galima 
beveik kiaušinį išvirti. Ant 
salos Islandijos randasi 
taip vadinami geizeriai, ar
ba versmės verdančio van 
dens, iškįlančio augštyn, 
lyginai iš fontaną. Tokie 
geizeriai yra ir Suvienyto
se Valstijose, žinomame 
Yellowstone parke. Fondo

APIE GYVYBĘ.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.), 
vybė yra augščiausias daik
tas, ką mes žinome. Gyvy
be pripildytas oras, žemė 
ir jūrės. Gyvybė turi didžią 
prisitaikymo galę. Gyvybė 
klesti šalčiausiose šiaurės 
vietose ir karščiausiose pie
tą vietose. Gyvybės pėdsa
kus randame ant sausą uo- 
lą ir jūrės gelmėse. Toliau 
mes žinome, kad chemijos ir 
medžiagos įstatymai yra vi
sur pritaikomi. Todėl jei 
gyvybė užsilaiko ant šios 
žemės, tai ji gali užsilaiky
ti ir ant kitą dangaus kū
nų.

Ar yra žmonią ant dan
gaus kūną?

Tikro atsakymo į tą klau
simą nėra. Daug kningą bu
vo prirašyta ir gal daug 
dar bus prirašyta apie tą 
klausimą. Apie nekurius 
dalykus, vienok, galime bū
ti tikri. Prisižiūrėję į aplin
kybes, tarp kokią čia ran
dasi žmogus, mes pamatysi
me, kad kito tokio dangaus 
kūno, kaip žemė, nėra. Apie 
kūrins gamtininkai žino, ne
paneši į mąs žemę. Ją oras 
yra kitokis. Tai-gi ir gy
vybė turi būti kitokiuose 
pavidaluose. Todėl neda- 
leistina, kad ten yra žmo
nės. Mes galime būti tikri, 
kad žmonės tegali rastis 
ant žemės arba ant kito 
dangaus kimo, kurs panėši 
į žemę. O toks kūnas var
gu bau kur randasi. Bent-

čiuopė.
Ar yra ant kitų dangaus 

kūnų protingi sutvėrimai?

Pittsburg, Pa. Lietuviu 
Rymo Kataliku Federacijos 
Kongresas čionai atlaikyta 
birželio 25 ir 26 dienomis. 
Kongrese dalyvavo 59 dele
gatai podraug su kunigais.

Kongresui programas bu-, 
vo sutaisytas rengėju, taigi 
tuomi daug palengvino su
važiavusiems delegatams. 
Prie kiekvieno svarbesnio 
reikalo buvo skaitoma refe
ratai arba pasakyta kalbos, 
gi paskui pats reikalas 
svarstoma.

Nutarta inkurti tautišką 
fondą. Fondas bus renka
mas tam tikrais atspauz- 
dintais ženkleliais,
inkurimui komisijon išrink
ta 4 kunigai ir trįs pasau
liniai delegatai.

Iš federacijos išdo nutar
ta paskirti po $100 draugi
joms : “Saulei”, “Žiburiui” 
ir “Rytui”.

Nutarta išleisti parapiją 
mokykloms lietuviški vado
vėliai. Tą vadovėlią sutai- 
symas pavesta šv. Kazimie
ro vienuolyno seserims.

Mokymo sistemos progra
mai sutaisyti išrinkta komi
sija iš 3 delegatu. Komisija 
susinešus su šv. Kazimiero 
vienuolyno seserimis pa
rengs minėtą programą ir 
pagarsįs laikraščiuose.

Nutarta prašyti šv. Kazi
miero vienuolyno seseriu, i- 
dant vakaciją metu jos pa
lavintą lietuves mergaites 
pedagogijos.

Augštesnės mokyklos į- 
steigimui nutarta įsteigti 
tam tikras fondas; be to 
tam tikslui paskirta 25% iš 
tautiško fondo. Tam daly
kui išrinkta komisija iš 5 
asmenų: vienas penkiems 
metams, kiti vieneriem me
tam.

Augštesnės mokyklos agi
tatoriui kelionė bus apmo
kama iš Federacijos išdo.

Nutarta pešelpines drau
gijas suvienyti. Paskirta ko
misija, kurios užduotimi — 
suvienyti visas katalikiškas 
draugijas ir pritraukti prie 
Federacijos. Bet draugiją 
išdas busiąs atskiras ir su 
to išdo pagelba busiąs į- 
steigtas ir palaikomas prie
glaudos namas.

Įsteigta Jaunuomenės Fe
deracija pripažinta reika
linga. Jai pripažinta turėti 
(?) savą valdybą ir laikyti 
atskirus seimus. Jaunuome
nės valdybai pagelbou del

tirta ant Marso. Buvo da- nekuriu prirodinėjama, kad 
leidinėjama, kad ten žmo- Marso gyventojai esą ang
lies gyvena. Bet jis skiriasi 
nuo žemes daug kuomi. Jis 
yra mažesnis, todėl gravi
tacija ten mažesnė; ten 
mažai vandens tėra; šilu
ma ten kitokį — turbut 
daug karščiau, negu ant že
mės dieną, ir daug šalčiau 
naktį. Oras ten skystesnis. 
Del tą ir daug kitą priežaš- 
čią gyvybė ten išsiplėtojo į 
kitokius pavidalus. Tai-gi 
ir žmonią ten negali būti. 
Bet ten gyvybės pėdsakai 
veik neabejotinai matomi. 
Daleidžiama, kad yra pro
tingą sutvėrimą, kurie ga
lėtą vieni kitus suprasti. 
Žinoma, minčių išreiškimo 
budai yra kitokie. Buvo 
gamtininką, ką visą savo 
gyvenimą buvo pašventę 
Marso studijavimui. Jie at
rado tokius ženklus, ku
riuos tik protingi sutvėri
mai tegalį padaryti. Ypač 
mokslo vyrą domą atkrei
pia Marso kanalai. Taip-gi

; ščiau pakilę protiškai, nes 
ana planeta yra senesnė. 
Nuo senai jau šnekama a- 
pie užvedimą komunikaci
jos su Marso gyventojais. 
Francijoj vienas paskyrė 
didelę sumą pinigą, kurs 
atras būdą susikalbėti su 
Marso gyventojais. 'Gal kam 

‘nors ir pasiseks atrasti tam 
būdą ir ingys tą pinigą su
mą. Gali būti kad Marso 
gyventojai visaip bando 
atkreipti žemės gyventoją 
domą į save ir tik žmonės 
vis nedasiprotėja. Neku
riu sakoma, kad Marso ka
nalai yra tai ženklai, ku
riais marsiečiai nori pri
traukti mus domą. Gal 
tie kanalai tai ją “raštas”. 
Tik žmonės gal nemoka jo 
perskaityti.

Gal bus laikas, kuomet 
žmonės dar pragudrės ir 
“parašys” ką nors Saharoj 
ar kur kitur, kad marsie
čiai galėtą perskaityti.

L. !L K. Kongresas.
■agitacijos paskirta keli as- 
menįs.

Kolionizacijos reikalams 
paskirta komisija iš 5 asme
nų. Šiai komisijai pavesta 
sudaryti kolionizacijos ben
drovę.

Paskirta komisija Įsteigi
mui moterių sąjungos.

Sekančiais metais kon
gresas nutarta laikyti Chi
cago j.

Federacijos valdytam iš
rinkta :

Kun.
Kun.
Kun.
P-nas B. V. Vaišnoras, iš- 

dininku.
Išdo globėjais: kun. Ce- 
panonis ir p. V. Obieciu- 

nas.
Organu išrinkta ‘‘Drau

gas”.

Misius, prezidentu.
Serafinas, vice-prez.
Jurgutis, sekretor.

Ten buvęs-

Musų korespou- 
to dar sekančiai 
apie atsibuvusį

. Iš to suvažiavimo matosi, 
kad rinkta tik vienos komi
sijos ir komisijos. Kongre
so tikslas aiškus ir visiems 
suprantama, kam jis buvo 
sušauktas, 
dentas be 
patėmija 
kongresą:

“Kaip matyt, nutarimai 
nei šio, nei to, galima sakyt, 
nekurie jų ir gana svarbus, 
jei tik tie geri norai nenueis 
kur užpečkin. Butą dar 
svarbesnių reikalų, tik ne
žinia kodėl kongreso didi
kai neleido anų svarstyt. 
Buvo įnešta katalikiškus 
laikraščius palaikyti lygy
bėje, bet nekurie “didikai” 
užsipuolė ant “Kataliko” ir 
mėginta uždrausti jam va- 
dinties katalikišku laikraš
čiu. Tikrai pasakius, iš to 
kongreso sumaltų miltų ko
šės tautai bus labai maža, 
bet virėjams ir šeiminin
kams bus galima pasipelny
ti. Kongresas menkesnės 
svarbos reikalus pajudino, 
bet tuomi užtvėrė kelią 
svarbesniems reikalams... ”

Taigi aišku, kad tuo Kon
gresu norėta atsiekti tai, 
kas seniau buvo žinoma. 
Čia svarbiausią rolę lošia ir 
loš organas.

