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Garsaus mūšio 50 m. sukaktuves.
t Politiškos Žinios

Naujas karas Balkanuose
Balkanuose prasidėjo 

naujas karas. Susivaidijo ir 
susipešė visi talkininkai, 
negalėdami gražumu pasi
dalinti paimtų iš turkų že
mių. Tame daugiausiai kal
ta Bulgarija, kuriai norėjo
si pasisavinti kuone visas 
serbų ir graikų užkariau
tas teritorijas. Kadangi 
serbai ir graikai pasiprieši
no, bulgarų armija pradė
jo# juos nekuriose vietose 

. užpuldinėti. Tada prieš bul
garus susijungė serbai su 
graikais ir prasidėjo nau
jas karas. Pasakojama, kad 
serbų ir graikų pusėn sto
sianti Rumunija ir net Tur
kija. Taigi Bulgarija savo 
tokiuo atkaklumu gali sau 
dar parengti ir kapus. Ne- 
pasiganėdino savo armijos 
užimtomis teritorijomis, 
norėdama ir kitiems išlupti 
karo vaisius, tatai dabar 
beabejonės turės arba atsi
prašyti, arba nukentėti už 
savo tokį atkaklumą. Ka
ras kadangi prasidėjęs ant 
visų linijų.

Bielgrade apturėta žinia, 
kad serbai iš bulgarų atė
mę Istipą ir bėgančius iš 
ten bulgarus nusiviję. Sa
koma, bulgarai iš Istipo pa
bėgę betvarkėje, taip juos 
karštai užpuolę serbai. Is
tipo apylinkėse serbai paė
mę nelaisvėn bulgarų 27 
oficierius, 58 paaficierius 
Ir apie 1.000 kareivių

Tą pačią dieną, tik vė
liau, Bielgradan pranešta, 
kad bėgdami bulgarai susi
laikę ir prasidėjęs kruvinas 
mušis su serbais. Kova vi
rus ištisa linija pradėjus 
nuo Kočiano, Istipo, upės 
Strumicos net iki intakos 
Orfani,# Kruviniausias su
sirėmimas buvęs ties Avia- 
laukiu. Ten kritę 1.000' ser
bų, bet bulgarų armijos de- 

sparnas, skaitantis 
kariuomenės buvęs 
išsklaidytas, 
bulgarų nuostoliai

buvę dideli, gi 4.000 bul
garų patekę serbams ne
laisvėn. Buvus tai 
kruviniausių kovų 
nų historijoje.

Bulgarai negalėję 
budu išlaikyti
serbų antpuolio ir buvę pri
versti pasitraukti betvar
kėje. Serbai užėmę Istipą 
ir sudrutinę vietos fortifi
kacijas, kadangi bulgarai 
susitvarkę maną išnaujo 
serbus užpulti ir su anais 
atsilyginti už padarytas 
jiems nuoskaudas.

Kitą dieną pranešta, kad 
kova išnaujo prasidėjus 
tarp serbų ir bulgarų. Lig- 
šiol abejose pusėse žuvę 54 
ficieriai, tame skaitliuie 4 

pulkininkai ir keli tukstan-jSalonikuosė pilna sužeistų 
Čiai kareivių. 'graikų ir kasdien anų vis
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šinysis 
30.000 
visiški

viena
Balka-

jokiuo 
smarkaus

Dabartinis karas atvilks 
bulgarams dideliausias ne
laimes. Nors bulgarų ar
mija yra skaitlingesne už 
serbų, bet pastarieji bulga
rus apveikia. Reikia pažy
mėti, kad serbams pagelbon 
einą, graikai, tatai bulga
rams atsilaikyti nebus ga
lima.

Europos diplomatija iš- 
iiaujo daug nukentėjus. Ne
žiūrint Europos valstybių 
pastangų ir grasinimų, by 
tik sulaikius Balkanų val
stybėles nuo susipešimo, 
karas tečiau prasidėjo. 
Nors serbai bulgarus ant 
visų linijų pliekia, bet bul
garai . nei nemano nusi
leisti — pasiuntę Serbijai 
ultimatumų, idant pastaro
ji atšauktų savo kariuome
nę iš 
kurias

visų teritorijų, 
nesutinkama.

uz

KARO LAUKO.IŠ
Balkanuose žmonių krau

jas liejasi latakais. Bulgari
ja kariauja prieš Serbiją ir 
Graikiją. Pareina žinios, 
kad prieš Bulgariją atsigrį- 
šią dar Černogorija ir Ru
munija, taippat, sakoma, 
dar ir Turkija, kuri nega
linti pamiršti smūgių, už
duoti} jai bulgarais paskuti
niame kare. Kaip bus to
liau, tikrai negalima pasa
kyti, bet dabar Bulgarija 
kovoja tik su Serbija ir 
Graikija. Karas esąs labai 
kruvinas, tečiau nėra žino
ma, katroj pusėj yra laimė
jimas. Sulyg telegramų, vie
ną dieną laimi bulgarai, ki
tomis dienomis vėl serbai 
arba graikai. Tik žinoma, 
kad iš abiejų pusių mušasi 
250.000 kariuomenės išilgai 
upių Vardar ir Bregalinica. 
Išpradžių buvo pranešama 
apie serbų ir graikų laimė
jimus, gi dabar rašoma apie 
bulgarų pasisekimus.

Atėnuose viešpataująs di
dis džiaugsmas delei graikų 
laimėjimų kovoje su bulga
rais. Gyventojai visas iš ka
ro lauko žinias sutinką krik- 
štavimais. Graikai po smar
kiai kovai atėmę iš bulgarų 
Doiran, kur jiems tekę daug 
bulgarų kanuolių. Tasai 
mušis jiems daug atsiėjo; 
8.000 kareivių užmušta ir 
sužeista. Be to graikų armi
jos dešinysis sparnasužėmęs 
Orliakon ties upe Striman, 
labai patogią atsispyrimui 
vietą.

Graikijos karalius Kon
stantinas įsakęs savo ofi- 
cieriams prašalinti nuo 
savo drabužių visokius 
žibančius ženklus, nes bul
garais pertankiai šaudę į 
oficierius pagal tų ženklu.

Photo by American Press Association. •«. ». t
Atsižymiejusieji vadovai-apvąiksčiojime Gettysburg laukuose.

daugiau gabenama iš karo 
lauko.

Tuo tarpu Bulgarijos ar
mija nuolat koncentruoja- 
jama kovos laukan. Bulga
rai labai daug žmonių pra
radę paskutinėmis kelio
mis' dienomis, kadangi že
mesnes pozicijas įpratę už
imti durtuvais. Tuo budu 
jie užėmę jau kelias vietas 
ir sumanę graikus apsupti, 
kad neleidžius jiems atgal 
traukties. Sakoma, bulgarai 
savo taktiką labai puikiai 
apgalvoję. Visupirmu jų no
rima užimti aplinkines tvir
tumas, o paskui apgulti 
miestą Salonikus ir iš ano 
išstumti graikus.

Jei tikėti pranešimams, 
tai šiame kare iš visų pu
sių kritę 35.000 kareivių. 
Gi serbai pastaromis kelio
mis dienomis praradę savo 
kareivių daugiau, negu ka
re su turkais. Sulyg pasku
tinių telegramų, serbai ant 
visų linijų traukianti atgal 
ir maną sustoti tik kur 
tvirtumose, gi bulgarų ar
mija einanti paskui serbus 
kuone užgulus ant pastarų
jų.

Iš Vienos rašoma, kad 
Europos valstybės susikal
bėjusios nesimaišyti dabar
tinių Balkanų karan. Leis
ta joms laisvai pasipešti ir 
paskui susitaikinti.

Rusija taippat nesimaįšy- 
sianti tan karan. Matomai, 
caras apreiškęs, kad jis su 
Balkanų valstybėmis per
traukiąs visokius ryšius, jei 
jos neklaušusios jo patari
mų ir nenorėjusios gražumu 
taikinties.

AUSTRIJOS KARIUOME
NE.

Austrijos ir Vengrijos vi
sa kariuomenę susideda iš

trijų nepriklausomų dalių. 
Visoje kariuomenėje esama 
įvairių tautų, kaip va: vo
kiečiai, vengrai, čekai, len
kai, rusai, serbai, chorvatai, 
slovakai ir. slavencai. Vo
kiečių Austrijos kariuome
nėje yra 24,5%, vengrų 18, 
5% ir visų Slavėnų ligi 48%.

Bendroj visiems priver
stinos kalbosjAustrijoje nė
ra. Pačioj Austrijos krašte 
kariškus mai^štymųs veda-
ma
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pėstininkų: vienų vengrų y- 
ra 24 pulkai ir iš 10 pulkų 
raitarijos vienas tik yra ki
tataučių, būtent sėrbų-chor- 
vatu pulkas.

Visoje Austrijos ir Ven
grijos kariuomenėje skaito
ma 48% pėstininkų Slavė
nų tautų pulkų ir tik 25% 
vokiečių.

Austrijos vyriausybė Sla
vėnų tautų pulkais, išsky
rus lenkus ir kiek ukrainie
čių, pradeda nepasitikėti. 
Į Slavėnų pulkus visus ofi
cierius ir vyresniuosius ka
reivius ėmė skirti vokiečius 
ir vengrus.

rijos šalyje vengrų ir da
limi serbų-kjdba.

Šiaip jau kasdiena atski
ruose pulkuose kalbama 
kareivių iagimta kalba. Jei 
pulkas susideda iš kelių! 
tautų, taiį tųį tautų kalbo
mis kalbama.

Yra pulkų, kur pagret 
kalbama rusų, lenkų ir vo
kiečių kalba, arba vengrų, 
vokiečių ir rumunų kalba, 
arba vėl čekų, lenkų ir ru
sų kalba ir tt.

Pulkuose vartoti leista 
šios kalbos: vokiečių, veng
rų, čekų, serbų, chorvatų, 
rusų, slavencų, slovakų, ru
munų, lenkų ir italų.

Iš visų 1337 pėstininkų 
pulkų vienų, vokiečių pulkų 
yra — 15, grynai vienų ven
grų — 6, maišyti! vokiečių 
ir vengrų — 15; vienų Sla
vėnų 39 pulkai. vienų rusų 
2 pulku ir maišytų-rusų ir 
lenkų 10 pulkų. Slavėnų kal
bomis draugi su vengrų ir 
vokiečių kalba 59 pulkai, 
tame skaičiųj%6 pulkaivar- 
toja rusų kalbą.

Vienos tik Austrijos ka
riuomenėje yri 40 pulkų

:!2 pulku, ki-

ADMINISTRACIJINIS 
KRIZIS ČEKUOSE.

Ilgai, kaip Damokleso 
kalavijas, ant Čekų kara
lystės kabantis Austrijos 
valdžios grasinimas paga
liau išsipildęs. Čekija pri
klauso Austrijai, tečiau lig- 
šiol turėjo sau autonomiją, 
kuri šiais laikais liko panai
kinta.

Austrijos ministerių ta
ryba nusprendžius Čekų 
autonomiją panaikinti, pa
leisti Pragoję seimą ir visą 
to krašto valdymą pavesti 
Austrijos centralei valdžiai.

Be to ant čekų busią už
krauti nauji mokesniai, i- 
dant su anų pagelba page
rinti visai nupuolusį Čeki
joje ūkininkavimą. Austri
ja taip pasielgusi todėl, kad 
apsaugojus Čekiją nuo vi
siško nupuolimo.

• Ištisiais metais Pragos 
Seime virus kova čekų su 
vokiečiais ir todelei visa 
šalyj tvarka ir šeimininka
vimas buvęs pamestas ša
lin. To viso pasekme — 
ant galo apsireiškė krizis.

Kad šiaip taip išsigelbė- 
jus jiuo yįsįško subankruti-

vierių vokieč ą 9 pulkai, 
vienų Slavėnų ! !2 pulku, ki
ti visi maišyti. ^Vengrijos 
kariuomenėje tokio Įvairu
mo nęrat {C&Kge 28 įpulkų

Gettysburg, Pa. Šiemet 
sukako 50 metų nuo gar
saus mūšio ties Gettysburg 
laike Suvienytų Valstijų 
civilio karo. Karas buvo 
vedamas už išliuosavimą 
negrų iš vergijos, kurioj 
jie buvo pietinėse valstijo
se. Kadangi vergų savi
ninkai geru nenorėjo pa- 
liuosuoti negrų, tai . kilo 
broliškas karas. Kariavo 
pietinės valstijos su šiau
rinėmis. Garsus mušis ties 
Gettysburg nusprendė, ku
ri pusė laimės. Mušis išti
ko 1863 metais. Tęsėsi tris 
dienas — liepos 1, 2 ir 3 
dieną. Baisus buvo susirė
mimas. Nors per pirmas 
dvi dieni pietiniams vis se
kėsi, bet trečią dieną pa
ėmė viršų. Po tos šaunios 
pergalės keturių valstijų 
pietiniai neteko — Missi
ssippi, Arkansas, Louisiana 
ir Texas.

Paminėti 50 metų sukak
tuvėms to garsaus mūšio 
buvo susirinkę ant Gettys
burg -laukų ano karo vete
ranai. Apvaikščiojimas tę- 
tsesi keturias dienas, liepos 
1, 2, 3 ir 4 dieną. Veteranų 
buvo apie 50.0000. Buvo pa- 

jimo, imta visomis pusė
mis skolinti pinigus ir nela
bai senai paskolinta šalies 
reikalams iš miesto Pra
gos 8.000.000 koronų.

Tečiau tų pinigų pasiro
dė permaža, o daugiau gau
ti nebuvo galima.

Panaikinimas autonomi
jos visus čekus labai suju
dino. Pirmiau čekai kovo
jo su savo viduriniais prie
šais, vokiečiais, gi dabar 
turės kovoti su centrale 
Vindabonos valdžia. Bet 
pastaroji nei nepermaldau
jama, nei nepergalima.

Tai vis vokiečių darbas 
ir toksai žiaurus atkeršiji
mas, kadangi čekai neleido 
jiems Čekuose valdininkau
ti.

MIRE ULTRA-REVOLIU- 
CIONISTAS.

Žinomas plačui Paryžiu
je ir visoj Franci joje Hen
ry Rochefort, karštas lais
vės apgynėjas ir komunos 
propagatorius, pasimirė 
Paryžiuje sulaukęs 83 me
tus. Rochefort buvo laiko
mas Paryžiaus vaiku, ži
nantis minėtą miestą sker
sai ir išilgai. 1863 metais 
jis buvęs dienraščio “Figa
ro” vienu redaktorių ir bai
sius daiktus tuomet rašęs 
ant valdžios. Už tai buvęs 
patrauktas atsakomybėn.

Jis paskiau uždėjęs nuo
savą laikraštį vardu “La 
Lauterne”. Vienuoliktas lai
kraščio numeris buvęs kon
fiskuotas, o Rochefort už
darytas kalėj iman. Kuomet 
jis išrinkta parlamentan at
stovu, atsižymėjo dvikovo
mis ir ne vienam savo 
priešininkui padarė galą. 

rodavimai, aplankymai ka
pinių, kur ilsisi kritusieji 
inušyj ir didžiose šėtrose 
prakalbos. Liepos antroj 
dienoj ištiko didis lietus su 
baisia perkūnija. Perkūni
jos griausmai priminė ve
teranams anuometinį ka
nuolių kriokimą. Liepos 4 d. 
buvo atvažiavęs preziden
tas ir laikė prakalbą.

Apvaikščiojimas neapsiė
jo be nelaimingų atsitiki
mų. Du gatvekariu, beskriz- 
damu per lauką, susikūlė ir 
šeši liko sužeisti. Del didžio 
karščio daug apalpo ir ke- 
liatas mirė. Dar vienas kei
stas nelaimingas atsitikimas 
buvo ištikęs. Miesto viešna- 
myj bešnekant apie praei
ties laikus, vienas nepa
garbiai atsiliepė apie prezi
dentą Lincoln. Iš t<> kilo 
susirėmimas. Septyni ii ko 
apraišyti peiliais. Tas vis
kas atsitiko visai netikėtai 
ir labai greitai. Iškilęs bu
vo didis trukšmas. Bet vis
kas greit pasibaigė. Kalti
ninkas pasislėpė. Vienas 
intartas liko suareštuotas. 
Tris sužeistųjų labai bloga
me padėjime. Vargu bau 
pagys.

Vėliau išlcidiuėjęs kitą 
laikraštį “La Marseillaise”. 
Laikraštis už nešvarumus 
buvęs konfiskuotas, o jis 
pats uždarytas kalėjimai!, 
kuriame tečiau trumpai iš
buvęs, nes jo šalininkai jį 
paliuosavę.

Už savo simpatijas ko
munai, jis buvo nuteistas 
ištremti į Naują Kaledoni
ją, tečiau suspėjo pasprus- 
ti į San Francisco, iš kur 
po 1880 metų amnestijai 
išnaujo sugrįžo Paryžiun 
ir tenai pabaigė savo gy
venimo dienas.

TARPTAUTINIS MOTE- 
RIŲ KONGRESAS.

Paryžiuje, Sorbonnos u- 
niversiteto vienoj šalių pra
sidėjęs tarptautinis moterių 
kongresas. Kongreso tiks
las — sulyginti viso svieto 
moteris su vyrais politiko
je. Hindė Carena pasakius 
labai karštą kalbą, aštriai • 
atakuodama Anglijos tira- 
niją Indijose. Giedant an
glišką himną, Carena ne
atsistojus, už ką kitos kon
greso delegatės labai užsi
rūstinusios. Francijos užsie
nių ministeriui, kuris tuo 
metu buvęs salėje, Care- 
nos pasielgimas labai ne
patikęs, tatai jis delegačių 
prašęs atimti jai balsą. Pa
skui Carena savo kalboje 
atsiliepus į Francijos val
džią, idant pastaroji pa
gelbėtų Indi joms nusimes
ti Anglijos jungą. Ir toji 
kalba ministeriui nepati
kus, bet delegatės atsisaku- : 
sios atimti jai balsą ir Ca
tena sočiai atsišnekėjus,

1
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g Žinios iš Lietuvos

tai nemažas
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ja”. Visame miestelyje y- 
ra apie pusė šimto krautu
vių, visos jos gyvuoja “gerai 
ir visos lig vienai žydų ran
kose. Prekybos griėbties 
reiktų ir lietuviams.

J. Šnekutis.

LAUCKAIMIS.
Kybartų vals., Suv. gub.
Keturi ar penki metai 

atgal čia atvyko iš
kur vaikinas ir pristojo 
bernų. Jis, kaip ir visi vy4

kaži-

Čia kalti dau- rai, dirbo visus lauko ir na
mų darbus, vakarais su vi-j 
sais vyrais eidavo gužynės-} 
na, o šventadieniais suauk-! 
lėsna ir drauge su visais 
vyrais gerdavo. Žodžiu sa-į 
kant, niekuo nuo paprūsės, 
vyrų nesiskyrė. Bet štai 11! 
birž. (28 geguž.) atvažiuoja! 
Lauckaimin koks tai žmo-‘ 
gus ir randa, kad minėtasai 
darbininkas yra mergina, 
jo artima giminaitė. Reiš
kia, apie penkis, metus .ji 
čia 
jos 
kė.

nukentėjo, o mirus jam 
nieks nė ant pakastuvių 
•nesumetė ir čia turėjo jinai 
savo lėšomis palaidoti. Jo
nas mirė kaip privalo ge
ram katalikui: atlikęs iš
pažintį ir priėmęs šv. Sa
kramentus. Tegu bus jam 
lengva juoda žemelė.

Stebėjos vietinis klebo
nas iš lietuvių pasielgimo 
Maskvoje. Sako, šiemet bu
vo prie pirmos komunijos 
apie 200 vaikų, o išviso lie
tuvių 7 v., nors kunigas 
lietuvis taisė vaikus prie 
išpažinties. Kilsta klausi
mas. Ar jau taip sumažė
jo lietuvių skaičius? 
Maskvos lietuviai taip 
ištautėję?

Ar 
jau

MALĖTAI.
Malėtai - 

miestelis, su keturiais tūk
stančiais gyventojų. Mies
telis paskutiniu laiku pra
dėjo virsti miestu. Šit ne
senai liko sujungtas su Vil
nium telefonu, o šiemet jau 
tapo intaisytas ir telegra
fas. Iš viso to čionykštieji’ 
gyventojai turi daugel pa
togumo. Paštas gyvuoja jau, 
iš seno, tik jame tankiai 
prapuola laiškai, o 'ypač! 
laikraščiai.
ogiausia patįs žmonės. Mat 
yra taip. Nors Malėtų para
pija negalima priskaityti 
prie susipratusiųjų ir ap
šviestų j ų, betparapi j onai j au' 
pradeda šviesties. Kai-kurie 
nueina paštan, paprašo lai
kraščių savo kaimynui, nors 
atnešti jų niekas neprašė,- 
parsineša sau namo, lai
kraščio tikras savininkas 
gauna pabūti ir be laikraš
čių. Svetimų laikraščių ne- 
šiojimasis pas malėtiečius, 
tai paprastas dalykas.

Malėtų parapija grynai 
lietuviška, išskiriant penkis, 
šešis sulenkėjusius 
jorus, kurie lygiai 
moka lietuviškai, nes 
negalėtų gyventi.
pernai ir jiems įvesta ge
gužės lenkiškos pamaldos.

Bet kas nuostabiausia, 
kad čia kamendoriumi tapo 
atkeltas kunigas, nemokan
tis nė žodžio lietuviškai. 
Bet jis, kad ir lenkas, nese
ka savo pranokėjų ir lenki
nimo politikos neveda. At
keltas Lietuvon tuojau pra
dėjo mokyties lietuviškai ir 
jau lietuviškai kalba.

Malėtuose tvirtai laikosi 
monopolis-traktierius ir a-' 
pie 20 alinių. Visoms toms 
įstaigoms svečių nestinga, 
visoms joms daug pinigų 
taalėtiškiai sudeda.

Kovoti su girtybe pernai 
įsikūrė 
draugija.

išbuvo vyru ir niekas 
lig šiam laikui nesuse-

Pranas

bajo- 
gerai 
be to 
Betgi

M... jas.

PANEVĖŽYS.
azarto lošimus kor- 
uždarytas Panevėžio 

(graždansky)
Prie uždengimo

Už 
tomis 
miestiečių 
kliubas.
daug prisidėjo teismo tar- 
dytojaus Afanasjevo nusi- 
šovimas. Afanasjevas nusi
šovė, pralošęs kliube daug 
pinigų. Kliubo pirmininku 
buvo bajorvedys Miasojėdo- 
vas.

PANEVĖŽYS.
Šiomis dienomis iš čia 

važiavo vargonininkas

čia “Blaivybės” 
Pradžioje narių 

prisirašė nemažai ir ‘ ‘ Blai- 
rybė” iškarto atsistojo ant 
tvirtų kojų. Kolei vedė ją 
pirmininkas kun. vikaras, 
tol draugija gyvavo ir vei
kė, bet jam išvažiavus — 
diskas sunyko. Susirinki
mai jau visai nebedaromi, 
valdybos, berods, kaip ir 
aėra, nieko neveikia, visi 
msnudo. Malėtuose labai 
reikia “Vartotojų draugi-

is-
P- 

Mari j ošius; jis čia buvo su
taisęs bažnytinį chorą, ku
ris ir per lietuvių vakarus 
puikiai padainuodavo. Cho
ras buvo vienas geriausių 
Lietuvoje. P. M. išvažiavo 
į Ekaterinburgą. Dabar 

kad apleido Lietuvą.gaila,

MASKVA.
Gegužės 13 d. šių 

pasimirė Jonas Veržinskis. 
pirmo kurso teisių skyriaus" 
studentas lietuvis. Jisai gi-’ 
mimo buvo Vaiguvos para
pijos. Būdamas . didžioje 
bėdoje, rado prieglaudą, bu
tą ir valgį pas Oną Irdelę, 
kuri del nebašninko daug

metų

nes ir “ Valdšeschen” a- 
laus bravarai gavo diplo
mus aukso medaliams. “Vi
lijos” ūkio mašinų fabri
ką gavo sidabro medalių 
ir du pagyrimo lapu.

Gerai įsižiūrėjus į lietu
vių moterių dirbinius gali
ma pastebėti neperdaug 
nuoseklus pamėgdžiojimas 
fabrikų audimų raštams, 
savotiškumo moterių dirbi
niuose maža buvo. Dovanos 
gi buvo skiriamos kaip tik 
toms, kurios pačios ką-riors 
savo sugalvojo. Reikia pa
stebėti, kad dirbiniai, už ku
riuos tapo dovanos paskir
tos, sodiečių buvo apačioj 
pakištos, o aikštėje rodė 
svetimtaučių pamėgdžioji
mus. Dovanų joms pada
linta 250 rub., sidabro ir 
bronzo medalių ir 14 pagy-: 
rimo lapų. Stambesnes do
vanas gavo šios audėjos: 1) 
pirmąją dovaną, t. y. sidab
ro medalių, Rimkevičienė 
Petronėlė už audimus, 2) 
Bublytė Anelė į8 rb. ir pa
gyrimo lapą už milus, 3) 
Preidytė Jieva 8 rb. ir pa
gyrimo lapą už mezginius, 
4) Šemaškevičaitė Barbo
ra 8 rb. už antklodę, 5) 
Slivkienė Rozalija 8 rb. už 
audimus ir 6) Traškunietės 
mergaitės už juostas gavo 
10 rb. ir pagyrimo lapą.

Sodiečiu arklių buvo ga
na daug. Didžiausias dova-# 
nas gavo Povilas Dūda — 
25 rb.. ir bronzo . medalių 
už kumelį ir \ Staševičius 25 
r. ir bronzo medalių už ku
melaitę.

Savamokslis lietuvių dai
lininkas Bronislavas Bura- 
šas iš Šiaulėnų už teplioji- 
mą gavo 15 nib. ir už droži
nėjimą • diplomą sidabro 
medaliui.

Svetimtaučiams paskir
tųjų dovanų neminėsiu.

Parodą pirmą dieną ap-. 
lankė virš 5,000 žmonių, 
antrą ir trečią dieną ma
žiau. Komitetas lietuvių 
vakarui savo salės neužleį-: 
do, nes 4 vakarams parsik
vietė iš Vilniaus lenkus ar
tistus, kurie palinksmino 
publiką šlykščiais farsais. 
Komitetas lenkų trapai 
gvarantavo 1000 rub. Lie
tuviams parodos salė buvo 
užleista sekmadienyje die
ną, bet tokiame nepatogia
me laike, nes tuo laiku ar
klius vedžiojo. Dainų klau
syti maža publikos ‘susirin
ko. Vakarą gi gaisrininkų 
salėje “Aido” draugija 
pastate 3-jų veiksmų, ko-’ 
mediją “Vyrų vergija1’. 
Publikos neperdaug susi-- 
rinko. Abiem lietuvių vai
dinimams stigo prisirengi
mo: vaidinimą visai trumpu 
laiku surengė.

