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Iš karo lauko Balkanuose.
Visokios žinios iš karo 

lauko Balkanuose labai su
pintos, taip kad sunku tik
rai pasakyti, kas tenai vei- 
kiasi ir kieno pusėje yra 
pergalė. Tik tikrai žinoma, 
kad šiandie tenai viešpatau
ja ugnis ir kalavijas, kad 
Bulgarija atsiradus apverk
tiname padėjime, nes ant 
jos užgulė serbai ir graikai, 
o tomis dienomis dar ir Ru
munijos armija įsiveržus 
Bulgarijon. Taippat žinoma, 
kad Bulgarijos caras Ferdi
nandas sau pagelbon pra
šąs Rusijos, nes kitaip “di
džioji” Bulgarija turėsian
ti pražūti. Šitie paminėti 
faktai yra neužginami, kaip 
neužginami baisus, kruvini 
susirėmimai, kokių Balka
nuose nekuomet dar nebūta. 
Armijos, sakoma, be pasi
gailėjimo, tiesiog žvėriškai, 
skerdžiasi ir ligšiol išsker
sta keliolika tūkstančiu ka
reiviu. Panašių skerdynių 
nebūta visame kare.su Tur
kija. Ir koki tai keista liki
mo ironija. Juk nesenai 
Balkanų valstybės susibro- 
liavo ir bendromis jėgo
mis išgujo iš Europos savo 
didžiausius nevidonus tur
kus, kad štai susibroliavu- 
sios tautos tarp savęs ėmė 
p j anties, nepasidalindamos 
atimtų iš turkų teritorijų. 
Tame atvėjyj daugiausiai 
nusikalsta Bulgarija ir jai 
prisieis už tai nukentėti, nes 
ji norėjo viena pasinaudoti 
karo su turkais vaisiais, 
jai vienai norėjosi užgrieb
ti visas teritorijas. Tam 
pasipriešino pirmiausiai 
Serbija, paskui Graikija ir 
pagaliau Rumunija. Bulga
rija užuot nusileisti, užpuo
lė išpasalų serbus ir graikus 
ir prasidėjo karas, broliažu- 
diškas karas, iš kurio stebi
si visas pasaulis.

Bielgradan oficialiai pra
nešta apie baisų bulgarų su 
serbais susirėmimą apylin
kėse Kniazevaca, Serbijoje, 
kur bulgani armijos dalis 
buvo įsiveržus. Serbai po 
keliolikos valandų kovai iš
stūmė bulgarus iš jų užim
tų pozicijų ir privertė juos 
betvarkėje grįšti atgal, iš 
kur buvo atėję. Serbai vy
damiesi 12.000 bulgarų, sugi
nę juos vienan tarpkalnin 
ir tenai visus išžudė. Tuo 
keliu bulgarai liko visai iš
vyti nuo Serbijos teritoiĄ 
jos.

Graikai užėmę miestą Do
ri j an ir visą apylinkę, pas
kui perėję upę Struma ir už
puolę bulgarus ties Kavala. 
^Neužilgo bulgarai apleidę 
savas vietas ir anas užėmę 
graikai. Dabai* visi Egejaus 
jūrės pakraščiai palikę grai
kams.

Jei tie pranešimai apie 
serbų ir graikų pasisekimus 
bus teisingi, tai Bulgarijos 
armijai grasia Visiškas su
naikinimas, nes suspausta 
iš abiejų pusių, serbais ir 
graikais, negalės išlaikyti, 
turės kristi, arba pasiduoti. 
Turbut tie pranešimai turės 
but teisingi, nes Vienoje pa
sklydo žinia, -kad Bulgari
ja Europos valstybėms pa- 
siunčius notą, kas link no
rėjimo tuoj aus susitaikinti 
su savo priešais. Taippat 
paskelbta, kad' Bulgarijos 
armijos karvedžiai prašę 
serbų ir graikų nekuriam 
laikui sudėti ginklu bet tie 
to pasiulijimo nepriėmę.

Vienon gauta žinia, kad 
ligšiol bulgarų su serbais 
kruvinuose susirėmimuose 
kritę apie 40.000 kareivių, 
gi nuostoliai bulgarų su 
graikais susirėmimuose nė
ra žinomi. Iš to paaiški, 
kad tenai vedama ne karas, 
bet tiesiog kareivių skerdy
nės; be to, kaip vienos, taip 
ir antros pusės kareivius 
smaugianti cholera, kuri at
vilkta bulgarais nuo Catal- 
dža linijos.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas asmeniškai nusida
vęs karo laukan ir pats ė- 
męs vadovauti armija, idant 
tuo budu sutvirtinus savo 
kareivių dvasią. Ligšiol bul
garai giriasi, kad jie visur 
imą viršų, pliekdami serbus 
ir graikus, bet tie pasigiri- 
mai, regis, yra tušti.

Miestas Nigrita, kadaisiai 
tirštai apgyventas ir žydin
tis, nūdien perstatas tik 
griuvėsius ir nuodėgulius. 
Graikai ant to miesto pada
rę antpuolį ir nors bulgarus 
išviję, bet miestą sunaikinę. 
Antpuolio metu užmušta 1.- 
500 nekaltų gyventojų. Bul
garai, sakoma, suimtus ser
bus ir graikus labai kanki
ną, dasileidžią visokių bar
barysčių.

Atėnuose patvirtinama 
žinios, kad bulgarai Saloni
kų apylinkėse netekę vieto
vių Kavala, Dori j an, Nigri
ta ir Seres. Nors bulgarams 
atėjo pagelbon keli korpu
sai iš Čataldža ir nuo Istip, 
bet graikai juos apveikė. 
Paskiau pranešta, kad bul
garai išvyti iš visos Make
donijos, prie kurios jie tu
rėjo didžiausią pretenziją.

Ir Londone apturėta ži
nios, kad šiame kare bulga
rams visai, nesiseka ir kad 
Bulgarija nusprendžius su 
savo priešininkais gražumu 
taikinties. Kadangi kariau
jančios pusės turi mažai ka
ro amunicijos, tatai karei
viai stumiama kovon su 
durtuvais ir kardais, delei 
to ir žmonių tiek daug iš

skersta.

Balkanų žemlapis ir trijų besikaujančių valstybių valdovai.

Patvirtinta žinia, kad ir 
Rumunija paskelbus karą 
Bulgarijai. Liepos 11 d. po 
pietų Rumunijos armijai į- 
sakyta pereiti ties Dunojumi 
sieną ir įsiveržti Bulgari
jon. Tuo pačiu laiku iš Biel- 
grado atšaukta Rumunijos 
pasiuntinys. Rumunijos ka
ralius ir visa tauta buvo 
priešinga karui, bet įsivyra
vusi valdžioje karinė parti
ja karalių tiesiog privertė 
pasirašyti po karo paskel 
bimu, gi kitaip jam grasino 
kitokiuo . budu atkeršyti. 
Toksai Rumunijos žingsnis 
visą Europą nustebino, ka
dangi rumunai patįs nežino, 
kokio galo jie ieško. Kuo
met Bulgarija pergalėjo 
turkus, Rumunija pareika
lavo iš anos ploto žemės. Ir 
kodėl? Todėl, kad ji ramiai 
užsilaikius bulgarų su tur
kais karo metu. Vadinasi, 
Rumunija nei kariavus, nei 
ką veikus nori iš bulgarų 
atimti žemės plotą. Žinoma, 
bulgarai tokiam keistam 
reikalavimui pasipriešino ir 
štai dabar už tai rumunai 
puolasi ant bulgarų su pa
trankomis. Teisybės nėra 
nei už supuvusį centą. Kas 
tvirtesnis, to ir viršus bu
na.

Bulgarijai tokiame bloga
me padėjime esant dabar 
nieko nelieka, kaip tik nu
sileisti arba šaukties Rusi
jos pagelbos. Sakoma, ca
ras Ferdinandas taip ir pa
daręs, bet vargiai Rusija 
paklausys, jei jis pirmiau 
nepaklausė Rusijos caro.

Taippat pranešama, kad 

garsūs Bulgarijos armijų 
vadas, generolas Savo v, po 
paskutinių nepasisekimų su 
serbais ir graikais kaunan- 
tięs, atsisakys poliau būti 
armijų vadui Tečiau tas ne- 
intikėtina, nes karo metu 
tokie gabus vadai negali 
but atleidžiami.

Ties Demrhisšar graikai 
apsupę .visa bulgarų armi
ją, 50,000 kareivių su vadu 
gen. Ivanovu ir,‘sakoma, vi
sa armija turėsianti pasi
duoti, nes pasprusti nega
linti. ;

Caras Ferdinandas tele
grafavęs Rusijos carui pra
šydamas intervencijos, bet 
nežinia kokį gaus atsaky
mą. Bulgarai šiame kare, 
sakoma, pražudę 65.000 ka
reivių.

IŠ MEKSIKO.
Meksiko užsienių reikalų 

ministeris de ia Barra pa
sitraukė iš užimamos vietos. 
Prezidentas Huerta ano vie
ton paskyręs tos-gi ministe- 
rijos-vicesekretorių, Fride- 
riką Gamboa.

Iš miesto Durango labai 
prastos žinios pareina. Tą 
miestą yra užėmę revoliuci- 
onistai ir visąme mieste 
viešpataujanti '^anarchija. 
Revoliucijiniai oficieriai ne
tekę ant savo žmonių kon
trolės, tatai pastarieji plė
šia miestą, bjaurina gyven
tojų žmonas ir diikteris. Y- 
patingai nuo tų palaidų ne
vidonų daug kenčia svetim- 
žemiai.

Provincijoj Morelos Zapa
ta vis dar valdovaująs; Hu
erta priešai jį ten, sakoma, 

turįs 10.000 savos kariuo
menės, bet nieko esą negali
ma nuveikti, nes zapatistai 
labai vikriai iš vietos vie
ton persikelia ir huertistus 
pliekią.

Provincijoje Campeche 
tenaitinis gubernatorius ir
gi sukėlęs revoliuciją prieš 
Huertą. Visus kapitalistus 
privertęs išmokėti augštas 
kontribucijas, kas bus pa
naudota revoliucionistų 
naudai. Kitur ir tas pat re
voliucionistų veikiama. Hu
erta neturi nei pinigų, nei 
jėgų ir todėl sutvarkyti ša
lis jam nelemta. Butų daug 
geriau jam pasitraukus ša
lin.

MONGOLIJOS REIKA
LAI.

Chinijos parlamento vy
resnysis butas slaptame po- 
sėdyj priėmęs rusų-chinų 
traktatą Mongolijos reikale.

Rusija traktate pažymė
jus, jogei ji Mongoliją pri
pažįstanti Chinijos terito
rija, bet Chinija turėsianti 
Mongolijai duoti pilną auto
nomiją. Mongolija turėsian
ti savo armiją ir policiją ir 
Chinija neturėsianti teisės 
Mongolijos kolionizuoti sa
vais žmonėmis.

Rusija taippat nekolioni- 
zuosianti Mongolijos, nelai
kysianti ten savo kariuome
nės, bet turėsianti plačias 
privilegijas pirklybos srityj.

Kadangi Chinijos senatas, 
sakoma, irgi tą traktatą pri
imsiąs, tatai nesutikimai už 
Mongoliją busią galutinai 
nustelbti.

Chinijoj tą traktatą pri
ima parlamentas, bet Rusi
joje žinomoji komedijinė 
durna nei nežino, ką valdžia 
veikia su užsieniais. Rusijo
je caras su ministeriais se
noviškai sauvaliauja, o du
rna palaikoma tik gyvento
jams akių apmuilinimui.

Kaip ilgai toks padėjimas 
galės tęsties?

RUMUNIJAI GRASIA 
REVOLIUCIJA.

Kaip žinoma, Rumunijos 
valdžia prieš karaliaus no
rą atliko savo armijos mo
bilizaciją ir prieš karaliaus 
norą paskelbė Bulgarijai 
karą. Taip dalykams virtus 
Rumunijoje labai lengvai 
gali gimti revoliucija, ka
dangi gyventojai buvo labai 
priešingi mobilizacijai, taip 
yra priešingi ir dabartiniam 
nereikalingam karui. Mat, 
šiais laikais Rumunijoje pra
sideda pjūtis, o čia valdžia 
kaip ant tų patyčių suima 
visus darbininkus karan ir 
veik ką veikęs prasidėjus 
darbams laukuose. Juk tai 
bus baisiausi gyventojams 
nuostoliai susinaikinus lau
kuose javams. Jau ir nūn 
valgomi daiktai perdaug 
brangus, tai kasgi bus pas
kui, kuomet laukai paliks 
be valymo? Gyventojams 
grasia neišvengtinas badas.

Tatai visoj Rumunijoj at
sirado agitatoriai, kurie ke
liauja skersai ir išilgai ša
lį ir kursto gyventojus su
kelti revoliuciją prieš da
bartinę kraugeringą val
džią, kuriai užsigeista karo, 
jaunų rumunų kraujo pra
liejimo.

ANT SALOS KUBA 
ŽMOGŽUDYSTĖ.