Skirtumas.
*— Išaiškink man, koks 

yra skirtumas tarp žaibo ir 
elektrikos šviesos?

— Pirmutinį galima 
rėti veltui, o antrą tik 
pinigus, i

tu-
už

7
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Poiicas ir Msi įsanua
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

t

(Tąsa).
GOLO.

Taip, taip; labai dideles vilyčias. — 
;t kodėl jie nenori, kad duris buna atda- 
s? — Na atsakyk, pagalios! — ne, ne;

rengiesi verkti; neverk. Aš visai ne
lįstu. Mes pasišnekučiuosime visai ra- 
ai, taip kaip Pelleas 1 su mamute, kuo- 
it jiedu susieina. Apie ką jie kalba, kuo- 
Jt jiedu susieina?

INIOLDAS.
Ar Pelleasas ir mamutė?

GOLO.
Taip; apie ką jie kalba? 

INIOLDAS.
Apie mane; visuomet apie mane.

GOLO.
Ir ką jie apie tave kalba? 

INIOLDAS.
Jie sako aš išaugsęs labai didelis. 

GOLO.
Ak, mano gyvenimo prakeikimas!... 

čia sėdžiu, y t neregys, kuris ieško savo 
rto juros dugne!... Aš čia sėdžiu kaip 
ujai užgimęs kūdikis, girioje pamestas, 
jus!... Bet palauk, Inioldai, aš buvau 
simaišęs; kalbėsime rimtai. Ar Pellea- 
s ir mamutė kalba kartais apie mane, 
omet manęs nėra?...

INIOLDAS.
Taip, taip, tėtuti, jie visuomet kalba 

ie tave.

’ ■ GOLO. ;
Kur tu nori eiti?

INIOLDAS.
Ten, kur yra šviesu,’tėtuti.

: GOLO.
Ne, ne, mano vaikuti; pasiliksime dar 

truputį tamsoje... dar negali žinoti, dar 
negali žinoti... Ar tu matai ten klonyje 
tuos vargšelius, kurie girioje kuria ugnį? 
— yra lijęs lietus? Ir kitoje pusėje, ar tu 
matai, kaip senai daržininkas mėgina pri
kelti tą medį, kurį vėjas užvertė ant ke
lio. — Jis to padaryti neįstengia; medis 
yra perdaug didelis; medis yra perdaug 
sunkus ir jis pasiliks taip begulįs, kaip 
parvirto. Ten nėra jokios pagelbos... Man 
taip rodosi, jog Pelleas yra beprotis...

INIOLDAS.
Ne, tėte, jis nėra beprotis, bet jis yra 

labai geras.
GOLO.

Ar tu nori matyt mamutę? 
INIOLDAS.

Taip, taip, aš noriu matyti ją! * 
GOLO.

Tiktai nekelk trukšmo; aš tave pakel
siu ligi lango. Del manęs bus tai per- 
augštai, nors aš ir esu didelis... (Jis pa
kelia mažąjį). Bet nedaryk nė mažiausio 
trukšmo; mamutė galėtų išsigąsti... Ar 
matai ją? — Ar ji yra bute?

’ INIOLDAS.
Taip... Ak, kaip šviesu!

GOLO.
Ar ji viena?

INIOLDAS.
Taip... ne, ne; yra ir kūmas Pelleas.

GOLO.
Jisai!.

VISOKIOS MS.
Mirė didikas;- ^/Londone 

pasimiręs _ . Southerlando 
kunigaikštis, kuris Angli
joje turėjęs didžiausius že
mės plotus.

Straikas. Paryžiuje strai- 
kuoja 2.500 automobilistų, 
kurie pasipriešinę naujiems 
policijos užvedimams kas 
link automobilių judėjimo., 

------ . S
Nauja ambasada. Hispa- 

nijos karalius Alfonsas nu
sprendęs dabartinę 
shingtone Hispanijos 
siuntinystę pakeisti 
basada.

Wa- 
pa- 
am-

Nelaimingas., Angliškas 
aviatorius Fairbanks, kuris 
žadėjęs perlėkti aeroplanu 
Atlantiko vandenynų, nus
kendo netoli Brookland be- 
skrajodamas.

Norima padėkoti. Chini- 
nijos valdžia tomis dienomis 
pasiunčius į Suvienytas 
Valstijas speeialį pasiunti
nį, kuris asmeniškai padė
kosiąs prezidentui Wilsonui 
už pripažinimų Chinijos res
publikos.

Šaudoma be pasigailėji
mo. Konstantinopolyj lig- 
šiol sušaudyta 32 asmeniu 
už prigulėjimų prie suokal
bio, nuo kurio krito didis 
veziras Šefket-paša. ’ Tarp 
sušaudytų buvęs ir dabarti
nio sultano vienas svainis, 
kuriam sultanas mirties 
bausmės nedovanojęs.

Nelaimingas atsitikimas. 
Almeire, Hispanijoje, bu
lių kovos metu buvę varomi 
arenon keturi laukiniai bu
liai, kurie tečiau pasprudę 
ir pasileidę bėgti miesto 
gatvėmis. Pakeliui daug 
žmonių subadę ir sumynę. 
Ant galo visgi buliai, su
imta.

Konstitucijos perkeiti
mas. linijos gyventojams 
reikalaujant, valdžia nus- 
prendžius padaryti šalies 
konstitucijoje atmainas. 
Tam tikslui busiąs sušauk
tas ankščiau parlamentas. 
Visupirmu nuspręsta įvesti 
visuotinas balsavimas rin
kimuose. ;

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

P. Vaitiekūnas
J. Digrys . . .
K. VilkeviCius

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

Jonas M. Tananevieia, Leidėjas.

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

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

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

P. Raulinaitis, 377 W. BroadwayJ.

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

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

F.

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

P.
CAMBRIDGE, MASS.

Bartkevičia, 877 Cambridge St.

St.

lEPfflfSTf
Proga už

išsigydyt

(10
Patrūkimą

GOLO.
Šitaip!... Na ką jie kalba apie mane? 

INIOLDAS.
Jie sako, kad as išaugsęs taip-pat di- 

lis, kaip tu.
GOLO.

Ar tu nuolatos esi pas juos?
INIOLDAS.

Taip; nuolatos, tėte.
GOLO.

Ar jie nekuomet nesako, kad tu ei
ni kitur žaisti?

INIOLDAS.
Ne, tėte; jie bijo, kuomet manęs nėra.

GOLO.
Jie bijo?... iš ko tu matai, kad jie 

jo?

INIOLDAS.
Vai! vai! tėte! tu mane spaudi!... 

GOLO.
Niekis; tylėk; aš nebespausiu; 

žiūrėk, Inioldai!... Man paslydo 
kalbėk tyliau. Ką jiedu veikia?

■INIOLDAS.
Jie nieko neveikia, tėte; jie 

laukia.

žiūrėk, 
koja;

kaž-ko

lovos?

Morokke neramybės.
Morokke maurai nenuils
tančiai kovoja su užpuoli
kais hispanais - ir francu- 
zais. Pastarųjų kariuome
nės ten esama jau arti 50.- 
000. Bet to permaža mau
rams skersti. Tomis dieno
mis iš Hispanijos pasiųsta 
dar 10.000 armija.

Armėnų susirinkimas. 
Kaire invykęš didelis ar
mėnų susirinkimas. Nutar
ta, idant visos politikinės 
partijos susivienytų ir 
stropiai kovotų prieš nau
jus turkų valdžios persekio
jimus bei armėnų skerdy
nes. Taippat nutarta pra
šyt Rusijos, kad pastaroji 
priverstų Turkijų kuogrei- 
čiausiai investi pažadėtas 
reformas.

CICERO, ILL:
A. K. BoSkūs, 1318 So. 49 Court

' / CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 HaJsted
J. Brakhis, 3239 Str.’ Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 B. Halsted St.
J. Dgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P, M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavičia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. MickeviSia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevieia 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 8. Morgan St.

avė

avė

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

IKI BIRŽELIO 1-mal
D-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 

cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma iki Geg. 15 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas nnmo gydymo būdas. Ase iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziąus} bet szi $10 proga yrą.ypatingai ski
riama darbininkams. Ziuoina tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

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

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti isska^ 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu 
vo maži. Nepaisejimas, atidėliojiinavjntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
čziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir rali vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Iszsi^.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kodėl kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz S10.

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

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

p.
CLEVELAND, OHIO.

Šukys, 2118 St. Clair Ave.