Užbaigdamas negaliu iš
kęsti nepaminėjęs dar vie
no fakto. Varšavos lenkų, 
esama gudresnių už mūsiš
kius. “Alfa-ljavaį” atsiun
tė instruktorių lietuvį, ku
ris žmonėms aiškino pieni- 
nmkystes svarbą, o musų vie
tiniai dvarininkai prie sa-. 
vo skyrių pastate žmonės,, 
lietuviškai nemokančius, ku
rie sodiečiams nieko nau-• r i'l dingo negalėjo papasakoti. 
Ne vienas musų ūkininkas, 
pamatęs ką' naujo ūkyje, 
teiraudavosi, bet užgirzdar 
vo “nie rozumię’’, vietoj, 
paaiškinimo.

p

rado juose labai kenkiančių 
žmogaus sveikatai dalykų. 
Būtent, visi saldainiai buvo 
nudažyti uždraustais var
toti akmens-anglio dažais; 
marmeladai buvo padaryti 
vien iš želatinos ir patokos, 
be mažiausios tikrų vaisių 
dalelės. Pasaldinti buvo vi
si saldainiai labai kenkian
čia sveikatai vadinamąja 
dekstroza. Vienuose saldai
niuose rasta net įmaišyta 
miltelių, kuriuos pilama a- 
valuosna, jaigu avalai ank
šti buna. Ir žmonės tokius 
saldainius pirkdavo ir, pa
siskonėdami, valgydavo, o 
paskui gaudavo visokių vi
durių ligų ir t. t.

Gudrus fabrikantai pa-j 
traukti tieson.

Musų bernaičiams ir mergaitėms

KĄ* JONUKAS PAPASA čiuožia. Bijo sulaužyti ro- 
KOJO.

PANEVĖŽYS.
Seniau čia keletas metų 

paeiliui būdavo ūkio pa
roda, bet nuo 1910 metų 
ją liovėsi rengę. Šiemetinė 
gi paroda, kuri tęsėsi gegu
žės 26, 27 ir 28 d., intaisyta 
daug didesnė už anąsias. 
Lietuviai gražiai šitoje pa
rodoje pasirodė, daug ekspo
nentų atvažiavo ir kitatau
čių; dirbinių rodė Varšuvos, 
Tūlos ir dar tolimesnių 
miestų pramonininkai. Se
niau aukso medaliai atatek- 
davo beveik vieniems len
kams, šiemet ir liet. gavo. 
Parodos komitete dalyvavo 
vieni lenkai, todėl irčiaartik 
negalima bus pritaikinti 
priežodis: “ranka ranką 
mazgoja”. Vienas dvarinin- 
tkų už gyvulius gavo net 5 
;aukso medalius. Bet šį kar
tą tiesiog reikėjo lietuviai 
apdovanoti, nes jie to buvo 
velti. Labai puikiai 'atrodė 
4‘Birutės” saldainių sky
rius. Visi stebėjosi, kad 
tokia jauna firma taip daug 
rųšių saldainių dirbą ku
rios nebrangios ir labai ska
nios. “Birutė” gavo aukso 
medalių. Vabalninko mote
rių draugija už puikius au
dimus irgi gavo aukso me
dalių. Diplomus aukso me
daliams gavo šie lietuviai 
pramonininkai: 1) Jonas 
Tomaševskis iš Panevėžio 
už vaisvynius, 2) Dūdos fa
briką Panevėžyje už audi
mus ir 3) Jurgis Vaičiūnas 
iš Panevėžio už limonadą. 
Panevėžio Marijinė mer- 

’ gaičių mokykla ir 'Panevė
žio mergaičių gimnazija už 
rankų darbelius ir Panevė
žio gaisrininkai irgi liko 
apdovanoti diplomais auk
so medaliams. Gr. Zubovie-

VYSKUPO ĮŠVENTI- i 
MAS.

Kaip praneša, Peterbur
go kunigų akademijos rek
torius kun. prelatas Kakov-

pu birželio 9 dienų Ktm. 
prel. Kakovskis, kaip jau' 
rašėmę, skiriamas Varsa-; 
vos arkivyskupu. Šventįsiąs 
naująjį vyskupą Vroclavko 
vyskupas ždžitovieckis; a-, 
sistoje busią vyskupai: Cie- 
pliakas ir Žitomieriaus 
vysk. Žarnovieckis.

PANEVĖŽYS.
Gegužės -28 d. Ramygalos 

gatvėje Gasparo Jasiusko 
kieme sudegė kūtės su gy
vuliais. Ačiū lietui, daugiau 
namų neužsidegė, nors ki
birkštis toli krito.

Vapsva.

’ VARĖNA.
Viln. gub.

Gegužės ,26 d. ties Motui- 
zų sodžių 10 metų vaikas

geležinkelio, pasidėjęs gal
vą b ranką ant reikos. Už
bėgęs traukinys atpjovė vai-- 
kui galvą ir ranką.

Giraitės Mocukas.
VARĖNA.
Viln. gub.

Gegužės ’28 d. iškihnin- 
gai atlikta pirmoji vaikų 
komunija. Bažnyčia buvo 
išpuošta gėlelėmis ir vai
nikais. Vaikų dalyvavo iš
viso 205. Visi jie buvo tam 
tyčia aprėdyti šviesiais ru
bais. Po pamaldų vaikai 
pasižadėjo negerti svaigi
nančių gėralų. Varėniečiai 
pirmą kartą susilaukė sa
vo bažnyčioje tokios iškil
mės.

Pavasarį smagiau, negu 
rudenį. Rudenį prasideda 
šalčiai, žolė paruduoja, la
pai nuo medžių nubįra, lį- 
ja, paskui sninga — labai 
nesmagu. Rudenį pradeda
me vaikščioti į mokyklą — 
dar nesmagiau. Dabar tai 
jau man nieko: aš papra
tau. Ten taip daug mano 
pažįstamų vaikų, mokyto
jas toks geras, malonus. 
Pirmais metais, kai ėjau, 
tai nesmagu buvo: vaikai 
nepažįstami, vieta nepap
rasta, laukdavau tik vaka
ro, kad greičiau iš tos mo
kyklos ištrukus.

Aš gyvenau pas tetą Bri- 
gydą. Miestas nuo musų to
li, tėvai retai atvažiuodavo 
pas mane, ir man visados 
ilgu būdavo. Kalėdoms, Už
gavėnėms ir Velykoms aš, 
parvažiuodavau namo. Ta
da aš labai nedrįsdavau 
parvažiavęs, kaip atprasda- 
vau nuo namų. Marytė, ma
no seselė, tai per visą va
karą artyn prie manęs nei
davo. Ant rytojaus ji jau 
su manim šnekėdavoir juok
davos. Aš jai rodydavau sa
vo kningas ir kiek aš išmo
kau. Per Kalėdas išmoki
nau ją lietuviškas raides, 
o per užgavėnes — sudėtiJ 
žodžius. Per Velykas, kai 
parvažiavau, ji mokėjo jau 
ir paskaityti. Tėtušis labai 
pagyrė mane ir nupirko 
man naują kepurę ir čeve- 
rykus. O mama intaisė man 
gražų užvalkaliuką ant prie
galvio ir pasiudė dvejus 
marškinius. Aš labai apsi
džiaugiau ir dar labiau Ma
rytę mokinau to, ko jį ne
mokėjo.

Tėtušis sako, jog ateinan
čiais metais ir Marytę Įei
siąs į mokyklą. Ji jau sep- 
tynerių metų — didelė. Su 
manim ilgu jai nebus. Ma
rytė ir pati nori eiti į mo
kyklą. i

Kaip pabūvi kiek namie, 
nenori iš ten ir važiuoti at
gal į mokyklą. Kalėdomis 
išeisi, būdavo, su Maryte 
nuo kalno pasičiužinėti, tai 
po kelias valandas ten pra
leisdavau, kad tik nešalta 
būdavo. Ale kadir šalta bū
davo, mieste dažnai mes 
čiužinėdavome. Besivežioda- 
mi roges prieš kalną įšilda
vome, tai nė didžiausio šal
čio nebijodavome. Sykį ma
ma tėtušiui sako: “kad 
tiems vaikams nei nešalta”. 
Tėtušis liepdavo šiltai ap
sirėdyti, o kad labai šalta 
būdavo, tai visai neleisda
vo laukan.

Kartais ateidavo pas mus 
į tą laiką Lapaičių vaikai:? 
Petrukas ir Simukas. Tada 
visi eidavome nuo kalno 
čiužinėti. Ale kokie juokin
gu tuodu vaiku! Kad juodu 
čiuožia nuo kalno, tai gra
žu pažiūrėti. Aš visados i- 
mu su savim rogutes, kurias 
man tėtušis padarė, ir- jo
mis čiuožiu. O juodu vežas 
karukus. Karukai sunkus ir 
labai negera važioti juos, 
prieš kalną. Kartais beva-; 
žiuodamu juodu susipainio
ja į tas savo ilgąsias skran
das, apvirsta ir nučiuožia

gučių, o ant galo po vieną 
ir nesmagu esą čiužinėti. 
Bet vieną vakarą abudu po 
tris sykius nusileido nuo 
kalno ir labai gyrė rogutes. 
Petrukas sako: “Gal ir aš 
panašias pasidarysiu”. La
bai jau jam jos patiko.

Petrukas*su Simuku ne
moka nei skaityti, nei rašy
ti. Vieną sykį aš paklausiau 
juodviejų, kodėl juodu nei
na į mokyklą.

— Kad visi išsimokysi
me, kas žemę ars?” — atsa
kė Petrukas.

— O ar judu ariate? —t 
paklausiau aš jo.

— Ne, — tarė jis, — bet 
tėtis sako, kad tuojau ir mu
du pradėsiva arti ir nelei
džia į mokyklą. Aš norėjau.

Parėjęs namo, aš^papasa- 
kojau tėtušiui, ką kalbėjo 
Petrukas. Tėtušis sako: “Ir 
mokslą išėjęs gali arti”.

Aš labai gailiuos, jog pra
ėjo vasara ir nekantriai 
laukiu kitos. Atmenu, vie
ną sykį (buvo pavasaris) 
mudu su Maryte išėjova į 
pievas pasirinkti gėlių. Die
na buvo gražiausia. Vietoje 
vienos valandos — mudu 
praleidova visą pusę dienos. 
O kiek gražių gėlių prisirin- 
kova! Mudu su Maryte ne- 
galėjova atsidžiaugti, eida
ma namo ir nešdamu po 
pluokštą gražiausių žiedų.

Parėję namo parodėva 
mamai. Mama labai apsi
džiaugė, pamačiusi gėles, 
bet tuojau su pasigailėjimu 
tarė: “Negerai, vaikeliai, 
taip anksti pavasarį skinti 
nekaltas gėleles. Jus galite 
džiaugtis jų gražumu ir žy
dint joms ant lauko, o skai- 
nioti jų nereikia. Jos džiau
gias, kaip ir mes, sulauku
sios šilto pavasario, ir ra
miai trokšta pragyventi sa
vo trumpą amžių, duodamos 
mums žiedų gražumą ir ma
lonų kvapą”. Aš labai nu
siminiau, išgirdęs tuos ma
mos lodžius, o Marute tuo
jau nubėgo pas tėtušį.

Tėtušis, kaipir mama, ne
pagyrė mudviejų už nekal
tą žiedelių skynimą. “Jos 
taipogi, — tarė tėtušis, — 
gyvena, .auga, kaip ir mes 
Jos gražios tik tada, kada 
auga ir žydi ant lauko, o 
kaip nuskinsite — jos nuvys 
ir pražus jų gražumas”.

Man labai buvo gaila ma
žų gėlelių. Aš išsikaišiau 
jomis sieną, kur guliti ir il
gai žiūrėdavau į jas, gulda
mas ir keldamas iš patalo. 
Kad aš į jas žiūrėdavau, 
man visados liūdna daryda
vos ir rodydavos, jog štai, 
štai tuojau pakels jos savo 
vystančias akutes ir pra
šneks, pasiguos, kaip joms 
ilgu be pievos, kaip jos vys
ta ir miršta ką-tik sulauku
sios pavasario.

Po trijų dienii visai jau 
nuvyto mano gėlelės ir. su
džiūvo, kaip šienas. Su Ma
rytės gėlėmis taipogi tas 
pat atsitiko.

Tai buvo užpernai vasarą.
Dzidorių Juozukas.

“Š.”

Giraitės Mocukas.
ANTALAUŠIAI.

; Ukm. ap.
Jau lygiai metai suėjo, 

kaip musų sodžius išsidali- 
, no vienasėdžiais. Nors so-, 
džius ir nedidelis, išviso 
tik teturįs 138 deš. žemės, 
tečiau musų ūkininkai daug 
turėjo rūpesčio, kol atliko 
tą darbą. Apskritai, visi 
manė, kad sunku bus gy
venti vienasėdžiuose, bet, 
šiandieną visi sako, kad gy
venti vienasėdžiuose ūki
ninkui yra kur kas pato
giau. Pasak jų pačių, ne tik 
kad jie patįs nebegrįžtų so- 
džiun, bet ir su pagaliu jų 
nebeinvytum. Tuojau po iš- 
sidalinimo žemės tvarkomo? 
ji komisija apdovanojo u- 
kininkus pinigais perkelti 
trobesius ir perint savo u- 
kį. Be to atsiuntė tam ti-, 
kims ūkio įrankius ir ma
šinas, kaip va: plugus sė- atgal, užsigulę ant pavažų, 
j amą mašiną, arpus ir kit. 
Tais visais įrankiais lig va
liai gali naudoties visi u- 
kininkai, kurie išėjo į vie- 
nasėdžius.

P. Nekrasinskis,
-Bartholomfw in Minnaąpoli, Journal.

Vapša.
1

NEGERI SALDAINIAI. ;
Miesto analizes stotis pa

darė šiomis dienomis Vil
niaus žydų (Mirkino ir A- 
bramsonienesj saldainių fa

3 brikos -dirbimu an a tižu

O juokias, rodos, kad juo-; 
dviem taip smagu. Kartais, 
ir užsigauna — vistiek juo
kias, linksmi. Juodu labai 
kantrus.

Mano rogutėmis juodu ne-

Tarp draugių.
Į sužadėtinę, kuri susiki 

viršijus su sužadėtiniu: — 
Nesirūpink, jis tavęs n< pa
ines!

— O, to tai nesibijau *— 
.juk jis yra laikraščių agen
tu, tokie gi visados sugrįs
tai

2
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jodamas Illinois upėj, iš-Nuteisė.
’ Patterson, N. J. Patrick 
Quinlan, vadovas organiza
cijos Industrial Workers of 
the World, liko nuteistas 
atsėdėti kalėjime ne mažiau 
dviejij ir ne daugiau septy
nių metą ir užmokėti baus
mės $500. Apkaltintas už 
tai, kad kurstęs prie riau
šių straikuo jaučius šilko 
darbininkus.

Nukentėjo nuo lietaus.
Greenville, Texas. Buvo 

užėjęs smarkus lietus. Lijo, 
pliaupė ištisą naktį ir iš ry
to. Rodos tai nelabai ilgai, 
bet lietus mat taip smarkus 
buvo, kad upės užtvino. Ra
gino javus. Nuostoliu labai 
daug. Apie milijoną dolerių. 
Geležinkeliai liko išplauti, 
telegrafu ir telefonų stul
pai išvartyti . t v

Trečiu kartu 'apsiveda.
La Crossę, Wis. Nękokis 

J. Irmen, 39 metų amžiaus, 
susižiedavo su A. Eggan, 35 
metų amžiaus, trečiu kartu. 
Du kartu juodu teisotai bu
vo persiskyrę ir po neku
riam laikui sutarė susižie- 
doti trečiu kartu. Tai daryti 
gavo daleidimą.

Vienas užmuštas, kitas su
žeistas.

Rockford, Ill. Dviese sė
dėjo automobiliuj ir lėkė 40 
mylių valandoj. Netikėtai 
sprogo rataplankiai ir vie
nas liko užmuštas, kitas pa
vojingai sužeistas.

Sudegė penki vaikai.
Valencia, Pa. Pieninin

kas su savo pačia nuėjo to
li į ganevą karvių melžti. 
Vaikai miegojo, o pečius kū
renosi. Nuo pečiaus užside
gė namas ir visi vaikai žu
vo ugnyj.

Trūksta darbininku.
Lincoln, Neb. Farmeriams 

pietinėj Nebraskos valsti
jos dalyj baisiai trūksta 
darbininkų. Moka negirdė
tai brangiai. Moka po $4 ir 
net po $6 dienoje ir duoda 
valgį. Paprastai Amerikos 
moteris nedirba ant farmų. 
Bet čia, taip pritrukus dar
bininku, farmeriu pačios ir 
lukterįs išsijuosusios dirba 
laukuose.

Poruojantiesi bus d-ro ap
žiūrimi.

Madison, Wis. Savo pus
metiniame susirinkime val- 
stijinis sveikatos departa
mentas užgyrė biliu, reika
laujantį d-ro apžiūrėjimo 
prieš apsivejant. Tą bilių į- 
res į senatą apsvarstymui. 
Tą ištirti bus skiriami tam 
tikri daktarai. Už apžiūrė
jimą reiksią mokėti $3.

Keturi šimtai kalnakasių 
išgelbėta.

Duquoin, Ill. Augliu ka
sykloj ištiko gaisras. Joj 
buvo 400 darbininkų. Inži
nierius Chas. Mathis vinda- 
vo darbininkus iš kasyklos. 
Jo rankos susproginėjo nuo 
liepsnos ir jo plaukai ap
svilo. Kuomet išvindavo 
paskutinius žmones jis kri
to, apalpęs. Liko nugaben
tas namon. Jo sveikatos 
stovis pavojuj. 20 mulu li
ko kasykloj.

Pažvejojo du žemčiūgo šmo
teliu.

Peoria, Ill. Žvėjis, bežve 

traukė du žemčiūgo šmote
liu. Nunešė jubilieriui ir ga
vo $1.400.

"j
Privertė maršuoti.

Carbon Hill, O. 1200 kal
nakasiu susitvėrė į uniją, 
nuėjo į antrą pusę miesto 
ir prijungė 160 neunijonistu 
ir liepė nešti unijų vėluvas. 
Taip demonstruodami apėjo 
visas kasyklas.

Alus — nuodai.
Mendota, Ill. 183 statinės 

alaus buvo išpilta į Mendo
ta upę. Tas pasirodė tikrais 
nuodais žuvims. Tūkstan
čiai jų nugaišo. Taip-gi nu
gaišo keliatas galvijų, kurie 
gėrė upės vandenį. Alus bu
vo susibankrutijusios kom
panijos.

Begelbėdamas nuskendo.
Elkhart, Ind. Septynių 

metų mergaitė beuogauda
ma inkrito į upę. Tris se
sers, 11, 13 ir 16 metų, puo
lė gelbėti. Bet visos prigė
rė.

Nori suliesėti.
New Haven, Conn. Prof.W. 

H. Taft išvažiavo į Murray 
Bay, Canada. Tenai norįs 
laike vakacijų palikti 92 
svarus. Dabar jis sveria 
299 svarus. Jam aplei
džiant Baltuosius Namus, 
jis svėres 41 svarą daugiau.*

Gaisras Rockefellerio dvare.
Tarrytown, N. Y. Rocke

fellerio dvare ištiko didis 
gaisras. Degė tvartai. 12 
arklių ir 20 vežimų buvo iš
gelbėta. Nuostolių apie $150. 
000. Atbėgęs pats Rockefel
ler prigelbėjo gaisrinin
kams gesyti ugnį.

Visam amžiui kalėjimai.
Mexico, Mo. Vienas ne

naudėlis apliejo savo pačią 
ir 9 metų išsunį kerosimi 
ir uždegė. Abu žuvo. Kalti
ninkas nuteistas visam am
žiui kalėjiman.

Del alaus butelio nudurė.
Kansas City. Senis 66 me

tų amžiaus nudurė žmogų 
35 metų seną. Tarp jųdvie
jų kilo kivirčai dėlto, ku
riam turi tekti paskutinis 
dėžėj likęs butelis.

Dešimts prigėrė.
Leechburg, Pa. Besike- 

keliant laivu per upę Kis- 
kiminėta, prigėrė 10 žmo
nių. Upėj laivas apsivožė. 
Aštuoni lavonai išgriebti.

Apkaltina vertelgą.
Macon, Mo. Žymus vertel

ga J. Nisbeth liko nužiūrė
tas kaipo kaltininkas mir
ties merginos, kuri dirbo 
pas ji, kaipo stėnografė. Jis- 
uždavęs jai nuodų.

Telefonų vielas nupjaustė.
St. Louis. Telefonų vie

los, vedančios į Venice, Gra
nite City ir Madison, liko 
straikuojančių telefonisčių 
perpjautos. Su tais mies
tais susinėsimai pertraukti. 
Imtasi taisyti pagadytas 
vielas.

Rastas lavonas.
Kansas City. G. Gown- 

sendo lavonas, turtingo Chi- 
cagos geležinkelių statyto-
jo, buvo rastas Goose saloj, 
Mississippi upėj. Jis buvo

išmestas ant kranto.. Lavo
nas buvo drabužiuose. Aš- 
tųpmų^šįmtų dolerių paži- 
Kų, kuriuos velionis papras
tai nešiodavo, nerasta prie 
jo. Manoma, jis juos paliko 
kepurėj ant kranto ir kas 
radęs prisisavino. Lavonas 
nugabentas į St. Louis. Čia 
jis bus krematorijoj sude
gintas, o pelenai bus nuga
benti į Kansas City ir iš
barstyti palei geležinkelį, 
kurį jis paskiausiai pasta
tė. ‘ į

Du kaliniu pabėgo.
Leavenworth, Kan. Du 

kaliniu išpjovė durų ir lan
gų štangas ir pabėgo. Ma
noma, jie turėjo pašalinę 
pagelbą ir jiems ištrukus, 
nupiškėjo automobiliu. Vie
nas kalinių buvo nuteistas 
atsėdėti 18 metų, antras 
tris metus už vagyste, pa
pildytą Washingtone.

Nukrito nuo 14-tų lubų.
New Orleans. Vienas dar

bininkas nukrito nuo 14-tų 
lubų ant akmeninio šaligat
vio. Nors jo kūną s susiplo
jo, kad negalima jo buvo 
pažinti, vienok, jis gyveno 
dar ištisą valandą.

Kiek išleidžiama kratan
tiems paveikslams.

New York. Nesenai buvo 
suskaityti nikeliai, kurie y- 
ra išleidžiami New Yorke 
nikeliniams teatrams bėgyj 
vienų metų. Tai pirma toki 
statistika šioj šalyj. Tai-gi 
per metus sunešta į nikeli
nius teatrus 6.380.000 ni
kelių, ty. $31.900.000. Tai 
tiek sumoka 3.600.000 lan
kytojų. Į tą biznį yra indė- 
ta $8.000.000. Prie jų uždar
biauja žmonių apie 200.000 
asmenų.

Chinas 149 metų.
New York. Laivu Mexico 

atvažiavo pirmoj klesoj 
septyni turtingi chinai. 
Vienas jų buvo d-ras Chao 
Choy, 149 metų amžiaus. 
Jis maitinasi tik vandeniu 
ir kokiais tai blyneliais, ku
riuos nešioja prisirišęs prie 
kaklo. Jis visai be plaukų.

1OVANOS DIDVYRIAMS.

Kaip žinoma, milijonie
rius Carnegie yra paskyręs 
nemažą kapitalą sutaisy- 
mui taip vadinamo “Hero 
fund”, iš kurio tam tikro
ji komisija kas metai iš
moka dovanas žmonėms, 
atsižymėjusiems bent ko- 
kiuo didvyrišku darbu. To
ji komisija kas metai pas
kelbia apskaitą tikslu supa
žindinti plačiąją visuome
nę su faktais, draugaujan
čiais apdovanotiems didvy
riams.

Iš paskučiausiai paskelb
tos sąskaitos puola akysna 
keli specialiai indomųs 
faktai.

Pirmiausiai, kad daugiau
siai didvyriškų darbų su
tinkame gelbstint skęstan
čius.

Paskui, kad nemaži vai
kai didvyriškai pajėgia gel
bėti žmonėms gyvastį. Tai 
paliudija darbas dvylikos 
metų bernaičio Robėrto 
Logan iš Forth Worth, Te
xas, kuris matydamas, kad 
jo draugas upėje ima skęs
ti, nusprendžia jį gelbėti. 
Pats nemokėdamas plaukti, 
akimirkoj nutvėrė lankoj 
besigananti arklį ir ant jo 
užsilipęs pasileido upėn.
Ten pagriebė skęstantį sa 
vo draugą ir laimingai iš 

vilko arfą1 aft't kranto. Ko
misija Robertui pripažino 
bronzinį ‘ nfėdalį ir $2.000 
tolimesniam į o mokslui;

Toliau, kad' komisija ap
dovanoja' iiž; darbus ne tik 
gyvus didvyrius, bet ir 
tuos, kurie kitus gelbėda
mi patįs rlžų&ta. — Dvyli
kos metų Leonas Lockard 
iš Altoona, Pa., nemokėda
mas plaukioti, suskubo pa- 
gelbon kitam vaikui, kuris 
inkrito upės Mill Run a- 
ketėn. Deja, silpnas ledas 
sulužo po Leono kojom ir 
jis nuskendo negalėdamas 
išgelbėti savo draugo. Komi
sija narsaus berniuko tėvui 
paskyrė dovanoms sidabri
nį medalį ir $250.

Paskui, kad didvyrių ei
lėse randasi ne tik berniu
kai ir vyriškiai, bet taippat 
mergaitės ir moteris. Ketu
riolikos metų Dora Lewis 
iš Cowansville. Quebec, į- 
šoko ledu apsitraukusion 
upėn ir išgelbėjo skęstantį 
berniuką. •' Jai pripažinta 
sidabrinis medalius ir $2.- 
000. - ? ■

Pagaliau, kad ir senatvė 
negali but klintimi atlikti 
didvyrišką darbą. Diehard 
Stokes iš Lometa, Texas, 74 
metų senukas, iš upės Co
lorado išgelbėjo tris asme
nis, kuriems luotas buvęs 
persivertęs. Jam už tai 
pripažinta Sidabrinis meda
lius ir tūkstantis dolerių.