Havanos provincijos gu
bernatorius gen. A sbert su sa
vo šalininkais nesenai nušo
vė miesto Havana policijos 
viršininką, gen. Riva, kuris 
persekiojęs gubernatoriaus 
įkurtą kliubą del kazirnin- 
kų. Suimtas pats guberna
torius Asbert ir kiti jo ša
lininkai senatoriai ir bus 
teisiami kaipo žmogžudžiai. 
Byla atsibusianti augščiau- 
siame Havanos teisme. Po
licijos viršininkas labai iš
kilmingai palaidotas ir vi
sos Kubos gyventojų įnirti
mas ant žmogžudžio guber
natoriaus neišpasakytas.

SUFRAGISČIŲ SUOKAL 
BIS.

Scotland Vardo, Anglijo
je, slaptoji policija susekusi 
sufragisčių. suokalbį tiesiog 
neintikėtiną.

Sufragistės buvo sumanu- 
sios sudeginti miestą Lon
doną. Įvairiose miesto vie
tose, ypač ties valdiškais 
bustais, atrasta daug sprog
stančios medžiagos. Iš me
džiagos parinkimų sužinota, 
kad sufragistės buvę pasi
naudojusios naujausiais 
chemijos srityj išradimais. 
Pasakojama, kad jų vadovės 

buvę kreipusios su prašy
mais Į Franci jos žinomus 
aviatorius ir anų prašę iš 
oro užkurti Londoną mė
tant bombas ir kitas sprog
stančias medžiagas, bet tie 
tuos prašymus griežtai at
metę. Tai link kokių dar
bų gali privesti moterių 
histerija 1

AUSTRIJA IR RUSIJA.
Tarp Austrijos ir Rusijos 

santikiai išnaujo likę in- 
tempti už Balkanų reikalus. 
Kuomet Rusijos caras vie
šai pasisakė, kad jis globė
jas Balkanų valstybėles ir 
Bulgarijai uždraudęs pradė
ti karą, Bulgarija nepa
klausius caro, tatai Austri
ja stojus Bulgarijos pusėn 
ir iš to gimę nauji nesutiki
mai. Caras ant Bulgarijos 
labai užsirūstinęs ir, sako
ma, kad jis dabar remias 
Rumuniją, kuri įsiveržus 
Bulgarijon. Mat, caras no
rįs bulgarus nubausti už 
nepaklusnumą. Londone pa
sakojama, kad įsiveržus Ru
munijai Bulgarijon, į Bal
kanų reikalus tuojau? -Įsi
maišysią Austrija ir Rusi
ja ir už tai susipešančios. 
Visaip gali atsitikti, nes 
šie metai — tai kraujo pra
liejimo metai.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Patvirtinta žinia, kad 
bulgarams šiame kare nie
kur nesiseka. Taip pat ofi 
cialiai paskelbta, kad bul
garų generolas Ivanov su 
savo skaitlinga armija te
čiau pasprudęs iš graikų 
kilpų.

Serbams taip pasekmingai 
sekasi šiame kare, kad jie 
maną užimti Bulgarijos 
sostinę Sofiją. Bulgarai gi 
savo sostinę maną perkelti 
kitur.

Pasklydęs girdas, kad 
Bulgarijos caras Ferdinan
das sergąs. Taippat, kad 
Sofijoje gimusT revoliuci
ja. Tečiau tų žinių teisin
gumas nėra žinomas, nes 
Bulgarijoje palaikoma aš
tri cenzūra.

Iš Konstantinopolio pa
rėjo žinia, kad turkai su
manę atimti iš bulgarų A- 
drianopolį. Tam tikslui ga
benama iš Azijos kariuo
menė. Tik klausimas, ar 
Europos valstybės leis tur
kams taip daryti. Jei tur
kai nepaklausytų, tada, sa
koma, Rusija pultusi ant 
Turkijos.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Grey visoms val
stybėms '"patariąs nesimai- 
šyti šian karan, kadangi 
Balkanų valstybėlės tuoj 
neteksiančios jėgų ir susi
taikysiančios. t

Eina girdas, kad Turkija 
padarius slaptą sutartį su 
Bulgariją.

Rumunų kariuomenė be 
pastaromis dienomis nieko 
garijos miestus ir vis trau
kia toliau.

1



PANEVĖŽIO PARODA.
Mieste judėjimas.* Ypač 

daug žmonių traukia paro
dos pusėn: pėsčių minios, 
tarp jų vežikai ir ponų pui
kus vežimai. Prie kasos 
spųstis. Galų gale pasiseka 
įsisprausti parodom Užim
tas didelis plotas. Pav-ilijonų 
daugybė. Paklausus, kas 
čia matyti? Galima — 
trumpai suglaudus — atsa
kyti: rodoma, kokių gyvu
lių pas kolų dvarponį gau
nama nusipirkti ir ką ga
mina Panevėžio apylinkės 
neskaitlingos pramonės į- 
staigos. Be to dar matyti 
daug valstiečiams priklau
somų, gražių arklių ir pa
sižymi moterių rankų darbų 
skyrius savo įvairumu ir 
turtingumu. O jau kaipo 
priedas stovi pavilijonai: 
Baisogalos bandymo stoties 
ir žemės tvarkomosios ko
misijos savo lėšomis pasta
tytas. Čia stengtasi rodyti 
ir aiškinti, kodėl ir kokie 
pagerinimai reikia įvesti į- 
yairipse ūkio šakose. Klau
siami tame pavilijone dežu- 
ruojantieji valdininkai mie
lu noru aiškino visa. Galų 
gale parodą puošė įvairių 
firmų ūkio mašinos: musų 
‘‘Vilijos” ir iš Rygos, iš 
Varšavos ir iš kitur.

Žmonių — kaip jau saky
ta — minios. Pirmą dieną 
buvo 6000 bilietų išpirkta. 
Reginys nelyginant kaip 
musų sodžiaus bažnyčiose: 
sodiečių minia ir jųjų tarpe 
truputis dvarininkų, į ku
riuos visų akįs kreipiamos.

Karšti lietuviai buvo 
pradėję dejuoti, kad taip 
maža esą lietuviškumo pa- 
fodoje, kad komitetas tik 
po ilgų derybų tikęs užleis
ti salę iki 7 valandos vaka
ro, kad lietuviai nejaukiai 
jaučiasi ir t. t. ir t. t.

Paraginti tečiau pagalvo
ti, ai* teisingi tokie užmeti- 
nėjimai ir ar nesiremia to- 
lie dejavimai paprastais 
į>as mus pagrindais, kad 
kas-nors kitas turi mums vi
są suruošti, o mes kvie- 

ami teiksimės maloniai

r .<• N.

Tipai Balkanų talkininkų kareivių, kurie lieja kraują, ~neg&edami karo grebiu 
pasidalinti. • <

buvo vaidinimas ir vėl to pa
ties choro koncertas. MeS, 
svečiai, galime panevęžiams 
ačiū ištarti už jų pasidar
bavimą ir gerus norus, bet 
sykiu turime pabrėžti, jog 
tas vaidinimas ir koncer
tas vėlai nakčia mums ne
visai parankus buvo: viena 
— geroka dalis turėjo va
kariniais traukiniais išva
žiuoti, o antra -— sodiečiai 
neinpratę ilgai vakaruoti, 
bevelytų dieną pamatyti 
tai, ko taip ilgai laukti tu
rėjo, kas lengva galima bu
vo padaryti, turint salę iki 
7 vai. vakaro. Pareklama
vus dar ir davus įvairią ir 
rimtą programą, galima bu
tų tiek žiūrėtojų turėti, 
kad salėje netilptų. Gal 
butų galima tuomet rizi
kuoti ir Šimkaus chorą 
parkviesti, prie kurio, kaip 
žinome, keli šimtai žmonių 
priguli. Bet tą klausimą 
rišti gal geriau ateičiai pa
likti. ..

Mano nuomone, grynai 
lietuvių valstiečių parodos 
negalima ruošti, kol neatsi
ras tam tikros ūkio organi- 
zacijos, bet bendrose paro
dose turi dalyvauti lietu
viai netik pasiviai, kaip i- 
kišiol, bet ir aktiviai. Ne
galima laukti, kol busime 
kviečiami, kol busime stu
miami prie jų dėtis; pa
tiems reikia pradėti veikti. 
Turime pasimokyti nors iš 
šitų faktų: po ilgų derybų, 
bet salė vis dėlto buvo duo
ta, nors nemokėjome savo 
keliu nei vieta, nei laiku, 
kaip reikiant, pasinaudoti. 
Jei butų buvus kam orga
nizuoti paskaitas, ir-gi bu
tų vietos atsiradę, be abejo. 
Paprašius ekspertizon pri
imti gerą žinovą, jei ir lie
tuvį, komitetas ir-gi sutik
tų priimti. Toliau matėm 
ir-gi, lietuvių spaudai pa
žymėjus, kad senesnese pa
rodose moterių dirbiniai 
netinkamoje jiems vietoje 
būdavo sumetami, šiais me
tais buvo jiems pavesta 
daug geresnė vieta.

Tikimės, kad busimoje 
parodoje ii’ trečios klesos 
bufetas nebeatsidurs greta 
kiaulininkų, nes vis dėlto 
nelabai tinka žmones ir

priimti šias dovanas — de
juojantieji kiek nusiminė 
ir nurimo. Mano nuomone, 
jei norimo .šią ir kiekvieną 
kitą parodą padaryti lie
tuviškesnė, turime pasis
tengti patraukti daugiau 
valstiečių jose dalyvauti. 
Rūpintis tuomi privalo už 
vis musų lietuvių ūkio or
ganizacijos. Bet pasiklaus- 
kime čia savęs, kiek mes 
Kauno gūb. tų ūkių orga-. 
nizacijų savo rankose tu
rime. Be kelių, beveik 
pirštais suskaitomų atskirų 
ūkio ratelių, juk nieko mu
sų toje dirvoje nenuveikta. 
Jei, nežiūrint į organizaci
jos stoką, sodiečių minios 
traukia vis dėlto žiūrėti pa
rodos ir tai ne vien tik vy
rai, bet ir didžiau konser- 
vativas gaivalas: moterįs, 
tai matyti, kad žmonėms 
ištikrųjų rupi ūkio nau
jienos ir kad tarpe dabar
tinių parodos rengėjų bu
vo žmonių, kurie stengėsi 
ir mokėjo parodon patrauk
ti valstiečių. Kai kuriuos 
tokių rengėjų galiu net iš
vardyti: gerb. St. Montvi
las parūpino traškuniečiams 
papiginta kaina bilietų pa
rodon, kuo pasinaudojo 
virš 70 žmonių. Jo iniciati- 
va irgi valstietė Katrina 
Jonely tė buvo pakviesta 
ekspertizoje dalyvauti. Gro- 
vienė Przezdzieckienė at
siuntė Obelių mokyklos mo
kines parodos žiūrėti. Be to 
nors ne visi taisykliškai, 
bet lietuvių kalba parašų 
parodoje ir-gi netruko.

Iš dvarininkų ir lenkų 
sunku reikalauti, kad jiems 
rūpėtų parodai suteikti lie
tuvišką spalvą. Tai juk lie
tuvių priedermė ir teisė. 
Pažiūrėkime dabar, kaip 
lietuvių ta priedermė ir tei
sė buvo pildoma šiame at
vejyje? O gi po ilgų derybų, 
"auta salė iki 7 valandos 
(nuo 8-tos salė buvo lenkų 
teatrui atiduota) ir sureng
tas koncertas. Tam koncer
tui tyčia sudarytas choras 
toje salėje dainavo, o vė
liau jau ugniagesių salėje
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kiaules po vieną pastoge dė
ti. .

[Turimu ,fiE2 neužmiršti 
visuomet savo, reikalavi
mus laiku ir aiškiai pabrėž-
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BAIGĖ MOKSLĄ.
Vilniuje Prozorovienės 

gimnazijos 8-tos klasės ma
temat. ir gamtos skyrių bai
gė Mėginaitė Bronė.

Kaune. Vyrų gimnaziją: 
Kirlis Petras, Petraitis An
tanas, Leonas Vitas, Bizaus
kas Kazys.

Moterių Marijos gimna
ziją: Kerpauskaitė Ona; 
Marijos gimnazijos peda
gogijos klasę Naujalytė 
Jadvyga.

Losickaitės gimnaziją: 
Gustaitytė Antanina ir Bal- 
trimaitė Bronė.

Komercijos mokyklą Sri- 
mavičius.

Marijampolėje Vyrų gim
naziją: 1) Avižienis Kon
stantinas, 2) Budrevičius 
Povilas, 3) Dulskis Romu
aldas, 4) Narjauskas Ma
tas, 5) Natkevičius Vladas, 
6) Petruškevičius Jonas, 7, 
Petruškeričius, Kazys, 8, 
Šalčius Petras, 9) Šečkus 
Adomas.

— Palangos progimnazi
joje nuo šių metų rudens, 
kaip praneša “Liet. Žinios”, 
busianti atidaryta penktoji 
klasė. Kasmet atidarysią 
po vieną klasę.

Veiveriai, Suv. gub. Šie
met Veiverių mokytojų se
minariją baigė 25 auklėti
niai: M. Bagdonas, J. Bur- 
kauckas, J. Bucevičius, J. 
Vaitkevičius,+ A., Virkietis, 
V. Giedryį P*. 1jumčius, M. 
Židanavičius, J. Zdunaitis, 
A/Ilgūnas, J. Kartanas, Č. 
gardelis, S. Konončukas, 
J. Liungas, V. Matukonis, 
L. Novikovas, V. Puodžiū
nas, J. Pupkis, K. Rama- 
nauckas, J. Semeniukas, G. 
Serapinas, M. Cipinas, J. 
Jankauckas, J. Eidukas.