HUMORAS.

INIOLDAS.
Mamutė visuomet sako: neik, neik... 

a yra nelaimingi, bet jie juokiasi...
GOLO.

Bet tas nęprirodo, kad jie bijosi.
INIOLDAS.

Taip, tėte, jie bijo...
GOLO.

Kodėl tu sakai, kad jie bijo?
INIOLDAS.

Jiedu visuomet tamsoje verkia.
GOLO.

Šitaip!...
INIOLDAS.

Ir tuomet ir aš turiu verkti...
GOLO.

Taip, Itaip...
INIOLDAS.

Ji yra išblyškus, tėte.
GOLO.

Oh!... kantrybės, Dieve mano, kant- 
lės...

INIOLDAS.
Ką, tėte?

GOLO.
Nieko, nieko, mano vaikuti. — Aš ma

tt vilką bėgantį girioje. — Taip tai.
gerai sutinka? — Aš esu laimingas, 

odamas, kad jiedu gerai sutinka. — Ar 
bučiuojasi kartais? Ar ne?

INIOLDAS.
Ar bučiuojasi, tėte? — Ne, ne. — Ak 

p! tėte, taip, taip, taip; vieną kartą... 
ną kartą, kuomet lietus lijo...

GOLO.
Tuomet jie pasibučiavo? — Bet kaip 

ip jie bučiavosi? —
INIOLDAS.

Tap, tėte, taip!... (Jis bučiuoja jį j 
ms). Vai! vai! kokia tau barzda, tėte!... 
duria! duria! Ji visa žila darosi, tėte, 
plaukai taipgi; visai žili, visai žili... 
angas, po Jcuriuo jie sėdi, šioje valando- 
nušvinta, ir -jo šviesa puola ant jų). 
i! vai! mamutė užžiebusi lempą. Yra 
esu, tėte, yra šviesu.

GOLO.
Taip; darosi šviesiau... , , .

INIOLDAS.
Eisime ir męs, tėte.. .;

GOLO.
Ar jie arti vienas prie kito?

INIOLDAS.
Ne, tėte.

GOLO.
O... O lova? Ar jie arti prie 

INIOLDAS.
Pas lovą, tėte? — Aš nematau lovos.

GOLO.
. Tyliau, tyliau; jie išgirs tavo kalbą.
Ir apie ką jie kalba?

INIOLDAS.
Ne, tėte; jie nekalba.

GOLO.
Bet ką gi jie tad veikia? — Jie visgi 

ką-nors veikia...
INIOLDAS.

Jie žiuri į šviesą.
GGLO.

Ar abudu?
INIOLDAS.

Taip, tėte.
GOLO.

Ir nieko nesako?
INIOLDAS.

Nieko, tėte; jie visai neužmerkia akių.
GOLO.

Ar jie neina artyn vienas prie kito? 
INIOLDAS.

Ne, tėte; jie nekruta.
GOLO.

Ar jie sėdi?
• INIOLDAS.

Ne, tėte; jie stovi prie sienos.
GOLO. -

Ar jie nemoja? — Ar nežiūri? — Ar 
neduoda žženklo?

INIOLDAS.
Ne, tėte. — Vai, tėte, jie nė karto ne

sumerkė akių... Aš labai bijau...
GOLO.

Tylėk. Ar dar nekruta?
INIOLDAS.

Ne, tėte — aš bijau, tėte, leisk mane 
ant žemės!

GOLO.
Ko gi tu bijai? — Žiūrėk, žiūrėk!... 

INIOLDAS.
Aš nebedrįstu. žiūrėti, tėte!... Leisk 

mane ant žemės!...
GOLO.

Žiūrėk, žiūrėk!
INIOLDAS. 1

.Vai, vai! Aš rėksiu, tėte! ■— Leisk ma-
ant žemės, leisk mane ant žemės!...

’ j GOLO.
Eikš, eisime pažiūrėti, kas atsitiko.
..i,(Jie išeina).

XBus toliau)\ '

ne

Naujas ambasadorius. To
mis dienomis ^Vokietijos 
valdžiai praneštą,, kad Su- 
vienytų Valstiją. ’' įrisiuufi- 
niu Vokietijon paskirtas 
James R. Gerard. Jei Vo
kietijos valdžia, su tuomi 
sutiks, tada paskirtas am
basadorius kėliausius 
vieton.

savo

Ant-Kadetų pasielgimai.
verpeno uoste viešįs Suvie
nytų Valstijų karo laivas 
“Illinois” su kadetais. Pa
sakojama, kad vięnų naktį 
keli kadetai taip mieste įsi- 
puotavę, kad paskui vienam 
belgui suskaldę makaulę. 
Žinoma, laivo komendantas 
tai, užgina ir nežinia tikrai 
kaip ten dėjosi. -

Nubaustas šnipas. Angli
jos uoste Portsmouth teis
mas nubaudęs 5 metais ka
lėjimu vokietį dėntistą, W. 
Klare, kuris visas laikas 
su atsidėjimu tyrinėjęs tor- 
pedvalčių judėjimų ir ta
me reikale buvo rinkęs me
džiagų.

Paleistas iš kalėjimo. An
dai Londone iš kalėjimo lig 
laikui paleista dar viena 
sufragistė Keriu kuri ilgas 
laikas badavns*-iv kuri bu
vo nubausta 12 mėnesių 
kalėjimo. VisoS sufragistės 
badavimais išsžliūcteuoja iš 
kalėjimo.

Nors pasiviešėj o? J Po ke
lių dienų pasiviešėjimui 
Londone andaįcsugrįžo na
mo Franci j os a preri dentas 
Poincare. Kų jis Ten gero 
ir naudingo nuveikė politi
kos atžvilgiu, nėra žinoma, 
bet angliški laikraščiai 
skelbia, kad prezidentas per 
keturias dienas turėjęs 
“ good time ”, visas laikas 
lėbavęs ir net su Anglijos 
karaliene' Kadrilių" šokęs. 
Kų gi daugiau turi veikti 
tokie didikai?

žiaurus teisėjas.
Teismo pasiuntinys: ■— 

Šitai, gerbiamas teisly. ta
sai pats rudis, kuris žmo
gų taip baisiai sukandžio
jo. *

(Šuo ima loti)
Teislys: — Uždaryk snu

kį! Palauk kol paklausiu!

Kodėl

Bučernėje.
Vaikas: — Prašau duoti 

nešviežios dešros, kaip pe
reitų sykį.

Mėsininkas: 
nešviežios?

Vaikas: — Nes man mei
steris pasakė: “Kaip par
neši dar sykį tokių nešvie- 
žių dešrų, tai tu pats turėsi 
suvalgyti”.

Iš aviatikos.
Ir kaipgi tau pasise

kė oru kelionė? Ant galo 
turbut nukritai su aeropla
nu ant žemės...

— Tegu jį kvaraba 'ant 
galo!... Tuojaus iš. pat 
pradžių. ..

Tarpe brolių.
Paulius: — Einu dabar 

maudyties upėn.
Pranukas: — Na, na, eik 

ir nusiskandyk, tai tada 
gautum nuo motinos kailin.

Pranešimas.
‘ ‘ Artimiausiame utarnin - 

ke darže atsibus dideli 
žaislai. Pasitaikius dar g . • 
nai, utarninkas bus perkel
tas į nedėlių.

Krautuvėje.
Pardavėjas: — Kokių po

nia norėtum keliaraiščių?
Mergina: — Tokių, kurie 

pritiktų mano veidui.
Mergina

Prasti laikai.
— Kokį norėtum gau? 

vyru, blondinų ar brunetų 9
— Mano miela, šiais sun

kiais laikais nepaniekinčiau 
nei plikio? " ’ ' v ' '

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau Saitą alų, geriausią vynąl 

ir rugine degtine, o cglaral lai net 
iŠ pat Kauno, o prie to turiu didele 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

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

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.

dienose

žemos Kainos
$34

Tarpdėnis.
Tobuliausias išrengimas — labai ge

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

HAMBURG-AMERICAN LINE.
607 Boyleton St. Boston, AĮass.

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

I*****************
[ DR. O. C. HEINE
■ DENTISTAS
f Kamp. Slmos ir Halsted gatvių 

Ofisas viršuj Aptiekos 
į 15 metų vienoje apygardoje.
************************

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

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

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

•J-4-+4- 4-4-J-4-4-4- +<• 4- 4--J-

* JOHN M. BRENZA ; 
t LAWYER ;
? Lletuvys Advokatas
* 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. !

fhonk onovan t„»
* .Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- ’ 
4. sakaneziai, ypatingai suzoidmo ir kitus. . 
+ Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir «i 
į kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu * 
X abstraktus ir padirbu visokias popieras j 
A ir doKumentus pardavimo ir pirkimo t 
j namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- * 
X rie turite koki legaliszka reikalą, atsi-
+ szaukito pus tautieti. ’

GERBIAMU TAUTIECZIU ATYDAI je
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasari kų Vakac jų 

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

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti midst, ant keliu 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, ąveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros kar&tų dienų po pa
vėsiais puikiausių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čyštame 
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 didšjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsi
lankantiems sviečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1,50 per die 
ną ir naktį. (Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Fanuos, važiuok taip: imk laivų (botų) 
Unijos Grabam & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, per ežerų • 
Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytkar| “Dowagiac — Bau Claire’’, 
kuris davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Ttesort’’, 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 draugbrolt lietuvi, o ne 

kok| ten airį arba žydą, pasilieku su godone jųsų.