BULGARIJOS VAIDAI 
SU SERBIJA.

Balkanų karo pabaiga 
vis dar nepaaiškėjo. Įveiku
sios turkus slavių valstybė
lės niekaip negali pasidaly
ti nukariautosios šalies.

Bulgarų rietenos su ser
bais atkreipė domą visų Eu
ropos diplomatų, ir dabar 
didžiosios valstybės, neri
mo paimtos, laukia, koks 
bus tų vaidų galas. Matyti, 
jų rimtis pareina nuo bul
garų santarvės su serbais. 
Nepavykus jų sutaikinti, 
Balkanų gaisras gali persi
mesti ir Europos viduriu.

Pilnos sutarties bulgarų 
su serbais tuo tarpu nesa
ma, nors Rusijos diplomati
ja šią valandą stengiasi su
derinti abiejų valstybių at
stovus, kad veikiau rastų 
bendro pamato trečiųjų 
teismui.

Užsienių spaudos žinios 
pesimistiškai nušviečia Bal
kanų santikiuš. Tiek serbai, 
tiek bulgarai nenori atsiža
dėti savo siekimų, nors abe
ji sakosi tinka atiduoti sa
vo ginčą nuspręsti Rusijai. 
Serbai reikalauja, kad tre
čiųjų teismas visai nesirem
tų Serbijos sandora su Bul
garija. Tuo tarpu bulgarai 
spiriasi, idant trečiųjų teis
mas vaduotasi visame kame 
ta sandora. Serbija reika
lauja, kati Bulgąrija paleis
tų savo kariuomenę. Bulga
rija atsisako taip padaryti, 
iš savo puses reikalaudama, 
kad serbai pirma išvestų 
savo kariuomene iš tos Ma- 
kedonijos srities," kuri sulig 
1912 metų sandoros turinti 
tekti Bulgarijai į „ir kad toje 
srityje, kuri' sancioros numa
tyta, trečiųjų teismui nu
spręsti, katrai ji turinti 
kliūti, Serbijai ar Bulgari
jai, butų dabar lygus ka
riuomenės skaičius abiejų 
sųsigynusių valstybių.

Žodžiu sakant, Bulgari
ja spiriasi, idant abi pusi 
laikytųsi pernykštės sando- 

kad ta 
ir

ros san-

Illinois gubernatorius Dunne pasirašo po bilium, suteikiančiu moterims bal 
savimo teises.

išnaujo butų perkratyta.
Rusų vyriausybei, žino

ma, rupi, kad, šiaip ar taip, 
tie Balkanų valstybių gin
čai nutiltų ir tokiuo budu 
neiširtų jų sąjunga. Sąjun
gai suirus pasidžiaugtų tik 
Austrija, kuri nenori turėti 
greta stiprios šalies, atei
tyje galinčios eiti talkon 
Rusijai. Jau ir dabar Aus
trijos laikraščiai nerimsta, 
kad Rusija, apsimetusi sla
vių užtarytoja, .daranti vien 
savo politiką. Tęviršt, girdi, 
slavizmo priedanga iškil
sią tokių slavių klausimų, 
jog Rusija įsikišianti į Aus
trijos reikalus, panorėsian
ti rišti chorvatų, serbų, slo
vėnų ir Bosnijos klausimus. 
Balkanų valstybių sąjunga 
tai naujas Austrijos prieši
ninkas, Rusijos armiją su- 
stiprįsiančios bulgarų ir 
serbų armijos.

Ir rusų spauda visaip 
nagrinėja Bulgarijos gin
čą su Serbija. Kadetų 
“Rieč” atvirai užstoja Bul
gariją ir peikia Serbiją, 
kad ji norinti pagriebti bul
garų ingyventą šalį. Trupu
tį kitaip žiuri į tą klausimą 
kita kadetų srovė, susitel
kusi apie Peterburgo “Rus. 
Molva” ir Maskvos “Rus. 
Viedomosti”. Bulgarams 
skaudu esą, kad serbai nie
kiną tą sandorą, kuri per
nai buvusi gera valia pada
ryta. Tą Makedonijos sritį 
del kurios kilę dabar vaidų, 
bulgarai senai laikę kaip ir 
savo šalim, nes ji bulgarų 
apgyventa. Bet, antra ver
tus, negalima esą vaduoties 
vien tautybės dėsniu. Juk 
Adrianopolis su apylinkė
mis esą ingyventas turkų, 
Egėjos juros pakrantė grai
kų, bulgarai betgi pasiima 
tuos pakraščius. Vadinasi, 
čia jie užgriebia žemę su 
svetimos tautos žmonėmis. 
Tad kodėl gi serbai negali 
pasiimti Makedonijos skli- 
po, kurie jį irgi ginklu užė
mę, su bulgarais gyvento
jais? Jei Bulgarija aiški
nanti valstybės reikalu pa
grobusi pajūrį su svetima 
tauta, tai kodėl gi Serbija, 
vaduodamos tuo pačiu val
stybės principu, negalinti 
sau palaikyti Vakarų Make
donijos, nors ten gyveną 
bulgarai, o ne serbai?

Netrukus betgi ateis t. 
vaidų galas. Tik klausimas, 
trečiųjų teismas ar ginklas 
padarys jiems galą.

HUMORAS.

Turi taip būti.
Grafas į,savo tarną: — Ži

nai, , Jonai, mano pati išti
kro taip nutuko, kad jau 
viena ranka per juostą jos

įsa negaliu apkabinti.

Tarnas Jonas: — Ir 
taipgi, ponas grafe.

aš

Teisingai.
Kas toksai ką tokį pava

dino paikųjų karaliumi.
— Išteisybės x norėčiau 

juomi būti — tarė tasai — 
nes tuokart turėčiau 
giau pavaldinių, negu 
svieto karaliai turi.

dau- 
viso

Ir tas praktiška.
Katrė turėjo pasirinki

mui tris jaunikius ir išsi
rinko sau ekspresmaną! 
Kodėl taip padarė?

— Nes ji keliolika sykių 
į metus maino tarnystę, ta
tai jai persikraustymai nie
ko nelėšuos.

Teisme.
— Matai tamsta, del to

kių niekniekių apmušei sa
vo bičiuolį?

— Pons teisly! Tuomet 
buvau taip užkimęs, kad 
absoliutiškai negalėjau ki
taip išreikšti savo įnirtimo.

Sava nuomonė.
— Ar liudininkas yra ve

dęs? _ .
— Vedęs... pons teisė

jau.
— Na, tai tokiame atsiti

kime tegu liudininkas žino, 
kad čionai reikia turėti sa
va nuomonė.

Išsisukimas.
— Ko norite, kas toksai 

esate?
— Esu bėdinas stalius be 

darbo. Norėjau tik pasi
klausti, ar kartais negalė
čiau ponui geradariui pa
dirbdinti ... karstą.

Skirtumas.
—Gerbįamasisprofesoriau, 

teikkis man pasakyti, ka
tras iš mano dviejų ber
niukų yra išmintingesnis?

— Hm... Motiejau; ka
tras jų išmintingesnis, sun
ku pasakyti, bet paikes
nis, tai turbut Ipolitukas.

Ar.mokate Anglišką kalbą?^
j, Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yrataįpraktiskas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ O Ji- 
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuvisk. žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečiojo eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. «I Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <įj Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio issilaymimo 
angliškoje kalboje. q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems. Kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitų salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti. 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo. 
Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas M.‘Tananevičia,
*49-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Pasigailėjimo vertas.
— Ponas N. ištikro pasi

gailėjimo vertas, jau jam 
trečioji žmona pasimirė.

— Taip, bet kas aršiausia 
kad visos uošvės vis dar 
nuolat gyvuoja.

Musų vaikai.
Kaziukas: — Tetule, ką 

tu darai, kuomet sprandą 
sukiesi?

Teta: — Ką tu čia dabar 
pliauški?

Kaziukas: — O juk tėtė 
vakar man sakė: Teta at
važiuoja? O kad ji sprandą 
nusisuktų.

Ženklas.
— Kaip tai, sakai pono 

nėra namie, o tečiau aš gir
džiu jo balsą?

— E, tas ponui tik taip, 
rodosi. Mano ponas namie 
nekuomet neturi balso, kor 
lei ponia esti namie.

Kunigas medžioklėje.
Vienas kunigas medžio

klėje pasklidoj vietoj laikė 
šautuvą rankose ir laukė 
pasirodymo kokio nors žvė
ries, kurie prieš jį buvo ge
nami. Staiga artimoj baž
nyčioj varpais suskambin
ta ant Aniolas Dievo. Ku
nigas paguldė šautuvą ir 
pradėjo melsties. Tuo tarpu 
iš tankinių išbėga šernas: 
kol kunigas suspėjo nut
verti šautuvą, šernas išny
ko krūmuose. Tada kunigas 
sako: kad ne Aniolas Die
vo, bučiau nušovęs šerną.

Pikčiurna.
Šiaudinis našlys į save: 

— Na, ačiū Dievui, senė jau 
išvažiavo! Dabar tik reikia 
gerai paslėpti šliubinį žie
dą, užtaisyti skyles marš
kinių alkūnėse ir įsisiūti 
kelis knipkius, tada nei 
pats velnias nepažįs, kad e- 
su vedęs.
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KATALIKAS

$1 MOTERIŲ SKYRIUS.

IŠTEKĖJIMAS GALI
BUTI PALAIMA, ARBA. 
KRIMINALI S PRASI

ŽENGIMAS.

tokia moteris pildo augš-
čiausią ir laimingiausią pa
reigą, kokią likima s tik gali 
moterei priskirti. Toki mo
teris sudaro namus, kurie 
linksmina ir šviečia visai 
apylinkei.”

“Bet ką pasakysim apie 
jauną mergaitę, kuri išteka 
už senio del pinigų, kuri 
parsiduoda už graznas, ku
rias jis gali jai suteikti. 
Ką pasakysime apie moterį, 
kuri išteka dėlto, kad jai 
lengviau valdyti vyrą, negu 
spraginti ant typewriter. 
Ką pasakysime apie mote
rį, kuri išteka, bijodama pa
silikti senmerge. Ką pasa
kysime apie moterį, kuri iš
teka, kad sugriauti vyro-gy
venimą savo netaupumu, 
savo bjauriu pobūdžiu, savo 
velnišku liežuviu- Ar yra 
kas kilto tokiame ištekėji
me? Ar yra kas nors vertin
go? Ar ne milijoną kartų 
geresnė yra ta mergaitė, ką 
pati uždarbiauja sau ant 
duonos-sviesto, negu tokia 
moterpalaikė, kuri išteka 
vien del to, kad lengvą pra
gyvenimą turėjus? Ar na
mai, kur kivirčai nuolat ver
da, nėra nuodytojas kiek
vieno, km s tik susiduria su 
jais?’’

“Po šventai teisybei, ant 
svieto nėra kitų dviejų da
lykų, kurie reikalauja tiek 
reformų, kaip patystė ir 
motinystė. Vietoj nuolatai 
davinėti mergaitėms pata
linius ištekėti, mes turėtu
mėm patarinėti joms atlikti 
tų dalyką po apsvarstymo, 
apgalvojimo ir neskubiai; 
ištirti save, ar tinka jos į 
marčias ir motinas ir ar 
jos bus geresnės pačios ir 
motinos, negu dabartinė 
karta.”

“Mus prieglaudos namai 
yra pilni bepročių, ligūstų, 
kurie neturėjo būti pagim
dyti. Mus kalėjimai pilni 
piktadarių, kurie yra ten 
dėlto, kad jie neturėjo tik
ro auklėjimo. Mus gatvėse, 
timpinėja būriai vaikpalai
kių ir mergpalaikių, ant ku
rių nesimato pėdsakų moti
niškos intekmės. Ko mums 
reikia yra tai ne daugiau 
motinų, bet daugiau geres
nių motinų, kurios nemany
tų, kad j ii visas darbas tik 
gamyti kūdikius. Reikia to
kių motinų, kurios manytų, 
kad jų švenčiausia pareiga 
yra išauklėti vaikelius į ge
rus žmones.”

“Pripažindami prakilnų 
ir šventą geros patystės ir 
motinystės pašaukimą, ne
užmirškime ir didžius neiš
tekėjusių moterių veikalus. 
Ar atliko kokia moteris di
desnį veikalą, kaip Jane 
Addams, kuri buvo motina 
visam miestui, o ne savo pa
čios vaikų. Jei Florence 
Nightingale ir Clara Bar
ton ir daugelis jų draugių 
butų ištekėjusios ir pasili
kusios namuose, tai gal lig- 
šiol bepročiai but buvę ka
lami prie aslos ir sergan
tieji ir sužeistieji nebūt tin
kamai aprūpinami. Ugi na
muose kaip dažnai neištekė
jusios tetukęs prigelbsti bro
liavaikius ir seservaikiūs 
auginti ir auklėti. Kaip daž
nai neištekėjusios moterįs 
vadovauja, vykina prakil
nius užmanymus. Kas ne
pastatys jas augščiau už 
tas motinpalaikes, ką paga
mino keliatą vėjavaikių?”

“Tai-gi ar ištekėjimas 
bus palaima, ar kriminalia

Šiemet prie išdalinimo 
diplomų užbaigusiems kur
są Illinois universitete, 
kur tris šimtai moteriij už
baigė įvairias profesijas, 
universiteto prezidentas Ed
ward James pasakė:

“Moteris, kuri išteka pro
gai pasitaikius, arba jei ji 
tokią progą pati pasidaro, 
ką kiekviena gali padaryti, 
atsistoja ant vieškelio, eida
ma kuriuo daugiau patar
nauja žmonijai, negu moky
tojaudama, daktaraudama, 
arba būdama kitoj profesi
joj”.

Ši prezidento nuomonė 
papuolė po vieša kritika. 
Štai ką jam atsako Dorothy 
Dix:

“Taip yra, kaip gali būti, 
pone prezidente. Jei Tamsta 
butum moteris, tai žinotum, 
kad proga ištekėti už vyro, 
kurio pačia norėtum būti ir 
kurį už tėvą savo vaiku geis
tum turėti, ne visuomet pa
sitaiko. Lygiai yra desėtkai 
tūkstančiu moterių, ką nesu
gebėjo sumeškerioti sau jo
kio vyro, nors viską sulyg 
savo išgalių darė kuogeriau- 
siai. Taip-gi, jei Tamsta esi 
teisingas žmogus, tai turi 
pripažinti, kad daug, labai 
daug yra ištekėjusių mote
rių, kurioms jokiu budu ne- 
išpuolė tekėti, ir kurių iš
tekėjimą reikia laikyti už 
prasižengimą prieš draugi
ją.”

“Yra mada pastoti pai
kai apsvaigusiu šnekant su 
merginomis ir patariant 
joms apsivesti. Toliau yra 
paprotys čiauškėti apie 
augštą pašaukimą patystės 
ir motinystės. Čia nesigai
lima augštų ir garbingų žo
džių. Vienok, kuomet mes 
apsiblaivome ir kuomet mes 
prie sveiko proto sugrįsta
me, tai suprantame visi, kad 
kaip patystės taip ir moti
nystės garbė ir šlovė prigu
li nua to, ant kiek moteris 
tinka tiems pašaukimams.”

“Be abejonės, gera pati ir 
gera motina yra geibiausias 
Augščiausiojo veikalas ii’ 
ji atlieka šaunią tarnystą 
draugijai. Iš kitos pusės, 
niekšiška pati ir motina yra 
pirmas nelabojo įrankis ir 
jeibės draugijai, kokios pa
eina iš tokios moteries, yra 
neapskaitliuojamos.”

“Jei mes turėjome moti
nas, kurios pagimdė Jurgį 
Washingtona ir Abrahamą 
Lincolną, tai atminkim taip
gi, kad mes turėjome moti
nas, kurios pagamino bai
sius kriminalistus. Tai-gi 
nėra ko skubinties statyti 
paminklus motinystei. Iš
niokokime ^pirmiau grū
dus ir vaisius, kuriuos ji 
pagamino. Žinoma, motinos 
šimtų sukčių, plėšikų, va
gių ir baltosios vergijos ver
telgų nekupmi žmonijai ne
pasitarnavo ir ji neprivalo 
už tai but joms dėkinga.”

“Moteries ištekėjimo ver
tė priguli pilnai nuo jos už
manymo gerumo ir nuo to, 
ant kiek ji sugebės būti ge
ra pačia. Moteris, kuri ište
ka už vyro jį pamylėjus ir 
dėlto, kad ji jaučia, kad jis 
bus jos tikras sandraugas 
ir pašvenčia visas savo kū
no ir proto spėkas būti jam 
akstinu prie gerų darbų ir 
suteikti jam laimę, ištikro

------------- -—y : 
prasižengimas priguli nuo 
moteries — ant kiek ji pri
sirengusi ir ant kiek ji su
gebės išpildyti to pašauki
mo užduotis.”

2 ~Apie minėjau, šiamq 
straipsnyyj prakilnias mote
ris Clara Barton, Jane 
Addams ir Florence Nightin
gale, parašysime sekančiuo
se “Kataliko” numeriuose.t ‘

GIRTYBES AUKA.
Jonas Pregirys — fabri- 

kos darbininkas panedėlio 
rytą negali eiti darban: jis 
labai nuilsęs, jam galva so
pa. Ant pečiaus su dvejais 
mažuliais ir silpnais kūdi
kiais sėdi jo aštuoniasdešim
ties metų senukė motina.

— O kur mano' pati? — 
klausia Jonas dairydamais 
aplinkui.

— Ar gi tu nežinai? — 
atsako jam senutė, — Elzė 
išėjo į miestą pas ponus 
baltinių skalbti, kad užsi
dirbti vaikeliams bent duo
nos kąsnelį; namuose, kaip 
pats žinai, nėra duonos plu
telės ii’ nėr kuo vaikai pa
valgydinti, o jų tėvas tuo 
nebesirūpina; jam kad tik 
butu pinigų girtuokliauti. 
Sakyk, meldžiamasis, kur 
tu padėjai visos savaitės už
darbį?

— Teisybė, motin, aš gir
tuoklis. Svaiginamieji gė
rimai — mano nelaimė. Rei
kėtų uždaryti visas smu
kles ir išnaikinti visus bra- 
varus.

Taip pats save kaltino 
Pragirys ir kėlė ranką prie 
galvos, tarsi, norėdamas ją 
prilaikyti.

— Jonuli, sūneli mano, 
— sakydavo rimtu balsu 
motina — nejaugi tu nuta
rei apleisti savo šeimyną 
beskęstančią varguose ? 
Kiek kartų tų pragerdavai 
visos savaitės uždarbį? 
Kokiam galui dar tu apsi
vedei? Kad padaryti nelai
mingais per visą amželį 
nieko nekaltą žmoną ir vai
kelius?

— Tai vis draugai mane 
išveda iš kelio, sumurmėjo 
J onas.

— Nemesk apkaltinimo 
purvų aut draugų, jei pats 
blogai elgiesi, — tęsė toliau 
motina. — Kas tave verčia 
eiti su draugais į smuklę? 
Jau per kiek metų tave, sū
neli, neliaųju atkalbinėjus, 
bet tu nekados mano pa
tarimų neklausai, ir štai, 
Dievas žino, kur tu begir 
tuokliaudamas nueisi.

Vargšė moteriškė pradė
jo gaikščiodama verkti ma
žiuliai, bežiūrėdami į ver
kiančią bobutę taippat pra
dėjo verkti.

— Liaukitės, gana: jau 
man lig gyvam kaului įsipy- 
kote su tomis savo ašaro 
mis, — nekantriai sušuko 
Jonas, paskui gi atsistojo 
ir greitai žingsniuodamas i- 
šėjo iš namų. Gatvėje jis 
sutiko vieną pažįstamą sa
vo draugą.

— Kur eini?
—- Nežinau, —atsakė 

Jonas, — noriu truputį pa
kvėpuoti oru; šiandien man 
baisiai galvą sopa.

— Eiva, išsigersiva po 
stiklelį degtinės. Tai tavo 
sopėjimą kaip ranka pa
ims.

—• Degtinė! Betarda nas 
šį žodį iš džiaugsmo jis net“ 
apsilaižė. Jis išvartė vijus 
kišenius, bet veltui: ienai 
nebuvo nei Vienos kapeikos.

— Ot, broleli, pinigų ne
turiu, — giliai atsiduso į 
savo draugą Jonas.

— Tai niekis, aš turiu. 
Eiva — aš dabar pastatysiu, 
kitą sykį tu užmokėsi.
. Jono troškimas buvo tiek 
didelis, kad jis negalėjo at

sisakyti ir nuėjo su draugu 
į smuklę.

Štai jiedu atsidūrė “Dar
bininkų pasilsio vietoje”. 
Išgėrę pirmą degtinės por
ciją jiedu pasiėmė kitą.

— Ateinančią subatą bus 
užmokėta...

Taip sau besišnekučiuo
dami išsimetė ir po trečią 
ir po ketvirtą ir t. t. ir t. t.

— Gerai prasideda musų 
savaitė, — tartum sakyte 
sakė sįmuklininkas savo 
žmonai, bepildamas kiek
vieną kartą į tuščius sti
klelius nuodingo skystimo.

Tiktai apie pusiaunaktį 
Jonas Pragirys grįžo namo. 
Krapinodamas ėjo jis iš 
krašto į kraštą, mosikuo
damas rankomis, keikė pats 
save ir kitus nepritinkan
čiais žodžiais ir dainavo — 
šukavo visa gerkle šlykš
čias ir begėdiškas dainas.

O ten augštoje ir sutrū
nijusioje lindynėje sėdėjo 
aplink sulužusį stalą jo mo
tina, pati ir vaikeliai ir 
kramtė sausos duonos šmo
telį. Visų akįs nuo ašarų 
buvo kraujais patvinusios, 
visi su bainije laukė, kada 
tėtis sugrįš.

Štai ištolo pasigirdo lau
kinis šauksmas.

— Ak, Dįeve, Jau jisai 
vėl girtas pareina, tarė bai
mės, apimta . Elžbieta. —r. 
Motin, del Dievo, meilės nei 
žodžio neprasitarki, nes 
j is pasigėręs. įgali, užmušti.

Stiprus biĮdęsys . girdėti 
pas duris., " .... ...

—- Tėvas parėjo — sušu
ko vaikai ir išsigandę naba
gėliai užu pečiaus į kampu
tį įlindo ir nutilo, kaip ne
gyvi.

Elžbieta atsargiai atidaro 
duris. Girtuoklis šlitinėda
mas: įeina į kambarį ir žval
gosi aplink save laukinio 
žvėries akimis. Girtybė už
mušė ir panaikino jame vi
sus geruosius jausmus, o 
sukėlė jame visus bloguo
sius palinkimus ir geidulius. 
Nieks neišdrįstų žodžio 
pratarti. Visi gerai žinoda
mi tėvo girtuoklio būdą, ty
lėjo it susitarę. Vargšai vai
keliai stengėsi nesijudinti 
iš vietos: tiek jiems įkvėpė 
baimės girtuoklio tėvo regi
nys.

— Na, ką motin, sakysi 
dabar, ar aš panašus į ligo
nį, ką?

Vargšė senutė negalėjo 
nei vieno žodžio pratarti, ji
nai drebėjo, kaip apušės la
pas, del žvėriško ir grūmo
jančio savo girtuoklio sū
naus žvilgsnio.

— A, — tęsė sūnūs toliau 
savo kalbą, — tu norėjai 
sutrukdyti man išsigerti 
degtinės stiklelį ir pasigy
dyti nuo galvos sopėjimo. 
Štai, matai; degtinė mane 
išgydė, nuo jos ašai dabar 
visiškai pasveikau.

Nieks nedrįso jam atsa
kyti. Girtuoklis įsiutęs iš 
piktumo del jos? tylėjimo 
sugriebė už rankos senelę 
motiną ir sušuko;

— Sakyk greičiau, kad 
aš visiškai pasveikau, sa
kyk, tu pasenusi ragana.

Pasigirdo kančios ir iš- 
gąsties šauksmas. Tuo pat 
jis taip stipriai iš viso vie
ko pastūmėjo savo motiną, 
kad jinai parpuolė ir drū
čiai susimušė^ s ' -

Praėjus savaitei po tam 
atsitikimui laidojo į kapi
nes girtuoklio motinos kū
ną.

— Jinai parpuolė, — kal
bėjo kaimynai, kaip kad 
nieks nei žinote nežinojo, 
kad sūnūs buvo užmušęs 
savo motiną. Jinai pati tai 
slėpė nuo visų ir prašė sa
vo marčios, kad ir jinai tai 
užlaikytų kaipo slėpinį.

— Štai Jonas girtuoklis 
lydi į kapus savo motiną. 
Jis dabar jau ne girtas.

Visa, ką jis mato, įkve
pia jam baimės. Jam rodo
si, kad žemė, ant kurios ji
sai vaikščioja, atsivers ir jį 
prarys, kad praevių žvilg
sniai, su kuriais jisai susi
duria, pilni yra paniekini
mo’ ir pasibjaurėjimo del 
jo ir kad net vejas švilpia 
— kaukia jam į veidą tarsi 
sakydamas: “galvažudys! 
motinos užmušėjas!”.

Štai jis atsistojo ties duo
be. Jo akyse įleido karstą; 
jis užpylė .saują smilčių. 
Lediniai šiurpuliai perėjo 
per jo kūną. Jam rodos, 
kad atsidarys motinos kar
štas ir iš ten išeis kruvinas
Šešėlis, kuris visiems paro
dys jo prasižengimo baisu
mą. Išsigandęs jis bėgo 
skubinai nuo kapinių; jo są
monė baisiai suardyta: jam 
rodosi, kad jis stovi apsup
tas šėtonais ir baisiai nie
kur nematytais gyvuliais, 
kurie tyko jį sudraskyti įl 
šmotelius; šaltas prakaitas 
išpylė jo kaktą. Bet štai 
smuklė su sėdinčiais aplink 
stalą prie durių draugais.

— Ar nenorėtumei su mu
mis po buteliuką išsimesti 
— šaukia Joną draugai.