Keturiolika iš jų baigė 
pasižymėdami. Tautybės 
žiūrint, iš baigusiųjų 17 y- 
ra lietuvių, 5 gudai, 2 len
ku ir 1 vokietys.

Jonatanas.

PABERŽĖ, KREKENA-
VOS VALSČ.

Šiomis dienomis laikraš
čiuose pasklido žinutė, kad 
dvarininkė > Tikiejevienė 
Paberžės 2-kl. mokyklai pa
aukojusi 5000 rub.

Gerai žinodamas dalyką, 
plačiau pranešu apie tai vi
suomenei.

Paberžė — tai buvęs di
delis dvaras, gulėjusis pa
čiame trikampyje, Panevė
žio, Kauno ir Šiaulių apskri
čių tarpe. Prie pat dvaro 
stovi nedidelė medinė Pa
beržės bažnytėlė. Dvaras 
buvo našlės Tįkiejevienės. 
Pereitą vasarą Tikiejevienė 
visą dvarą , pardavė vietos 
valstiečiams. Dvaro ramus, 
apie dvi dešimtini sodo ir 
5000 rub. pinigais pavedė 
švietimo ministerijai, kad i- 
steigtų Paberžėje 2-kl. jos 
vardo mokyklą su amatų 
skyrium. Ministerija sutiko. 
Ir šiemet lūJuo'. rugsėjo 1 d. 
prasidės mokslas. Tokiuo 
budu Tįkiejevienės duosnu- 
mu ir šis užkampis ingys 
švietimo židinį, ir vietos 
žmonės amžinai bus jai dė
kingi.

Paklausta, kuo vaduoda- 
mosi jinai, būdama rusė, 
taip pasielgė, atsakė: “Ži
note, kuo buvo dvaras bau
džiavos laikaiį ir ką aš no- 
riu dabar i jo padarytį.

naujosios gadynės aušrai 
švintant. Bus tai kad ir 
mažas, bet vis tik šioks toks 
atlyginimas vaikams už jų 
senuoblių vargus, a vėl — 
juk aš Kauno gub. dvari
ninkė. Šita vieta ligus me
tus davė man gerą pelną. 
Kokia iš manęs butų pilie
tė, jei aš kad ir mažą kris
lelį neatsimokėčiau už tai 
vietos darbo žmonėms. Ne
turiu doriškos teisės kitaip 
pasielgti. Pagalios, baigda
ma savo amžiaus dienas, 
norėčiau tarti su dainium: 
“Feci, quod potui, faciant 
meliora potentes”.

Musų valsčiuje yra dar 
vienas rusas dvarininkas 
Jankauskas, kurio taip-pat 
rūpesčiu ir iš dalies lėšomis 
steigiama pas mus moky
kla.

K. G.

VILNIUS.
VU-sis visuotinis “Lietu

vių mokslo Draugijos” susi
rinkimas prasidėjo birželio 
10 d. Atvyko daug D-jos 
narių iš Lietuvos ir iš į- 
vairių kitų kraštų, iš Rusi
jos ir iš užsienių, tarp ku
rių Maskvos universiteto 
prof. Sokolovas, iš Prūsų 
Lietuvos “Birutės” redak
torius ir leidėjas Vanagai
tis, iš Amerikos kun. J. Ži- 
linskis. Pirmame posiedyj 
susirinkimas išklausė.' D-jos 
valdybos ir įvairių sekcijų 
atskaitas ir svarstė D-jos 
veikimą ir reikalus, kurių 
smulkesnį aprašymą duosi
me kitame “Vilties” nu
meryje.

Vakarą “Inteligentų klu
bo” salėje buvo koncertas, 
kuriame dalyvavo impera
torinio Marijos teatro ar
tistas, žinomas lietuvis dai
nininkas Kip. Petrauskas, 
kurs padainavo kelias lie
tuvių daineles ir padarė į 
klausytojus tokį įspūdį, 
kad ratavimams ir pasi
tenkinimo šauksmams ne
buvo galo.

Be to koncerte dalyvavo 
Maskvos konservatorijos 
mokinė Skalskaitė, Pala- 
vinskaitė — abi dainininki, 
fortepianu skambino Vein- 
brenytė, smuiku grojo Gra- 
fmauas; buvo melodeklama
cijos ir dalyvavo Vilniaus 
lietuvių choras, Adomavi
čiaus vedamas.

Koncertas buvo tikrai 
geras, ir NE-Io D-jos nariams 
ir kitiems svečiams buvo 
kuo pasigrožėti ir atsigau
ti po dienos svarstymų.

ARKIVYSKUPO KONSE
KRACIJA.

Birželio 10 d. šv. Kateri
uos bažnyčioje Peterburge 
buvo atliktas Varšavos ar
kivyskupo kun. Aleksan
dro Kokovskio konsekraci
jos apeigos. Į bažnyčią ga
lima buvo ineiti tik su bi- 
letais. Į arkivyskupo kon
sekraciją buvo atvykę iš 
Varšavos diecezijos įvairių 
luomų atstovai: dvasininkų, 
aristokratų ir bajorų, mies
telėnų ir valstiečių. Apei
gos prasidėjo 10 vai. ryto. 
Susirinko daug vietos ir 
provincijos dvasininkų, bu
vo Durnos ir Valstybės Ta
rybos atstovu, o taip-pat ir 
įvairių 'delegacijų. Iškilmė
se dalyvavo ir vyriausybės 
atstovai: būtent tikybų de
partamento 
Mienkinas.

Naujam 
dabar 53 metai, gimęs Len
kijoje, Dvasinės Akademi
jos rektorium buvo 3 me
tus. Iš Peterburgo arkiv. 
Kokovskis išvažiuojąs kitą 
savaitę, J

direktorius

arkivyskupui

Musą bernaičiams ir mergaitėms.

TAI DIEVO SUTVĖRI
MĖLIS.^

Rugsėjo mėnesio pradžio
je buvo gana vėsus oras, 
dangus apsidengęs storais, 
greitai bėgančiais, debesiais, 
dienomis ir naktimis pa- 
lydavo lietus — šlapia, ne
malonus purvynas.

Kartą vakare parginė Pe
trelis namo gyvulius. Pasi
tiko ji Taksiukas ir Mar
giukas sukdamii uodegas, 
kuriems Petrelis padalino 
pb gabalėlį likusios duone
lės ir ėjo sodo linkon: be
eidamas jis pastebėjo kas- 
žin kieno ant tvoros tupin
čią katelę, pašaukė šunis 
ir užpjudė ją. Margis buvo 
jau sugriebęs tąsyti katelę, 
kaip pribėgo vyresnysis 
Petrelio brolis, Juozas, ir 
atgynė nelaimingąją saky
damas:

— Petreli, argi taip daro 
dorus piemenėliai, argi 
jie žudo nekaltus žvėrelius 
ir džiaugiasi iš jų nelaimės; 
atmink, jog katė tai taipo
gi Dievo sutvėrimėlis, pa
leistas gaudyti pelių ir žiur
kių, kurios daug padaro 
žmonėms nuostolių; o tu, 
kaip koksai piktadaris, no
ri atimti jai gyvybę.

Petrelis stovėjo galvą nu
lenkęs ir ką tai galvojo.

Po vakarienės Petrelis 
užkopo ant krosnies ir at
sigulė. Stovi jam akyse toj 
pati katelė, palei tą pačią 
tvorą, visa purvina, ap
draskyta, kniaukia, tarsi 
meldžianti kokios norint 
pagelbos. Taip Petreliui 
suspaudė širdį jo pasielgi
mas, jog jis tuojau atsiklau
pė, sukalbėjo poterėlius, 
perprašydamas Dievą už 
savo kaltybę ir prisižadė
jo nekados nei kankinti, 
nei pjudyti niekam pikto 
nedarančių žvėrelių.

J., Rauckis.

NUOSAVI NAMAI.

—■ Manoji mainyte, — 
tarė Petrutis, — vai kaip 
aš norėčia turėti nuosavius 
namus!

Mama nusijuokė,' nes 
Petrutis neturėjo nė gerų 
čebatų, o kas jau kalbėti 
apie nuosavius namus! Pa
judino vaikutį už galvelės 
ir tarė:

— Mano vaikeli, kur 
mums šiandie manyti apie 
nuosavius namus — gera 
butų, kad bent ištektų pi
nigų pasisamdyti nors vie
ną kambarėlį.

— Mamytė manęs nesu
prantate, — atsakė Petru
tis, — aš nenoriu didelių 
namų, aš tik norėčia kokios 
kamaraitės, arba kokio kam
pelio, kuris visai butų ma
no, kad vienas galėčia ja
me šeimininkauti. Štai pa
vyzdžiui čia po stalu arba 
ten palei sieną butų man 
labai gera! Gaila, tik, kad 
stovi skrynia su daiktais, o 
jos išmesti negalima.

— Negalima, negalima,— 
tarė mamytė, — taigi ne- 
manykie apie nuosavius na
mus, ar gi tau maža vietos 
šitame kambaryje? Tiesa, 
truputį ankštoka, bet ačiū 
Dievuliui ir už tai.

Bet Petrutis turėjo gal
voje kitą ką. Išėjo kieman 
ir ėmė žvalgyties po kam
pus ieškodama sau buto. 
Tečiaus niekur neranda jis 
sau tinkamd kampelio. Pa- 
galiąus mato pi^e sienos 

priglaustą didelę balėją. 
Juk tai geras butas! Nors 
balėja yra namų šeiminin
kės, bet Petrutis juk jai 
nieko nepadarys, todėl ga
li čia įsitaisyti sau butą.

Ilgai negalvodamas, Pe
trutis inėjo naujau butan. 
Norėjo pirmučiausia paka
binti čia porą paveikslėlių 
kuriuos buvo gavęs dovanų 
iš vieno turtingesnio savo 
draugo, bet neišdrįso to pa
daryti, kad kartais halėj ai 
nepakenkus. Tečiau Petru
tis griebėsi už kito darbo: 
tuojau nušlavė šalę halėjos 
buvusias sąšlavas, padarė į 
balėją takelį, kurį gražiai 
išbarstė smiltimis ir kraš
tus iškaišė šakutėmis.

Atsisėdo Petrutis nauja
me bute ir džiaugiasi. Bet 
štai pašaukė Petručio ma
ma ir davė jam riekutę 
duonos. Vai kaip smagu 
Petručiui valgyti duoną 
nuosavame bute!

Jam bevalgant duoną, 
štai kitame kiemo gale su
klykė vaikai. Petrutis, pa
likęs duoną, pasiskubino 
tenai. Vaikai pešėsi už ko- 
kį-tai geltoną menkniekį. 
Vienas nuo kito lupo rėk
dami: “atiduoki man auk
sinį pinigą, aš pirmas jį 
pamačiau”. Eidama tarnai
tė paaiškino vaikams, kad 
tai nėra auksinis pinigas, 
bet paprasta geltonoji sa
gutė, tik be skylutės. Tuo
met vaikai aprimo, o Petru
tis sugrįžo savo butan. Bet 
varge tu mano! Štai atėjęs 
Rudukas jau baigia grauž
ti duoną. Petrutis sugriebė 
šluotą ir užsimojo nubaus
ti Ruduką, bet urnai apleido 
rankas: “juk Rudukas a- 
tėjo svečiuosna, tai negrą-, 
žu svečio mušti”. Gerokai 
Rudukai'pasisvečiavus, Pe
trutis nuėjo pas mamy
tę papasakoti apie gyveni
mą nuosavame bute ir apie 
pirmutinį svečią.

A. K.

ŠYKŠTUOLIS.

Vienas šykštuolis išpar 
davė visus savo daiktus, o 
gautus pinigus užkasė į že
mę ir kasdiena ėjo jais pa
sidžiaugti. Vagis, pamatęs 
ką šykštuolis daro, suprato 
kame dalykas, iškasė tą 
auksą ir nusinešė. Atėjo pa
skui šykštuolis, žiuri, kad 
aukso esą, pradėjo verkti 
ir rauti nuo galvos plaukus. 
Pamatęs tai pažįstamas sa
ko:

— Kam tau taip daryt? 
Paimk, vietoj- aukso, akme
nį, užkask jį ir manyk, kad 
tai auksas, skirtumo tau 
jokio nebus: vistiek tu tuo 
auksu nesinaudojai, kada 
jis pas tave buvo.

A. Bandzevičius.
“Š.”

Auka.
Mažas, aštuonerių metų 

vaikiukas išeina iš namų 
verkdamas. Jį sukliko kai
mynė.

— Ko tu taip staugi?
— Ba gausiu mušti, kada 

pareis tėvas.
— O ką gi blogo pada

rei?
— Garnys išnaujo mums 

atvilko vaiką ir tai jau net 
šeštą.

— Tai džiaugkis ir neturi 
ko bijoties!