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemont’s Resort, Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th St.

MMMDiMSWMBBaSManBBHKSmaXZ

Ii. llf ■ ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo sk udulius, 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 
persitikrinsitę, kiek gero jis jums gali padaryti.

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki S po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų Storo). Phone Canal 3263

■'1
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aiškial.

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

geriausia

tanti vertę geros

se ir Saliunuose. Yra

Reikalauk S-O-

Teisingai padaryta degtine iš

miniai šve nios

vaistu
šeimynų

taraMaiyri
* *
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokanlBi

SURINKO

£ . JUOKU MYLĖTOJAS.
' Puslapių 158.

Ne visuomet žmogui .tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui^ turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo- 
se.<Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius siWiiinki- 
miįs lankjyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai Vienas 
safi lindi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta kuin- 
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. (

Kningą 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 if siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

J. M. Tananevičia,
CHICAGO, ILL.

Reikalingi agentei. Proęą praturtėti.
Klauysk: — SĮeą išdirbame tu 

tus nuostabius šeiminiškus Vaistus, 
kaip va, MAGIŠKAS PALENGVINI
MAS, didis sveikatos tvėrėjas. Bu- 
tylat, saldainio skonies jaknos plot- 
kėlė, geriausias sviete šarnų gyduo
lė. Nuostabus SALVE, nesuteps 
drabužių, oda sngeria jums bežiūrint 
ir gydo magiškai. Plaukų sustipry- 
tojas, padaro plaukus sveikais ir 
gražiai. VEIDO GRIETINĖ, sumink
ština oda ir tuoj pagražina. KRAM
TOMA GUMA, joki guma nėra ge
resnė. Dar daugiau kitų vaistų. Pa
klausk apie smulkmenas laišku, 
buk mus pirmas AGENTAS 
miesto daly. ~ 
gauti. Rašyk

TODD 
Wenonah,

Nauja Lietuviška

As atidariau naują lietuvišką 
Aptieką. Aš užlaikau Severus gy- 
duokleš, ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 

Ateikite persitikrinti.
F. FRA^K, Aptiekorius

** **
J tėvynės.
4* .
J 3462 S. Halsted st. arti 35 g.
L Telefonas Drover 2773

MONIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
Kiakvtonas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningj

DANGUS
Pagal K. Flammarion, parašė

P. BRAN DUKAS.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.00 su prisiuntlmu

The American Typewrite r Co.

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

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai mušti 
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, 

kas 
tą

<S> ® O® © D
QO®G>°

Young American

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

Išgydysiu Jus ■fj >0® PAHAF- in W Ua TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dyslu jus an 

A 
grarant uoju 

■ klek vien am u 
{anadinima 

utis atšilau 
kys la mana o 
ftea. Asz isz 
gydysiu jus na 
pigiau ir t®- 
rlau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
šzczius. A si 
vartoju ir fal> 
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovaa k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

3249 So. Morgan St

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. ŽIU NAKCIALY (dzūkiška) ................................... .
2. a) JOJAU DIENA (aušgtam balsui) ............................

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

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

80c.
60c.
60c.
20c.
20c.
20c.
30c.
15c.
15c.
15c.
25c.
15c.

Specialistas karte
Iszgydo ko kiti neguli.

teutarydytl Ir bnti sveiku. Rodą ir is*> 
Ngwisiinnvojlmas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asb pritaikysiu mano maža nemo
kesni, pagiri jusu ftizgalaiima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendlen.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

1821 Blue Island Ave., 2 Inb. virsnUta
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RBNFBR. Specialistas.
▼■L 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12dlea

kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs 
kningą.

Kaina poperos e^pdarais 50c 
" audeklo ° ’ 75c

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

Kas norete, gauti pirkti FOTOGRAFIJŲ GALERIJA atsi šauk i t ant 
žemiau padėto adresa. Mes turim Galerija miestely su-npie 20.000 gyven
toju, tarpe kurių daugiausis yra lietuvių ir lenkų. Fotograf.sta kita lie
tuvio nei lenko nera.Aai suprantoma kad yra geriausis proga de! musų 
žmogaus padaryt puiku bizni.

Galėt atšaukti kad ir nemokantį to darbo, nes mes taipgi prijimam 
mokytesi fotografijų profesijos.

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

Tiktai “KATALIKO” skaitystojam
suteikiame sekanfiią kningą dovanoms!

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

kningą:

SVEIKATA
= arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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 tautiečio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavlma. Prieszai Szv. Jurgio oaan. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII -RESTAURACIJA
STANISjLOVAS 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 CIGARAL

PLUMBERIS
Suveda gazą, euras ir tt. Vieue užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527

Išgydau 15 dienas
t/ <-< t. y. Bedidintas Gyslas

■ be jokliĮ peršulų Irskausmų

LOXOL

$

MIN-HPni

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

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

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

da aiški.

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

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

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

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

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

f onWo«Sielon
ARCHITEKTAI

S

11859 W. Chicago Ave, 
J6235 So. Halsted St.

CHICAGO.

Telephonas Seeley 3029 
Telephonas Normai 2617.
ILLINOIS

Įlf' ę Kada jus 
® negalite gau- 
| ti tikrą Rich- 
Iter’s Pain 
| Expeller’j 
t pas vietinį a- 
| ptiekorių, ra- 
| syk pas: 
į F. Ad. Richter 
H & Co. 
f 74-80 Washington St.

NEW YORK.

M 
j

į Sr. L Pfayhmfei
♦ 866 Milwaukee Ave.

kampas Center Ave.
t Pasekmingai gydo vyru, mo- 
- taru *r vaiku ligas. Taipgi 

paslaptingas ir kraujo Ilgas, 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo S iki 9 vak.

GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

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

X EXCEESIOR WATCH CO., 
904 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

14k.

904.

Rittenhouse and 
Eiribree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi vlsoki medžio padailinimai.

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

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 aš vartoju vienintelį būdą, 

kuriuom tikrai ir ant visada išgydau. *

Atgauk savo sveikatą
Ateik į mano ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalba visose kalbose 

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymĄ--Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. 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

SpeclJaUstasVyrtĮlrMotergllgtį

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

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose. Baltosios tekeji- 
m as ir kitos ligos išgydo
mos.

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

DR.ZINS, 183^;..^. g CHICAGO
Valandos. 8 ryto iki 8 vak. Nedaliom, 8 ryto iki 4 popiet

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Kelną kas utarnlnkas ir petnąfla.

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

AMERIKOJ < pusei matų $1.25ETJBOPOT f Rusijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
____________IJoj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi-vieną numerį dykai.

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

F A R M O S, FARMOS!!!
Didžiausia lietuvių kolonija yra Michigan valstijoj Lake ir Mason 

pavietuose, čia yra 145 lietuviškos faunos. Aš turiu toj apylinkėj 
iš anglikų paėmęs daug gatavų faunų su triobėsiais ir su sodnais 
ant pardavimo, ' Derlingi ir lyvųs laukai. Parmos visokio didumo. 
Turiu nuo $20 už akrą ir augščiau. Anglikai nenorėdami gyventi tarp 
lietuvių užgyventų farmų, pavedė man parduoti jų farmas labai pi
giai. Tai-gi dabar lietųvims gera proga ingyti geras farmas. Toj pat 
apylinkėj turiu labai gražių vietij derlingos žemės neišdirbtos, ku
rias galima lengviu budu išdirbti į gražias farmas. Gausit pigiai ir 
ant lengvių išmokesčių. Po kiek norit, po tiek galit mokėti. Tos 
farmos yra visokio didumo. Po kiek norėsit akrų po tiek parduosiu. 
Kainos tų neišdirbtų laukų yra nuo $8 iki $20 už akrą. Turiu palei 
upelius ir palei žuvingus ežerus. Atvažiuokite, tai kol tebėra ant 
laukų javai ir šienai pamatysite, kokie gražus javai auga ir kokia 
puiki žolė yra ir žinosi kas perkas ir kas kaipos auga ant tų žemių. 
Ateinanti pavasarį žinosi iš laiko kaip prdėti gyventi ant savo far
mos. Turiu ir su apsietais laukais ir su gyvuliais ii su padarais ir 
su mašinomis, tik eik ir valyk sau javus. Viskas yra gatava, o jei 
nupirkęs norėtumei parandovoti, tai aš turiu ir randauninkų, kur 
gautumei gerą randą už savo farmą, tai pas mus pirkdamas nieko 
neturi rizikuoti. Atvažiuok pas mane šiame vidurvasaryj ant farmos; 
aš esu farmeris ir jums galėsiu duoti kožną valandą patarimą kaipo 
pradėti ūkininkauti ir dabar atvažiavęs galėsi praleisti savo vakacijas 
pas mus ant farmos ant čysto sveiko oro: Galėsi upėse ir ežeruose pa- 
sišvejoti ir galėsi kuogeiriausia žemę išsirinkti ir likti mus kaimynu. 
Kai pribusi Peacock pas mus, tai telefonuok man ant farmos, aš pri
busiu su automobiliu, paimsiu jus ir apvėžysiu po tuoą laukus iš kurių 
galėsi išsirinkti geriausią farmą. Adresuok tuoj gausi kningute ir 
mapą veltui.