— A, buteliukas!? O, taip. 
Alkoholis (spiritas) užstelbs 
visus jo sąžinės išmetinėji
mus —- priekaištus. Jis įei
na į vidų, Nakčia jau jis gu
li girtas besivoliojąs gat
vėje po pur

Praslinkus dar kelioms 
savaitėms, skolininkai par
davė likusius Jono Pragy
rio baldus, ir šeimyna pa
sijuto gatvėje be pastogės 
ir maisto., Nusiminusi gir
tuoklio žmona ką tikt iš 
proto neišėjo, pagalios, at- 

sipeikėjusi nusivedė su -sa
vim vaiką -ir mergaitę. Nuo 
to laiko ji pradėjo dirbti 
toli nuo savo girtuoklio vy
ro ir pati viena užsidirbdavo 
duonos sau ir vaikeliams. 
Dabar girtuoklis pasijuto 
esąs apleistu ir nelaimingu 
elgeta. Jis butų galėjęs už
tektinai uždirbti duonos ir 
tinkamai užlaikyti savo šei
mynėlę. Jis visa turėjo, kas 
sudaro žmogaus laimę: ge
rą motiną, mylimą žmoną ir 
meilius vaikelius!

Ir visas apskretęs, skar
malais apsidangstęs, ar lį- 
ja, ar sniegti, ar šala, ar 
pusto — jis priverstas val- 
kioties gatvėje ir prašinėti 
išmaldos. Surinkęs kelias 
kapeikas tuojaus skubinasi 
pragerti, kad užsimiršus 
savo nelaimingą padėjimą.*

Naktis. Nei viena žvaig
ždelė nebešviečia ant dan
gaus. Tamsybė, kuodidžiau- 
sia. Girtuoklis šlitinėdamas 
išeina iš smuklės. Jis kniū
psčias puola ant galvos į 
iškastą prie kelio griovį, 
tabaluoja kojomis, kad iš
sigelbėti, bet veltui: jis už
duso dumblyne...

Ryto metą ištraukta iš 
griovo lavonas. Tai buvo 
girtuoklio Jorio Pragyrio 
lavonas.

F. Dalkus
Druczlausias Lietuvys Histiny 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj, nepa
ini rszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymusu ku-
r ais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

t

URR A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką g
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. |

Szaltas Alus, gardi Ariel- 4
ka, kvepenti Havanos Ci- A
garai. Turiu didelg salg S
del mitingų, veselijų ir tt. J

TELEPHONE YARDS 2716 S
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Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aš esmių moteria. žinau kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, jiupuc li
mo _ arba attrukimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmų ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo issi- 
gjdysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa« 

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

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

AR HOH!
• I

gauti DYKA! dvi geras estu
kas ir Kutai ioga visokiu goru t 
magiszku sztuku ir kitokiu j 
visokiu dalyku, kuriu tu la- | 

bai nori, o nežinai kur ju gaut? Į 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- Į 
na ir nis'.ku adresa, o ass tuo- g 
jaus ta Katalidga ir tas estukas I 
tau nusiusiu dykai. Adresuok: I

JUOZAS J. S2LIKAS, I 
(MAGIKAS) °

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinojimas tarp Russi- 

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

BUSSIA — 16į000 tonų. ;
KURSK — 13,000 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

Į ROTTERDAM 9; dienose be per
mainos. 11 dienose 'be permainos J 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

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

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

165 West Kinzie St., Chicago. HL

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

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

Užsieniuose metams $3, pnsel mėty »,.6O 

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalolntmus atlieka 
kuoveikiausial.

824 West 35th Street
Netoli Halsted 8t. 
CHICAGO, ILL.
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Visai Dykai
Laikrodis-B udilninkas Dovanoms!

kad

Katalikas

ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

Nauja mada. Vokietijoj 
ir Anglijoj prasidėjus pla
tintis propaganda, idant vy
riškiai karščių metu gatvė- 
mįą vaikščiotų be skrybė
lių, nes, girdi, ta& sveika.

besjdarbavi- 
labui. Ar-gi 
kuomet mu- 

blaivinties.

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausial tarp 
žmonių žinomu,

Ipswich Defense Lea
gue, Box 282, 
Ipswich, Mass

sus tuos, kurie užsisakys ‘‘KATALIKĄ’* ant pusantrų metų (t. 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menkąsumą tani 
riausias ir <.......................
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriau
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydamas-nei

džiu
šimtų dolerių
kapitalas, gi tų pinigų at
gavimas iš manęs, tai bus 
darbas.

KATALIKO” 
DOVANA 

3249'63 So. Morgan St. 
£ CHICAGO, ILL.

kitam už 
o vadinasi 
katalikais.

Svfetimžemių mokesnįs.
Vokietijos parlamentas pa
skyręs speciales mokesnis 
ant yisų syetimžemių, il
gesnis laikas gyvenančių 
Vokietijoje. Tie mokesniai 
busią sunaudoti - armijos 
reikalams.

tobuliausias ir 
didžiausias

iš visų lietuviškų 
laikraščių Ameri
kos ir Lietuvos.
Šią didžiausią do
vaną, kokios nei 
vienas laikraštis 

■''merą suteikęs savo 
ėmėjams, “Katali-: 
kas” pradėjo davi
nėti naujai užsisa
kantiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

Nepaleisią rezervistų.
Vienoje valdiškai paskelb
ta, kad Austrija nepalei- 
sianti rezervistų namo, y- 
pač iš pietinių Austrijos 
provincijų, juo labiau pra
sidėjus karui Balkanuose.

duksįme. Aš nląnąu, tu ne
žinai, kas mes esame. Žinok, 
mes esame American Black 
Hand dr-j a. Tu ’ negali iš 
mus nagų ištrukti, kur tu 
nebūtum. Mes rasime tave 
ir pragare.

The American' Black 
Hand dr-j a. S. D. T.”

Kun. J. šupšinskas visai 
neatbojąs tų grūmojimų.

Atkeršijimas. Netoli Bu
dapešto viename sodžiuj pa
sikoręs nekoksai Sazek. 
Jo pati tą darbą laiku pa
mačius ir virvę nupjovus, 
įnirtęs savažudis ant pa
čios už išgelbėjimą, ^pagrie
bęs kirvį ir nužudęs ją 
su keturiais vaikais, pas
kui namus padegus. Sazek 
suimtas. Daleidžiama, kad 
jis tai padaręs * esant sumi
šime.

Gerai atsikirto.
— Tuose naujuose drabu

žiuose išrodai išteisybės, 
kaip koksai kerdžius.

— Tiesa, bet tasai prisi- 
vylimas dar didesnis, kuo
met tu šalia manęš stovi.

Kelmė, Kauno gub.
Parašysiu broliams lietu

viams už jurių-marelių a- 
pie Kelmę. Juk iš tos para
pijos šimtai lietuvių yra 
Amerikoj. Gal daugelis už
miršo savo namiškius, nesu- 
sirašinėja su saviškiais ir 
.težino kokios bėdos-vargai 
spaudžia mus brolius. Čia 
tik parašysiu apie nemalok 
nu nuotikį. Kelmiečiai su
manė bažnyčią pasistatydin
ti. Viskas, žinoma, buvo ve
dama klebono. Mus klebo
nas, kun. Petras JanuŠaus- 
kis užvedė perdaug didelę 
ir perdaug gražią bažnyčią.

žemės drebėjimas. Du 
Meksiko miestu provincijo
je Sonora, Guasabas ir Gra
nados, sugriovęs žemės dre
bėjimas. Apie žuvusius 
žmones nieko nepaminėta. 
Gyventojai apsigyvenę šė
trose.

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

Maištai armijoje. Fran
cuos^ karo ministerija gau
nanti žinias, kad socialistai 
rengianti Franci jos armi
jos .revoliuciją, kaipo pro
testą prieš įvedimą 3 metų 
kareiviavimo. Valdžia tatai 
labai pabugusi.

Pas tepliorių.
— Malonus tamsta, kiek 

gali lėšuoti mano portretas 
nutepliotas aliejiniu dažu?

— 80 dolerių.
— O tokiais dažais, ka

trais virtuves išteplioja, 
kiek?

— Tokiais dažais aš po
nią galiu nuteplioti be jo
kio užmokesčio.

Wilkes Barre, Pa. 
(Juodrankiai gruipoja ku

nigui ).
Lietuvių šv. Trejybės baž

nyčios klebonas, kun. Jonas 
šupšinskas, gavo nuo juod- 
rankių kelią tą laiškų, ku
riuose jie reikalauja $1.500. 
Už reikalavimo neišpildy- 
mą grūmoja < mirtim. Apie 
visa tai aprašo vietos anglų 
laikraštis “Times Leader". 
Dabar klebonija dabojama 
policijos . ir parapijonų'. 
Kun. J. Šupšinskas pasiun
tęs savo vargonininką nu
nešti atsakymą į paženklin
tą juodarankių vietą. Atsa
kyme klebonas sakė, kad 
jis išleisiąs $1.500 geram 
tikslui ir kad jie neturį tei
sės atimti jam gyvastį, nes 
ne jie ją jam davę. Detekti- 
vai ir policija dieną ir nak
tį lukuriavo krūmuose ar 
neateis juodrankiai pasiim
ti pinigų. Bet viskas veltui.

Du laišku, klebonui pri
siųstu, buvo parašytu ant 
typewriter, du kitu ranka 
rašytu ir lietuvių kalboj. 
Ant visų laiškų buvo prie
rašas — “Kas lengviau, ar 
išmokėti $1.500, ar mirtis?”

Vienas laiškų skamba se
kančiai : .
“Gerb. J. šupšinskas 

190 Meade st.
“Pone: — Tu, piktoji var

le, ar tu manai, kad tai tau 
juokai ir kad tai juokais 
praeis. Jei tu taip manai, 
tai tu neturi manyti, kad 
tas tau praeis; jei tu neduo
si $1.500, tu busi kaip šuo 
nušautas ir tavo širdį mes 
išpjausime, kaip vištos. Mes 
duosime tau dar laiko ap
mąstyti iki subatos vakaro 
ir jei tu neateisi į Dorrance 
jardus ir nepadėsi pinigus 
į tomačių dėžę, kurią tu ra
si prie didžių vartų, tai tu 
gali laukti mirties kasdien. 
Mes panaudosime toną di
namito tavo bažnyčios iš- 
griovimui ir tavo namų į 
atomus pavertimui. Tau ne
kartą buvo sakyta, kur pa
dėti pinigus ir dabar yra 
tau paskutinė proga.

“Mes gerai žinome, ką tu 
darai su savo pinigais ir 
kur tu juos dedi. Kuomet 
ateina vyskupas, tai tu jam 
visus atiduodi. Tu pastaty
si į pavojų savo gyvastį, jei 
tu pasakysi apie tai polici
jai arba kam kitam. Tu ži
nai kas tau dalyti. Tai vis
kas* Nelauki k*l mes pa-

154 asmenįs žuvę. Peter
burgan gauta žinia, kad di- 
striktę Alatyr sudegęs vie
nas sodžius, kur liepsnose 
žuvę 154 asmenįs.

Severos Vaistus 
Nuo Viduriavimo 
(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Newberyport, Mass.
Paduosiu pluoštelį žinu

čių iš mus miestelio, nors 
čia ir nekiek lietuvių tėra; 
tiktai dvi. šeimynos ir sep
tyni pavieniai asmenįs. Šie 
lietuviai laikraščių nelabai 
daug skaito. Laiką ir savo 
centus praulioja smuklėse, 
degtinę ir rudį siurbdami. 
Iš svetimtaučių čia yra ru
sų ir lenkų. Su jais lietu
viai nesutaria. Todėl nere
tai lietuvis, metęs darbą, 
nešinusi kitan miestan.

Miestelis yra dailus, sto
vi prie vandens. Dirbtuvių 
yra visokių. Dirba pilną lai
ką. Žmonės uždirba po $9 ir 
$11 savaitėje.

K. Vaitkevičia.

Iš straiko mieste Ipswich.
Po riaušių, birželio 10 d., 

buvo pritraukta miestan 
daug policijos. Straikininkų 
persekiojimai nepasiliovė. 
Demonstracijos uždraustos, 
svetainės susirinkimams už
darytos, vieši susirinkimai 
uždrausti, laisvė žodžio per
sekiojama. Vienintelė vieta 
susirinkimams buvo, graikų 
bažnyčios šventorius. Bet ir 
čia nėra saugumo. Jau ant 
šventoriaus keturi kalbėto
jai buvo suareštuoti. Dviem 
jų reikės atsėdėti po 3 mė
nesius, kituodviem dar ne
žinia kiek. 14 straikįninku 
buvo pastatyti prieš teisė
ją ir apkaltinti už riaušes, 
nors jokių darodymų netu
rėjo, kad jie kėlė riaušes. 
O kuomet policija užmušė 
vieną moterį ir daug asme
nų sužeidė, tai tą laiką jo
kio blogo policijai nebuvo 
padaryta.

Kompanija apskelbė, kad 
straikininkai išeitų iš jos 
namų. Paskirtas laikas iš
eiti jau praėjo, todėl išvary
mo iš namų galima laukti 
kas valanda.

Nekurie organizuoja gau
jas išvaryti organizatorius 
ir kalbėtojus iš miesto. Ra
miems kalbėtojams grasia 
pavojus gatvėse ir kalėji
mas po suareštavimo. Radi- 
kališkųjų’ laikraščių repor
teriai neįleidžiami į teismo 
namus.

Paskutiniu laiku išleista 
keliūta dapildančių įstaty
mų prieš demonstracijas, 
viešus susirinkimus ir žo
džio laisvę. To nebuvo gali
ma daryti nei Neprigulmy- 
bės šventėj. Nebuvo tą die-- 
ną jokių susirinkimų. Kom
panija, policija, teismas y- 
ra prieš straikiniftkus. To
dėl sunki kova.

Nors straikas prasidėjo 
balandžio 22 dienoj, bet lig 
paskutinių' laikų nešaukėsi 
medžiaginės pašelpos. Ne
kuriu gavo darbus ant far- 
mų, kiti turi skursti.

Aukas prašoma siųsti ad
resu :

liūliuotas degtinės ir ru
džio, vargsta, o vargams ga
lo nesimato. Šitai pas mus 
pasitaiko krikštynos ar ves
tuvės, na tai ir liejasi tdeg- 
tinė ir rudis. Pakvaišę, pas
kui kimba kits 
čiuprinos. Na, 
krikščionimis,
O tie katalikai nei Dievo bi
jo, nei prieš žmones sarma- 
tijasi. Čia jau šaiposi iš 
mus svetimtaučiai. Jei ko
kiose krikštynose nebūva 
peštynių, tai tyčiodamiesi 
sako, kad užaugęs kūdikis 
nebus narsus 
me visuomenės 
neateis laikas, 
siškiai pradės
Nors ne visi paskendę nela
bame, bet labai, labai daug.

Laisvės Vaikas

Gerai pelnyta. Paryžiuje 
viešame turguje parduota 
suakmenėję patagoniečio 
palaikai už $1.640 ir kon
servuota indiono galvą už 
$260.

Tai Ib’uvo ne sulyg parapijos 
išgalių. Gerb. klebonas daug 
triūso ir. vargo pridėjo prie 
naujos bažnyčios statymo. 
Bet kadangi mus parapijos 
žmoneliai labai suvargę, tai 
ir veikliausias neką pada
rys. Lietuvoj ne vienoj pa
rapijoj tokią klaidą pada
ro, kad imasi statyti berei
kalingai dideles ir puošnias 
bažnyčias. Parapijos žmo
nės sutelpa nedidelėj baž
nyčioj, o atlaidams bažny
čios nepastatysi. Tai-gi 
mus klebonas inklimpo ir 
inklampino parapijoms. Dar 
kita nemalonybė ištiko. Kle
bonas, negaudamas pinigų 
iš parapijos, pasiskolino iš 
žydo. Kovo mėnesyj'šių me
tų žydpalaikis pareikalavo 
pinigų. Klebonas netur. Ta
da peisokas iškirto tokią 
štuką. Jisai atėjo su polici
ja ir konfiskavo yisus kle
bono daiktus. Bet ir tuomet 
visli pinigų nesurinko. Tai
gi dabar laukia,, kol klebo
nas prasigyvens. Ot tai ir 
pamoka lietuviams, kas do 
prieteįis yra "kristamučas". 
Tai tokios tokialės iš gimti
nes šalelės.

Vesti nenori.
Tėvas: — Tai niekše,.pri

siekei mano dukterei meilę 
iki grabui, o dabar nenori 
jos vesti?

Jaunikis: —-Prisiekiau, 
kad ją mylėsiu ir myliu, my
lėsiu iki mirčiai, bet nesa
kiau, kad ją turėsiu vesti.

Darbas ir kapitalas.
Pasakyk man, koks yra 

skirtumas tarp darbo ir ka
pitalo ?

— Išaiškįsiu tau pavyz- 
Jei tu man paskolįsi 

bus

Wilkes-Barre, Pa.
(Asmeniški moteries patiri- 

mai).
Jau devyni metai, kai aš 

ištekėjus. Mano vyrui šeši 
metai, o man keturi metai, 
kai Amerikoj. Abu Lietuvoj 
skurdą skardome ir čia be 
nieko atvažiavova. Ameri
koj aš pramokau ir skaity
ti ir rašyti. Manasis-gį tų 
dalykų neišmoko. Visą lai
ką manasis dirbo niainose 
ir dabar ten bedirba. Du 
kartu buvo sužeistas, bet 
vis nepavojingai. Man ir-gi 
visako buvo. Nors nedirbau 
mainose, bet turėjau išsirgti 
net ištisus tris metus. Tai
gi visako čia patirėva. Bet 
ka Dievas baudžia, ta vėl 
glaudžia. Viskas praėjo ir 
dabarties esą va sveiku. Per 
šešis metus sutaupėva virš 
tukstanties dolerių. Savo 
namų nesitaisova. Nes ma- 
nova grįšti į brangiąją Lie
tuvą. Tiek tai apie save. 
Dabai* truputį parašysiu 
kas čia girdėti.

Nesenai apdegino gazai 
vieną lietuvį. Jo pavardės 
neteko sužinoti. Darbai čia 
eina pusėtinai. Uždarbiai 
ne visi lygus. Oras čia gra
žus.

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

KAINA 25c ir 50c.

Puikiausiu $1.25 vertes budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi- 
18 mėn.) 

_____ o t . s jus ge- 
didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 

’ geriausioj firmdj. šis laikrodis yra
________ ______________r_..v____ 1 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.

Dekalb, Ill.
Birželio 29 d. pas mus 

buvo didelis lietus su ledais 
ir smarkiu vėju. Daug me
džių išlaužė ir javų išgadi
no. Taip-gi nukentėjo dar
žovės ir vaisių medžiai. Van
duo gatvėmis tekėjo, kai 
upė. Retai kuomet tokie lie
tus ištinka.

Dabar apie lietuvių gyve
nimą. Čia jų nelabai daug. 
Bet ir miestelis nedidelis. 
Protingai elgiantis žmo
gus čia gali gerai ir laimin
gai gyventi. Oras sveikas 
tyras, tai ne kokio didžio 
miesto pilnas dulkių ir dvo
kimų. Apylinkės gražios. 
Čia žmonės galėtų kasdien 
turėti pikninkus. Nekurie ii 
gyvena paikiai. Namai pi
gus. Todėl taupiam žmogui,, 
kad ir nedaug uždirbančiam, 
galima ilgainiui insitaisyti 
namai. Bet ant nelaimės 
pikto visur yra. Žmogus, už-

Indomus reikalavimas.
— Prašiau tavęs, idant 

laikytum liežiuvį už dantų, 
o tu viską ir išplepėjai.

— Betgi mano mielasis, 
ką aš galiu daryti, jei ne
turiu nei vieno dančio.

Hartford, Conn.
> Oras gražus. Medžiai ža- < 
liuoja. Gyveni žmogus it ro
juj. Darbai čia silpnai tei
na. Lietuviai to neatboja. 
Traukia rudį išsijuosę. 
O vaisiai girtuoklystės nuo
lat apsireiškia. Štai po No. 
336 Main st., lietuviškoj 
karčemoj kelintas užsitrau
kusių vaikinų, kurių pavar
džių nenžsimoka minėti, ra
dę kokį ten surašą, kas yra 
laikoma karčemoj ir sudras
kė.,, Savininkas suareštydi- 
n.o. Del vieno, nukentėjo vi- 
ąi. Tai atsitiko birželio 21 d. 
Ta diena atsižymėjo arešta
vimais. Išviso suareštuota 
net 40, žinoma, ne visi lie
tuviai.. Čionykščiai lietu
viai atsivėdyti eina į smuk
les. Laikraščių skaitymą 
niekina. Neužsimoką leisti 
tiek pinigų už poperą. O ne
numano, kad ta popera pa
mokytų jį, kaip taupiai gy
venti, iš tos poperos dasiži- 
notų kas plačiame sviete 
dedasi, rastų daug moksliš
kų žinių. Tai-gi kaip malo
niau, smagiau ir naudin
giau žmogus praleistom lai
ką laikraštį skaitydamas 
kur nors gražiame parke 
tarp žalumynų, negu dvo
kiančioj karčemoj. Daug 
vargo, daug nelaimių yra 
ant žemės. Bet didžiausią
ją tų vargų dalį žmonės pa
tįs ant savęs užsitraukia. 
Niekas ant svieto nesklei
džia tiek nelaimių, kaip 
žmonių nežinystė, jų apja- 
kimas.

Čia susitvėrė nauja dr- 
stė šv. Juozapo. Bus pašel- 
pinė. Tris minėtos dr-stės 
organizatoriai, kurių pavar
džių neminėsiu, vaikščioja 
po grįčias ir karčemas ir 
prirašinėja narius. Žinoma, 
tokiose vietose nemažai ru
džio išsitraukdavo. Tokiu 
budu buvo surinkę net 50 
narių. Bet jų didelė didžiu
ma atsimetė. Kurie-gi pasi
liko prie naujai sutvertos 
dr-stės, tai kalba, kad pra
lenksią kitas čionykštes dr- 
stes. Bet jei jai rūpės pra
lenkti ir ims lenktyniuoti, 
be abejo turės nupulti. Kad 
pasekme turėti reikia gra
žiai su kitomis dr-stėmis 
gyventi, kits kitai prigelbė- 
ti ir visoms gero velyti. Yra 
labai bjaurus ir pragaištin- 

.gąs darbas kenkti kitai dr- 
stei. Tai-gi naujai dr-steį 
linkima pasekmingo veiki
mo ir gražaus sugyvenimo 
su kitomis dr-stėmis.

Melagis.

W. F. Severą Co, CEDZrs
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LIEPOS, 1913 m.
10. K. 7 broliij iriieg.
11. P. t Pijaus I pop.
12. S. Jono Gvalberto
13. N. 9 op Sek. Margarietės
14. P. Eonaveni. V.
15. U. Henriko eies.
16. S. šv. P. M. škapl.

pan.

mis išlygomis parduodamas 
jas rusams atėjūnams. Bu
vo manyta įvesti Lietuvoje 
žemietijas, bet tam pasi
priešino bajorvedžiai ir že
miečiu viršininkai, nes Lie
tuvoje permaža esą rusų, 
baisu! Tokiuo tai budu vy
riausybės rupinamosi!”

Tikra tiesa pasakyta bur- 
lokams.

-h

- i Paterfiiiimai.| ❖
Kituomėt “Liet. Ūkinin

kas” paskelbė, kad Lietu
vos kunigai perdaug lupą 
savo parapijoms už visokius 
jiems patarnavimus dvasiš
kuose reikaluose. Gi “Šal
tinis” No. 24 į tai atsaky
damas kunigų nepateisina, 

, bet tuo pačiu rimbu už- 
1 važiuoja per nugaras vi

siems pii meiviams—dakta
rams, susispietusiems ap- 

• link “L. Žinias” ir “Liet.
Ūkininką” Sulyg, “Šalti- 

■ nio” Rusijos įstatymuose 
štai kas parašyta:

“Daktaras medicinos už 
ligonio atlankymą mieste 
su recepto parašymu tesi- 
teikia priimti 30 kapeikų; 
už aplankymą mieste be re
cepto — 15 kap.; už ap
lankymą ligonio už miesto 
— 60 kap.; už kraujo nu
leidimą (?!) 7įZ> kap.; už 
sugedusio dančio ištrauki
mą 15 kap.”

Toki viešoji išpažintis— 
labai pagirtina, nes tokie 
apsireiškimai prasčiokėlius 
prablaivina. Bet visgi yra 
labai indoinu, kad kaip vie
ni, taip ir kiti peržengia į- 
statymus ir tūom nei kiek 
nepasipiktina. Labai indo-
mu.

*

‘Viltyj skai

buvo įsteigtas 
lenkų ir lietu-

*

“Rankpelnis” No. 11 š. 
m. rašo apie Lietuvą, kuri 
esanti atsilikusi nuo dauge
lio tautų visame kame, bū
tent apšvietime, civilizaci
joje, kultūroje ir pramonė
je. “Rankpelnis” supranta, 
kad tas atsitikę iš tam ti
krų priežasčių — taigi Lie
tuvą taip daug nuvarginęs 
caro valdžios slėgimas. 
“Rankpelniui” norėtųsi 
Lietuvą kultūriškai pakel
ti, bet kas aršiausia, kad 
jam, esą, neapeina Lietu
vos garbės ir galybės iš- 
augštinimas, tik darbinin
kų luomo pažadinimas.

Kokie tai dailus išvedžio
jimai! Tiesiog kimba šir
din musų širšinams. Pačią 
Lietuvą niekinti ir podraug 
jos vaikus gerbti,. — taip 
gali elgties tik vieni išsigi
mėliai, pamiršę savo moti- 
tinų liūliavimas kur liepų 
pavėsyj.

*

Apie vaisių užderėjimus 
Lietuvoje “L. Ž.” skaitome:

“Daugumas” sodininkų ir 
ūkininkų nelaukė šiemet 
užderėjimo, nes išrodė iš- 
pradžių, kad šalnos — išti
kusios medžių žydėjimo lai
ku — bus pakandusios žie
dus. Bet dabar pasirodė 
visur ant medžių daug už- 
mazgų ir tikimasi visokių 
vaisių derliaus, dagi vyšnių 
ir slyvų, kurių per kelerius 
metus visai nebuvo maty
ti”.

Tas išeiviams labai mie
la išgirsti.