— Aha, beabejonės mane 
apmuš! Aš visuomet esu 
kaltas, jei kas pas mus na
mie atsitinką.
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Skuri| ingabenimas.
Washington. Nieko dau

giau apart kavos neingabe- 
nama, kaip skurų. Praei
tais metais jų ingabenta už 
$120.000.000. 1903 m. teiu- 
gabenta už 58.000.000. I- 
mant aut svarų, praeitais 
metais iiigabenta 600.000. 
000 svarų, dešimts metų at
idai 319.000.000 svarų.

Paskendo sutirpusiame 
stikle.

Olney, Ill. Olney Bottle 
kompanijos dirbtuvėj spro
go katilas, kuriame buvo su
tirpęs stiklas. Jame buvo 
130 tonų stiklo. Pasitaikė, 
kad sutirpusi masa apibė
go vieną darbininką. To 
vargšo kūnas visai sutirpo, 
pasileido, nepalikdamas jo
kiu šmoteliu. Kitas darbi
ninkas buvo apsvilęs ir ligo
ninėj mirė. Du darbininku 
buvo nepavojingai apsvilę.

Nuskendo.
Buffalo, N. Y. Penki jau

ni vaikinai iš žymių šeimy
nų Niagara Falls ir La Sal
le, N. Y. paskendo ežere E- 
rie. Jie irklinėjosi laiveliuo
se ežere, pakilo vėjas, ap
vertė jų laivelius ir taip nu
skendo. Išviso buvo išvažia
vę 10 penkeriuose laivuose. 
Kitiems pasisekė išsigelbė
ti. Vaikinai buvo nuo 17 iki 
22 metų amžiaus.

Evansville, Ind. Žmogus 
50 metų senas iškrito iš val
ties ir nuskendo.

New York. Besimaudant 
auskendo 24 asmenis.

Suvienytų Valstijų kapita
las Kanadoj.

Detroit. Kanados valdžia 
pavedė The United States 
Steel korporacijai vesti mo
nopoliją plieno Kanadoj. 
Mieste Ojibway bus pasta
tyta dirbtuvė už $20.000. 
000.

Tyrinės mėsos sandėlius.
Washington. Nuspręsta 

peržiūrėti visas šioj šalyj 
esančius mėsos sandėlius. 
Tai atliks žymus autorite
tai. Peržiūrima bus dėlto, 
kad nekurie sandėliai bu
vo kritikuojami. W. T. 
Sedgwick, bakteriologijos 
ir sanitarinės inžinierystės 
profesorius prie Massachu
setts Technologijos insititu- 
to tyrinės sandėlius miestų 
Boston, Worcester ir 
Brightwood, Mass, ir New 
Haven, Conn. V. A. Moore, 
patologijos profesorius prie 
Cornell universiteto, eis į 
Philadelphia, New York, 
Buffalo ir Pittsburg. J. A. 
Connaway, prof. Missouri 
agrikultūros kolegijos ap
žiūrės pakaunes miestij St. 
Louis, Kansas City, St. Jo
seph, Mo. ir Chicago, Ill. 
Pakaunių savininkai nesi- 
bugšta apžiūrėjimų. Pas 
juos esą viskas gerai. Pa
matysime.

Vienui-vienas stato gele- 
! , žinkelį.

Dodge City, Kans. Dar 
1908 m. ties miesteliu Jet
more vienas senas vokietis 
atėjo prie ūkininko ir pap
rašė parduoti jam rėžį že
mės per jo ūkį. Nesą jis no
rįs statyti geležinkelį. Ūki
ninkas pardavė. Tuo ėmėsi 
prie darbo. Bet viską daro 
pats vienas. Ant to rėžio jis 
knisasi ir po šiai dienai.
Penki metai atgal žmonės mų.

sakė, kad jis mesiąs savo 
užmanymą. Bet taip neatsi
tiko. Dirba žiemą, vasarą, 
kuomet tik oras daleidžia. 
Su špatu ir pora mulų jis
nuolat prie darbo. Į metus 
jis nulygina žemės diržą 
mylios ilgą. Iškur jis gau
na pragyvenimui, niekas ne
žino. Taip-gi nežinia iškur 
jis tikisi gauti špalas ir bė
gius. Jis labai daug kalba 
apie save, bet nieko tikro 
nepasako. Niekas nežino, ar 
jis yra koks svajotojas, ar 
tikrą tam pamatą turi, ar 
tiesiog kokios nors rūšies 
don Kichotas.

Tyrinės “lobby”.

Washington. “Lobby” im
ta vadinti pastangas, daro
mas partijos arba kompani
jos įvesti kokį įstatymą ar
ba pasipriešinti kokiam į- 
statymui. Tas pastangas 
galima daryti teisotai arba 
neteisotai. Pavyzdin, Illi
nois valstijos moteris, no
rėdamos ingyti balsavimo 
teises, siuntė savo delega
tes į Springfield, kurios ir 
darė pastangas, kad butij 
joms ta teisė pripažinta. 
Tai jų buvo teisotas būdas 
darymo intekmės į įstatym- 
davėjus. Bet kompanijų de
legatai Washingtone ir į- 
vairiose valstijinėse sosti
nėse turėjo savo delegatus, 
kurie neteisotai darė intek- 
mę į atstovus, papirkinėjo 
juos ir taip sulaukdavo sau 
pageidaujamų įstatymų. 
Tai buvo “nematoma val-
džia”. Dabar tai valdžiai 
bus numauta kaukė. Atsto
vų butas vienu balsu nubal
savo, kad ištirti “lobby”. 
Vienas “lobbyjistas” prisi
pažino sunaudojęs savo tik
slui $10.000.

Duos pavyzdį.

Missouri valstijos guber
natorius Major užmanė 
naują būdą paakstyti žmo
nes užlaikyti gerus kelius. 
Gubernatorius pataria ap
skričių teismo namams pri
siruošti priimti liuosano- 
rius darbininkus. Sekant; 
mėnesį jis atidėsiąs dvi die
ni pataisymui kelių ir tai 
atsiliks visoj valstijoj. Jis 
pats imsiąs pikį ir špatą 
ir prigelbėsiąs taisyti ke
lius Cole apskrity j. Kvie- 
siąs jį sekti kitus žmones 
ir tikisi, kad ne mažiau 500. 
000 liuosanorių seks jo pa
vyzdį. Ištikro tai geras re
formatorius; tai galima ti
kėti daug kas seks. Tai ge
ras gydytojas, nes jis ima 
pats savo gyduolę. Jis nesa
ko, kaip nekurie vadovai 
kad sako: “Nežiūrėk ką 
mes darome, bet žiūrėk, ką 
mes sakome”.

Moterių nerangumas.

Brooklyn, N. Y. Tyrinėji
mai parodė, kad 30.000 ta
me mieste vaikų ateina į 
mokyklą be pusryčių. Ir nė
ra vien del neturto, bet pa
sirodo, kad tai yra del ne
rangumo. Motinos inbruka 
vaikams po keliatą centų, 
už kuriuos jie perkasi šio- 
to sau. Tai bjaurus motimj 
apsileidimas. Alkanas vai
kas nesimokina gerai, jis 
greitai susierzina, daug keb
lumų pridaro mokytojui. 
Toks motinos elgimosi blo
gai doriškai atsiliepia į 
vaiką. Jis atpranta nuo na-

Miškų gaisrai.
Mount Tamalpais, Cal. 

Siautė baisus miško gais
rai. Gesinta ugnis per ketu
rias dienas ir tris naktis. 
Pasisekė užgesinti. Daug 
rąstų žuvo. Apsieita be 
žmogiškų aukų.

Priešais Maryland viešbu
tį būriai, govedos nuolat 
staugia. Dažnai susiremia- 
ma su policija. Straikinin- 
kai paprašė gubernatoriaus 
miliciją, apginti' juos nuo 
policijos. ‘ 1

Žiogai užpuolė.
Kansas valstiją užpuolė 

žiogai. Ypač vakarinę val
stijos dalį terioja tie vaba
lai. Gyventojai atsišaukė 
pagelbos prašydami guber
natoriaus. Neretai toki bė
da apima Kansas. Ypač 
1873 m. buvo didis žiogų 
užpuolimas. Tuomet guber
natoriaus buvo paliepta, 
kad kiekvienas sveikas žmo
gus valstijoj stotų kovon 
prieš teriotojus. Vyrai ir 
moterįs nuo 12 iki 60 metų 
amžiaus naikino kenksmin
gus vabalus. Taigi ir dabar 
laukiama tokio paliepimo.

Vos nežuvo.
San Diego, Cal. Kapito

nas F. Hennessy vos nekri
to jurėn su savo orlaiviu- 
Kapitonas buvo iškilęs 800 
pėdų augštąi ir buvo pasi- 
nešinęs jūrės pusėn. Neti
kėtai pūstelėjo vėjas, jo ma
šina kriptelėjo ir kapitonas 
buvo išmestas iš savo sėdy
nės. Bepuldamas įsipainio
jo į vielas ir jo mašina ėmė 
tuoj leistis žemyn. Jau veik 
600 pėdų buvo nusileidus, 
kuomet kapitonui pasisekė 
išpainioti kojas. Kapitonas 
sėdo savo vieton ii’ sugebė
jo suvaldyti mašiną. Tai-gi 
mašina jo buvo 200 pėdų 
nuo vandens.

Gubernatorius sunegalėjo.
Springfield, Ill. Sunegalė

jo truputį gubernatorius. 
Gavo vidurių negalę. Jo 
sveikatos stovis nėra pavo
jingas, bet negali eiti savo 
ofisan.

Išgąsdino prezidentą.
Norfolk, Va. Pravažiuo

jant prezidento jachtai 
Mayflower suužė bomba ir 
nukrito vandenin apie 300 
pėdų nuo jachtos. Jos uži
mąs buvo didis ir sukėlė su
mišimą ant jachtos. Buvo 
šauta iš kanuolės nuo, taip 
vadinamo, Indian Head, kur 
kas savaitė daugybės ka- 
nuolių esti bandomas. Pre
zidentas pasakė, kad tam 
dalykui esanti nepatogi vie
ta ir pavojinga laivams. Pa
tarė paieškoti kitą bandy
mams vietą, ne taip pavojin
gą-

Del tėvo užrašo nusižudo.
Joliet, III. Vienas tėvas 

užrašė savo sunui $50, o jo 
pačiai $950. Tuomi, matyt, 
buvo labai neužganėdintas, 
kad nusprendė nusižudyti, 
ką ir išpildė.

Paveldėjo $50.000. Pirmu 
dalyku apsivesiąs.

Detroit. Jaunas darbinin
kas, dirbęs prie kasimo van
dens nuovados, gavo žinią, 
kad Vokietijoj jo dėdė mirė 
ir paliko jam $50.000. Lai
mingasis buvo prie darbo ir 
špatu švaistė žemes, kuomet 
linksma žinia atėjo. Nu- 
džiugimas buvo didis. Bet 
nemetė tuoj lopetos. Baigė 
dienos darbą. Pirmas daly
kas, ką darysiąs, gavęs pi
nigus, tai apsivesiąs. Chica- 
goj turįs savo mylimą.

Straikininkai prašo milici
jos pagelbon.

St. Louis. Straikuoja tar
nai prie stalu, virėjai ir ki
ti viešbučių darbininkai, ^vieton turės atsidurti.

Javų užderėjimas.
Washington. Pradžioj lie

pos mėnesio valdžios buvo 
surinktos žinios iš įvairių 
valstijų apie javų stovį. Tas 
pat buvo padaryta pradžioj 
gegužio mėnesio. Tuomet ja
vai nuostabiai gražiai išro
dė ir buvo tikėtasi gražiau
sio užderėjimo. Bet tai 
smarkus lietus, tai karštis 
įvairiose valstijose suvargi
no javus. Todėl liepos mėne
syj išleistasis valdžios pra-- 
nešimas apie javų stovį ne
labai yra džiuginantis.

Sulyginant su užderėjimų 
kitų metų, šiuometinis už
derėjimas yra pusėtinas. 
Jei-gi oras bus geras, tai 
dar gali nekurie javai vi
sai pasitaisyti. Aplamai i- 
mant, svarbiausiųjų javų 
tikimasi busią 4.929.000.000. 
000 bušelių. Praeitais me
tais prikulta 5.561.000.000 
bušelių. Ypač avižų užderė
jimas busiąs šiemet menkes
nis, negu pernai. Laukiama 
1.031.000.000 bušelių, per
nai prikulta 1.418.000.000 
bušeliij avižų. Kornų šiemet 
busią 154.000.000 bušeliais 
mažiau, negu pernai. Lygiai 
kviečių ir miežių busią ma
žiau.

Tat šiemet visų javų už
derėjimas Suvienytose Val
stijose yra menkesnis, negu 
kaip kad buvo tikimasi. To
dėl nėra ko tikėtis, kad val
gomieji daiktai atpigtų. Jie 
kaip ėjo brangyn, matyt, 
taip ir eis. Miestelėnų skai
čius sparčiai auga, o ūkinin
kų silpnai. Tas ir gimdo 
pragaištį. Žinoma, blogme- 
čio nebus, nes, nors šiemet 
mažiau tebus, javų prikulta 
negu pirmiau, vis-gi nėra 
ant tiek blogai, kad pagim
dyti blogmetį.