Anton Kiedis,
(278-9-30-1-2) .... Peacock, Lake County, Mich.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

nepaprastai puikaus mišinio
Per daugeli metų sendinta

balto ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

Žmonės supran

ruginės degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.
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Užimanti historija parašyta
hidT

H. G. Hays, tilps sekančiam "Kataliko" numery). Skaitykit name apskelb.

Telephone Humboldt 113 
JOHN RYBARCZYK 

Architektūriški ir Ornamentališki

Geležies Darbai 
2207-2209 N. Western Ane. Chicago 

Kampas Ems St.

WORTHMAN & STEINBACH 
Architektai

1859 Chicago Ave., Tel. Seeley 3029
\ 6235 So. Halsted St., Tel. Normal 2617

Russian-American
Commercial Bureau
1915 W. DIVISION ST.

Tarp Winchester ir Lincoln J

Laivakortės ir geležiu- t 
kelio tikietar, Fire In- /A 
surance, Real Es-
tat', Notaras. 4=

Telefonas
Armitage 6036 jIV

Stemmaty Electric.
Construction Co.

358 W. Madison St. Chicago

i$> q

<tt>
<

1

■na

HANS FEHR
Savininkas krautuves

Pečiu, Bieklniu ir Geležiniu
Daiktu, visokiu tarankiu 
Staliniu Ir kišeniniu pel* 
liu. Visokį vario darbai 

bal atliekami.

1608 North Ave. Chicago.
Tel. Monroe 3152

..MAYZELS..
BITTER I Al

išgydo dispepsiją, jaknų ligas 
ir nevirškinimą? Kaipo vais
tas vyratps ir moterims nesu
lyginamas. ■ Aptiekose arba 
tiesiog nao išdirbėjo:

J. MAYZELS 
2424 So. Oakley Anonue

# <n>
& &

■
S

1

J. Januszewski
PLUMBERIS. fntaiso 
Gazą, Garą ir Sewers.

Sanitariški pataisymai specia- 
; liškumas. Darbas atliekamas 
konogeriausiai

Res. 2142 THOMAS ST.
Szapos Tol. Haymarket 3267

Res. Tel. Humbold 5430
Szopos: 1146 NOBLE STREET 

1330 CHAPIN STREET

E. M. BROWN & CO.
MASONS KARPENTERIAI 
IR GENERALIŠKI KONTRAKTORIAI

3217 N. Monticello five. GfilGflGO, ILL.
TELEPHONE IRVING 7844.

BANK
JONAS M. TANANEVIčIA, Sav. ’ v » 

13249-53 S. Morgan St. Chicago, III. 
| Nelaikykit pinigų namie, nes juos gali kas 
J lengvai paimti, bet pasidėkit Į šitą .{lauką, tai ži- 
į nosit, kad gaunat už juos procentą ir laikot sau- 
' gioj vietoj.
' Laikyk' savo svarbius raštus ir kitokias hrange- 
' nybes saugiausiose nuo ugnies, vandens ir vagių skry- 
I pelėse (Safety Deposit Boxes).

$3.00 metams.
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugoji

mas. — Neatidėliok, daryk tai šiandie.
$100.000.00

Paskolinimui ant pirmų Morgečių.

RAKANDAI
DIVONAI, SETAI, MISIN
GINĖS IR GELEŽINĖS 
LOVOS.

PIGIAUSIA IR GERIAUSIA 
VIETA YRA VISIEMS GERAI 
ŽINOMA RAKANDŲ KRAU
TUVĖ.

HENRY STUCKRRT
2511 iki 2519 ARCHER AVĖ.

2 durįs į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Yards 27.

Automobile

—i ‘ PHNOE YARDS 2129
Joseph Gorney,

3227 Fisk St. Gyvenimas. -

Joseph Gorimu, Gemento Kontrattoms.
Cementuoju šaligatvius, l'hitekturos

mius, fundamentus, atlieku arcniteKvu 
darbus ir 1.1.

VISAS DARBAS GVARANTUOTAS.

3227 FISK^STREET, CHICAGO* ILL.

Anglis del szitos stubos dasta- 
tomos per

WRIGHT & COMPANY
1041 W. 35th St.

Tel. Yards S166

Klauskit savo 
vertelgos

"CROWN” BRAND
MATRASŲ j

TAI

VISKAS
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KATALIKAS

administracija liet, teateal, 
draugystės po priegloba sv. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. 1'aštin.j 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziawski, Fin. Sek*, 

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

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

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

17G5 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, 
į 425 S. Grant St.

. J. Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St.

K. Kučinskas, Fin. Rašt., 
141 Park Ave.

P. Aceviče, Raštin. Prot.
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Anšuraį Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery Bt.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. StasiuUs, Viee-Pirm.
4506 So. Wood St.

J. Pelekas, rašt.
460S S. Wood St.

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

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

aar- 
ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 

KLIUBO. WILKES BARRE, PA.
Jurgis Ažis. Pirmininkas.

13 Collins Str., . .. 
Vaclovas Kasparaviče.

273 Stanton Str., 
Silvestras Pileckis. Prot. Raštininkas.

462 E. South Str., 
Antanas šeškeviče. I Finansų Ba§£

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

60 Sheridan Str., 
Jurgis Bekus, Iždininkas.

"138 S. Meacle Str., 
Bal. Palionis. Globėjai. R’’

; • 9. Dougher lane
Juozas Staniulis Kasos-

26 Brown Str., 
Win. Mantvila. Maršalka.

192 Almond lane.

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

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

Newark j N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams sir., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

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

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.,

I 78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

ADMINISTRACIJA.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
S40 — 33rd. St.

Stuis. Stoiieviče, yice-Prez, 
858 33rd. St.

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

Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai
TAUPYKIT PINIGUS!

■“ Keistute” Paskolijimo ir Budave- 
jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausis bu- 
d,as del sučėdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigus 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 St. ’
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

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

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, ...

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
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 
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jonas Evaldas, Viee-jn-ezid., 
3247 Emerald avė.

Ant. Mosfeika, Protokolu Raštin., 
821 33rd — PI.*

fine.' Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1715 So -Caual St.

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) 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. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18 St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
i. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
tAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
fonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Tineas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

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

4514 So. Paulina 6t.
t£, Trakšelis, Gvardijos Generolas.

4557 S. Hermitage Ave.
U Bonevieia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.
Labanauskas, Karūnos nešėjas. 

4737 So. Paulina St.

Nariams šv. Stanisovo drtės.
Iš priežasties šv. Agotos dr-stės 

Karūnos pašventinimo 13 d. liepos, 
Šv. Stanislovo dr-tės laikys susirinki
mą subatoj liepos 12 d. 7:30 v. v. 
šv. Kryžiaus sv. Visi sąnariai turi 
pribūti.

Dr-stč šv. Stanislovo Vysk, ir Kank. 
dalyvaus šv. Agotos dr-stėB vėliavos 
pašventinime liepos 13 d. 1:00 v. po 
pietų šv. Kryžiaus sv. ties Wood ir 
46 g. Visi su dr-stės ženklu ir balto
mis pirštinaitėmis turi pribūti ant pas
kirto laiko. Iškur maršuositne į Sla
vic salę. Už nepribuvmą 50c bausmės.

’ (27-8)

6 d., 1913 Chernauckio Lietūv.' Darže 
Lyons, Illinois pradžia 9 vai. ryto. Ti- 
kietas 25 c. -'porai.