Vilniaus 
tome:

“Šiemet 
Vilniuje iš
vių katalikų komitetas pa
minėti 1600 metų Mediola- 
no edikto jubiliejui. Jis 
buvo sudarytas iš kunigų 
ir pasaulinių. Buvo ketinta 
visiems nariams draugėje 
nusiimti fotografijas — vie
noje grupoje. Penki jų ne
norėjo dalyvauti toje gru
poje del p. Boleslavo Skir- 
munto, popežiaus šambelia- 
no, kurs irgi buvo komite
to narys, kadangi jis “Kur. 
Lit.” viešai parašė netiesą 
savo laiške apie šv. Jono 
bažnyčioje atsitikimą del 
lietuvių gegužės pamaldų. 
Kiti komiteto nariai pripa
žino, jog tų penkių atsisa
kymas dalyvauti fotografi
jos grupoje su p. Skirmun- 
tu yra teisingai motivuotas, 
ir patįs pritarė jų nuomo
nei”.

Sakoma, kad delei to ir 
komitetas iškrikęs. Baisu 
ir pamanyti kokius ten lie
tuviai kenčia’ vpersekioji- 
mus!

“Kur. Lit.” paduoda ži
nią, jog del atsitikimų tarp 
lietuvių ir lenkų šv. Jo
no bažnyčioje Vilniuje ve
damas tardymas vyresniojo 
svarbiųjų reikalų valdinin
ko, kunigaikščio Šachovs- 
kojo. Buvę jau tardomi šv. 
J ono bažnyčios klebonas 
Čemiavskis ir daktarienė 
Vileišienė. “Kur. L.” visą 
žinią nudažo lietuvių nieki
nimo dažais. Tas juk nepir- 
miena ir ne naujiena.

*

Štai vienas laisvės žiedų 
Rusijoje, apie ką skaitome, 
rusų laikraščiuose. Peter
burgo vidurinių mokyklų 
mokinių kuopelė su profeso
riais sumanius šią vasarą 
važiuoti aplankytų Japoni
jos. Su tais mokiniais norė
ję važiuoti ir keli mokiniai 
žydai iš Varšavo. Tečiau 
švietimo ministeris pranešė, 
kad ton mokinių kelionėn 
negali but priimami žydai.

Komentarių nereikia.*
“Pasiuntinio” redakto

riui kun. Šepečiui Kauno 
gubernatorius uždraudęs 
leisti ir redaguoti “Pasiun
tinį”. Todėl “Pasiuntinys” 
daugiau nebeišeisiąs.

Gegužės 17 d. Rusijos 
durnoje kalbėjęs kauno gu- 
bernės atstovas Januškevi
čius ir viešai dūmai pasa
kęs apie lietuvių Amerikon 
bėgimą štai ką: 

“Lietuviai Amerikon bė
ga del žemės stokos ir val
džios persekiojimo. 1912 m. 
lietuvių iškeliavo apie 13.- 
000, o jų vieton į Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų gub., 
kad sutvirtinti rusus, gabe
nama rusai valstiečiai iš 
centralinių Rusijos guber
nijų. Šiame reikale ytin 
smarkiai darbuojasi valstie
čių bankas, supirkinėda
mas iš nusigyvenusių dva- už tai dabar; tęij&jaująma 
rininkų žemės ir lengvo- atlyginimuj ) 7

Indomus reikalavimas.
Vienas francuzas ūkininkas 
apskundęs aviatorių Brin- 
dejone de Mouilinaise, rei
kalaudamas atlyginimo 
$500.00. Minėtas aviatorius, 
lėkdamas iš Paryžiaus į Ko
penhagą ukinįnko Sieną 
karvę taip pergaz’dinęs, kad 
toji iš baimės pastipus. Ir

Kas kaltas brangumui?
Visi visaip aiškina apie 

valgomų produktų brangu
mą. Tame dalyke jau išaiš
kinome daug įvairiausių 
nuomonių. Taigi dar nors 
vienos tame reikale nuomo
nės paklausykime. Thomas 
Shaw, savaip aiškina.

Imant atidžiam, kad Ka
nados farmėrys iš akro, a- 
belnai imant, išgauna (pel- 
nija) penkiais bušeliais ja
vų daugiau už amerikoninį 
(Suv» Valstijų) farmerį, o 
nežiūrint to, nuostoliai, ko
kius Kaiiada kas metai ap
turi iš neracionalio ūkinin
kavimo, išneša pusę milijar
do dolerių metais, profeso
rius Shaw apskaito, kad 
Suvienytose Valstijose iš tos 
pačios priežasties kas metai 
panešama net čielas milijar
das dol. nuostolių.

Pagalvokime, vienas mili
jardas, kuris galėjo but iš
gautas iš dirvos, gi lengva- 
manišku ūkininkavimo liko 
nesugrąžinamai prarastas. 
Suprantamas dalykas, kad 
tuos nuostolius turi padeng
ti konsumentai, brangiau 
mokėdami už javus.

Profesorius Shaw užmeta 
farmeriams lengvamanį ūki
ninkavimą. Savo apsileidi
mu derlingą žemę paverčia 
nevaisinga ir nekuomet nei 
nepagalvoja jai sugrąžinti 
vaisingumo jėgas trąšomis 
arba vaisių atmainomis. 
Produkcijos vienšališkumas 
ir stoka gyvo inventoriaus, 
kuris galėtų išdirbti tam 
tikrą kiekybę mėšlo — tai; 
svarbiausia žemės išvaisini- 
mo priežastis. Lygiai pri- 
skaitoma ir toji aplinkybė, 
kad žemevaisių menkesnės 
rųšįs, nesant ant farmų gal
vijų, niekais paverčiama, o 
juk tas butų galima sunau
doti pašartei.

Iš to viso pasidaranti 
nuostoliai, paskirstomi ant. 
visų šalies gyventojų, ant 
kiekvieno išneša $8.50 me
tais.

Prof. Shaw skatina far- 
merius- pamesti tokį žemės 
išnaudojimą ir nelemtą ūki
ninkavimą ir pritaikinti 
prie žemdirbystės racionales 
metodas, grąžinti žemei, 
kiek yra galima, jos išduo
damų vaisių nuotrupas, ko
kios valgiui nesunaudojama, 
vadinasi, pagalvoti apie že
mės tręšimą, o tada ir pa
sekmės butir kitoniškesnės. 
Derlingesnė žemė išduotų 
daugiau vaisių ir anie pasi
darytų pigesni.

Kiekvienas savotiškai 
protauja. Taip elgiasi ir 
prof. Shaw. Bet pamirštama 
pasakyti, kad ir šiais lai
kais farmeriai valgomus 
produktus ant vietos labai 
pigiai parduoda. Brangumą 
gimdo visa eilė neprisotina
mų tarpininkų tarp farme- 
rių ir konsumentų. Tie tar
pininkai taigi labiausiai gy
ventojus ir’skriaudžia.

Tegu valdžia palengvina 
farmeriui savo produktus 
konsumentams pardavinėti 
be tarpininkų pagelbos, ta
da viskas atpigtų ir ant že
mės butų tikras rojus.

—
riems tai apt naudos išeis, 
ir tų, kuriems tai skaudžiai 
atsilieps. Kaip vieni, taip ir 
kiti turi pilną teisę išreikšti 
savo nuomonę. Komitetai ir 
pats prezidentas išklauso už 
ir prieš balsus kas link su
manyto įstatymo. Iš ’to tei- 
soto ir naudingo dalyko aiš
kinimo iš abiejų pusių iš
augo “lobby”, kaip tai pre
zidentas pavadino. Lobbyjis- 
tai nepasiganėdina vien savo 
nuomonę išreikšti, bet jie 
įvairiais budais stengiasi 
savo pažiūras kongreso at
stovams prilipyti. Tai atsi
lieka sekančiai:

Jei sumanytas įstatymas 
paliečia kompaniją arba ko
operaciją, tai kompanija ar
ba kooperacija siunčia savo 
atstovą išdėstyti jų nuomo
nę. Jei šis atstovas arba jų 
keliatas pribūva į Washing^ 
toną ir atvirai tam tikroj 
vietoj, tikrame laike paklo
ja už arba prieš sumanytą 
įstatymą argumentus, tai 
čia jokio neteisotumo, jokio 
prasižengimo nėra. Tas tai 
nėra, kas “lobby” yra vadi
nama.

Profesionalai “lobbyjis- 
tai” griebiasi suktų priemo
nių. Jų snukiai smailus. 
Jie baiųlo padaryti intekmę 
į įstatimdavėjus neteisotu 
keliu. Jie matosi su kongre
so sąnariais privatiškai. 
Dažnai ir gerų norų atsto
vą suklaidina ir priveda 
prie to, kad jis balsuoja už 
visuomenei kenksmingą į- 
statymą. Lobbyjistai la
bai dažnai ir kyšius dalija. 
Tai pavojinga. ,

Dabar jau susekta jų pė
dos ir prasidėjo tirinėjimai. 
Tuomi ypač užsiėmė senato
rius Overman. Nekuriu su
manyta po prisiega parei
kalauti iš “lobbyjistų” pri
sipažinti, kokius atstovus 
jie patraukė savo pusėn ir 
kokiuo budu tai nusidavė 
daryti. Kiti sakė, kad tuo
mi maž kas but ištaisyta. 
Kaltininkai išsisuksią.

Ant kiek tas baisus ir 
bjaurus darbas buvo prasi
platinęs, dar nežinia. Tai 
išsiaiškįs, kai senato komi
sija tą dalyką ištirs ir ap- 
garsys raportą. Jei komisi
jai pasiseks tą dalyką nuo
dugniai ištirti, tai didžiau
siam piktui šioj šalyj bus 
numauta kaukė.

reikalus

gero 
su- 

palik- 
kitus

veiki

su europinėmis 
Čionaitinės cir- 
didžiuma yra 
išleidžiami ša-

besnio 'daikto del kiekvie
nos “biznio” transakcijų 
rūšies vesti
kaipo kreditas ir savitarpi
nis korporacijų ir vienatų 
finansinis užsitikėjimas. Ir 
ištikro neatliksime 
darbo, kuomet neva 
griausime monopolį, 
darni nepalytėtais 
pančius.

Gi tame atžvilgyj
mo pagrindu —*• turi but in- 
vestas gyvų šalies pinigų 
kontroliavimas, taippat pi
nigų vertės permaina.

, Čia būtinai reikia pažy
mėti, kad Suvienytose Val
stijose gyvuoja labai primi
tive pinigų vertė (valuta) 
sulyginus 
valutomis. 
kuliacijos 
banknotai,
lies bankų (National 
Banks), kurių kiekybė yra 
nuolatinė ir kurie nei didi
nasi, nei mažinasi prisiėjus 
reikalui ir keičianties pra
monės arba pirklybos sąly
goms. Toksai pinigų vertės 
neatmainingas stovis Su
vienytas Valstijas paliko 
ant vietos ekonominiu at
žvilgiu. Kritiškomis valan
domis, kuomet pinigų ver
tės reikalavimas pasididi
na, gi tam reikalavimui ne
galima padaryti užgana — 
seka panika.

Dar reikia pridurti, kad 
siūlomą “elastinė” valuta, 
jau daug sykių valdiškuose 
rateliuose buvo plačiai ap
kalbama ir tasai sumany
mas labai lengvai gali pe
reiti kongrese.

Tečiau to sumanymo ne
kurie 
tinka 
kams 
laiija 
nyme
vo naudai.

Sunku šiandie pasakyti 
kas gali atsitikti su tuo rei
kalu. Viena laimė, kad to 
viso pasekmių neturėsime 
ilgai laukti, nes kongresas 
dar šioj sesijoj turės išriš
ti tą klausimą.

punktai labai nepa- 
nekuriems bankinin- 
ir šie griežtai reika- 
nekurių tame suma- 
atmainų, žinoma, sa-

politika nebus prašalinta, 
piliečiai iš tos įstaigos ne
gali sulaukti ko gero, ir bū
ti pasirengusiais 
naujas išlaidas.

Suvienytose Valstijose po
litika visiems jau ir į kau
lus įsisiurbus.

sutikti

gyventoju skai- 
o galviju būriai 
Tai pamatinė 
Sulyg valdiško 

sausio 1 d. 1907

Mėsos stoka.
Mėsa nuolataį brangsta 

šioj šalyj. To priežastis yra 
tame, kad 
čius auga, 
mažinusi, 
priežastis, 
pranešimo,
m. Suvienytose Valstijose 
buvo 75.531.000 galvijų ant 
ganevų. Sausio 1 d. šių me
tų skaičius krito iki 5G.527. 
000, ty. šešiuose metuose 
galvijų skaičius sumažėjo 
19.000.000 galvų.

Galvijų ir mėsos išgabe
nimas veik apsistojo. Mėsos 
stoka apsireiškė beveik vi
sose valstijose ir visur pa
brango. Dabar pradėta ga
benti iš Australijos. Bet lig- 
šiol nedaug jos teatgaben- 
ta. Dar tik trįs garlaiviai.

Tos mėsos pakaktų visam 
San Francisco miestui vie
nai savaitei, jei tik išimti*, 
nai Australijos mėsa tebusi 
vartojama.

x Reikia daletsti, kad neapi; 
sistos mėsos gabeninms iš 
Australijos. Vienok, jei ir 
visas Pacifiko pakraštis bu
tų aprūpintas Australijos 
mėsa, tai ir tuomet viduri
nės valstijos ir Atlantiko 
pakraštis maž kiek atjaus
tų. Todėl rytinis Suvieny-/ 
tų Valstijų kraštas turi at
sigręžti į Argentiną arba į 
kitą Pietinės America res
publiką. Nekurie gudresnie
ji vertelgos šioj šalyj matė 
jau keli metai atgal, fJad 
galvijų skaičius nuolat čia 
mažinusi. Todėl jie nusidan
gino į Argentiną ir užvedė 
ten didžias ganevas ir pri
veisė visokių galviju. Gyvus 
galvijus ir mėsą gabeno lig- 
šiol Europon. Ypač į Holam 
diją. Dabarties geros rinkos 
atsivers jiems šioj šalyj. 
Galima manyt urnai pribus 
garlaiviai su mėsa į New 
York, Philadelphia ir kitus 
portus.

Apie nekurius mus kūno 
apsireiškimus.

Įstatimdavėjų papirkimai.
Šiais laikais yra išlei

džiama daug visokių įsta
tymų. Jie paliečia labai daž
nai asmeninius interesus, 
tvarko mus pasielgimus. To
dėl kilus sumanymui išleis
ti kokį naują įstatymą, 

ir

Prezidento reikalavimai.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Wilson andai antru- 
syk asmeniškai atsilankė 
kongresan su savo praneši
mu ir pastarąjį pats susi
rinkusiems kongreso atsto
vams perskaitė ir išaiškino, 
kame dalykas ir ko jis rei
kalaująs. Jis kongresan į- 
nešė padaryti reformą ban
kinėje sistemoje ir pinigų 
vertėje. , Pranešimą prezi
dentas pabriežia, kad minė
ta reforma turi betarpinį 
sąryšį su tarifos reikalu, 
tatai tas dalykas turėtų 
but atliktas tuoj aus, nežiū
rint net to, kad kongreso 
sesija t turėtų kiek-nors ir 
prailgėti. >

Trumpais žodžiais prezi
dento pranešimas skamba:

Nepakanka “reikalo” bė
gis apriboti. Šalies valdovy- 
bės priedermė ne tildai dar
bas negativis, bet lygiai ir 
pozitivis. Turime prirodyti, 
jogei suprantame interesų- 
reikmenes ir kad mokame

rjama ti kokį naują įsfatj 
^pasigirsta balsą! i

tą visa
a labiau svar-

Krasos deficitas.
Nežiūrint į nepaprastai 

pakakinančius raportus bu
vusio generalio postmei sto
rio Hitchcoko, kuris nuolat 
tvirtino, kad krasos depar
tamentas atsirandąs kuo- 
geriausiame stovyj ir pats 
savaimi apsimokąs, nesenai 
nau j as - krasos departamen
to viršininkas kreipėsi kon
gresan prašydamas pinigi
nės pašelpos ir kongresas 
tuoj paskyrė $000.000, ku
riais uždengta krasos iš
laidos. Ekspertai apskaito, 
kad šių metų krasoje ne
priteklius sieksiąs tris mi
lijonus dolerių. Tokio dide
lio nepritekliaus priežastis, 
sakoma, tai in vedimas vi
siems tarnautojams 8 vai. 
dienos darbas, taippat pa
naikinimas darbo nedėlio- 
mis. Tuodu nauju in vedimu 
gimdą didesnes išlaidas ir 
atsiliepia į darbo kokybę.

Žinovai tvirtina, kad Su
vienytų Valstijų krasoje 
taip ilgai turės viešpatauti 
matėrijaliu atžvilgiu be
tvarkė, kaip ilgai tasai de
partamentas paliks šalies 
politikos viena šakų. Šiais 
laikais krasa— tai tautos 
institucija, kuri privalo bū
ti taip vedama, kaip koksai 
sistematiniai vedamas užsi
ėmimas. Politika, nuolati
nis prašalinimas ir pasky
rimas naujų postmeisterių, 
žiūrint į tąi, kas yra prezi- 

daiktas.

turi 
prga- 
juos. 

neda-

deniu, yrame 
Kol iš krafeos

Kodėl čiaudžiame?
Pamatinė čiaudėjimo 

priežastis yra ta, kad mus 
nosin papuola to, ko ten 
neturi būti. Nosis yra or
ganas, per kurį intraukia- 
me oro. Mus smegenįs yra 
taip surėdytos, kad jie ver
čia mus smarkiai sualsuoti, 
patekus tan organai! kam 
nors pašalinio, tas ir yra 
čiaudėjimas. Nosies sienos 
yra taip jauslios, kad tuoj 
smegenims pasako, kas atsi
tiko. Čiaudžiant smarki e- 
ro srovė staiga lekia per 
šnerves, kad išpust tą, kas 
erzinančio ten pakliuvo. 
Kartais sučiaudžiame ir tik 
truputį nosy j suniežėjus. 
Todėl nieko nereikia be ti
kro reikalo uostyti tą, kas 
erzina nosį, kaip va tabo
ka, pipirai ir tt. Toks da
rymas taipgi užnejauslina 
nosį. O kiekvienam 
rūpėti vystyti mus. 
nūs, neužnejauslinėti 
Čiaudėjimą galima
leisti, spustelėjus nosį tru
putį žemiau nosies kaulo.

Kodėl žiovaujame?
Mes žiovaujame, kuomet 

esame miegūsti,* pavargę 
arba nuoboduliui ' užėjus. 
Visuose šiuose atsitikimuo
se mes nealsuojamc tiek 
giliai, kiek mums išpuola. 
Tai-gi mus kunan nepaten
ka pakaktinai oro arba, tei
singiau sakant, oxygeno. O 
mus smegenyse yra dalis, 
kuri valdo alsavimą;, ji 
tuoj pajunta kraujuj oxy
geno stoką ir duoda įsaky
mą alsavimo organui at
likti gilų alsavimą, kad pa
darius kraujuje’ tvarką. 
Žiovavimas ir yra gilus in- 
kvėpimas; čiaudėjimas yra 
smarkus iškvėpimas. Ligū
stas žmogus neretai žio
vauja veik visą dieną. Tai 
blogas ženklas, lies tai ro
do, kad jo alsavimas nėra 
priderančio j tvarkoj. Tie 
nuolatiniai žiovavimai yra 
besistengimai dapildyti ne
pilnuosius.

Ar geras daiktas yra rą- 
žymosi?

Dažnai kartu žiovaujame 
ir rąžomės. Abiejų apsireiš
kimų priežastįs yra vieno
dos. Rąžymosi prigelbsti- 
alsavimui, (nors ne tiesiogi
niu budu. \ Rąžydamiesi 
spaustelėjamė kraujo: gys-

lėlės, ypač tas, kurios yra 
raumenyse. Trumpam laikui 
pasidaro širdžiai sunkiau 
siųsti kraują gyslelėmis, 
Tai-gi tas duoda jai paak- 
stinimą sparčiau plakti. To 
paakstinimo širdžiai ir pa* 
kanka — ji ėmus guviau 
plakti, neapsistoja. O šir
džiai gerai plakant, daugiau 
tyro kraujo kunui suteikia', 
ma. Lygiu budu daugiau 
kraujo atplaukia į plaučius 
ir daugiau oxygeno paima. 
Po pasirąžymo giliau ak 
šuo jame. Tokiu budu ma< 
tome, kad žiovavimas ir rą- 
žymosi yra labai nuostabus 
ir naudingi apsireiškimai.

Ar žiovauti ir rąžyties y-t 
ra nepadoru?

Jei žiovaujame ar rąžo* 
mes niekam nematant, tai 
apie nepadorumą nei kalbos 
negali but. Kitas dalykas, 
jei esame su pašaliniu žmo
gumi arba kompanijoj. Vir
šuj buvo sakytą, kad apsi
reiškimai yra nuovargio ar
ba nusibuodimo ženklai. 
Taigi sužiovauti tokiame 
'atsitikime veik reiškia pa
sakyti susirinkusiems, kad 
jus man nusibodot. O tai 
aišku, kad butų nepadorų: 
Apart t(Kžiovaujant veido 
išraiška pasidaro prikli. 
O mes jokios teikės neturi
me versti kitus žiūrėti į 
priklius daiktus. Todėl prie 
žmonių būtinai reikia sulai
kyti tuos apsireiškimus. Jei 
jau nenoroms išsprunka 
žiovulys, tai reikia uždengti 
burną šnipšdoku arba 
nu.

dei-

Specialė audiencija, 
pežius Pius X priėmęs 
eialėn audiencijon Vokieti
jos pasiuntinį Vatikane, ku
ris šv. Tėvui kaizerio var
du padėkojęs už gerus veli
jimus kaizeriui, švenčiant 
šiam 25 metų valdovavimo 
sukaktuves.

Po- 
spe-

Straikas ir sumišimai. 
Johannesburg© aukso kasy
klose sustraikavo darbinin
kai ir pradėjo kelti riaušės, 
deginti namus. Darbinin
kus suvaldyti pašaukta ka
riuomenė, kuri daug strai- 
kininkų pašovusi. Mieste 
paskelbta karo, stovis.
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Ką mums suteikia mokslas.
Mokslas — tai galybė. 
Galybė — tai mokslas. 
Žmogus puslaukinis arba 

mažai apšviestas, mažai kul- 
turalis, nežiūri į tai, kad 
gyvenant ant žemės surin
kus daugiau mokslo ir pas
kui save palikus geres
nius įstatymus už savo tė
vą paliktus....

Priešingai, toksai žmogus 
linkęs manyti, kad jis iš 
savo pirmtakunų paveldėjęs 
tobulą išmintį, kurioje at
likta koki nors permaina 
butu tiesiog nedoras daik
tas.

Todeį^ ilgai, ' labai ilgai 
žmonija puslaukiniu protu 
gyveno, paskui buvo pavir
tusi barbare, kuomet žmo
gus jau pradėjo užsiimdinėti 
žemdirbyste ir savo naudai 
prisijaukino nekurtas gy
vulius. Daug tūkstančių me
lu nuplaukė kol žmones pa
lengva pradėjo civilizuoties, 
o pati civilizacijos pradžia 
prasidėjo išradus rašymo 
dailę.

Žinoma, kitoks tai buvo 
raštas, negu šiandie mūsiš
kis. Tam tikslui daug triū
so ir darbo reikėjo padėti, 
kad išreiškus savo mintis. 
Buvo rašoma ant akmens 
paminklų ir plytų, išker
tant ir išskaptuojant gilius 
braižinius kietoje medžia
goje, taippat rašyta ant 
molio ir tp. Gi išpradžių 
raidės nebuvo žinomos; ra
šantis tik piešė daiktą, a- 
pie katrą -buvo kalbama. 
Pav. užuot žodžio “saulė”, 
piešdavo saulės skydą, bet 
tokį skydą piešdavo, kuo
met reikėdavo pažymėti, i ei 
kas tokio veikdavosi dienos? 
metu. Tas paveikslinis raš
tas, apie kurį paskiau pla
čiau pakalbėsime, yra labai 
indomųs dalykai.

Rašto daile nors savo 
pradžioje buvo niekam tin
kama, tečiau visgi jau buvo 
galima užrašyti historijas 
h’ svarbesnius sviete atsiti
kimus, kokie tais laikais 
atsitikdavo; leido išlaikyti 
įstatymus, mokslą,' religiją 
ir papročius sekantiems 

'amžiams; rišo praeitį su a- 
teitimi nepertraukiamu 
proto ir moralybės pažan
gos grandiniu.

Ir pažanga žengė pirmyn, 
nors digliuotais takais, bet 
be susilaikymo. Nors turė
jo sau kelią skinti tarp am
žino nepasitikėjimo tuomi, 
ką geresnio apreikšdavo 
rytojus, nors visuomet tu
rėjo kovoti su tamsybe, 
prietarais ir paikystėmis — 
nuolat žengė pirmyn. Skai
tant apie" žmonijos praeitį, 
matome, kaip palengva ir 
nemielai buvo prigijamas 
kiekvienas patobulinimas, 
kaip kiekviena idea- buvo 
nuperkama kraujais ir ken
tėjimais tų, katrie aną no
rėjo inkunyti. Kiek tai au
kų, Įdek tai kilčiausių esy
bių turėjo kristi vardan 
žmonijos gero, pažangumo 
ir mokslo delei.

Nes žmogus, tobuliausias 
iš sutvėrimų, tuomi skiria
si nuo gyvulių, kad savo 
darbais trokšta prisidėti 
prie ateities pagerinimo bu
simoms gentkartėms. O jo 
mintis yra nemari ir be ri” 
bu, nes stengiasi atsiekti 
švenčiausias paslaptis, nes 
nuolat tyrinėja ir naujus 
daiktus atidengia ir išaiš
kina ir to pažangumo žmo
gaus minčiai nesimato ga
lo.

Taippat niekas negali 
tos minties nuslopinti.

Toji žmogaus mintis ;— 
tai mokslas, tai žmogaus 
proto galybė. Žengia ji nuo
lat pirmyn ir suseka teisy
bę, vezdama nukankintą 
žmoniją link geresnio ryto
jaus, platindama savo švie
są tarpuosna prietarų, ko
kiuose ligšiol gyvename, ir 
toji mintis lig tol darbuo
sis, kol neprašvys šviesa 
žmonių galvose, kol mok
slas nepaliks visiems be 
išimties žmonėms geradariu 
turtu, kaip vanduo, kaip 
saulės šiluma, kaip oras; 
tečiau toji mintis nors žmo
niją padarys tobula, bet ji 
savo keliu žengs vis pirmyn 
ir visokias, tobulybes dar 
daugiau vis tobulįs.