Baisus miškų gaisras.
San Francisco, Cal. Išti

ko didis miškų gaisras. Ug
nyj žuvo penki kareiviai. 
Kovoti su miško gaisru buvo 
pasiųsti visi be jokio išėmi
mo kareiviai iš San Fran
cisco. Grasia pavojus daug 
miestelių ir sodybų. Mieste
lyj Mill Valley pasidarė ne
pakenčiamai karšta nuo 
liepsnos, rįjančios puošnius 
miškus aplinkui ant kalnų. 
Debesiai durnų iškilo į pa
danges ir uždengė saulę. 
Tūkstančiai gyventojų, pa
griebę savo geresniuosius

Suv. Valstijų karo laivynas
Suvienytų Valstijų karo 

laivynas technikos atžvilgiu 
nesibijo susilyginti su kitų 
valstybių laivynais, bet kas 
link didumo — truputį ma
žesnis už Vokietijos, kas 
reiškia, jogei iš eilės po An
glijos laivynui užima tre
čią vietą.

Tečiau tasai laipsnis ne
bus ilgai palaikomas, nes 
Suv. Valstijų kongresas 
taupumo atžvilgiu leidžia 
kas metai padirbdinti tik 
po vieną naują karo laivą, 
kad tuo tarpu Rusija, Fran- 
cija, o net ir Japonija, ne
kalbant jau apie Angliją 
ir Vokietiją, dirbdina kas 
metai po 2 — 4 šarvuočius. 
Tatai praėjus penkiems 
metams, Suv. Valstijij karo 
laivynas nežinia kelinton
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Advok. E. Lauterbach ir David Lamar du svarbiu prisipažinusiu “lobbyistu”.

daiktus, dūlino iš pavojaus 
vietų. Kapitonas Chas. P. 
Plunket ant karo garlaivio 
su 600 kareivių plaukė iš
tolo pažvelgti ir ištirti gais
rą. Jis pasakė: “Reikėtų vi
sų žmonių Californijoj už
slopinti tą gaisrą, Tedegi”. 
Buvo tik laikoma, kad ne
išsiplėtotų. Šis miškas buvo 
viešas.

Kiek miškų išdegė.
Washington, D. C. Suro- 

kuota, kiek miškų išdegė 
šięmetai. Nor keliatas gan 
baisuj gaisrų buvo, bet suly
ginamai nedaug. Tik apie 
30,000 akrų. Taigi tikimasi, 
kad šiuometinis nuostolis 
per miškų gaisrus nebus di
delis.

Naujas karo garlaivis.
Washington. Jau padary

tas kontraktas pastatyti 
naują karo laivą. Jo vardas 
bus No. 39. Tuoj bus pradė
ta statyti. Vien pastaty
mas, be apšarvavimo, atsi
eisiąs apie $7.425.000. Bus 
statomas New Yorke. Bu
sią prisilaikyta statant vė
liausių laivų statyme išra
dimų. Bus 600 pėdų ilgas ir 
virš 97 pėdų platus.

Apart to Suv. Valstijų 
jūrių karo žinyba turi vie
ną žymią ydą; kadangi ju
rininkai rekrutuojami ne- 
priverčiamai, tatai laivams 
trūksta jurininkų net ra
nduoju metu, o ištikus ka
rui neturi žmonių atsargo
je.

Pav. Vokietija atsargoje 
skaito 150.000 jurininkų, 
Francija 140.000, Japonija 
120.000 ir kitos šalįs turi jų 
pakaktinai. Tuo tarpu Su
vienytose Valstijose nieko 
tokio panašaus nėra, ištikus 
karui ne laikas jaunikai
čius lavinti jurininkais.

O be to, kaip jau pažy
mėjome augščiau, kongre
so taupumas Suv. Valstijų 
karo laivyną nustums 
penkton vieton, ko griež
tai neužtenka apginimųi 

abiejų pakraščių, ty. Atlan- 
tiko ir Ramaus vandeny
nų.

Apie antpuolamą veiki
mą Europoje Suv. Valsti
jų laivynas nei svajoti ne
gali, nes neturi jūrėse sto
čių ir niekur jokio prisi
glaudimo.

Ant Ramaus vandenyno 
Suv. Valstijos turi stotis: 
ties salomis Hawaii Wake 
ir Guam ties Filipinais — 
bet stoka ganėtino pirkly - 
bos laivyno visuomet ap- 
sunkys karo transportinių 
laivų judėjimą.

Iš senobinių laikų vals
tybės, viešpataujančios ant 
jūrių, buvo turtingiausios, 
kaip tai Franci j a, Atėnai, 
Kartagena ir Egiptas.

Naujesniais laikais jūrių 
pirklyboje pirmenybę lai
ke įvairios valstybės: Ve
necija, Hispanija, Holandi- 
ja ir Francija, bet jos vi
sos paeiliui liko sumuštos 
ii’ nustumtos antron eilėn. 
Tai padarė Anglija, kuri 
šiandie turi daugiau pirk- 
lybinių laivų ir daugiau 
pergabena prekių tarptau
tinėje pirklyboje, negu vi
sos kitos pasaulio viešpa
tystės syknj paimtos.

Nuo nekurio laiko ant o- 
keanų santikiai atsimainė. 
Išaugo nauja ant jūrių ga
lybė — Japonija Azijoje, 
gi Europoje Vokietija.

Vokietijos pirklybinė jū
rių žinyba auga kaip ant 
mielų. Jos ir karo laivynas 
auga neapsakomai sparčiai.

Baigiamas kasti Panamos 
kanalas pakeis jūrių pir- 
klybos linkmę ir labiau pri- 
artįs prie Suv. Valstijų pa
kraščių — tas reiškia, kad 
ir karo laivynų veiklumas 
persineš į tas pačias apy
linkes. Karaibo jūrės ir 
Meksiko intaka turės tokią 
pat reikšmę, kai kad Vo
kiškos ir Viduržeminės jū
rės Europoje.

Ligšiol Suvienytos Val- 
sitjos šeimininkavo Centra- 
lėj Amerikoj ir dar nūn 
myli girties sulyg Monroe 
doktrinos, kad “Amerika 
— amerikiečiams”. Žino- 
max iš to pasigyrimo Eu^o-

pa juokiasi, juo labiau, kad 
Suv. Valstijos negales tos 
doktrinos apginti, neturė
damos pakaktino karo lai
vyno, kurio išsivystymą 
sulaiko pats kongresas.

Nūdien Suvienytos Val
stijos siunčia kariuomenę į 
San Domingo, Nicaragua, 
arba Kubą, tarsi, slopinti 
kur Pennsylvanijoje darbi
ninkų straiko; taippat ma
no praryti turtingą šalį 
Meksiką, tečiau labai abe
jojama bau tas pavyks joms 
atsiekti.

Šiais laikais Suv. Valsti
jos už Panamos kanalą jau 
susipykusios su Anglija, 
paskui seks nesutikimai su 
Vokietija ir Japonija, nes 
tos valstybės turi plačias 
pirklybas su Centrale A- 
merika. Gi susikivirčijus 
nežinia kas gali atsitikti.

žodžiu sakant, Suvieny
tų Valstijų reikšmė metai 
į metus puola vis labiau že
myn, netenka savo senobi
nių privilegijų ir trumpu 
laiku, jei norės prilygti 
Europos didžiulėms valsty
bėms, turės lygiai ginkluo
tes, kai kad ir anos, jei tik 
laiku pastebės ant savo ša
lies kabantį pavojų.

Niekdaris. Kievo krasos 
valdininkas Zabolotnyj, ve
dęs, įsimylėjo į smuklinin
ko Gulcela jauną dukterį, 
prisipiršdamas, jogei jisai 
nėra vedęs. Kuomet tasai 
suviliojimas išėjo aikštėn, 
Zabolotnyj merginą išsivedė 
parkan ir, tenai aną nušo
vęs, pats nusižudė.

Prieš banditus. Austrijos 
Sedmiogrado provincijoj 
jau ištisi metai kaip burįs 
banditų plėšia gyventojus, 
o tankiai nekuriuos ir žudo. 
Kad išgaudžius tuos visus 
banditus, pasislėpusius miš
kuose, Austrija pasiunčius 
tam tikslui du kariuomenės 
batalijonu, gi iš kitos pu
sės Rumunija pastačius ka
riuomenę, kad neįeidžius 
banditams pasprusti. Ar 
pasiseks tuos banditus su- 
imti2 nežinia.^
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1AKTARO PATARIMAI 
MOTINOMS.

Karštą orą pernešti ku- 
ikiui yra labai sunku. Del 
ugedusio maisto jie labai 
reitai gauna viduriu palei- 
imą. Vidurių paleidimo Įl
os tūkstančius kūdikių nu- 
aro graban Chicagoj kas- 
aet. O tai atsitinka dail
iausiai vasarą. Viduriu 
tesveikatų galimą išvengti 
— didžiu švarumu, užlai
kant kūdikį vėsiai, duodant 
inkamą valgį ir girdant 
ipščiai atvirintu ir paskui 
įtvėdintu vandeniu.

Kaip tik kūdikis gauna 
idurių paleidimą, tai rei-i 
da tuoj nustoti jam davus 
ralgyti ir duoti truputėlį 
•icinos. Vietoj pieno arba 
tito maisto, duoti kūdikiui 
sekančiai padarytą putrą: 
įaimk du valgomu šaukštu 
niežinių miltų ir kvortą 
vandens. Pilk ant miltų 
;iek vandens, kad padary
tum skystą tešlą. Po to, su
dilk likusį kvortoj vandenį 
r tą putrą virink 15 arba 
20 minutų. Ta putra ir rei
dą girdyti susirgusį vidu
piais kūdikį. Bet reikia tė- 
nyti ir nepaimti, taip vadi
namo pearl barley, vietoj 
miežinių miltų; pearl bar
ley reikėtų virinti virš dvie
jų valandų. Jei kūdikis ne- 
pasveiks į 24 valandas, rei
kia šaukties daktaro. Neiš
galint to, galima kreiptis į 
sveikatos ’ departamentą 
(Health Department), kurs
tokiame atsitikime suteikia 
pagelbą veltui.

Šiltose dienose kūdikį rei
kia laikyti lauke visą dieną, 
bet pavėsyj; turi būti ap
saugotas nuo musių* toli 
nuo dulkių ir neturi į jį 
pusti vėjas.

Kūdikis neretai verkia. 
Verkimas tai vienintelis ku- 
likio būdas parodyti, kad 
kas nors jam kenkia, ko 
nors jam trūksta. Nereikia 
manyti, kad kūdikio verks
mas, tai ženklas, kad jis 
alkanas.

Kūdikis verkia —
Dėlto, kad jam lumibos- 

ta ir jis pavargsta įgulėti 
ant vieno šono. Karts nuo 
karto reikia apversti.

Dėlto, kad jis gerti nori. 
Apsčiai jam reikia viry to 
ir paskui atvėdinto vandens.

Dėlto, kad jam peršalta. 
Dėlto, kad nori miego.
Dėlto, kad oras kamba

ryj esti suterštas ir dvokia. 
Jam reikia tyro oro. Bai
sus butų daiktas rūkyti 
kambaryj, kur kūdikis yra.

Dėlto, kad drabužiai per- 
inkšti.

Kūdikiui daug ko gali 
;rukti, daug kas gali kenk- 
i ir vien verkimu jis tepa- 
’odo, kad konors jam truk
dą, kas nors jam kenkia.

JANE ADDAMS, DIDI 
VEIKĖJA.

, Nesenai moterįs tepradė- 
o briauties į profesijas ir 
lalyvauti viešame gyveni
ne šioj šalyj. Tą ėmė dary- 
i nuo praeito šimtmečio, 
’irmiau buvo negirdėtas 
laiktas moterei pelnyti 
au duoną. Vyrui mirus, ar
ta jei moteris liks neište
kėjusi, tai ja rūpindavosi 
irtimiausias giminaitis ar
ta ji pati uždarbiaudavo 
erpdama, siūdama, megz- 
lama. Nebuvo manoma,

kad moterei but galimas 
daiktas uždarbiauti ne na
muose. Bet laikai mainosi.

Šiais laikais seserįs su 
broliais eina mokyklon, už
baigia įvairias profesijas ir 
stoja lygiai su vyrais ko
von už būvį. Žinoma, šis 
žingsnis nebuvo urnai pada
rytas. Lygiai jis nėra atlik
tas del moteries neužsiganė- 
dinirno naminiu gyvenimu. 
Yra tai laiko išauga, laips
nis moteries evoliucijoj. 
Prie to jas akstiną besikei
čiančios vyrų gyvenimo są
lygos. Vyrams prireikė il
gų metų užbaigimui savo 
profesijų. Todėl apsivedi
mo laikas turėjo but atidė
tas. Juk vidutiniškas vyras 
šiais laikais veik negali po
ruotis pirm 33 metų am
žiaus. Taigi vyrai šiais lai
kais pačiuojasi, apskritai 
imant, 10 metų vėliau, negu 
pirmiau.

Tuo tarpu kas buvo mer
gaitėms daryti? Tuoj ir jos 
ėmė eiti mokyklon, lavinosi 
ir mokinosi, kaip duoną pel
nyti. Pramoko įvairių ama
tų ir pasirodė, kad ir mo
teris savistoviai gali gyven
ti ir save aprūpinti. Jos 
pažinties regratis prasipla
tino, reikalavimai gyvenimo 
ir skonio padidėjo, paįvai- 
rėjo. Galėdama sau duoną 
pelnyti, jai nereikia žiūrėti,, 
by tik ištekėti, by tik būti 
aprūpinta.