Visi yra širdingai kviečiami atsi
lankyti į pirmą naują lietuvišką dar
žą. kuriame gausite visokių įvairiau
sių gėrimų, kokių tik kas norėsite: vy
no, degtines. Sehoenhofeu alaus ir ki
tokių, kurių negalėjote gauti per ke
letą metų visokiuose Piknikuose. Kiek
vienam bus smagu pasilinksminti ir 
gražiai praleisti liuesą laiką šitame 
puikiame naujame darže. Graži upė 
teka pro šalį tai kas norės galės ei
ti pažvejoti ar su luoteliu pusivažinė- 
ti.

Užtikrinant užganėdinimą kiekvie
nam. Kviečia xKomitetas.

važiuokite 22rais karais ki Ogden 
Ave. ir Ogden Ave. lu 48tai ar 52rai, 
o iš ten paimkite Lyons, karus ku
rie nuvež iki daržui (išlipkite prieš 
tiltą ant upės kranto).

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, Iii. Puiki 
Lietuviškas Muzyke

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

PASARGA: Ant Pikniko galima nuvažiuo
ti šiteip: kurie važiuos su Draugystės nu
samdytu Elaveiteriu, turės kožnas pribūti 
ant West Saidės, tas Elaveiteris stos ši
tose vietose, ant Douglas Park Brenčiaus 
pirmiausia Kedzie Ave., Western Avo., 18 
St. ir Marshfield Ave., nuo Marshfield Ave. 
išsičenčiuos ant Garfield Park Brenčiaus, 
stos ant 52 Avė., tas Elaveiteris vešž- 
tuos, katrie turės tikietus išsipirkę iš lai
ko, Elaveiteris išeis šitose valandose, pir
mas: 9:30, 10:30 iš ryto ir Imą 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, tzi tikietas i dar
au 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 B. 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 
25c porai.

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

Kviečiai Komitetas.
(26-7)

' \ - at’’kalbėti liėtuviškaĮįglenkiškai ir rnskai. 
gyvenimas prie vietos.
, St.
1132 Adams St., 

(26-7-8)

tynta, .
į f Gary, Ind.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Juozo Rodžiavičiaus. Paei

na iš Suvalkų g. Seinų p., Kapčiamie
sčio gm. Mikailiškio Įį, 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, DI.

(26-7)

Ieškau vietos už vargonininką, 
ką esu iš Lietuvos. Esu 38 metų 
žiaus. Esu. tame amate 20 metų, 
liu gerai vesti chorą. Gerbiamų 
bonų meldžiu atsišaukti Adr.: 

Ignotas Podgaiskis,
877 Cambridge St. E. Cambridge, Mass.

(27-8)

Tik 
am- 
Ga- 
kle-

Paieškau brolio Adomo Dapkaus. 
3 metai atgal gyveno Chicagoj. Paei
na iš Kauno g., Reseinių ., Sidliavos

Norveidžių s. Turiu svarbų rei
kalą. Adr.: ‘

Pranas Dapkus,
P, O. Box 174 Spring Valley, DI.

(27)

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, namas kartu su saliunu. 
Biznis gerai eina. Pigiai netoli šv. 
Jurgio bažnyčios Adr.:

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

Uranium Steamship
• Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai
Marconi bevieiinestotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

140 N. Dearborn St-. Chicago, HL
M. REICH and Co.,

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Parsiduoda 5tttrpių,/šapa su visais 
inrengimais ir rakandais.' Labai ge
roj vietoj. Tarp lietuvių. Biznis eina 
gerai. Savininkas turi kitą biznį? to
dėl parduoda. Kreipkis adr.:

M. Malinauskas, 
918 W. 33rd st., Chicago, IU.

Parsiduoda saliunas labai geroj vie
toj. Biznis gerai išdirbtas ir. puikiai 
eina. Vieta tarp - lietuvių ir lenkų. 
Norima parduoti urnai, nes savinin
kas • pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą. 
Ateik tuoj. Gausi pigiai. Adr.: 
3301 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(27-8-9)

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

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

Parsiduoda groceanė. Savininkas tu
ri kitą biznį, todėl parduoda. Tuoj 
Kreipkitės po 'No. 325$ So. Morgan St.

(26-7) " ■ :■

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

KORTBS).

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.

1.
2.
3.
4.
5. '

6.
7.
8.

9.

io. 
n.

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

to netoli Jurbarko.
Kunjgaikščio 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.
13. Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni

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

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

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

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

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 pa
perų laiškams į Lietuvą pas brolius 
ir seseris rašyti su atspaustais aplink 
konvertą visokiais pasvekinimais; tu
zinas 25c., 5 tuzinai $1. Galite viso
kių kningų gaut pas mane. Rašykit 
atsakymui 
pę. Galite

P. O. Box

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

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. 3) st. prasidės 10 v. Waukegano- 
je, III. liepos 4 d. bažnyčioje ties 612 
N. Horsman St., Rockford, Di. 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.

****^*ąe«4.4.**ąe«*****4e*****ąf 
f MOKYKLA ŠOKIU. 
£ Waltz, Y wo Step Ir kitokių. 
j Pirma li.tuvisrka Mokykla Amerikoj R Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
J taip negali iszmokint niekur kitur.

. PROF. JULIUS SILSKO 
1843 3. Halsted St. Chicago. Ill.

- N no 9 ryto iki 11 va r .Phone Canal 37«2 
■J, Kas Petriyčios ir Subatos vaka- 
* rą mokynam šokti dovanai.
*#*9Mk*»*****4H-***W*»*****

* * 
$ 
* * * M * -*

TANKUS PLAUKINEJIMAI.
Pnikųs 8 klases ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORIC APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.2,5 
audeklo „ 1.50

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviėe, Pirmininkas, 

3h49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court
M. Kadzievskis, 
2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JONO KRIKšTITOJO.

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

fonas Sagauskis, Vice-Piriuiniukas,
3325 So. Morgan St.

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

Jonas Kazukauskas, Fin, našt.,
Jonas Zvlvitis, Iždininkas, 

841 W. 33 St.

Dr-stė Saldžausos š. Jėzaus.
Laikys savo pusmetinį susirinkimą 

nedėlioj 6. Liepos 1913 metuose šven
to Jurgio parapijos mokyklos svetai
nėj ant 32 pi. ir Auburn avė. 12 va
landa diena ant to susirinkimo priva
lo pribūti kiekvienas sąnaris, nes yra 
ant apsvarstyma daug svarbių dalykų 
ir meldžiame atsivesti naujų sąnarių 
ant prisirašima. Už nepribuvimą ant 
to susirinkimą busite nubausti pagal 
iustatus dr-stės.

B. Butkus, Prez.
A. Mosteikia Rašt.

REIKALINGI
REIKALINGA LIETU

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

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

Reikalingi darbininkai prie molio 
darbo mieste Mecca, Parke Co., Ind. 
Nuolatos darbas per ištisą metą. Mo
kestis nuo $1.75 iki $2.25 dienoje. 
Kreipkis pas Wm. E. Dee Clay M. F. 
G. Co., Mecca, Parke Co., Ind. 160 my
lių į pietus nuo Chicago, C. ir E. I. ge
ležinkeliu. (22-9)

Viengenčiai tėmykit.
Labai gera proga insitaisyti gerą 

biznį. Parduodu Gents’ Furnishings. 
Jau 10 metų kai darau gerą biznį. E- 
su pasirengęs važiuoti į Lietuvą ir 
Amerikoj išbuvęs 20'' metų, apsigy
vensiu 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. 
Atsilankykit, persitikrinkit, viską iš
pasakosiu. i’

Kaz. Stulgiu
4513 S. Wood St., r‘ Chicago, DI.

(24-5-6-7) ~

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystes Apveizdos

Dievo No. 1 Nedėliej, Liepos (July)

Reikalingas vyras kaipo klerką 
krautuvėj įvairiuose jos skyriuose. Ge
ra alga. Nuolatos darbas. Tuoj kreip
kis.

Klein Bros.
Ilalsted St., ir 20g.

Reikalingas geras bučeris, kurs yra 
dirbęs buceruėj ir turi patyrimo. Tur

Geras ūkis, parsiduoda.
Ūkis 100 akrų.Tffb akrų dirbamos 

30 a.’ganyklos. Amt lįfįiikrajavo var-. 
sto nuo miesto, pusė ' varsto nuo lie
tuvių ir lenkų baiiĮ’či(^ir mokyklos. 
Pasieta 30 bušelių avižų, lObušelių 
miežių, 29 bušeliai bulvių ir vienas 
akras kukuružais apsūdytas. 2 ar
kliai, 5 karvės, 4 telyččs po du metu ir 
4 šiuometinės. ..Visos mašinos ir Buda
vonės. Naminiai rakandai. Greit no
riu parduoti, nes važuoju į Lietuvą. 
Kreipkities tuoj. Ūkis randasi Tharpe, 
Wis.. Ateik arba rašyk adresu.