Žmogus pajungė įvairius 
gamtos gaivalus. Kas se
niau žmogui kenkdavo, da
bar priverčiama jam tar
nauti. Privertė žmogus |Vė- 
ją, kad šis jam suktų ma
lūno sparnus, stumtų van
denimis buorinius laivus. 
Vandenį pakinkė darban 
tartokuose, malti javus duo
nai, privertė traukti garve
žius. Perkūnus išginklavo 
ir anie negali padaryti jo
kios nuoskaudos tam, ka
tras juos pažįsta. Ir tą pa
čią spėką, koki gimdo žai
bus, žmogus, ačių mokslui, 
panaudoja visokiems savo 
reikalams.

Kas pažįsta didelius mie
stus, tas matė elektrikinius 
tramvajus — vagonus, ko
kie geležiniais bėgiais be 
arklių pagelbos rituoja; ta
sai matė elektrikinius ži
burius, kurie suteikia tyrą 
ir skaisčią šviesą; toki pat 
skaisti šviesa, kuriai užžieb
ti nereikia degtukų, nūn vi
sur sutinkama, kaip gatvė
se, taip namuose, net ir 
maldnamiuose. Tarsi butų 
kokie tai burtai!

O gi telegrafas? Kasgi jo 
šiandie nežino? O telefo
nai? tos prietaisos, su kurių 
pagelba esant namie gali
ma susikalbėti per kelis 
šimtus mylių.

Gi su pagelba fonografų, 
kuriuos žmogaus mokslas 
išrado, galima -atsiklausyti 
muzikos, dainų, arba pa
klausyti visokių kalbų, kad- 
ir mirusių žmonių.

Mokslas ištyrė ir giliau
sius vandenis, supažindino 
žmones su jūrėmis, išmata
vo anų gilumas'ir patyrė 
anose gyvenančius įvairių 
rųšių.. gyvūnus. Tyrinėja 
žvaigždes, kurios giedrio
mis naktimis žydrainėse pa
dangėse skaisčiai mirga; 
sužinojo, iš kokių medžiagų 
susideda saulė, kaip ji di
delė, koks jos sunkumas, 
kuo buvo seniau musų že
mė, kaip ji tvėrėsi ir.kas 
jos laukia tolimoj ateityj.

Daugelis daiktų, apie ku
riuos seniau galėjo but tik 
kalbama, nūn tarnauja žmo
nijai. Jei kuris iš musų 
pirmtakunų pamatytų pav. 
automobilių, koks keliu 
rieda it koksai siaubimas, 
pasakytų iš tikros širdies, 
kad tai yra koks velnio pa
daras. ,

Priešakyj du žiburiai, 
tarytum, žėruojanti aki, vi
sus apakina savo blizgėsiu, 
guminiai ratai sukdamies 
tik mirga, ir be arklių le
kia viesulo greitumu, be 
matomos pagelbos, o * dar 
kas valanda staugia, idant 
praeinanti prasišalintų jam 
iš kelio. Rodosi, kad tikrai 
butų gyvas sutvėrimas.

Tam, kuris tokią mašiną 
butų išradęs senovės lai

kais, butų buvę beabejonės 
sutraškinta kaulai, arba su
degintas ant laužo, kaipo , 
koks burtininkas.

Kuomet jau kalbame a- 
pie išradimus, tai nesmagu 
butų nepaminėjus apie be
vielį telegrafą. Tuo telegra
fu susikalbama per kelis 
tūkstančius myliu. Tų te-- 
legrafų aparatus turi kiek
vienas plaukiojantis jūrė
mis garlaivis. Paleista min
tis į pasaulio beribes, kaip 
žaibas lekia ir atsiekia sau 
skiriamą vietą. Tais tele
grafais susikalba Europos 
gyventojai? su Amerikos 
gyventojais, garlaiviai su 
garlaiviais.

Negalima čionai nei iš
vardinti visų atidengimų ir 
išradimų, kokius žmonėms 
suteikė mokslas. Bet rei
kia pripažinti, kad ne vi
siems yra lemta naudoties 
tais išradimais. Anais dau- 
giaūsiai naudojasi turčiai 
ir išmintingesni. Norin t s jie 
tais žmonių proto išradi
mais neteisingai naudojasi, 
tečiau jiems dėlto už piktą 
negalima laikyti, nes didžiu
ma žmonių, vielos minios 
gyvena tamsybėje ir su a- 
na už jokius pinigu's nenori 
skirties.

Kasgi galima pradėti, jei 
didžiuma žmonių nei neat
jaučia, kad ne viena jau 
tamsybė paliko šviesybe. 
Diena palengva brėkšta!

Tečiau atbunda mintis 
ii* skatina visus tuos, kurie 
gyvena tamsybėje, idant 
visi drauge susėstų aplink 
stalą.

“Nes"1 sakau jums, visi 
esate lygus mano akiveiz- 
doje”. Ir kaipo kūnas ir 
kraujas negali vystyties ir 
žmogus negali augti be duo
nos, kuriaja maitinasi — 
taip žmogaus mintis yra 
silpna ir negali vystyties be 
apšvietimo ir mokslo.

Išbunda mintis ir jau kį- 
la liaudis, idant “su gy
vaisiais žengti pirmyn, siek
ti naujo gyvenimo”. Nuo 
surukusio fabriko kūjų, nuo 
žemės .velėnų atitraukia 
žmogus suvargusias ir per
sidirbusias akis, nes pajau
tė savo vertę ir jau žino, 
kad prie šviesos ir jis turi 
teisę.

Nes pažangumas nesusto
ja, jis yra nemarus.

O. S.

VANDENINĖS KIAULAI 
LAITĖS.

%
Tie gyvūnai turi sunkų 

nutukusį kūną, žeme bė
ginėja labai negrabiai ir 
veik siekia žemę savo pa
pilve. Vandenyj, vienok, 
jos plaukinėja sprauniai ir 
vikriai. Kojų tarpirščiuose, 
kaip ir plaukinejančių 
paukščių, yra plėvės. Jos 
labai vikriai nardo ir pa
nėrus gali išbirti po vande
niu keliatą minutų. Jos nė
ra visai mažos. Buvo trijų 
pėdų ilgio. Maitinasi žolė
mis. Veisiasi pietinėj Ame
rikoj. Tenai jos naudingos 
tuomi, kad apvalo nuo .žo
lių upes. Jos apvalo upii] 
krantus ir jų vagas. Tas 
tai yra jų ‘geras darbas. 
Bet neretai j'os apleidžia 
upes’ ir nusidangina į cukri
nių lendrų laukus. Čia jos 
pridaro daug j eibių. Tos 
tad priežasties delei žmo
nės jas naikina. Apart to 
jų nėra yra valgoma. Tos 
kiaulaitės gali būti prijau
kinamos ir stoja žmogui 
gan linksmiu kompanionu

DIDŽIAUSIA VALSTYBĖ 
PASAULYJ. »

Paskutinis gyventojų 
suskaitymas Didžiojoj Bri
tanijoj parodė pasauliui, 
kad toji valstybė podraug 
su kolionijomis savo plo
tu, gyventojų skaitliumi ir 
turtais peraugština visa, ką 
historija ligšiol buvo ma
čiusi, — net Roma, laikais 
savo didžiausios galybės, 
negali susilyginti su Di
džiąją Britanija,

Tos milžiniškos valstybės 
plotis išnešąs daugiau 12.- 
000.000 ketvirtainių angliš
kų mylių, arba Didėji Bri
tanija yra didžiausia valsty
bė pasaulyj. Antrą vietą su- 
lyg pločio užima Rusija su 
savo 8.360.395. ketvirtainė
mis myliomis, kur randasi 
arti 25% žemės nenaudin
gos iš atžvilgio nepaprastai 
šalto klimato. Trečioji vie
ta priguli Francijai. Respu
blika su kolionijomis išne
ša 4.596.130 ketvirtainių 
mylių; paskui ją tuoj seka 
Chinija su 4.297.170 ket. 
myliomis. Penktoji paeiliui 
vieta priklauso Suvieny
toms Šiaurinės Amerikos

Valstijoms, kurios su kolio
nijomis skaito 3.693.169 
ketv. mylias. Šeštą vietą u- 
žima Vokietija su 1.230.000 
myliomis.

Sulyg gyventojų — Di- 
dėji Britanija skaito anų 
420.000.000. ty. kuone 
tiek, kiek Chinija. Bet jei 
imsime atidžion Chinijos 
statistikos netikrumus, 
mums matosi, kad D. Bri
tanija ir gyventojų skait
liumi užima pirmą vietą 
pasaulyj.

Trečią vietą užima Fran- 
cija, turinti Europoje 40.- 
000.000 %r kolionijose — 
75.000.000 gyventojų.

Suvienytos Valstijos tu
ri apie 100.000.000, gi Vo
kietija apie 74.000.000 gy
ventojų. <,

Viso to- gyventojų skait- 
liaus trįst ketvirtdalys yra 
aziatais, nors tų pusė pri
klauso anijonų rasei. D. 
Britanijos gyventojų skait
inėj e randasi ne mažiau 57.- 
000.000 tikrų reuropėnų ir 
tuo atžvilgiu ją pralenkia 
tik Rusija ir Vokietija. 
Suvienytos Valstijos,' atė
mus afrikoniškus nigerius, 
filipiniečius ir kitus aziatus, 
turi europėnų ne daugiau 
už D. Britaniją.

Ant D. Britanijos terito
rijos su koliotujomis pro
dukuojama didžiausi kieky
bė ' ryžių, kviečių, mėsos, 
geležies, aukso deimantų 
ir vilnų.

nuošaliuose pietines Ameri
kos tyruose.

Vandeninės kiaulaitės 
nėra tos pačios veislės, ką 
mus naminės kiaulės. Jos 
priguli prie' veislės graužiu, 
ty. tų, ką griaužia. Tos pat 
veislės yra bobrai. Tie yra 
labai, indomųs ir nuostabus 
gyvuliai.

Bobrai veisiasi šiaurinėj 
Amerikoj ir Kanadoj. Se
niau jų apščiai buvo visoj 
Europoj. Žmonės, vienok, 
juos be pasigailėjimo žudė 
ir jie ten išnyko. Bobrai 
naikinami dėlto, kad jie 
žmonėms pavojingi. Jie gy
vena paupiais ir dažnai už
tvenkia upes, taip kad jos 
ištvysta. Tuomi jie žmo
nėms gan pavojingi.

Bobrai išrodo, kaip van
deninės žiurkės. Esti dviejų 
pėdų ilgi. Bobro uodega y- 
ra ne toki, kaip kitų gyvu
lių. Ji yra apie 10 colių il
ga, sveria apie keturis sva
rus. Bobrui plaukiant jo 
uodega tarnauja, kaipo sty
ras. Bobras labai mėgsta 

Didėji Britanija yra taip-
pat galingiausia savo pir- 
klyba ant jūrių.

Ir mokslo atžvilgiu ji u- 
žima labai žymią vietą.

Su tokia indomia statisti
ka Didžiąją Britaniją ga
lima drąsiai pavadinti ga- 
lingiausiaja valstybe, kokios 
ant žemės nekuomet dar ne
būta.

TAUTŲ TURTINGUMAS.

Viename vokiškų laikraš
čių randame indomias duo
tines kas link didžiausių 
tautų Europoje / turtingu
mo.

Taigi apskaitoma, kad 
Anglijos turtai išneša -280 
milijardų markių, Vokieti
jos 270 milijardų markių, 
gi Francijos 170 milijardų 
markių.

Bet kadangi tos tautos 
yra įvairaus didumo, to
dėl tikrą turtingumo laips
nį galėsime surasti tik tuo
kart, jei tuos turtus palygį- 
sime su gyventojų skaitliu
mi.

Ir taip, Anglijoj ant 
kiekvieno gyventojų pri
puolė 6.236 markių, Fran- 
cijoje — 2.293 mrk. ir Vo
kietijoje — 4.160 mrk.

Taigi anglai — turtin
giausia tauta Europoje. Pa
skui seka Francija ir ant 
galo Vokietija. — Visi la
bai indomauja, kad Vokie- 

plaukinėti vandenyj. Be to 
jo maisto dalis imama iš- 
po vandens. .

Bobrai gyvena būriais. 
Upės krante jie išsikasa sau 
urvus. Taip galėtų sau ra
miai gyventi, jei sąlygos ne
sikeistų. Bet vasarą upės 
išsenka ir nepatogu plauki- 
nėti sėkliuose. Todėl jie ir 
tvenkia upę. Tą atlieka 
nuostabiai gerai. Jie turi 
gerus dantis ir jais pagriau- 
žia gan didelius medžius. 
Supjausto į rulus ir ri
tina vandeniu. Primeta ša
trų, akmenų ir žemių. Vis
kas susipina ir padaro pui
kų tvenkinį. Jei upė nėra 
srauni, tai jie stato tvenki
nį tiesiog, jei-gi srauni, tai 
daro įlanką. Įlankos kupra 
statoma prieš vandenį. Tai
gi bobrai suprato, kad arka 
yra stipresnis, negu tiesus 
balkis. Tvenkinio viduryj 
paliekamačspraga vandeniui 
nubėgti. Sutvirtėjus tvenki
niui vanduo išsilieja ant 
krautų. To ir nori bobrai 
Tuomet jiems lengviau ru
lus vandeniu rityti prie 

tija savo tūriais kuone ly
ginasi su Francija. Ligšiol 
kadangi franeuzai bhvo toli 
turtingesni .už vokiečius.

Reikia žinoti, kad pasta
raisiais laikais vokiečių tur
tai milžiniškai padidėjo- 
1900 metais jų turtai buvo 
apkainuojami ant 200 mili
jardų markių, gi dabar ant 
270 milijardų. — To vokie
čių turtėjimo priežastimi, 
tai nepaprastas Vokietijos 
pramonės ir prekybos augi
mas. Bet šalia to ir nepa
prastas vokiečių taupumas, 
aplenkiąs visas kitas tau
tas.

Gaila, kad tasai laikraš
tis nepaduoda apie rusų 
tautos turtingumą ir tau 
pumą.

VALKATOS.

Suvienytose Valstijose 
yra gan daug valkatų, 
tramp arba hobos vadina
mų. Tikro jų skaičiaus nė
ra žinoma. Galima tik spė
ti. Sulyg vieno vyro apskai- 
tliavimo, jų esą apie 180. 
000, sulyg kito apie 430.000. 
Tai vis-gi demažas skai
čius. O tai it alkanų vilkų 
gauja, kurie nieko nedirba, 
o išminta. Jie daužosi po 
visas valstijas. Visur apsu
ka. Geležinkeliais važiuoja 
kaipo “zuikiai”. Tai iš visų 
atžvilgių negeistini žmonės. 
Manoma kaip nors juos iš
naikinti. Jie gal daugiau- 

tyvenkinio. Žemiau tvenki
nio po žemė yra jų urvas.
. Bobrų urvas panėši į 
grintelę. Esti vieno jardo 
augštas ir šešių arba as
tuonių pėdų platus. Viskas 
čia puikiai ištaisyta. Sie
nos išlygytos ir stiprios, 
asla išklota minkšta, švel
nia žole. Tokioj buveinėj 
bobrai saldžiai ilsisi po 
sunkių darbų.

Kur bobrai apsigyvena, 
ten jie įvykdina žymias 
atmainas. Užtvenkia upę 
ir padaro tikrą ežerą. Ne
labai senai Kanadoj netoli 
vieno geležinkelio, - bobrai 
apsirinko sau buveinę ir 
pradėjo tvenkti upę. Ištvi
nusi upė pasiekė geležinkelį 
ir pradėjo jį gadyti. Tai 
žinoma pavojinga buvo. To
dėl bobrų tvenktais buvo 
išgriautas. Bobrai ėmėsi 
darbo išnaujo. Vėl žmonės 
išgriovė5 ir vėl bobrai patai
sė. Penktai iką kartų bo
brai taisė tvenkinį. Po to 
jie pamatė, kad neįveiks 
žmogaus ir todėl apleido tą 
vietą.

šiai nėra tikri vagis. Jie y- 
ra tinginiai ir minta išmal
da. Vasarą ne bėda pernak
voti po atviru dangum, o 
žiemą tai jie it jierlekian- 
tieji paukščiai dauginasi 
į šiltesnes valstijas.

Kad juos išnaikinti, pa
tariama neduoti jiems iš
maldos, saugoti, kad gele
žinkeliais jie negalėtų su 
kiaulėmis, galvijais ir tt. 
pravažiuoti ir parūpinti 
jiems tam tikrus darbus. 
Valstijoj Iowa projektuoja 
valstijines darbavietes. 
New York jau turi valstiji- 
nę valkatoms kolioniją. 
Miestas Cleveland taip-gi 
intaisė keliatą tokių farmų. 
San Diego, Cal. tam tikslui 
nupirko mišką. Didžiausie
ji autoritetai ir kalėjimų 
viršininkai visų šalių pripa
žįsta, kad kaliniams ir val
katoms reikia farmų. Be a- i 
bejonės, tai tikresnis vais
tas ir bausmė už prasižen
gimus statyti • tokius ant 
tam tikrų farmų, o ne už
daryti i kalėjimus ir laiky
ti be darbo.

Patariama persekioti 
valkatas, važiuojančius ge
ležinkeliais, atsakinėti iš
maldą, o įsteigus užtekti
nai farmų, sava imi turėtų 
išnykti valkatos. Be abejo, 
valkatos virsta vagimis ir 
ištvirkę papildo visokių pik
tadarysčių. Valkatos yra 
nemaža draugijos votis ir 
jos norima atsikratyti.
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FGiieas ir Mena.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
VEIKSMAS KETVIRTAS.

1 REGINYS.
KARIDORĮUS PILYJE,

įeina ir'susitinka Pelleas ir Melisanda).
PELLEAS.

Kur tu esi? Aš turiu pasikalbėti su 
ivim šį .vakarą. Ar aš galėsiu pas tave 
teiti?

MELISANDA.
Taip.

PELLEAS.
Aš ateinu iš tėvo buto. Jam yra ge- 

au. Gydytojas mums sakė, jog jisai iš- 
žlbėtas... Nors šį visą rytą pas mane 
iv o toksai jausmas, kad, ši diena neužsi- 
aigs gerai. Per tūlą laiką mano ausyse 
lip dūzgeno, yt nelaimė butų arti... Ir 
a taip urnai dalykai pakrypo gerojori pu- 
in; šiandien tai yra tiktai laiko klausi- 
ias. Jisai atidaręs visus buto langus. Jis 
alba ir išrodo laimingu. Nors jisai dar 
ekalba, kaip sveikas žmogus, tečiaus jo 
lintįs nebeateina vien tiktai iš anos pa
rutės.. . Ir jisai pažino mane. Suėmė ma- 
o ranką ir tarė į mane tuoju keistu bal
ti, kokį jis turi nuo to laiko, kaip serga: 
Ar tai tu tasai, Pelleas? Palauk, aš ne- 
uomet to nebuvau patėmijęs, bet turi rim- 
į ir skaistų veidą, kaip tie, kurie negyve- 
a ilgai... Tu turi keliauti, turi keliauti...” 
‘ai yra keista, bet aš darysiu taip, kaip 
isai sakė. Mano motina klausėsi jo kal- 
os ir verkė iš džiaugsmo. — Ar tu nieko 
epatėmijai? — Visas namas tuoj rodosi 
tgijo... Pasiklausyk, aš girdžiu kalbant 
iž šitų durų. Atsakyk greitai, greitai, 
;ur aš tave sutiksiu?

MELISANDA.
Kur tu. nori?

dieną ir naktį mirties šešėlyje... Bet nūn 
į viskas persimainys. Mano metuose aš esu 

įgijęs — ir tas tur būti yra skaisčiausias 
mano amžiaus vaisius — aš esu įgijęs, 
pats nežinau kokiu budu, tokį tikėjimą, 
jog nuotikiams. gali užsitikėti, ir visuo
met aš mačiau, jog viskas, kas yra jau
nas ir skaistus, tveria taipgi apie save 
jaunus, skaisčius ir laimingus įspūdžius... 
Ir dabar tu esi ta, kuri atidarys duris 
tam naujam laikotarpiui, kaip aš perma
tau. — Paeik šią; kodėl tu stovi be at
sako ir nepakeli akių? — Aš tįktai vie
ną kartą tave bepabučiavau, tą dieną, 
kuomet tu atėjai; žilagalviai turi nors vie- 
hą-kitą kartą paliesti savo lupomis mo
teriškės kaktą arba kūdikio veidą, kad 
galėfir tikėti, jog dar yra švieži gyvybė, 
ir kad nors ant akimirksnio užmirštų ar
timuosius mirties grūmojimus. Ar tu bi
jai mano senų lupų? Ir kaip aš gailėjausi 
tavęs per visus šituos mėnesius!...

MELISANDA. - . -
Senuti, aš nebuvau nelaiminga... 

ARKELIS.
Gal tu esi viena iš tų, kurios nelai

mingos, pačios to nežinodamos... Leisk 
man pažiūrėti į tave, iš visai arti, vieną 
akimirksnį... žmogus taip godus skaistu
mo, kuomet mirtis stovi pašonėj__

(Įeina Goto).
GOLO. _

Pelleas šį vakarą išvažiuoja. 
ARKELIS.

Tau yra kraujas ant kaktos. — Ką 
tu verkei? . -

GOLO.
Nieko, nieko. .. aš lindau per spyglių 

tvorą.
MELISANDA.

Palenkite truputį galvą, mano pone... 
Aš nušluostysiu jums kaktą...

GOLO (atstumdamas ją).
Aš nenoriu, kad tu mane lieti, ar gir

di? Eik šalin, eik šalin! — Su tavim aš 
nekalbu. — Kur yra mano kardas? — 
Aš atėjau pasiimti savo kardą...

LI A I 
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Revoliucionistajn®fsekasi. 
Iš Juarez miestu padėjo ži
nia, kad pirmasis revoliu- 
cionistų susirėmimas su 
huertistais išpuolęs revoliu- 
cionistų naudon, kuriais va
dovauja garsus ’ avanturis- 
tas Villa. Susirėmimas atsi
likęs ties Guadelupe, 40 my
lių nuo Juarez, kur buvę 
tik 100 huertistų, gi revo- 
liucionistų 400. Huertistai 
pasitraukę Juarez link on.

Pasiuntė notą. Suvieny
tų Valstijų vyriausybė pa- 
siunčius Meksiko preziden
tui notą, kuria j a pareika
lauta padaryti tardymus 
reikale beširdžių darbų, at
liktų kovos metu ties Du
rango. Sakoma, gyventojus 
kankinę valdiški karei
viai, bet visa kaltė suver
čiama ant revoliucionistų.

Žemės drebėjimas. Ant 
salos Sicilija Messiną apy
linkėse nesenai atjausta 
lengvas žemės drebėjimas, 
kuris nuostolių nepadaręs 
bet gyventojus labai per- 
gazdinęs.

Pagerbė. Anglijos pre
mjeras Asquith suteikęs 
laureato poeto titulą d-rui 
Robertui Bridges, turin
čiam 69 metus,^dramatinių 
veikalų autoriui. ...

Kompaniją kalta. Angli
jos augščiaūsias teismas 
nusprendęs, jogei kompa
nija “White Star Line” e- 
santi kalta ir turinti- atsa
kyti už gyvastį savo keliau
ninkų, nuskendusių su lai
vu “Titanic”.

- HI 1 IIIIĮII

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentais

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vitkevičius

Lankosi po Pen n sy Irani ją valstiją; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

NEPPPQflSTO

Maištai. Konstantinopo
liu gauta žinia, kad ties Ca- 
taldža stovinti kariuomenė 
sukėlusi maištus ir, sakoma 
buvę kruvini susirėmimai 
tarp maištininkų ir lojalių 
kareivių. Tikrų žinių sun
ku gauti. Tik žinoma, kad 
nesenai Konstantinopoliu 
atgabenta dįįųg sužeistųjų' 
kareivių. Kareiviai maiš
tus kelia delei perilgo jų 
tose stovyklose laikymo, 
prasto su jais apsiejimo ir 
maitinimo.

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

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

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

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

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

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

Patrūkimą 
{KYLĄ]

PELLEAS.
Sode; pas neregių šulinį? — Ar tu 

utinki? — Ateisi?
MELISANDA.

Taip.
PELLEAS.

Tai bus paskutinis vakaras; — aš 
isiu keliauti, kaip tėvas sakė. Tu manęs 
ebematysi...

MELISANDA.
Nekalbėk taip, Pelleasai... Aš tave 

isuomet matysiu; aš visuomet tave ma
ksiu prieš save...

PELLEAS.
Tai bus puikus matymas... aš busiu 

aip toli, jog tu nebegalėsi mane matyti... 
iš nemėginsiu išeiti labai toli... Mano 
irdis yra pilna džiaugsmo ir tečiaus man 
įrodo taip, yt visas dangaus ir žemės 
unkumas gulėtų ant mano kūno.

MELISANDA.
Kas tau pasidarė, Pelleasai? — Aš 

ebesuprantu, ką tu kalbi...
PELLEAS.

Eik, eik, skirsimės. Aš girdžiu kalbant 
ž šitos sienos... Tai yra svetimi žmonės, 
urie šį rytą atėjo į pilį... Jie rengiasi 
seiti... Eisiu šalin; tai yra svetimi žmo- 
ės... (Jie išeina žėdnas į savo pusę).

2 REGINYS.
BUTAS PILYJE.

(Mato Arkclj, ir Melisandą). 
ARKELIS.

Dabar, kuomet Pelleaso tėvas jau iš- 
elbėtas, ir liga, ta senoji mirties tarnai- 
i, apleido pilį, galų-gale į šį namą įėjo 
mputis džiaugsmo ir truputis saulės... 
i ir buvo laikas! — Nes nuo tavo atėji- 
10 čia žmonės gyveno tiktai pašnabždo- 
iis?, yt apie užrakintą butą... Ir ištikrų- 
į, man gaila buvo tavęs, Melisanda... 
u atėjai čia pilna džiaugsmo, kaip kudi- 
is, kuris laukid. švenčių, ir tą valandą, 
aomet tu įžengei į šį namą, aš mačiau, 
aip persimainė tavo veidas ir tur būti 
1 dvasia, taip kad ir pats prieš norą turi 
ermainyti veidą, kuomet apie pietų laiką 
ini į tamsų ir šaltą urvą... Ir nuo to 
tiko, nuo to laiko, delei viso šito, aš 
tnkiai negalėjau tavęs suprasti... Aš tė- 
ijau tave, tu būviai čia, gal but rami, 
it tu išrodei tokia savotiška ir sujudinta, 
lip tokis, kuris visuomet laukia didelės 
daimės, taipgi saulės šviesoje ir skaisčia- 
e sode... Aš negaliu to išaiškinti... Bet 
jau buvo liūdna, matant tave; nes tu dar 
j per jauna ir per skaisti, kad gyventi

Maldakningių revizija. 
Anglijoje anglikonų tiky
bos vyriausybė nųspren- 
džius paduoti revizijai vi
sas savo maldakninges ir 
psaltyrius. \

' > O;> o?