Dabarties moteris gali 
netekėti už bile vyro. Ište
kant ir jį turi savo žodį. 
Žinoma, tas nemažai su
tvarko vyrus. Moteris su iš
silavinimu ii* skpniu ir ga
lėdama savistoviai gyventi, 
netekės už menkos doros 
vyro. Tai-gi moterių kili
mas gerai atsiliepia ant jų 
pačių ir ant visos draugijos.

Gyvenimo sukuryj ir vie
šame veikime moteris gali 
sugrubėti, prastoti savo ge
ras moteriškas ypatybes. 
Su nekurtomis taip ir atsi
tinka. Bet iš pavyzdžių ma
tome, kad moteris gali išei
ti mokslus, veikti viešame 
gyvenime ir pasilikti grynai 
moteriška.

Jane Addams yra nuro
doma, kaipo viena pavyz
dingiausių naujos gadynės 
moterių, kuri išgalėjo pra
siskinti sau gyvenime ke
lią, nuveikti daug viešam 
labui ir pasilikti grynai 
moteriška. Dar-gi sakoma, 
kad ypač ačių savo moteriš
kumui ji galėjo tiek nuveik
ti.

J. Addams gimė Cedar
ville, Ilk, I860 m. Gavo ge
rą namų išauklėjimą o už- 
baigiusi kolegiją keliavo 
du metu Europoj. Anksti 
pas ją apsireiškė troškimas 
nuveikti ką nors žmonijai, 
daryti šį-tą, kas ją pakel
tų dvasiškai, doriškai. Tos 
minties persekiojama ji ė- 
mė statyti Hull House Chi
cagoj. Keliuose metuose 
Hull House jau susidėjo iš 
keturių namų. Tuose na
muose jau buvo kningynas, 
dailės galerija ir studio, sa
lės įvairiems kliubams, sa
lės gimnastikai ir niaudy- 
nėlės, muzikos mokykla, sa
lės įvairiems draugijiniai 
susirinkimams, salės vai: 
kams pažaisti ir daug ! •: 
naudingų įrėdnių. Ir tai’ 
viskas buvo įsteigta ačių 
pastangoms vienos mote
ries.

Toliau* ačių šios moteries

ir nekurtų kitų jos draugių 
besidarbavimui buvo įsteig
tas, taip vadinamas, Juve
nile Court. Tai yra teismas 
priaugliams. Ji pasirūpino, 
kad butų išleisti įstatymai, 
reikalaujanti prižiūrėti 
dirbtuves, apsaugoti atei
vius, panaikinti vaikų dar
bą. Taip-gi ji pasirūpino, 
kad butų prižiūrimi stato
mieji darbininkams namai 
ir kad geriau but vedamos 
labdaringos įstaigos.

J. Addams labai daug 
prisidėjo prie Chicagos ap- 
švarinimo. Keliatą metų at
gal ji varėsi ant to, kad 
jai but pavesta prižiūrėti 
atmatų prašalinimą. Ji ga
vo’ tą vietą. Ta išauklėta 
moteriškė, užbaigusi augš- 
tus mokslus, kas rytas kė
lėsi anksti, nežiūrint koks 
ten oras nebūtų sekė veži
mus, tėmijo, kad visos at
matos — pelenai, sąšlavos, 
likučiai valgomųjų daiktų 
— butų tinkamai paimti ir 
priderančiai nuvežti į tam 
tikrą vietą už miesto. Mies
telėnuose ji sukėlė stengi
mosi apšvarinti miestą. Ji, 
sako, išjudinusi, prie švaru
mo pripratinusi skreteną, 
seną Chicago.

Jos eiklumas ir troški
mas gerą daryti negalėjo 
būti nepatėmyti kiltesnių- 
jų asmenų. Ji buvo išrink
ta į mokyklų komitetus. 
Kaipo komitetninkė ji dar
bavosi keliatą metų. Vė
liau ji stojo prezidente or
ganizacijos National Con
ference of Charities and Cor
rections. Toj organizacijoj 
dar nebuvo moteris buvus 
prezidentu. Net konserva- 
tiviškiausias visų Amerikos 
Universitetų, Yale universi
tetas pripažino jos nuopel
nus ir suteikė jai Daileny- 
bių magistro laipsnį.

Tokius tai veikalus atli
ko moteris. Savo veikime 
netik ką neprarado savo mo
teriški! ypatybių, bet dar
gi jos lytis buvo didžiu veik
liu nuveikti augštos vertės 
darbas. Ji yra labai sumani 
ir reikaluose duoda apribo
tą ir tikrą patarimą. Ji mo
kėjo prieiti ir tinkamai pa
šnekėti su žemiausiais juo- 
darankiais darbininkais ir 
su augščiausiais asmenimis.

Kuomet moterims Illinois 
valstijoj liko suteiktos bal
savimo teisės, tuoj Chica
goj imta šnekėti rinkti Jane 
Addams ateinančiuose rin
kimuose į miesto majorus. 
Tuo laiku jos Chicagoj ne
buvo. Tuo laiku ji plaukė 
per Atlantiką, grįšdama iš 
Budapešto, kur atsiliko 
tarptautinis moterių susi
važiavimas. Apie tai ji da- 
sižinojo išlipus ant kranto 
New Yorke. Statyti savo 
kandidatūrą į . majorus ji 
atsisakė. Suįyg jos nuomo
nės, butų moterių didis ne
mandagumas tuoj briautis 
į ofisus. Nesą tuomi galima 
sukelti lyčių nesikentimą. 
Taip-gi moterįs turinčios 
gerai įsidomėti, kad neiš
puola joms nei manyti apie 
sutvėrimą moterių partijos.

Į visokius ofisus reikia 
rinkti tokius asmenis, kurie 
išgalėtų priderančiai vesti 
dalykus. Jane Addams, be 
abejo, Chicagai tiktų į ma
jorus. Kiekvienas, kas tik 
šiek tiek žino apie jos dar
bavimosi, butų davęs savo 
balsą už ją. Ir niekas ne
būtų sakes tai į paprastą 
moteries briovimosi į ofisą. 
Nes ji pilnai tam ofisui at
sako. Bet ji atsisakė kandi
datuoti. Tuomi parodė grau
žų moteries kuklumą. '

Ji**'

TURKIJOS -ARMĖNIJA. 
u - ' * - <

Turkijos atsilikimas nuo 
Europos kultūros, jos nesu
gebėjimas ir . nenorėjimas 
duoti palengvinimu kitoms 
gyvenančioms toje valstybė
je tautoms, ypač krikščio
nims, palengvėlė traukė savo 
šalį pražutin, ligi, pagaliaus, 
privedė prie to, kad ją pir
ma apiplėšė Italija ir da
bar Balkanų valstybėlės 
gangreit visai išvijo iš Eu
ropos. Bet tai dar toli gra
žu ne galas Turkijos nelai
mių. Nespėjo aptilti karas 
su Balkanų pusiausalio val
stybėlėmis, ir vėl bčdos- 
vargai apdraskytoje turkų 
šalyje. Nebėra kietos val
džios, nė ženklo vyriausy
bės drausmės, visur kovoja 
kits su kita partijos, žudo
si jų vadai, kariuomenė 
nebesusiklauso, elgiasi kaip 
kas nori, — žodžiu sakant, 
viešpatauja didžiausia ne
tvarka. Išdykusios minios 
nebestengia suvaldyti nusil
pusi vyriausybe, fanatizuo- 
ti musulmanai užpuldinėja 
krikščionis, ypač kliųva iš 
jų armėnams.

Iš šalies žiūrint tarytum 
lengva butų atsikelti Tur
kijai iš nuopolio: duoti rei
kalingų reformų krikščio
nims, pažadėtų jau prieš 
kelias dešimtis metų, ap
saugoti juos nuo musulma- 
nų užpuldinėjimų, ir pa
mažėle atkustu apkarpyta 
Turkija. Bet' sunku inpra- 
tusiems viešpatauti tur
kams išpildyti prispaustųjų 
krikščionių reikalavimai. 
Viena, nėra vienos stiprios 
partijos, kuri drįstų pada
ryti žygį, antrą, ir tai svar
biausia, turkai nebeturi pa
triotizmo, gyVena j daugiau 
fanatizmu, 'KliY' apakina 
juos ir neduoda pasimoky
ti kad ir iš paskutinio karo, 
kurs buvo įšauktas turkų 
vyriausybės apsileidimo. 
Kelios dešimtis metų praė
jo, o pažadėtųjų reformų 
Makedonijai vis nebuvo ir 
nebuvo.

Ir dabar, rodos, turkui 
patriotui turėtų,būti aišku, 
jogei bus toks galas su Ar
mėnija ir kitomis, ne turkų 
ingy ven tomis šalimis, jei 
ten nesusilauks reformų.

Armėnai, pritrukę kan
trumo, sudarė tam tikrą de
legaciją, kurį dabar važi
nėja po visas Europos vals
tybes, ieškodama pas jas 
užtarymo.

Konstantinopolio patria- 
arkas armėnų susirinkimo 
atstovai, armėnų komitetai. 
Europos ir rusų spauda rū
pinasi atkreipti valstybių 
domą į Turkijos armėnų pa
dėjimą. Minėtoji delegacija 
laukia, kad tik įsikištų tos 
valstybės į jų reikalą.

Armėnų tauta neprašo sa
vo kraštui savaimės ar pla
čius politikos autonomijos; 
ji reikalauja tik, kad butų 
išpildytas 61 Berlyno trak
tato straipsnis, kuriuo paža
dėta jiems reformų, ligšiol 
vis dar neįvykintų.

Armėnai nori palikti 
Turkijos valdiniais, bet pa
geidauja, kad kitos valsty
bės prižiūrėtų tas refor-

Oj i mas. (
Tečiau Konstantinopolis, 

ypač jaunaturiiiai, ir klau
syti nenorį apie valstybių 
kontrolę Turkijai. Jie sako, 
kad jei turkų vyriausybė 
prisiimtų tą kontrolę, tai 
tuo savo neatsargiu žings
niu palaidotų leisgyvę Tur
kiją.

Tan žodin armėnai p* ! 
ko turkams, kad jų lof'-'i 
mentis nepasitenkiną, d

žadėję-žadėję Makedonijai, 
ir ar ką davę? ar įvedę ten 
bent vieną reformą? Tik, 
Europos kontrolė pagelbė
sianti Armėnijai, be jos 
nieko doro nebusią.

Turkija, senai praminta 
ligonini, vargiai beatsikels 
iš patalo, jei taip ir toliau 
rangysis nesiryždama nie
ko daryti.

Austrijos sumanymai.
Austrijos valdžia sumanius 
rudenį perstatyti parlamen
tui naują projektą apie kas
metinį rekrutų padidinimą 
25 tūkstančiais ir apie pa- 
dirbdinimą trijų didelių 
šarvuočių savo šalies laivy
nui.

Juodukas Francijoje. To
mis dienomis Paryžiun pri
buvęs juodukas kumštinin
kas Jack Johnson, kuris iš 
Chicago pasprudęs Kana- 
don, o iš ten iškeliavo Eu
ropon. Laikraščių reporte
riams jis apreiškęs, kad į 
Suvienytas -Valstijas nesu- 
grįšiąs, kadangi čionai ne
sama del nigerių teisybės, 
jie esą persekiojami. Kaip 
žinoma, Johnson buvo nu
teistas kalėjiman už vilioji
mą baltų moterių nemora
liais siekiais.

Pasiteisinimas.
— Ickau! pardavei man 

tą šunį sakydamas, kad jis 
jokiam žmogui nieko pik
to nepadarysiąs, o čia ve tas 
šungalvis sudraskė man ke
lines.

— Ny, o ar kelinės tai 
žmogus?

Saliune.

A

Skausmai
ir Diegliai

priklauso prie paprasč:ausių 
vidurių suirimų šiame metų 
laike. i

Severos Vaistai
Nuo Viduriavimo

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

yra gyduole sustiprinanti ir 
reguliuojanti vidurius. Pasek
mingos ir vertos užsitikėjimo: 
vidurių paliuosavime, deg- 
liuose ir vidurių skausmuose, 
esant žarnų uždegimo prajo- 
vams. Kaina 25c ir 50c

SEVEROS, 
Gothardo Aliejus

(Severa’s Gothard Oil)

priklauso prie geriausių išlau 
kinių gyduolių nuo reum ai iš
irų skausmų. Patariamas nuo

reumatizmo sti ėnuose, 
skaudėjimų kryžkaulio, 

šonų ir krutinės, nuo snsi- 
daužymo, aptinimų 

ir uždegimų.
Parduodamas dabar dviejų 
didumo: 25 ir 50 centų.