K. Grenevicz, 
3320 S. Mosprat St. Chicago, Ill.;

(27-8-9-30-1) 
___________t.__ ______ 1-----------------------------

N no administracijos.
Nuo Jozepho Shilxo iš W’aterbury, 

Conn, gavome laišką be antrašo. Ne
galime, todėl, išpildyti užsisakymo. Rn- 
iykit mnms neužmiršdami padėti sev.-. 
antrašo.

“Kataliko5’ iAdministraciii.

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

g DR. G. M. GLASER, g 
*3149 8o. Morgan Bt, Chicago ,111. *

Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* eeniausias gydytojas ant bridge- J 

porto, praktikuojant 21 metus. Yi *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
J ant pareikalavimo dieną arba nak- į 
*tį. Esu specialistas ligose vaikų,*
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau *
S visokias operacijas. Ž
**************************

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką-”; parduodu 
Jotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa. 
lIAKTAR^h^HffiLRGAS 

Ignotas Stankus! 
Tikras lletuvye daktaras 
baigą, mokslą eteitaviska- **
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis, 
Ind. ir speclj&liškalmOki- . 
nosį NEW YORKE DID- ® 
ŽIOJS MOKYKLOJ® da- ™ 
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas Ilgas.
Po (gijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengė savo loeną SANATORIUM 
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ilgo, 
nląs dėl gydymo Ir darymo operaciją.

Gydo ligas:
Nuo tfcaudėjlmo šonų, nugaros, galvos ir. 

pečių. Gėlimų sąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmų, nedirbimo vidurių, slinkimų 
plaukų, Išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo Ilgų ir abelnų nusilpnėjimų. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netroty k laiko, bet tuo jaus atsišauk $aa 

daktarų Stankų ypatlškal abrs per laiškų, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius ps- 
dėkavonių už Išgydymų nuo visokių ligų. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliju. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS i

1210 8. Broad st., *
Philadelphia, Pa.

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

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeiko Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 468.

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
CHICAGO, ILL3249-53 So. Morgan St.,

11
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Užbaigė High School.
Chicagoj šiemet kelintas 

lietuvaičių užbaigė high 
school. Tame skaičiuj yra p- 
Jė J. Toleikiutė, užbaigusi 
Englewood High School. 
Birželio 26 d. vakare buvo 
užbaigusiems paliudijimų 
dalinimas minėtoj high 
schooloj. Žmonių’Jmvo susi
rinkę begalės. Kadangi tai 
buvo šiltas, gražus vakaras, 
tai viskas atsiliko po atvi
ru dangum. Užbaigusių šioj 
high schooloj mokinių buvo 
daugiau, negu bile kokioj 
tolygioj Chicagos mokykloj 
-— net 200.

P-lė J. Toleikiutė yra 
darbšti lietuvaitė. Dienomis 
lankė mokyklą, o vakarais 
ir per vakacijas uždarbia
vo. Būdama priversta sau 
duoną pelnyti, negalėjo 
daug dalyvauti lietuvių vei
kimuose. Sugriebusi, vie
nok, lluoso laiko, kur tik 
galėdavo, prisidėdavo. Ke- 
liatą kartų pasirodė ant es
trados “Birutės” sureng
tuose vakaruose. Pernai ru
denį, kuomet moksleiviai ė- 
mė rupinties apie organiza
vimosi, p-lė J. Toleikiutė 
karštai tam pritarė ir pasi
rūpino, kad jos tėvų namuo
se but galima laikyt susirin
kimai. Prisidėjo prie išdirbi- 
mo konstitucijos projekto. 
Turėdama liuoso laiko atsi
lankydavo į moksleiviij mė
nesinius susirinkimus.

P-lė J. Toleikiutė yra mu
zikoj prasilavinusi. Dailiai 
skambina ant piano. Ji yra 
jauna mergaitė, pilna ener
gijos. Iš jos sulaukėme lie- 
tuvaitės-inteligentės, kurių 
lietuviams taip trūksta.

Prie paliudijimų išdalini
mo buvo jos gimdytojai ir 
pažįstami, kurie apteikė p- 
lę puošniomis gėlėmis.

Lietuvis.

Pirmutinė komunija ir su
kaktuvių apvaikščiojimas.

Šv. Jurgio bažnyčioj, ant 
Bridgeport©, birželio 29 d. 
buvo prileisti prie pirmuti
nės komunijos mokiniai bei 
mokinės parapijinės mokyk
los. Berniukų buvo 12, mer
gaičių 20. Iš ryto 7:30 kun. 
džiakonas Kraučunas, a- 
sistuojant seminarijos auk
lėtiniui J. Vaičiūnui, atlaikė 
iškilmingas mišias. Alto
rius buvo išpuoštas gyvomis 
kvepenčiomis gėlėmis. Po 
visų apeigų gerbiamas džia
konas pasakė tam tikrą vai
kiukams pamokslą, ragin
damas juos padoriai gyven
ti, neužmiršti tos iškilmin
gos apeigos. Viskas atsili
ko gražiai, dailiai, net mie
la buvo pažiūrėti.

Tą pat dieną buvo 20-ties 
metų gyvavimo sukaktuvių 
dr-stės šv. Jono Krikš. ap
vaikščiojimas. Visi minėtos 
dr-stės nariai in corpore da
lyvavo. Mus broliai, matyt, 
labai pamėgo muziką. Kur 
tik nein, ten juos muzika 
lydi. Žinoma, muzika ir nuo
stabiai puikus daiktas ir 
pritinka prieapvaikščiojimų. 
Mano, vienok, žvilgsniu bu
tų geresnė vieta pinigams, 
mizikai išleidžiamiems. Mus 
tautos reikalai laukia gau
sių aukų, taip-gi reikalingi 
labdaringiems tikslams. 
Broliai lietuviai, imkime 
šelpti tautos įstaigas. Skir
kime tokiems tikslams, kaip 
va: Našlaičių namams, 
“Saulės” namams Kaune, 
“Tautos Namams” Vilniu
je ir t. t. Muzika suteikia 
džiaugsmą, bet aukaujant

geram tikslui ingiji nuolati
nį džiaugsmą.

Tautą Mylįs.

Moksleivių pikninkas.
Ateinančią nedėlią, liepos 

6 d., L. M. A. S, 1 kuopa 
rengia šeiminišką pikninką. 
Atsiliks Willow Springs 
miškely  j. Kviečiami taip-gi 
nemoksleiviai. Tikietas. 50c. 
asmeniui.

Gaisras lietuviškoj bučer- 
nėj.

Ant Bridgeporto, po 3236 
Illinois et., lietuviškoj bučer- 
nėj praeitą savaitę subatą iš
auštant, antroj valandoj, iš
tiko gaisras. Pribuvę ugna- 
gesiai užslopino ugnį. Toj 
pat bučernėj apie dvi savai- 
ti atgal buvo ir-gi ištikęs 
gaisras. Abu kartu nebuvo 
daug nuostolių.

Vargonininkų susivažiavi
mas.

Chicagos lietuviai vargo
nininkai laikys savo antra- 
metinį susivažiavimą Le
mont Resorte liepos 7, 8 ir 
9 dienose. 10 ir 11 dienose 
to pat mėnesio ten bus du 
puikiu koncertu. Abu kon
certu atsiliks po atviru dan
gum sodne. Žada būti daug 
svečių iš Chicagos ir kitij 
artimesniii vietų.

Apsivedė.
P-nas Juozas Raugeyičia, 

gerai žinomas westsidie- 
čiams, kaipo darbščiausias 
vyras, toj apylinkėj, apsive
dė. Vestuvės atsiliko liepos 
2 dieną. Minėtas tautietis 
ypač veikia tarp dr-jų ir 
prie kningyno ant West Si
de.

Velijama gražaus sugyve
nimo.

vus Chicagon 1908 metais. 
Ištikro ji pribuvo 1898 me
tais.

Bažnyčios laisvės jubilie
jus.

Sulaukus nedėlioję viso
se Chicagos lietuvių' bažny
čiose bus paminėta iškilmin
gomis pamaldomis Bažny
čios laisvės arba Mediola- 
no jubiliejus. Tasai jubilie
jus iškilmingai švenčiama 
visame katalikiškame pa
saulyj.

Sarpaliaus mokinių koncer
tas.

i Subatoj, birželio 28 d. 
“Aušros” svetainėj atsiliko 
mus gerbiamo muziko p-no 
Sarpaliaus mokinių koncer
tas. Atsilankiusieji buvo 
daugiausiai mokinių gimdy
tojai ir keliatas svečių bei 
viešnių. Mokinių buvo apie 
20. Nors tai vis jauni ber
niukai, bet visi jau gerai 
pralavinti. Po koncerto bu
vo šokiai.