Dega miškai.; Iš Cobalt, 
Ont., Kanados, rašo, kad 
tose apylinkėse labai de
ganti miškai. Ugnis gra- 
sianti kaimams ir mieste
liams. Didžiuma gyvento
jų nešinasi į nepavojingas 
vietas.

nekaltybę...

jos yra dar 
Jos yra ty- 
Jos galėtų

Karaliaus kelionė. Tomis 
dienomis Vokietijon kaizerį 
Kilonijoj aplankęs Italijos 
karalius su karaliene. Tasai 
apsilankymas, sakoma, esąs 
privatinis, be jokios politi- 
kinės reikšmės.

Nauja byla. Koreoj 
prasidėjus apeliacijinė byla 
šešių koreonų, jjirmiau teis
mo pasmerktų kalėj iman už

Gabena ginklus. Meksiko 
vyriausybė pradėjo gabenti 
ginklus iš Japonijos, kurie 
esą geresnį^ Vokietijos 
ginklus. Nesenai partrau
kta naujausio išradimo 
200,000 šautuvų.

Žemės drebėjimas. Pieti- 
tinėj Italijoj atjausta smar
kus žemės drebėjimas. Daug 
nuostolių padaryta Kalabri
joj. Ugnekalnis. Vesuvius 
pradėjęs darbuoties. Iš gy
ventojų nei vienas nepra
žuvęs.

Gražus patarimas. Itali
jos valdžia prašius garsaus 
Anglijos kariuomenės vado 
lordo Kitchenerio, patarimo, 
kokiuo budu ■ butų pasek- 
mingiausiai užkariauti „ ara
bus Tripoly j. Kitchener pa
taręs italų armijai paleng
va žengti šalies tolumon iš 
Cireneikos pusės ir po
draug vesti Su arabų virši
ninkais peretrakcijas. Ita
lai to patarimo paklausę ir 
dabar jiems geriau sekasi.

Ministeris rezignavo. Vo
kietijos karo ministeris, 
gen. Heeringen, del nesvei
katos pasitraukęs iš užima
mos vietos. Jo inpėdinis 
dar nepaskelbtas.

Nužudė- prezidentą. To
mis dienomis nužudyta res
publikos - Haiti preziden
tas, Oreste. Visoj šalyj gi
mus revoliucija. Smulkme
nų trūksta.

Uždaryta universitetas. 
Neapribotam laikui uždary
ta Vienos universitetas, kur

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia, 877 Cambridge St.

CICERO, ILL.
A. K. Bočkus, 1318 S». 49 Court

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

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

cagoj siūlo nuostabu $10 isztrydyma ik <-ji eg. 13 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz 1. 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziausj liet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

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

JUS TRUPUTI PATRUKI
v Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 
turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima-, .utemiii- 
mas, paslidimąs arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir nli vesti prie užsmaugi* 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig.dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Koa 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakti
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki.6 vakaro; 
panedeliais ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:09; Chicago.

Z. MickeviČia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave

Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukaš, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

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

DR. FLINT
322 S. ST1TE ST„ 2roFloro
Tarp Jackaon-bd. Ir Van Buran-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyuąl 

Ir ruginę* degtinę, o cglarai tat net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų Ir kitokių su
sirinkimų.

»*****^«**^******#*****M
: DR. O. C. HEINE
* DENTISTAS
s Kamp. Slmos ir Halsted gatvių
* Ofisas viršuj Aptiekoa
W 15 metų vienoje apygardoje.It*************************

Memorial Bells a Specialty.
MoBhaao Boll Vooadry Co., Baltiiaoro,

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

HAMBURG AMERICAN LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija sviete. 
Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

$34
Tarpdėnis.

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

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

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

Telephone Canal 1505
JURGIS SZAULIS

Užlaikau visokiu kainu alaus, ge
riausią arlleEa ir vyno, ir kvepeu- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelle- 
vinggu.

673 W. 16th SL Cor. Union St
Chicago, HL

: JOHN M. BRENZA f
; LAWYER t 

Lietuvys Advokatas
! 4608 So. Ashland Chicago, III. !!
• FHOHC OROVCR 1...

Atlieku visokius lesaliszkus reikalus at-
. sakančiai, ypatingai suzoidmo ir kitus._ <>
• Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir • " 
J kriminali zku bylu. Taipgi porziuriu ; J
' abstraktus ir padirbu visokias popieras ,, 
» ir doKumentus pardavimo ir pirkimo • • 
‘ namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- J J

rie turite koki legaliszka reiksią, stsi- , ■
• szaukite pas tautieti. ' *

MELISANDA. 
Štai, ant maldos stalo. 

golo:
Atnešk. (Arkeliui) — Ir vėl atrastas 

pas jurą vienas badu numiręs kaimietis. 
Rodosi, jog visi jie rengiasi numirti prieš 
musų akis. — (Melisandai). Taip mano 
kardas! —- Kodėl tu drebi? — Aš tavęs 
nenužudysiu. Norėjau tiktai apžiūrėti aš
menis. Tokiems tikslams aš kardo nevar
toju. Kodėl tu žiuri į mane taip neištiki
mai, kaip ant ubago? — Aš iš tavęs na
bago dovanų visai neprašau. Tu manai 
mano akyse ką-nors matyti, pakol aš ta
vo nieko nematau? — Ar tu manai, kad 
aš ką-nors žinau? — (Arkeliui) — Ar 
matote šitas didžias akis? Reikia ma
nyti, jos didžiuojasi savo turtu...

ARKELIS.
Aš matau tiktai didžią

GOLO.
Didžią nekaltybę!... Ne, 

didesnės, negu nekaltybė!... 
resnės, negu ėriuko akįs...
Dievą pamokyti, kas yra nekaltybė. Di
džią nekaltybę! Ar girdite: aš esu prie 
jų taip arti, jog jaučiu šviežumą jų blak
stienų, joms mirkčiojant; ir tečiaus nuo 
anos pasaulės didžių paslapčių aš nesu 
taip toli, kaip nuo mažiausios paslapties 
šitose akyse!... Didi nekaltybė!... Dau
giau, negu nekaltybė! Rodosi, kad dangiš
kieji angelai be pertrūkio ten švęstų 
krikšto šventę!... Ak, aš pažįstu šias akis! 
Aš mačiau jas prie darbo. Užmerk jas, 
užmerk jas! Arba aš tau jas užmerksiu 
ant ilgo laiko!... Nedėk tiesėsės rankos 
taip prie kaklo; aš juk kalbu labai pap
rastai. .. Aš neturiu nė vienos vylios min
ties.. . Jaigu pas mane rastųsi vylios min
tis, tai kodėl aš jų neišreikščiau? — Ah — 
nemėgink bėgti! — Štai! — Duok man 
ranką! — Ak, tavo rankos yra perdaug 
karštos... Eik šalin! Aš bjaurinusiu tavi
mi!... Eik šią! — Dabar nebetinka bėg
ti! — (Jis nustveria, ją už'plaukų). — 
Ant kelių! Tu eisi su manim! — Ant ke
lių! — Ant kelių prieš mano akis! — Ha, 
ha, tavo ilgieji plaukai pagalios kam-nors 
tinka!... Į tiesę ir tad į kairę!... Į kairę 
ir tad į tiesę! — Absalomas! Absalomas! 
Pirmyn! Atgal! Ligi žemės!... Matai,
matai; aš jau juokiuosi, kaip senas se- 
njs...- r

ARKELIS (pribėgdamas),
Golo!...

(Bus toliau'

pasikėsinimą ant Koreos 
gen. gubernatoriaus Terau- 
chi.

Tarptautinė konferenci
ja. Haagoj prasidėjus tarp
tautinė konferencija su tik
slu uždrausti išdirbinėti ir 
pardavinėti opiumą. Kon
ferencijoje reprezentuoja
ma 44 tautos. Daugiausiai 
atstovų prisiuntę Ghinai.

i ‘SH . f. •

--------- J—F
Gaisras. Konstaiitinopo- 

lyj nesenai išnfįujctųsiautęs 
gaisras, kuris įabaį.. grasęs 
paties sultano rihriaiiis, taip- 
pat užsienio reįkalį j minis-.
terijos bustui. Nuostoliai e- 
są labai dideli.

---------- i— 4L
Sufragisčių suokalbis. 

Londone susektas *’naujas 
suffagisčių suokalbis ir ke
lios moterįs suimta. Tuo 
tarpu jos buvo nuspren- 
džiusios už kiekvieną miru
sią nuo badavimo kalėjimo 
sūfragistę nudėti vieną mi
nister}. Tai susekus, minis- 
teriams plaukai ant galvos 
pasistojo.

• f

nesenai vokiečiai studentai 
buvo sukėlę avanturas, už
puldami katalikus ir slaviųs 
studentus.

Džiaugsmas be galo. Ita
lijos generalis postmeiste- 
ris leidęs Romos telefonis
tėms ištekėti, tatai į kelias 
dienas jų net 300 ištekėjo, 
taip labai buvo išsiilgusios 
moterystės.

Priešhistorinis skeletas. 
Francijoje, upės Vezera pa
kraščiuose iškasta priešhis
torinis vaiko skeletas, kuris 
labai gerai užsilaikęs.

žmogžudystė bažnyčioje. 
Italijos miestelyj Sulmona 
šv. Petro bažnyčioj mieste
lio vaidininkas nušovęs ku
nigą Martini šiam laikant 
mišias. Valdininkas nužiū
rėjęs, buk kun. Martini tu
rėjęs uždraustus susinėsi
mus su jo pačia. Kun. Mar
tini ant altoriaus laiptų kri
tęs negyvas. Paskui valdi
ninkas nuėjęs namo ir nušo
vęs pačią. Žmogžudis pats 

j pasidavęs policijos (rankos- 
ina.

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

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

Kada bnsi mieste, užeik pas mane. Gčri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

P——------- -—53
DU-KAKT NEDEMNIS LAIKRAŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina .kas utarnlnkas ir petniičla.
--------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ fmetamspusei matų $1.25
PTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

UAIVI. VJ Įjoj .r Škotijoj 15 §. Prusnose 15 m.

I

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai. i

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South *11., - Mahsnoy City, Pa.
* H

8



KATALIKAS- neri ~ --
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taraS ™SalyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO
JUOKU MYLĖTOJAS.

Puslapiu 158.

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

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

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

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

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

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IB PIJANUI 

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

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

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ....................................................
VAI AŠ PAKIRSČIAU ..................................................................
Už ŠILINGĖLĮ ...............................................................................
DOVANOJO (dzūkiška) ................................................................
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ..............................................................
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.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Tiktai “KATALIKO” skaitystojam 
| suteikiamo sekančią kningą dovanoms I
Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už “KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertes sekančią 

kningą:

SVEIKATA
= arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą =

sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatą 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studi/oti 

gteną 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, autgalvis paauksotas, kningos spau

da aiški.

hi-

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

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

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

ir vyro ir moters, seno ir jauno.
I 

Siųsdami piningus adresuokite:

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

WortWo & SletoM
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617, 
ILLINOIS

ydysiu Jus 
d NUO PAS L A P- 

a TINGU LIGŲ.

Specialistas koris 
iszgydo ko kiti negali.

Ateik
jus an 

gvarant uoju 
kiekvienam u 
ganodinima

in
33 iss 
ins us 

pigumu a r go
riau, negu dak
tarai mieste, 

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

Isssigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir iss- 
W ■ sis m Vojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ass pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu ikrzgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuvlszkai.
Western MeiNcal Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. rimai Bun
kos, prie 18tos gatves, Chicago, I1L 

DR. RBNFBR. Specialistas.
VaL 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. ikilždlea

DAKTARAS ir CHIRURGAS; 

Ignotas Stankus! 
į Tikras lietuvy a daktnr&a ___ ;
baigęs mokslą eteitavlska- įį !
me universitete. Buvo m i e- JįįjS B

i sto daktaru Indianapolis, 
Ind, ir specijališkal moki-

! nosį NEW YORKE DID- '•
ŽIOJE MOKYKLOJE da- V'WWWpI' j 
ryti visokias operacijos ir " 
gydyti pavojingas ligas.
Po {gijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengs savo locną SANATORIUM 
(naminį ligonbntj) ir užlaiko visokius ligo
nius del gydymo ir darymo operacijų.

® Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos Ir 

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

Jeigu sergi
tfti netrotyk laiko, bet tuojaua atsišauk pas; 

daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- J 
dėkavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr.;i 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus ; ’ 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet? 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. 1GNOT. STANKUS

1210 S. Broad st., ®
' Philadelphia, Pa.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinč Linija tarp

NEW TORE ir ROTTERDAM.
Gerinusi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

H <J Pajutęs 
nesveikatą

fj pilve ir vi
ii' dūriuose

naudok
f Bichter’ io
I Pain - Ex-

sjlyg nuro- 
fc dymo, kurs 
Į randasi ant 
jį, butelo.

Kaina 25 ir50c

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

j Pasekmingai gydo vyru, || 
| tarų Ir vaiku ligas. Taipgi Z 
* ■*"
❖ paslaptingas ir kraujo ligas. * 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais X 
ir nuo 5 iki 9 rak. ♦

I t i 1111 t J 11 1

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

MOKINES NEKUOMET NĖRA VĖLU!
Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningąDANGUS

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB
PAGEBINTAS TIPEWBITEB

Pagal K. Flammarion, paraše

P. BRANDUKAS.

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

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

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

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

! GERBIAMU TAUTIECZIU ATYDAI jr
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakacijų

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
aut kranto šv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar 
sanvaičių, laike vasaros karštėtų ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės 
vietos už

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai pui

kiausi, sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pa
vėsiais puikiausių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame 
vandenyj; minerališki vandenįs, kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiems 
ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žtlvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dykų 
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 £aug kambarių didėjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsi
lankantiems šviečiame. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per die 
ną ir naktį. (Džiovininkų nepriimam).

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

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare. 
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne 

kokį ten airį arba žydą, pasilieku su godone jųsų.

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

m i b brb- ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir motorų 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, reumatizmg. galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnHcumus vyrų ir moterų,

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

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

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

iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervl-ų Storo). Phone Canal 3263

Išgydauį5dlenasii%»£s±
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre

čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pustės 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 vienintėlį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau. s

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

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

Tikrai išgydati Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą--Neisgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su plinajBlaptybe. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas. Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo uznucA 
dijimą, šlapumo bėgimą.

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

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

SpeclJallstasVyrųlr MoterųLIgų

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

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

DR.ZINS, 183 CHICAGO 
balandos. 8 ryto iki 8 vak. Nedaliom, 8 ryto iki 4 popiet.

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

TEMIKIT!
Kas norete, gauti pirkti FOTOGRAFIJŲ GALERIJA atsišaukit ant 

žemiau padėto adresa. Mes turim Galerija miestely su apie 20.000 gyven
toju, tarpo kurių daugiausis yra lietuvių ir lenkų. Fotografista kita lie
tuvio nei lenko nėra, tai suprantoma kad yra geriausis proga del musų 
žmogaus padaryt puiku bizni.

Galėt atšaukti kad-tr nemokantį to darbo, nes mes taipgi prijimam 
mokytosi fotografijų profesijos.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3852 Emerald Avenue - - Chicago, Ill*

Telephone Yards 4527.

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

FARMOS. FARMOS!!!
Didžiausia lietuvių kolonija yra Michigan valstijoj Lake ir Mason 

pavietuose, čia yra 145 lietuviškos farmos. Aš turiu toj apylinkėj 
iš anglikų paėmęs daug gatavų farmų su triobėsiais ir su sodnais 
ant pardavimo. Derlingi ir lyvųs laukai. Farmos visokio didumo. 
Turim nuo $20 už akrą ir augščiau. Anglikai nenorėdami gyventi tarp 
lietuvių užgyventų farmų, pavedė man parduoti jų farmas labai pi
giai. Tai-gi dabar lietuvims gera proga ingyti geras farmas. Toj pat 
apylinkėj turiu labai gražių vietų derlingos žemės neišdirbtos, ku
rias galima lengviu budu išdirbti j gražias farmas. Gausit pigiai ir 
ant įengvių 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 ir 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 tuos laukus iš kurių 
galėsi išsirinkti geriausią farmą. Adresuok tuoj gausi kningute ir 
rnapą veltui.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ . 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JOKIAS BUDRBKAS
SAVININKAS

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

Ant 
baro 

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

Reikalauk S-O-L-

Teisingai padaryta degtine iš f: 
nepaprastai puikaus mišinio, į 

Per daugeli metų sendinta Į 
balto ąžuolo bačkose pirm I 

suteikimo publikai. | 
miniai švelnios i 

prieprovos daro | 
SOLO degtinę 1 

geru vaistu J 
šeimynų!

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,' 
216 W. Madison St
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V KATALIKAS
------ "77-^.

‘Kataliko’ Spaudos Knygos.
•J. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA Atsitikimas iš 

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

2. .APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 3bc

3. .APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c.

4. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s.

5. AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ....................................  25c.

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

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

8. BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausioj ant svieto kningų. Ji ran-

;į dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
i kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 

tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina ........................ $1.25.
Gražiais audimo apdarais ................... ; $1.50.

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

10. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-....
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui

y, Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, -vengdami persekiojimų, susirin-

H ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata
mi kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie

dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ........................................ 50c.

JĮ1. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ................................ 75c.

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

13. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai

, parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ................. 10c.

14. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musu poeto K. S. Pusi. 2.1. Kaina .........  10c.

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

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

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

18. HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams
l laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo

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

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

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

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

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

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

E4. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBĖS. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jįj 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ......................... 10c.

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI- 
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c.

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

J7. KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymu. Pusi. 26. Kaina .......................... 10c.

J8. LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanaae- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

{9. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
si su gyvenimo budu musu senukų. Pusi.
296. Kaina ................................................... 50c.

.........  75c.

30. LAIMEI. Poemą (Eilės). Parašė M. Vai£>^ I 
kus. CKicSgo, jjl. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35&

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

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

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

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

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

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

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

38. NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu/ 
viską Mokslainių Amerikoje. Dalis 5 , Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 
155. Kaina drūtuose apdaruose ........ 30c.

39. . TAŠLAlcIAi, arba paveikslas iš praeities.
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka .iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinanti-; aprašymas, vertas pėrskai- “■ 1 
tymo. Pusi. 256. Kaina .. ................  35c.

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

41. .PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS-... 
....RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti;

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reiks 
luošo. Puslapių 63. Kaina ;..... j...,.;. 25c.

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

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

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

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

binasi prisiaugino j o gŲlbo^/Supratęs vis-
. kiekvigljfB?sBai tyloj as anf' valandėlės 

pažvelgs į .savo būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie amžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina .....................................................  50c.
Ta pati apdaryta ................................  75c.

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

51. TRĮS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Verte’P.’1 B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas?'1 Pušį. 92 Kaina ..................... 25c.
Ta pati apdaryta .. ..................    30c.

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

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

: 1 : Jaunuomenei.

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

StereosKopai.

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

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

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

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

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs šu
oras, ąr jos teisingu, ar blogukeliujiku-

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

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

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

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

57. ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 

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

KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir - 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir

* rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa-’ >■ 
Tankiausias. lietuviams, nes pirmoje vįg-i>; 
toje telpa lietuviški žodžiai, paškui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingast-delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinu} Amerikos Val
stybių piliečiuVjSitas RANKVEDIS , drą
siai galimą.sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo; angliškos, kalbos. Pusi.
24O.Kaina pppieros apdarais .................. $1.25.

" Gražiais audimo apdarais ........................... $1.50
59. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa- 

rašė P. B.-Apysaka apie žydą, kuris nu
pirko malūną dėl “gėšefto ”, bet vėtrą ma
lūną 'suiatfžė.-'‘•'Pataria tat jisai savo vai- 
kaw, j.Sa®^y4W^he'gali;'TB¥&tr jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo-

< kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina ...... 25c.
60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

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

‘ Pusi. 19. Kaina ............e............... 10c.
63. ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijč- 

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

MALDAKNYGĖS.
UJO šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarbų^ 

Naujausia spaudimas pagal tikra desimta ir šeš
tą spaudimus.

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

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officiųm’’ 
su “Officiųm’.’ yra brangeses 10 centų.

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

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

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

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

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75a

relės, gražiausia'-iš ti
sų už tą prekėj $1.09

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

■ i 1

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

t ' 
a

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų....... $1,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAINIKĖLIS,
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelėmis, su kabu
te ............................  60c

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

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

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

1125 Baltos eeluloidos 
apdarai, vieni} ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso litaro- _' 
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

1126 Baltos celuloido.- 
apdara, ant vieno šono 
kvietkuota. kielikas, sv 
kauline kabute, auksinti 
kraštai.................. $1.75

J. M. Tananevičia
j 3249 S. Morgan St., Chicago. Ill

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

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stikiahi, pe< kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališkų paveikslų, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
Bių, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viskų savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališkų esybę., padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris*

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

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

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

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. Šventa Veronika apsiuosto veidų 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry; 

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

Golgotos.
12. Kristus paveda savo motinų Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretų ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Sv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

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

žmogus’’.
SERIJA H.

Susideda Iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselj.

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

delį oceaninį laivų.
28. New York. Pilies darias (Cast‘Jo 

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

re aryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri-

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskauos ir ponyiinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas uamloje.
35. Moki indijonų gyverimas.
16. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Bintinels) 3.043 

pėdų Bugščia, Yosemite, Cal.
38. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 

Yosemite Klonyj, C*l.
19. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 

glijoj-
10. Airija. Killarney, pills Ross.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
t2. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
•4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko- 

bleueų. ant Rheino upės.
48. Švedija. Stockholmas nuo vandene 

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

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

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

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

ci.ioj.
>5. Palociai tautų . ant upės Selriaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
J6. Venus' do Milo Louvre, Paryžiuje, 

Franci joj.
57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
>8. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
>9. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
;0. Laivų užplauku ir ežeras, Ville- 

france, Francijoj.
ii. Garniche kelias ir ežerėlis Ville- 

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

Carlo.

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St.
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Dapkus, 
Spring Valley, Ill.

pirm in., 
Ave., 
J.

iš-
Na-

pridedami dvicentę stam- 
gaut gramofonų katalogą. 
Chas. Graneckks,
153, lAthol, Mass.

Tik 
am- 
Ga- 
kle-

Waltz, If wo Step ir kitokių.
Pirma lietuvisska Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokida. tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
1843 S. Halsted St. Chicago, Ill.

3 ryto iki 11 va . Phoup Canal 3762

KATALIKAS

PASARGA: “-Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
nertSSko”.

nuošimtis.
Užsakymus su p'nigais siųskite 

“Kataliko” išleistoje vardu:

ADMINISTRACIJA LIET. TE ATS AL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA &V. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vico-prez, 

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Fin. S;k*. 

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

2118 W. 201 h St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

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

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden A v.
Frank Ranba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU

TO POLITIŠKO KLIUBO. 
WILKE-BARRE, PA. 

J. Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.

J. Ažis Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

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

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

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

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM. 

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. • 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St. 

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Gtrove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
84G — 33rd PI.

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

1853 Ws 45 St.
Vincas Petke viče, Pagelbininkas.

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

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

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

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

4557 S. Hermitage Ave.
Gvardijos maršalka. 

W. 45 St.
Karūnos nešėjas.

L. Bonevieia,
1849

[. Labanauskas,
4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tanaueviėe, Pirmininkas,

3249 8. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 

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

3325 So. Morgan St.
Jurgis Sereika, Drot. Rašt., 

3221 Illinois Court.
Jonas Kazukauskas, Fin, Karft., 

Jonas Zvlvitis, Išdininkas,
841 W. 33 St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
.., 13 Collins Str.,
f"• Vaclovas Kasparaviče.

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

462 E. South Str.,
Antanas šeškeviee. I Finansų RaSt

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

60 Sheridan Str.,
Jurgis Rėkus, Iždininkas.

138 S. Meade Str.,
’ ' Bal. Palionis. Globėjai.

9. Dougher lane
Juozas Staniulis Kasos.

26 Brown Str.,
Win. Mantvila. Maršalka.

192 Almond lane.

dėl. liepos 13 d. 1-moj vai. po pietų. 
Dalyvausime in corpore apvaikščioji- 
me šv. Agotos dr-stės. Turit būti su 
dr-stės ženklu ir baltomis pirštinaitė
mis. Už nepribuvimą 50o. bausmės.

J. žalandauskis, pirm.
J. J. Polekas, rast.

Parsiduoda geroj- vietoj saliunas. 
Laisnis ant trijų metų. Gabus vyras 
dirbs čia puikų biznį. Parduodu del 
keblumų su pačia. Ateik apžiūrėk vie
tą. Išpasakuosiu ko tik' paklausi.

John Cerny,
The -Halsted Buffet. <

1739 So. Halstad St.

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

Kaz., Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Parengtas Lietuviškos Taut. Dr-stės 

Lietuvos Mylėtoju Cicero. DL Kuris 
atsibus nedelioje, 13 d. Liepos (July), 
1913 m. Jufgio Chernaucko Naujam 
Lietuviškam Darže, Lyons, Ill. Pikni
kas prasidės 9-tą vai, iš ryto trauksis 
iki vėlumo nakties inžanga 25 porai.

Taipgi užprašo Draugystė visus ap
linkinius senus ir jaunus, vaikinus ir 
merginas atsilankyti ant musų iškil
mingo Pikniko.

Užprašo. KOMITETAS.
PASARGA: Važiuodami imkite Og

den Ave. karus iki 52-tros Avė. ir iš 
ten paimkite Lyons karus kurie davėž 
iki daržui. Iš Grant Works, iš čia 
imkite 52-tros Avė. karus iki ‘25 St., 
o. iš ten Lytaus karus ir važiuokite iki 
upės krantui, išlipkit prie tilto.