Jeigu reikalaujat vaistą 
— reikalaukit Severus. 
Reikalaukit, kad Jums 
duotų ne kitokius, tik 
Severos. Jeigu jūsų ap- 
tiekorius negali jų pri
statyt, parsitraukit sta
čiai nuo musų

I

>

i

W.F.SeveraCo
CEDAR RAPIDS.. IOWA-

Sergančioms moterims,
Sesute. *— 

Ai 
turi esmių.moterį*; žinau kiek moterių 

iškentėti. Jaigu kęnti nuo baltųjų
Sntdrapanių, nupilei!-

VO skausmus ir 
Antrašas toks.

putnų, 1__ _____
mo arba attrukimo
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir

neregulariškus perio
dus, reumatizmų ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa- 

indėk 2c. marky atsakymui.

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

AR NORI
g 3

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
inagiszku sztuku ir kitokiu 

-nž"3* visokiu dalyku, kuriu tu la- 
Ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
į Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
J na ir aiszku adresą, o asz tuo- 

< jaus ta Katalioga Jr tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZMKAS,
» (MAGIKAS)
3250 Union Are., CHICAGO, ILL.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinūjimas tarp Russi- 

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

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

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permaino* | 
LIEPOJĄ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

ji,

27 Broadway,

A. E. JOHNSON
155 West Kinzle St.,

CO., General
Pass. Agent.
New York.

& CO., 

Chicago. HL

— Eisime namo, ar dar 
išlupsime po vieną stiklą?

— Paj-okuok brusloto 
guzikus.
“ — Eisime — ne! eisime 
— ne! eisime.

— Tatai išpuola namo ei
ti.

— Na, bet aš juk galiu tą Į 
paskutinį guziką nulupti iri 
galėsime dar ilgiau pasi
likti.

F. Balkus
Orucziausias Lieiu vys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karezema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
tu:iu visokiu gerymusu ku
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dyku:

Ar matei kada-nors laikrašti 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUOAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metų »t.BO 

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL 
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
, namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausial.

824 West 35fh Street
Netoli Hatsted Bt.
CHICAGO, ILL.

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pi Uksuos!

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

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

Kaina.......................... -.....................   $1.50

MODERN'.

Kaina......-.-i....—...........7............................ $2.25

-.SELF FILLING
Į • 4 -j - ■< - ,

Kaina.~ .... ~ ..._.„ ..^ ___~.^... $2-15

Siunčiant pinigus adresuokite:

Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL.
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« Iš Lietuviškų Dirvų.
- Pittsburg, Pa.

Liepos 4 d. lietuvių dar
bininkų dr-ja iš Cortney, 
Pa., buvo surengusi laivinę 
ekskursiją. Buvo tai viešas 
lietuvių pasilinksminimas 
ant tyro oro. Tokie surengi
mai yra puikus daiktas. Ži
noma, jei tas pasilinksmi
nimas bus gerai sutvarky
tas ir nebus suterštas svai
ginančiais gėrimais. Dabar 
apie atsibuvusįjį mus pasi
linksminimą. Buvo gan sau
sas. Labai stokavo lietuviš
kumo. Beždžioniavo angliš
kus ir kitus svetimus. Lie
tuviai gal mano — kas sa
vo, tai negera, kas svetima, 
tai gera. Reikia pripažinti, 
kad ne viskas pas mus ge
ra. Bet jei yra kas blogo, 
ar tai mus pasielgimuose, 
ar tai papročiuose, tai tuoj 
meskime. Bet laikykimės 
viso to, kas pas mus gero 
yra. Lietuviški šokiai yra 
švarus, geri, nepapiktinan
ti, todėl neniekinkime jų. 
Ir kitų daiktų nebuvo gerai 
prirengta. Juk but pritikę 
sutaisyti lietuviškų žais
mių, sudaryti kokį nors cho
relį ii’ uždainuoti gražių 
tautinių dainų. To nebuvo. 
Tokie pasilinksminimai ant 
tyro oro yra puikus. Malo
niai ir smagiai galima lai
ką praleisti. Susirinkęs jau
nimas gali draugiškai pasi
kalbėti, pasipasakoti apie 
savo sumanymus, pasidaly
ti mintimis. Per savaitę iš
buvę mieste, pilname dul
kių ir negardaus dvokimo, 
patogu nedėlią, ar bent jos 
dalį praleisti tarp žaliumy- 
nų.

Gal su laiku ir mes lie
tuviai išmoksime tikrai, pi 
nai linksniinties ir naudotis 
proga pasigėrėti gamtos 
gražybėmis.

A. Zdanavičia.

Cleveland, Ohio.
Liepos 4 d. čia kėsintasi 

vieno lietuvio, jauno vaiki
no, pasidaryti sau galą. 
Čia susidarė tikras, tragiš
kas romanas. Vaikinukas 
nebuvo katalikų tikėjimo. 
Dar būdamas Bremene, jis 
susižinojo su viena mergai
te. Susiartino ant tiek, kai 
vienas kitam ant visados 
pasižadėjo. Apsivedant Vo
kietijoj reikalinga metrikai 
ir kiti paliudijimai. O abu 
juodu buvo iš Didžiosios 
Lietuvos. Geras vaikinas iš
pirko savo merginai antros 
klesos laivakortę ir palydė
jo į užjūrį. Pats atvažiavo 
po dviejų mėnesių pas savo 
mylimąją. Bet pasirodė, kad 
tos virdulis jau ataušęs be
sąs. Begėdė atstūmė vaiki
ną ir sau su kitais ėmė val- 
kioties. Minėto j dienoj vai
kinukas po ilgų kalbų su sa
vąja pamatė, kad jos sau 
nepatrauks. Tą dieną po 
pietų, paėmė peilį ir užsi
darė savo miegamajame 
kambaryj. Tą patėmijo šei
mininkė, pravėrė duris, 
klykdama puolė prie vaiki
no ir pagriebė iš jo peilį. 
Norėjo jau policiantą pa
šaukti. Vaikinas aprimo 
bent kiek ir paprašė ne 
šaukti policianto. Kaip lat
viškas pasibaigs, dar neži 
nia. Vaikinas yra Kauno g.

/Raseinių p. Pabėgės nuo 
kariuomenės.

R. Kolibris

Pana, III.
Niekad nematydama žinių 

iš šio miestelio, parašysiu

keliatą žodžių. Čia yra apie 
40 lietuviškų šeimynų ir apie 
6 pavienių asmenų. Liepos 
4 d. šis miestelis kimšte 
prikimštas buvo žmonių. 
Buvo paroda vimas automo
biliais, gražiai gėlėmis api- 
puoštais. Du benu puikiai 
grojo. Mus broliai lietuviai 
iitaip apvaikščiojo tą 
šventę. Jie ūžė ir alsavo 
smuklėse. Ten jie parodo 
visą savo gudrybę ir išmin- 
tį. Ten jie išmano daug. 
Ten jie atranda, kad žmo
gui lavinties nereikia, kad 
nereikia laikraščių, kningų 
skaityti. Surūgę, susmirdę 
nekurie mus tautiečiai.

Gailinga Moterėlė.

Yonkers, N. Y.
(Lietuvis atsižymėjo).

Liepos 4 d. čia atsibuvo 
lenktynės. Mus tautietis 
Vladislavas Urbanavičia 
pamuše tame dalyke visus. 
Plaukė per milžinišką upę 
Hudson, kaudamasis prieš 
dideles bangas. Perplaukė 
visai lengvai. Upės plotis 
yra dvi myli.

Minėtasai tautietis gali 
nušokti į vandenį iš 35 pė
dų augštumos. Taip-gi ge
rai bėgioja. VI. Urbanavi
čia yra gavęs 3 sidabro me
dalius už įvairius atsižymė- 
jimus sporte.

London, Anglija.
Duonos kepyklos bendro

vė “Birutė” vis dar neišsi- 
kasa iš skolų. Nežinia, ar 
tai padaryti jai pasiseks. 
Birželio 15 d. minėta bend
rovė laikė visuotiną savo 
susirinkimą. Laikytas buvo 
kliubo salėj. Žmonių buvo 
prisirinkę pusėtinai. Tik 
reikia patėmyti, kad ne vi
si laiku atėjo. Jau po susi
rinkimo atidarymo, vis dar 
žmonės ateidinėjo. Žinoma, 
tai ne visai gerai. Reikėtų 
prieš susirinkimo atidary
mą visiems būti. Taip daro
si pas augštesnes tautas, 
taip ir mums privalėtų da
ryti. Gerus daiktus nuo ap- 
šviestesniųjų svetimtaučių 
mes turime priiminėti, o sa
vo blogus papročius, nors 
jie butų ir grynai lietuviški, 
turime išsižadėti. Po perei
to susirinkimo protokolo 
perskaitymo buvo išduotos 
atskaitos. Nuo sausio mė
nesio š. m. įplaukti butą 
virš 900 svaru; išlaidu bu- 
vo mažiau, nes pelno turė
jus virš 80 svarų. Nekurie 
pajininkai išvažinėjo. Todėl 
jiems prisiėjo atmokėti. 
Buvo daromos pastangos 
pritraukti daugiau narių. 
Pasisekė pritraukti kelia
tą. Naujieji pajininkai in- 
mokėjo 58 svarus. Po priė
mimo naujų pajininkų buvo 
svarstomi kiti bendrovės 
reikalai. Besibaigiant susi
rinkimui pradėjo ateidinėti 
daugiau žmonių, nes po su
sirinkimo turėjo but šokiai.

Tame pat susirinkime bu
vo nutarta prisidėti prie 
anglų katalikų apvaikščioti 
šv. Petro dieną. Padengti 
iškaščius tam dalykui nu
tarta parinkti bažnyčioj.

Dar apie vienąnuotikį.Ke- 
iiatas savaičių atgal, apie 
Bethnal Green, N. E., keli 
lietuviai kriaučiukai pasi- 
snairakioję griebėsi vienas 
kitam už čiuprynų. Paskui 
teisybės nuėjo ieškoti teis
man. Teismas dviem lietu
viam paliepė nekuriam lai
kui nekalbėti į vienas ki
tą. Peštukų pavardžių ne

minėsiu. Gal tai bus geriau 
jų dvasiškai sveikatai. Mus 
tautiečiai yra ramus, dro
vus žmonės. Bet stebėtina, 
pešties tai jie tur narsos ir 
eiti pas svetimtautį teisėją 
turi drąsos. Tai aišku, kad 
nekurie mūsiškių labiau 
prie blogo palinkę, negu 
prie gero. Juk ką nors iš
gelbėti iš pavojihgo padėji
mo tie vaikinai bijotų, arba 
nueiti su naudingu, svarbiu 
dalyku pas kokį augštą 
valdininką juk drovėtųs. 
Gaila mūsiškiu.

Galijotas.

LIET. RYMO KATALI
KŲ PILNŲJŲ BLAIVI

NINKŲ AMERIKOJE 
SUS-MO III SEIMAS 

atsibus rugpjūčio (August) 
19 ir 20 d., šiemet, Aušros 
Vartų lietuviškoj parapijoj, 
New Yorke.

Sulyg buvusių seimų nu
tarimų, kiekviena kuopa, ar 
didi, ar maža, turi pilną 
teisę siųsti seiman atstovą. 
Didesnės kuopos gali dau
giau negu vieną siųsti atsto
vų, bet visi atstovai priva
lo būti pilni blaivininkai.

Turi teisę ir pavieniai pil
ni blaivininkai seime daly
vauti.

Kurios kuopos negalėtų 
del bile kokių nors priežas
čių pasiųsti seiman atstovą, 
tegu savo įnešimus pasiun
čia raštu centro pirminin
kui, gerb. kun. A. Briško, 
4557 So. Wood st., Chicago, 
Ill.

Tos garbiosios organizaci
jos, L. R. K. P. B. A. S,, pa
gerinimui ir praplatinimui, 
kuopos teiksis savo susirin
kimuose aptarti, apsvarsty
ti seiman įnešimus ir anuos 
induoti saviems atstovams. 
Taippat butų geistina, kad. 
kuopų viršaičiai savo įneši
mus prieš seimą paskelbtų 
bile kuriame laikraštyj.

Seiman dalyvauti kvie
čiama visi, by tik turėtų 
naudingus patarimus pla
tinti pilnai blaivybei. Ypa
tingai seiman su patarimais 
mielai kviečiama musų in
teligentija, kaip tai kunigai, 
daktarai, advokatai ir mok
slus einančioji jaunuomenė. 
Visi turėtų sukrusti ir ben
drai pasitarti, kaip čia tarp 
musų brolių panaikinus al
koholio vartojimą, girtybę 
ir jų tarpan įvedus pilnąją 
blaivybę.

Su augšta pagarba
J. Kovas,

L. R. K. P. B. A. Sj 
centro sekretorius.

17 Congress avė.
Waterbury, Conn.

KATALIKAI BALKANŲ 
VALSTIJOSE.

Balkanų valstijose tevieš
patauja dar senoviški mažai 
išsilavinusių tautų papro
čiai, tikėjimo liuosybės dar 
nelabai pripažįstama. Bent 
trįs slaviškos valstijos Ser
bija, Černogorija ir Bulga
rija norėtų priverstinai už
laikyti tikėjimo ir kalbos 
vienodumą savo valstijose. 
Todėl serbai žudė kaikur 
albanus katalikus, černogo- 
rai vertė albanus katalikus 
užimtuose kraštuose į sta
čiatikių tikėjimą. Taippat 
bulgarai vertė į stačiatikys- 
tę musulmanus. Visi tie ne
žmoniškumai, padaryti ka
rėje su svetimais ramiais 
gyventojais, turėjo tikslą 
suvienodinti tikėjimo.ir kal
bos dalykuose užimtus kraš
tus. Todėl ir tUrkai numa-
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nydarni, kad svetimiems ti
kėjimu ir kalba žmonėms 
nėra vietos atimtuose nuo 
Turkijos kraštuose, pametę 
.visa, savo namus ir žemę, 
bėgo iš užimtų kraštų, ir nė
ra ko belaukti, kad ir karei 
pasibaigus jie begrįžtų į sa
vo senąsias gyvenimo vie
tas. Musulmanams Balkanų 
kraštuose priėjo galas.