Leveckio mokykla.
Leveckio komercijos ii’ 

kalbų mokykloj mokslo me
tai užsibaigė praeitą savai
tę pėtnyčioj. Leveckio mo
kykla kasmet darė pastebė
tiną pažangą. Kasmet bu
vo invedinėjama nauji pa
gerinimai ir mokinių skai
čius kasmet augo. Praeitais 
metais dieninę lankė 59 mo
kiniai, vakarinę >120. Per va
sarą, nekuriems panorėjus, 
bus lekcijos vakarais pane- 
dėliais, seredomis ir pėtny- 
čiomis. Reguliariai kursai 
vėl prasidės rugpj. 24 d. 
Pradedant naujus mokslo 
metus, bus investa keliatas 
naujij skyrių. Ypač didytas 
bus komercijos skyrius. Bus 
mokinama dirbti ant type
writer ir gali but stenogra
fijos taip-gi.

Stenografijos klesa bus 
įvesta, jei atsiras norinčių 
to dalyko mokinties. Toliau 
ketinama įvesti prirengimo 
skyrių, norintiems išlaikyti 
kvotimus į universitetus. 
Nes atsirado daug jaunų 
vaikinukų, ką rengiasi sto
ti į universitetus, o neturi 
tam reikalingo! prisirengi
mo. Aprašomos mokyklos 
vedėjas yra gal visiems ge
rai žinomas p. Leveckis. Ji
sai yra gabus pedagogas ir 
geras mokyklos vedėjas. Yra 
artimame susidūrime su į- 
vairiais Chicagos mokyklų 
perdėtiniais. Keliatą kartų 
buvo jie atsilankę į Levec
kio mokyklą ir pagiriančiai 
atsiliepė apie ją.

Klaidos atitaisymas.
“Kataliko” No. 26 aprašy

me apie p-lę O. Klimavičiū
tę pasakyta, kad ji Ipribu-

Kningynas naujoj vietoj.
Lietuviij Viešas Kningy

nas ant West Side perkeltas 
naujon vieton, būtent po no. 
2336 So. Leavitt st. Antri 
namai nuo 23-čios gatv. At
daras kasdien vakarais nuo 
7 iki 10 v. -

Liet. V. Kn. Valdyba.

Karščių aukos.
Birželio mėnuo užsibaigė 

baisiais karščiais. Ypačtem- 
peratura buvo augštai paki
lus per paskutini dvi dieni— 
nėdelią ii’ panedėlį. Nors į- 
vairiuose Suvienytų Valsti
jų dalyse buvo karšta, Chi
cago, vienok, aršiausiai bu
vo saulės kepinama, čia kar
ščiai ir aukų . daugiau pa
griebė, negu bile kur kitur. 
Pastebėtina, kad pietinėse 
valstijose nebuvo taip karš
ta. New Orleanse termome
tras nerodė augščiau 90 
laipsnių miestupse Tampa, 
Fla. ir San Antonio, Tex. te
buvo 84, Duluthe,. kur šuba- 
toj tebuvo 48, nedėlioj bu
vo 80. Nedėlioj myrių Chi
cagoj buvo 7 suaugusių ir 26 
vaikų, apalpimų 6.

Paskutinė birželio diena, 
panedėlis, buvo karščiausia 
Chicagoj, Sulygvaldiško ter
mometro buvo 102 laipsniai. 
Tą d. krito daug arklių, pa
siuto daug šunų. Net 17 as
menų buvo aprieti pasiutu
sių šunų. Suaugusių žmonių 
nuo karščio tą dieną mirė 
35 ir 38 vaikai, apalpusių 
buvo 73. Tokių karščių su 
tiek aukų Chicagoj dar ne
buvo buvę. Del karščių bu
vo kelintas nelaimingų at
sitikimų. Superintendento 
Gregory Electric kompani
jos J. D. Zooko duktė, pa
silipusi kopėčia apalpo, 
krito ir nusilaužė sprandą. 
Tūlas A. Seiber, siuvėjas, 
užmigęs ant stogo, nusirito 
žemyn ir susitriuškino ma
kaulę. Zooko duktė ant vie
tos mirė, siuvėjas vargu 
bau pagys. Po No. 2911 
So. Park avė atsilikinėjo 
vestuvės. Bet jos pavirto į 
laidotuves, kuomet P. E. 
Berry apalpo ir keliose 
minutose mirė.

Nors daugiausiai aukų 
buvo Chicagoj, vienok, ir 
kituose mieštose nemažai 
mirė del karščių. Miestuo
se Grand Rapids, Mich, mi
rė 13, apalpo 50; La Crosse, 
Wis. mirė. 5; So. Bend, Ind. 
5 mirė, 10 apalpo; Milwau
kee, Wis. mirė, 5 apalpo 32; 
Peoria, Ulė mirė 10. Valsti
jose Oklahoma, Nebraska, 
Kansas, So. Dakota po kar
ščių prasidėjo lietus, ,

Chicagos maudyklės.
j Maudyklių skaičius Chica

goj vis didinasi. Patogiau
sia ir geriausia maudyklėms 
vieta, žinoma^ yra paežeris. 
Kol kas, vienok pakrančiais 
nebuvo daugi intaisyta vie
tų maudymuisi; Geriausia 
tam vieta yra Lincoln par
ke Diversey avė, gale. Nuo 
praeitos subatos atidaryta 
vieta maudymuisi ir Jack- 
son parke, vokiečių namuo
se. Pastangos daromos pa- 
daugyti paežeryj maudyklių 
skaičių.

Apart maudyklių paežeryj 
nekuriuose parkuose pada
rytos tam tikslui kūdros. 
Tai ypač patogu ir naudin
ga vaikams.

Gaisras.
Utaminke, liepos 1 d. 

2:15 vai. ties Morgan ir 33 
g. ištiko gaisras. Buvo už
sidegus p. K. Balnarausko 
daržinė. Ugnį pamatė P. 
Kuzienė ir davė žinią savi
ninkui, kurs buvo bučernėj. 
Tuoj vaikas buvo pasiųstas 
į Tananevicz Savings Bank 
pašaukti gaisrininkus. Į 
tris minutas pribuvo gais
rininkai. Iš daržinės išga
benta tik vežimas ir išves
tas arklys. Nuo daržinės 
užsidegė naujo trijų lubų 
išlaukiniai trepai, kurie 
apdegė; taip-gi apdegė sto
gas. Daržinė nevisai sude
gė. Buvo apdrausta Tanane
vicz Savings Banke.

Riaušės bažnyčioj.
Praeitą nedėlią po no. 

5405 So. Dearborn st., įsi- 
briovė policiantas negrų 
bažnyčion, pertraukė pa
maldas ir suareštavo du 
kunigų, vieno kunigo pa
čią, dar kitą moterį ir du 
parapijonų. Suareštavimas 
buvo dėlto, kad buvo su
laužyti namų statymo įsta
tymai.

Tananevicz Savings
BANK

Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 S. Morgan GHioago, III.
i Nelaikykit pinigų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet
1 pasidėkit j šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą
' ir laikai saugioj vietoj. -

Atsišaukit.
Seredoj iš ryto liepos 2 

d. atvažiavo iš Lietuvos 
Pranciška Golska, 18 metų 
mergaitė, pas savo giminai
tį Jokūbą Masiulį po a- 
dresu 7710 Justin avė. So. 
Chicago, Dl. Bet ten nera
do savo giminaičio. Dar turi 
čia dėdę Vincą Volskį. Vie
nas ar kitas atsišaukit į 
“Kataliko” išleistuvę. Mer
gaitė paeina iš Kauno g., 
Raseinių p., Tolupių s.

(Advertisement)

Ar miegi gerai?
Labai paprasta nemigos 

priežastis yra blogas svei
katos užlaikymas. Asmenįs, 
turinti blogą virškinimą, 
kronišką užkietėjimą, pro
tiškai arba kūniškai persi
dirbą paprastai turi nera
mų miegą. Negalima tokia
me atsitikime vartoti už- 
migdinančių vaistų. Geriau
sia bus eiti prie pikto šak
nų, tvarkant mus papročius, 
pataisant mus virškinimą, 
sustiprinant mus kūną. Mes 
norėtumėm patarti naudoti 
Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine, kurs pilnai 
išvalys vidurius ir tokiu bu- 
du suteiks greitą palengvi
nimą. Juomi galima užsiti- 
kėti, kaipo “pirma pagelba” 
netikėtame nerviškume, a- 
petito netekus, užkietėjime, 
galvos skaudėjime ir pilvui 
arba žarnoms suskaudėjus. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Nelaiminguose atsi
tikimuose, kuomet reikalin
gas geras trinimui vaistas,
turite vartoti 
ment.

Triner’s Lini-

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
Paskolinimui ant pirmų Morgecių.

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 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

Mokame 3 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

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

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

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis: 

Nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vąk.
Panedeliais, Seredoms ir Petnyčioms: 

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