(28)

Parsiduoda bučerne ir, grocernė vie
toj lietuvių apgyventoj. Parsiduoda 
pigiai. 10 metų kai eina biznis. Tavo- 
ro parduodu iki $3000 mėnesyj. Dau
giausiai už grynus pinigus parduoda
ma. Pirk ir semk auksą. Parsiduoda 
del nesutikimų tarp partnierų. Adr.l 

3404 S. Halsted St.
Parsiduoda saliunas. Gera vieta ap

sukriam lietuviui, nes aplinkui gyve
na lietuviai. Parduodama pigiai. Dais- 
nis išmokėtas iki lapkričio 1 d, Pi
giai parsiduoda.

1905 Canalport Ave,
(28-9)

REIKALINGI
REIKALINGA LIETU 

VAITE. SUPRANTANTI 
KNINGVEDYSTĘ, STE- 
NOGRAĖYĄ IR TYPE 
WRITING. (Rašyti maši
na) .ATSIŠAUKITE TUO- 
JAŪS.

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

Geras ūkis parsiduoda.
Ūkis 100 akrų. 70 akrų dirbamos 

30 a. ganyklos. Apie 1^ krajavo var
sto nuo miesto, puse varsto nuo lie
tuvių ir lenkų bažnyčios ir mokyklos. 
Pasieta 30 bušelių avižų, lObušelių 
miežių, 29 bušeliai bulvių ir vienas 
akras kukurūzais apsodytas. 2 ar
kliai, 5 karvės, 4 telyčės po du metu ir 
4 šiuometinės. Visos mašinos ir buda- 
vonės. Naminiai rakandai. Greit no
riu parduoti, nes važuoju j Lietuvą. 
Kreipkities tuoj. Ūkis randasi Tharpe, 
Wis.. Ateik arba rašyk adresu.

K. Greneviez, 
3320 S. Mosprat St. Chicago, Ill.

(27-8-9-30-1)

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAU6IU8,
Siuva visokius rubus. Atliek#, dai

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

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

Jonas Kučinskas, Į 
_ 238 Slocum

Kingston, Pa.

M* MUM 4151 
KLAUSK 

CHOPIN 
1Oc.

CIGARU 
nes padirbti Įsa 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowlak, Itzdirbijit. 
034 So. Paulina St. CHICAGO, ILL

/-KATALIKO” KN IN GYNĖ GALIMA GAUTI 8E- 
■ KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAI., 
p KORTĖS),

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c,

r.
2,
3.
4.
5,

6.
7.

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 614 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausis bū
das del sueėdijimo pinigų.

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas

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

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

38ta Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio 6tą d., 1913 m. Susirinkimai ai

vai. vakare 
So. Union

sibuna kas Utarninkas 8tą 
Dom. žemaičio svetainėje, 
St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po

kiekvienas 
keletu ak

cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna suččdyti pini
gus dęl savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6į4 metų ir atneša $100.00. 

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Su guodone., ;.. ■
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. IS St.
J. P. ‘Ewaldas, Sekretorius, 

■3247 Emerald Ave.
Phones;—Yards 2116 Wabash

M. J. Tananeyieze, Kasierius.
- 670 W. 18 St.

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
lią j pietus nuo Chicago, C. ir E. I. ge
ležinkeliu. (22-9)

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

St. Edinta,
1132 A'dams St., Gary, Ind.

(26-7-8)

Gera proga.
Aš užlaikau Columbia gramofonų 

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

Ar Skaitei Kad* Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

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

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

to netoli Jurbarko.
Kunjgaikščio Vytauto bokštas Trakuose, 
Geležinkelio tunelis pas Lintvarius.

8. 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 Glušco upių, Volinijoje.
17. Raudonas (Kauno gub., — Senobinė pilis stovi ant

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

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

9,

10.
11.

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ZALGIRIAIS
-I 
!

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Juozo Rodžiavičiaus. Paei

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

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

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)

Paieškai: brolio Adomo Dapkaus. 
3 metai atgal gyveno' Chicagoj. Paei
na iš Kauno g., Reseiniųšidliavos 
p., Norveidžių s.
kalą. Adr.:

, Pranas
P. O. Box 174

(27)

Paieškau Prano Banevičiaus. Paeina, 
iš Vilniaus g. Trakų p. Gyveno Wi- 
therle., N. J.

Turiu didi reikalą. Adr.: - 
Juozas Valivonis,

23 High St., Nashua, N.’ H.

Nariams šv. Stanisovc drtčs.
Iš priežasties šv. Agotos dr-stes 

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

Dr-stė šv. Stanislovo Vysk, ir Kank. 
dalyvaus šv. Agotos dr-stės 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 maršuosime į Sla
vic salę. Už nepribuvmą -’50e bausmes.

(27-8).
Apvaikščiojimas.

G. D. L. K. Vytauto 1-ma divizija 
raitelių ant Town of Lake dalyvaus, 
liepos 13 d. šv. Agotos dr-stes Ap- 
vaikščiojime. Todėl visi kareiviai 
mus gvardijos turi susirinkti šv. Kry
žiaus par. svetainėn 1-moj vai. po pie
tų uniformoj ir su baltomis pirštinai
tėmis. Tas, kurs neturi kepurės, lai 
kreipsis pas p. Vinca Jasulaitį, 4514 
S. Paulina st. Už nebuvimą apvaikš- 
čiojime baudžiama sulyg gvardijos į- 
statų.

VIa. Szarka, rašt. 4453 S. Wood St. --------  —w —---------- ——————— 
Sąnariams dr-stes šv. Juozapo L. M..

Ant Town ‘of Lake.
Kiekvienas sąnaris minėtos dr-stės 

privalo pribūti į šv. Kryžiaus «v. ne- ‘

2 lotai ant Morgan gat. 
netoli 35-tos gat. Galima 
pirkt pigiai, labai gera vie
ta. Pasiskubirikit 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 Št.

Parsiduoda kurpių šapa su visais 
inreng-imais 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, -!]].

Parsiduoda saliunas labai geroj vie
toj. Biznis gerai išdirbtas ir puikiai 
eina. Vieta tarp lietuvių ir lenkų. 
Norima parduoti ūmai, nes savinin
kas pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą. 
Ateik . tuoj.. Gausi pigiai. Adr.: 
3301 S. Halsted St., Chicago, 111.

(27-8-9)

Parsiduoda šaltakošės (ice cream) 
parlorius su visu išrengimu. Biznis 
-gerai išdirbtas ir puikiai eina. Tarp 
lietuvių ir lenkų. Savininkas pasi
rengęs grįsti į Lietuvą, todėl ūmai 
norima parduoti. Tai-gi kreipkitie: 
tuoj. Parduosiu pigiai.

B. Jucevičia,
3249 So. Halsted St., Chicago, HI

Mano krautuvėj rasi 
Iv. ų. stiklų ir sienoms

3416 Wallace 
(28-29)

tinkavonių, a
išmušti pope

St.
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* MOKYKLA ŠOKIU
%*
* :
****

Nuo 9
** Kas Petnyčios ir Subatos vaka-
* rą mokynam šokti dovanai.
*******»****-M-************

* * 
J *

Didumo 14x24 coliai.
šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai įubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 

; Į kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
= k liotas garsaus teplioriaus J. 

[ Mateiko. Jis perstato D. L.

J 
i 
i

HiSTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
"Sulietuvino jonas Montvila

Puslapių 472

TANKUS PLAUK1NEJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd o
PIGIOS KAINOS.

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

K************************
* Telephone Yards 687 *
% DR. G. M. GLASER,S **3149 So. Morgan sst., Chicago .m *
46 Pranešu visuomenei, kad aš osu<
* seniausias gydytojas ant bridge- J
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi-^
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
įj£ ant pareikalavimo dieną arba nak- J
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 

visokias operacijas.
* ************************ *

IVlalcIKUa J1S įzdolAlO JL#«

* K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da ’‘Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
j dant tasai jubilejinis paveiks- 
i las papuoštų kiekvieno lietu- 

«vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 

i 500 metų sukaktuvių jubi- 
) Įėjus.

J į r»r»Hnoda labai pigiai. Ferteat "Ka
taliko” redakcl|o|<, «nt vietos, pa
veikslas ĮešBoĮa tik 25c. Sa pritins- 
timn In kitus miestus, 30c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 60

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo 1.50

i
M. TANANEVICZE n
I S. Morgas St., CHICAGO, ILL

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau 'laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
/ 280 Pringle St.

Kingston, Pa.

Sučedyk savo sveikatą irpinigus
* * &pirk musu naujau

' imdPROSĄ 
rosinimąi toų- 
u mažais iilai- 
aiko gaišimu, 
atavas ;ailum a 
jama; gali pf-o * 

ar viduje: 
i moteriai bu 

alingas. Rašyt 
esnias žinias?
ras uždarbi: 
sity Co.

Ghloago, II;

BROLAU DARBININKE!
Kodėl moki randą be reikalo? Ir 

aš pats mokėjau kolei nežinojau, kad 
galima namai nupirkti ir už juos nei 
cento nemokėti, bet dar podraug su 
namais pelnyti keli desėtkai arba 
šimtai dolerių. Nupirktas be pinigų 
namas paskui pats iš savęs viską už
moka ir tau, brolau, su |eimyna su
teikia rumus uždyką. Namai tik rei
kalauja, idant butum jų savininku. 
Kas nori tuomi pasinaudoti, tegu krei 
piasi tuojaus laišku, indedant 2c. 
markę atsakymui, tokiu adresu: 
, K. S. Baranauskas,
15 Franklin st., Hudson, Mass.

(28-29-30-1) .

The J. lig.
<341 So. Halsled St.

****«*x?***** --------------------- -
* 8365 So. Halsted StJ) C
*

*****-,.į 

* 
* 
* 
* 
* 
*

įįf 'Nedel. nuo g iki ta popiet; nuo 6 iki Bvak. j. 
* ********** *********

ards X532
DR. J. jVfflS

Lietuviu Gydyto£t$įir C 
Rituota.

PRIĖMIMO VALANDAS:
.K Nuourytoikiia:.6»ki<>vakare.
# 'Nėdel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo ž !1-: °

J. W. Zachareivicz'
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 

-'^gališkus dokumentus, Ameriko- 
■nįškus ir EuropiŠkus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono^tsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgiCinua.

Kreipkitės prie tautiecsio kuris yra 
ateakentls o visados gausit teisinga pa- 
tnmavima. PriessalSsT. Jurriohaaa. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423 
wrwwwwwwwwwJ
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t Nauja Lietuviška | 
į ^APTIEKI l
* Aptieką. Aš užlaikau Severos gy- ’ 
t duokles, ir goriaušią Trajanką ir ; 
+ goriausius rusiškus lašus. Aš taip - 
+ pat užlaikau visokias žoles iš senos 
J tėvynės. Ateikite peršitikHnti.
t F. FUAMK, AfittefcftHun į 
+ 3462 S. Halsted et. arti 35 g. 4 į Talėfotias DrorSr 2773 į

3462 S. Halsted st. arti 55 g.

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Labai naudinga kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

^istoriškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapiu 468.

KAINA POPĖROS APDARAIS $1.00
.. 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 musą prabočių, kurie gyveno ir veikė 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Kas girdėti ant Bridgepor- 
to.

Aš perleidžiu per savo 
rankas daugumą lietuvišku 
laikraščių. Ten randu įvai
riu žinių iš miestu ir mies
telių ir nuo farmų. Bet re
tai kas parašoma, kas deda
si ant Bridgeporto. O čia 
išeina du didžiausiu laikraš
čiu — “Katalikas” ir “Lie
tuva’’. Todėl aš ir parašy
siu kas dedasi ant Bridge
porto. Gal neklysiu pasa
kęs, kad Bridgeport yra di
džiausias lietuvių centras 
Amerikoj. Čia stovi puoš
niausia lietuviųbažnyčia. Čia 
yra daug lietuvių, ką turi sa
vo puikius namus. Yra daug 
lietuvių, krautuvninkų. Tai
gi čia lietuviai kįla. Taip-gi 
Čia apsigyvenę prakilnesnie
ji lietuvių inteligentai. Bet 
apart viso to, čia yra daug 
privisę visokių valkatų, bo- 
mų. Gaujos jų čia valkioja
si ir stypso ant gatvių kam
pų. O čionykščiai gyvento
jai nesirūpina suvaldyti 
tuos bjaurybes. Ypač tai tu
rėtų rūpėti krautuvnin- 
kams. Bet jie, kaip sykis, 
nei kiek nesirūpina. Net 
kartais visai keistai pasiel
gia. Štai nesenai vienas vy
rukas inbėgo į lietuvišką 
krautuvę ir paprašė telefo
no pašaukti policiją suareš
tuoti kokį ten plėšiką. 
Krautuvui akas neprileido 
vaikino prie telefono. Tuo
met vaikinas išėmė $20 ir 
sakė užstatas visus ir atsa
kysiąs už viską, jei kas blo
go ištiks. Krautuvnihkas ir 
tuomet atsisakė. Išveizdi 
lyg kad nekurie mus biznie
riai globoja valkatas ir plė
šikus. O juk biznį daro iš 
doru žmonių, o ne iš valka- 
tų. Aš daug tų valkatų pa
žįstu, jie yra bjaurus žmo
nės. Patariu atsargiai vaik
ščioti naktimis. Išnetyčių 
skelia galvon ir apkrausto 
kišenius. Girdėjau, kad ant 
nekuriu jau yra raportuota 
policijai.

C. S.

vo išmokyti geros tvarkos 
ir gero užsilaikymo. Pagar
biai ir dievobaimingai arti
nosi prie Švenčiausio. Po vi
sų apeigų klebonas sakė pa
mokslą, taikydamas į tėvus 
ii’ vaikus. Vaikams liepė ne
užmiršti tų visų pamokymų, 
kuriuos mokykloj girdėjo.

Šv. Antano parapijinė 
mokykla gyvuoja tik vos 
antri metai. Šiemet ją. lan
kė apie 160 berniukų ir mer
gaičių. Šioj mokykloj mo
kytojauja Šv. Nazareto Šei
mynos seseris. Iš gražaus 
vaikelių apsiėjimo galima 
spręsti, kad jos yra širdin
gai mokytojavimui atsida
vusios.

Kiškis.

Moksleivių piknikas.
Praeitą nedėlią Chicagos 

moksleiviai buvo surengę 
šeiminišką pikniką. Atsili
ko Willow Springs gojuj. 
Nemoksleivių nedaug tebu
vo. Išviso buvo apie 35 as- 
menįs. Vąkacijų, praleisti 
yra atvažiavę Chicagon iš 
kitų miestų moksleiviai. Jie, 
žinoma, taip-gi atsilankė 
piknikam Laikas labai link
smai praleistas draugiškuo
se besikalbėjimuose, žais
mėse.

^k-20-ties metų gyvavimo su
kaktuvės.

Šv. Jono Krikšt. dr-stė 
birželio 29 d. paminėjo 20- 
ties metų savo gyvavimo 
sukaktuves. Del karščių ne
buvo didelio apvaikščioji- 
mo. Buvo užpirktos mišios, 
kurias atlaikė pats džiako- 
nas, kun. Kraučunas. Dr- 
stės nariams išeinant ir in- 
einant į bažnyčią grojo lie
tuviškas benas. Po mišių 
gerb. džiakonas pasakė iš- 

_^kilmėms pritaikytą painok- 
i?S»lą. Gyrė narius, kad stip

riai laikosi prie dr-stės. 
■Džiakonui už gražų pamok- 

^^slą ir benui už puikią muzi
ką dr-stė yra dėkinga.

Ši dr-stė rugs. 21 d. turės 
rudeninį balių. Atsiliks 
Freheit Turner salėje.

Sąnaris.

Pirmutinė mokinių komu
nija.

.Birželio 29 d. Šv. Antano 
bažnyčioj (Cicero, III.) li
ko prileisti prie pirmutinės 
komunijos parapijinės mo
kyklos mokiniai ir mokinės. 
Berniukų buvo 26, mergai
čių 23 Iš ryto 8:30 vai. gerb. 
klebonas, kun. A. Ežerskis, 
asistuojant seminarijos auk
lėtiniams A. Baltučiui ir 
M. Vitkui, atlaikė iškilmin
gas šv. mišias. Altorius bu
vo išpuoštas gyvomis gėlė
mis, kas darė malonų įspū
dį. Mergaitės ir berniukai 
buvo gražiai parėdyti ir bu

Nuo Burnsidės.
Šioj apylinkėj darbai ei

na gerai. Ypač dailidės ge
rai uždirba, po $2.50 dieno
je. Prasti darbininkai už
dirba $1.95 dienoje.

Aprašysiu apie vieną ne
laimingą atsitikimą. Vienas 
latvis su savo šeimyna sėdo 
į automobilių pasivažinėti. 
Sugrįžus namo, latvis inė- 
jo smuklėn ir gerai įsitrau
kė. Tuo tarpu atėjo pas jį 
jo draugas. Abu sėdo auto- 
mobiliun ir pasileido visu 
mašinos greitumu. Automo
bilius smogė į stulpą, tai sa
vininkas ant vietos liko už
muštas, o jo draugas tik 
sužeistas. Pati, išgirdus a- 
pie nelaimę, apalpo. Turėjo 
didelę bučernę. Apart pa
čios paliko keturis vaikus

Lietuvos Buožė.

Moterįs policiantės..
Miesto majoras Harrison 

pasiuntęs miesto tarybon 
reikalavimą paskirti mieste 
10 policiančių^moterių, ku
rioms reiktų taippat ii* spe
cialių uniformų. Sekančia
me tarybos susirinkime tas 
majoro reikalavimas busiąs 
apsvarstomas.

Surprise Party.
Rupesniu keliatos narni 

“Laisvos Jaunuomenės Cho
ro”, ypač p-lės M. Galin- 
skaitės ir p. St. Dilio, liepos 
5 d. “Aušros” svetainėj bu
vo surengta pramonėlė, va
dinam Surprise Party. Tai 
buvo pagerbimui p. J. Uk- 
tverio, L. J. Ch. vedėjo ir 
jo uolaus veikimo chorę. Mi- 
nėtui tautiečiui buvo inteik- 
tas gėlių bukietas. Vakaras 
atsiliko labai linksmai. Bu
vo soliai, kvartetas, prakal
bos, šokiai. Užkandis susi
dėjo iš šaltakošės (ice 
cream), saldumynų ir limo
nado. Buvo virš 40 asmenų.

Audra.
Praeitame utaminke, pa

vakariop, ištiko smarki au
drą., Ypač palietė Illinois 
valstiją ir pietinę dalį Wis
consin valstijos. Nemažai 
padarė jeibių ir keliatą 
žmogiškų aukų pagriebė.

Du žmogų nutrenktu ties 
Elgin. Plieno bokštas, 125 
pėdų augštas su keturiais 
švyturiais, stovėjęs prieš 
akademijos namus, nuvers
tas. Nuo vienos bažnyčios 
bokštas nublokštas. Gatvės 
buvo užverstos išrautais 
medžiais ir išvartytais 
stulpais.

Ties Pingre Grove keli 
namai griuvo ir trįs žmo
nės sunkiai sužeisti.

Rockforde du namu su
griauta. Aplinkiniams far- 
meriams padaryta nuosto
lių iki $1.000.000.

Miesteliuose Harvard ir 
Woodstock daug namų su
griauta.

Pietinėj daly j Wisconsin 
valstijos nuostoliai siekią 
$500.000.

Prieš audrą iš Chicagos 
buvo išlėkę du orlaivinin- 
ku. Nežinosi į Detroit per 
ežerą Michigan. Kilus au
drai ilgas valandas nebuvo 
girdėti kas atsitiko su jais. 
Manyta, kad žuvo. Bet iš
sigelbėjo. • — -

Chicago lietuvių Rymo-Ka- 
talikų moksleivių domai.
Visi Chicagos lietuviai 

katalikai moksleiviai yra 
nuoširdžiai kviečiami susi
rinkti liepos 13 d. 8 vai. va
kare į Šv. Jurgio parapijos 
salę. Bus aptariami daly
kai atsibusiančiojo netru
kus A. L. R.-K. M. Sus-mo 
II seimo reikaluose. An
trašas salės, kurioje atsi
bus susirinkimas, yra toks: 
Kertė 33 g. ir Auburn Ay.

Neprigulmybčs šventė.
Visi džiaugiasi, kad išmo

koma apvaikščioti liepos 
4 dieną protingai, be šaudy
mų, pavojingų fajerverkų. 
Tą dieną būdavo prigrūstos 
ligoninės sužeistų ir būda
vo daugybės užmuštų. Šie
met nors ir buvo nelaimin
gų atsitikimų, bet sulygina
mai nedaug. Viena kulipka 
iš revolverio pataikė į vie
nos merginos sprandą ir 
nuo to turėjo persiskirti su 
šiuo pasauliu. Sužeistų bu
vo septyni. Dar prieš šven
tę buvo uždrausta pardavi
nėti fajerverkus. Neklau
santiems tų padavadijimų 
buvo grasinama suareštavi
mu. Keliatas ir papuolė pa
davadijimų neklausiusių. 
Užsidegimų tą dieną buvo 
126. Kitais metais gaisrų iš
tikdavo iki 200. Apie 500. 
000 asmenų buvo apleidę 
Chicago. Vietoj žaisti pa
vojingais šaudymais, žmo
nės išvažinėjo į parkus, 
priemiesčius ir kitas pasi
linksminimą vietas. Didelis 
pilininkas buvo surengtas 
prie Loyola katalikiško uni
versiteto.

Tokis pat protingas tos 
dienos apvaikščiojimas at
siliko ir kituose miestuose. 
Washingtone ramiai ap
vaikščiota ta diena. New 
Yorke buvo šauta iš 13 ka- 
nuolių ir paskui Central 
parke buvo skaityta Nepri- 
gulmybės Paskelbimas. 
Mieste St. Louis buvo išti
kę 25 gaisrai; 29 asmenis 
buvo sužeisti. Taip tai šie
met visur apsieita su mažai 
aukų. Aišku, kad trukšmin- 
go apvaikščiojimo tos die
nos laikai dingo ant visa
dos.

Kiek nuostolių musės daro.
Musė yra bjauriausias 

vabalas. Ji yra netik inkiri, 
bet taip-gi ir daug blėdies 
ir nuostolių pridaro. Musės 
teršia valgius ir skleidžia 
ligas. Mokslo vyrų aprokuo- 
ta kiek jos pinigiškai pada-

ro šioj šalyj, nuostolių. Tai
gi kasmet šiai; šaliai musės 
apsieinančios 4 $157.800.000. 
$50.000.000 išleitižiama ko
vai prieš džiovą, priežastim 
kurios buvo musės; $70.000. 
000 prieš karštligę, kurią 
musės paskleidžia. Kovai 
prieš kitas musių išplatytas 
ligas skildama $37.000.000. 
Tai tiek jos pinigų prarija. 
O kiek gyvasčių atima. To
dėl raginama naikinti jas 
kuouoliausiai. Ypač reikia 
žiūrėti, kad jos nerėplinėtų 
ant valgomųjų daiktų.

Nekurie miestai nutarė 
ištempti visas pastangas, 
kad jas visai visame mies
te panaikinti. Juk tai kiek
vienas sveiko proto žmogus, 
pažinęs kokį baisų piktą 
jos daro, turi kiek gali pri
sidėti prie jų naikinimo. 
Ypač turėtų jų nebūti vir
tuvėse, valgyklose ir valgo
mųjų daiktų krautuvėse. 
Reikia neiti į tokias krau
tuves
daiktų, kur randasi daug 
musių. Vaisius del atsargu
mo reikia nuplauti.

pirkti valgomųjų

‘ ‘ Birutes ’ ’ susirinkimas.
Utarninke, liepos 1 d., 

“Birutė” turėjo savo metinį 
susirinkimą. Buvo valdybos 
rinkimai. Veik visa pasiliko 
ta pati. Buvo nutarta sta
tyti savo salę. Apdirbimui 
to projekto išrinkta komisi
ja iš septynių asmenų. Ka
dangi pati dr-ja neišteks 
savo pinigų tokiam dalykui, 
tai busią leidžiamos akcijos.

“Apšvietos” dr-ja stiprėja.
Ačiū nenuilstančiam vei

kimui nekuriu “Apšvietos” 
dr-jos narių, ši moterių dr- 
ja kįla ir stiprėja.. Jau bai
giama rengti nauja konsti
tucija. Dr-jaišeišišprovinci- 
alizmo ribų ir bus veikiama 
visoj Amerikoj. Jau yra su
tverta keliatas kuopų. Ūmu 
laiku uždės savo kningyną, 
vieta kurio bus Fellowship 
House. Ateinantiems me
tams ši dr-ja ruošiasi su
rengti keliatą didžių vaka
rų. Rugpj. 3 d. dr-ja turės 
savo šeimynišką pikninką.

Metė rūkyti.
Keliatas gerų tautiečių 

ant Bridgeporto nutarė nu
stoti rūkyti. To nedaryti iš
kilmingai prižadėjo prieš 
keliatą asmenų. Už kiekvie
ną prižado sulaužymą pra
sikaltėlis turės mokėti $1 
“Tautiškiems Namams” Vil
niuje. Pasižadėjusiems ne
lengva esą kovoti, bet negai
liai tą padarę.

(Advert.).
Iš Europos.

Nelabai dažnai atsitinka, 
kad išdirbėjas gauna iš kL 
tos svieto dalies laišką, re
komenduojantį jo išdirbi- 
mą. Mielu noru me^ apskel
biame laišką, gautą nuo p. 
Thomas Zovl> Mozirje, Sy
riac “Noriu jums pranešti, 
kad aš vartojau Triner’s A- 
merican Elixir of Bitter 
Wine gan dažnai per neku- 
rį laiką ir kad aš esu juo- 
mi labai užganėdintas. Aš 
galiu širdingai patarti jį, 
ypač tiems, kurie neteko a- 
petito, miego ir gavusieji 
vidurių užkietėjimą.” Kiek
viena šeimyna žino, kaip 
svarbu yra turėti nuolatai 
gyduolę, kuri tokiuose at
sitikimuose suteikia greitą 
palengvinimą. Aptiekose 
Jos. Triner, 1333-39 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Triner’s Liniment suteiks 
pilną užganėdinimą sąnarių 
sustingime 
skaudėjime?

ir raumenų

takaneviczio bankos namas

!>$

Tananevicz Savings
BANK

83. Tananevičia, sav.

3249-53 Morgan si
Nelaikykit pin’gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

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

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

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių

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

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

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

Iš Europos 54.00 ir augščiau per vandeni
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia- 
, me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius

Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis: 

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

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

rwww
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