Mahometo tikėjimas tu
rės Balkanų pussalyje pra
gaišti drauge su Turkijos 
viešpatavimu. Dabar vieš
pataujančiu tikėjimu Bal
kanų pussalio valstijose pa
lieka stačiatikių tikėjimas. 
Tečiaus iš viso ko galima 
spėti, kad iš laukiamų po 
karės permainų didžiausia 
nauda bus katalikų Bažny
čiai.

Daugiausiai katalikų yra 
Albanijoje, kame yra trįs 
katalikų vyskupai: Skuta- 
rėje, Durazze ir Prizrende. 
Serbai katalikai turi savo 
arcivyskupą Antivarės 
mieste, Černogorijoje, bet 
katalikų serbų Černogorijo
je nedaug tėra. Popežiaus 
atstovai yra Konstantino
polyje, Filipopolyje ir Atė
nuose. Beto dar Balkanų 
kraštuose yra dar katalikų 
unitų, tokių, kurie prideri 
prie katalikų Bažnyčios, te- 
čiau prisilaiko stačiatikių 
bažnyčios apeigų. Daugiau
siai jų yra tarp bulgarų, 
turi jie vyskupus y akly to
jus Adrianopolyje ir Salo
nikuose. Kiti katalikai lo- 
tiniškų apeigų tai daugiau
siai svetimtaučiai.

Ligšiol katalikų tikėjimas 
Balkanų valstijose buvo vos 
pakenčiamas. Tiktai Černo
gorija buvo padariusi sutar
tį su popežium. Serbijoje 
katalikai buvo ligšiol labai 
suvaržyti. Tiktai Bielgrado 
mieste Serbijos valdžia leis
davo katalikų kunigams pil
dyti savo pareigas, o visur 
kitur savo valstijoje tai už
drausta, todėl Serbijos ka
talikai palikdavo be Sakra
mentų ir kitoniškos kunigo 
dvasiškos pagelbos.

Pasibaigus karei, pasida
rys didelės permainos tų 
kraštų valdyme, kurios bus 
naudingos ir katalikams. 
Serbija drauge su atimtais 
iš Turkijos kraštais gaus 
nemažai katalikų, kuriems 
turės pripažinti tikėjimo 
liuosybę. Tiesa, daugelis al
banų katalikų per karę liko
si serbų išžudyta, bet gi vi
sų negi galėjo išžudyti. Rei
kės pripažinti tikėjimo liuo
sybę katalikams netik atim
tuose iš Turkijos kraštuose, 
bet ir visoje Serbijoje. Lig
šiol katalikų globėja tuose 
kraštuose skaitėsi Austrija, 
bet Serbija, žinia, nenorės 
pripažinti Austrijai tos tei
sės, todėl Bielgrade rengia
masi padaryti sutartį su 
popežiumi, kad nusikratyti 
negeistinos Serbijai Austri
jos globos ant savo pavaldi
nių. Taippat turės sutartį 
su popežiumi padaryti ir 
Bulgarija, kuri irgi gauna 
užimtose žemėse nemažai 
katalikų. Katalikų bažny
čia Serbijoje ir Bulgarijoje 
galės geriau plėtbtiės.

Katalikų Bažnyčios paki
limo labiausiai reikia tikė- 
ties Albanijoje. l5ąį>artiniai 
mahometanai-albanai kitą 
kartą buvo katalikais, ir 
tiktai spaudžiami turkų pri
ėmė Mahometo tikėjimą. 
Tečiau tie musulmanai-al- 
banai gyvena geriausiame 
sutikime su albanais katali
kais, ir dabar, pasibaigus 
turkų viešpatavimui, kata
likų tikėjimas tarp albam 
turės kilti, o kildamas turės 

intekmę ir tarp stačiatikių 
serbų. Tai, matyti, numano 
ir patįs stačiatikiai, todėl ir 
katalikiško miesto Skutirės 
neprijungta prie Černogori- 
jos. Dabar černogorai tetu
rėdami keliatą tūkstančių 
albanų katalikų, negal jų 
patraukti prie savo tikėji
mo, tuo didesnė butų pasi
dariusi katalikų galybė Čer
nogorijoje, jei butų prijung
ta toks žymus miestas, kaip 
Skutarė, kame yra katali
kų mokyklos, vienuoliai. 
Černogorija butų pasida
riusi pusiau katalikiška ir 
albaniška valstija, todėl ir 
Rusijos užsienio ministras 
išreiškė nuomonę, kad Čer- 
nogorijai negeistinas daik
tas Skutarės prijungimas.

Taigi laukiama, kad viso
se Balkanų valstijose kata
likų tikėjimas galės geriau 
plėtoties, jo intekmė kilti.

AUSTRIJOS GALYBĖ.

Balkanų karas galutinai 
pakirto Austrijos galybę. 
Austrija nuolat ginklavosi, 
nesigailėdama jokiij išlai
dų, o karui pasibaigus su
silaukė tokių nuostolių, ku
rių aptarti sunku.

Vienas vienintelis Austri
jos pelnas, jei jį pelnu va
dinti galima, tai tas kad ji 
užėmė Dunojaus mažą sa- 
lutę Ada-Kalę, kuri ir šiaip 
jau nuo 1878 m. Austrijai 
priklausė. Šiandieną Austri
ja ketina čia inkurti savo 
karišką stiprovę, nors lig
šiol čia nelaikė nė vienos 
kanuolės.

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

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

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

“ Katalikas ”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adresu; -

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

Tasiąs tariamas Austrijos 
su jos nuostoliais, milijo
nais apskaitomas, išlaidas 
ginklavimosi ir karo reika
lams taip Austrijos taip 
Vengrijos vyriausybės sle
pia nuo'visuomenės. Vienos 
parlam. karo ministerial 
tik paaiškino, kad ministe
rija padarius nepaprastas 
išeilines karo išlaidas apart 
park nustatytų 256 milijo
nų kronų (krona apie 40 
kap,). Žinovai tvirtina, kad 
Austrijos ir Vengrijos kar
tu mobilizacijos reikalams 
išleista apie 400 milijonų 
rublių.

Nuostolių Austrijos vals
tybės prekyboje, pramonėje, 
vaisboje, ūkyje, bankuose 
ir kitur apskaityti negali
ma. Ypač nukentėjo ūkis 
ir pramonė Čekijoje ir dar 
labiau Galicijoje. Pasak vi
sokių apyskaitų, čia nuos
toliai siekia vieno milijar
do rublių.

Delei Austrijos užsienio 
politikos nenuoseklumų 
nutruko jai kreditas visos 
Europos bankuose. Pasku
tinę paskolą Austriją var
giai gavo Amerikoje.

Apart minėtų nuostolių 
Austrija susilaukė ii’ kitų 
pragaiščių. Ji nustojo Novo- 
bazaro kraštų ir visos Al
banijos, kurią mane paverg
ti. Novobazaras pateko Ser
bijai ir Černogorijai; o Al
baniją kol-kas globoja žy
mesnes Europos valstybės, 
kurios ir nemano ją ati
duoti Austrijai.

Be to, Austrija sukėlė 
prieš save visas Slavėnų 
tautas lygiai Balkanuose, 

lygiai savo valstybėje. Vie
nas jų sukiršino, kitoms tur
tus išaikvojo ir dar pragaiš- 
tingan su vientaučiais ka
rau pastūmėti rengėsi. Nuo 
tų nuoskaudų po Austrijos 
ranka Slavėnai pradeda ne
rimti.

Taip dalykams esant sun
ku laukti, kad tos valsty
bės siūlės stipriai laiky
tų.

Karščiai. Rytiniuose Pru
snose ant pleciaus Lecu ka
reivių mankštimosi metu 
saulės užgauta 24 kareiviai. 
5 jų tuojaus mirę, o liku
sioji mirtinai susirgę.

Moterių reikalavimai at
mesta. Italijos parlamen
to žemesnysis butas atme
tęs įneštą projektą kas link 
moterių lygiateisės politi
koje. Svarbiausiam atmeti
mo motivui patarnavo toji 
aplinkybė, kad jei projek
tas butų perėjęs, tai 7 mi
lijonai bemokslių butų ga
vę teises rinkimuose.

Pragaro mašina. Irlandi- 
jos miesto Dublino krasoje 
plyšus pragaro mašina, ku
rią ten buvo pasiunčiusios 
sufragistės su parašu “Bal
savimas moterims”. Trįs as- 
menįs krasoje mirtinai su
žeista, o keliolika lengviau. 
Kuomet apie tai žinia pas
klido po miestą, minia puo
lėsi į sufragisčių susirinki
mą, koks tuo metu buvo 
laikomas, ir kad ne polici
ja, sufragistės nebūtų išė
jusios gyvos.

'S:
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LIEPOS, 1913 m.
17. K. Aleksiejaus išp.
18. P. t Simono
19. S. Vincento Pafllieeio
20. N. 10 po Sek. Jeronimo išp.
21. P. Danieliaus, Viktoro
22. IT. Marijos Magdalenos
23. S. Apolinaro, T.

Iš to paaiški, kad neku
rtuos socialistus vis labiau u 
apima savimeilės manija ir 
fanatizmas, taip kad ant ga
lo be gydytojo pagelbos 
jiems nebus galima apsiei
ti.

0 <£ Iš savaites savaitėn. <* B 
Q

SiaBS

pus.

*
Ne visiems gal yra žino

ma, kad Japonijoje visuose 
fabrikuose dirba daugiau-, 
šiai moteris. Darbininkių 
padėjimas, sakoma, tiesiog 
apverktinas. Mokytesnės 
ir darbe gerai išsilavinu
sios darbininkes dienoje 
uždirbančios amerikoniniais 
pinigais 50c. Paprastoms, 
darbininkėms mokama po 
7c. arba 15c.' dienoje, gi 
prie lengvesnių darbų 3 — 
4c. dienoje. Ne kiek dau
giau mokama ir vyrams 
darbininkams.

Buvęs “Vilties” vienas 
redaktorių, kun. P. Kemė
šis, kuris žadėjęs atkeliau
ti į Suvienytas Valstijas, 
apsistojęs Škotijoj, kun. 
Pr. Vasiliausko vietcąi, kur 
žadąs išleidinėti lietuviams 
katalikišką laikraštį, ka
dangi siaurų pažiūrų 
“Rankpelnis” tik pjudo 
lietuvius prieš lietuvius ir 
tokiuo budu sėja neapy
kantą.

gubernatorius, 
draugi-
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R ūsų laikraštis “ Dien ” 
paduoda sekančią indomią 
žinutę.

“Senatan paduotas indo- 
mus lietuvių laikraščio re
daktoriaus, pirklio Smil
gos, skundas ant vidaus da
lykų ministerio; tasai skun
das liudija, kad Smilga yra 
pasidarbavęs policijos de
partamento naudai tuomi, 
kad sekdavo lenkų veikimą. 
Jisai pasiskundė delei to, 
kad, nežiūrint į jo nuopel
nus tėvynei, departamen
tas šaltai su juom apsiei
nąs, ir kad ministerija ne
norinti gražinti tų išlaidų, 
kurių jisai prisidarė, sek
damas lenkų veikimą. Bet 
maža dar to — jo darbais 
naudojasi kiti ir gauna už 
tai dovanų bei paaugštini- 
mų tarnaujant.

‘ ‘ Smilgos darbavimos
prasidėjęs p(| 1905 metų 
Stolypinui ir dvasinių rei
kalų departamento direk
toriui Vladimirovui palie- 

Jisai parašęs doku
mentą apie lietuvių tautą 
ir jų politikinį bei materi- 
jalį padėjimą. Vasario 2. 
d. 1906 m. tasai jo raštas 
buvo atiduotas grafui ViU. 
te. Toliaus Smilga išverk 
iš lenkų kalbos į lietuvių 
jo paties parašytą paškvi- 
lių-brošiurą apie Vilniaus 
lenkų ir jėzuitų politikinės 
piktadėjystespofbaronoRop- 
po firma. Pastarieji, pasak 
autoriaus, turį pasirašę 
programą ir įvedę Rusijon 
visą armiją uršuliečių ir 
kitokių politikos veikėjų, 
kurie po generolo jėzuito 
Vercinskio priežiūra nutarę 
įvesti atmainą bažnyčioje ir 
politikoje.

“O kad sekti jų veikimą 
ir žinoti tą visą dalyką, 
Smilga atidengęs skyrių 
Maskvoj, kur jie susirink
davę. Tokiuo budu Smilga 
turėdamas dokumentalių 
prirodymų, Maskvos gra- 
donačalnikui paliepus, tą 
visą medžiagą atidavęs ku
nigaikščiui Golicinui.

“Ačiū Smilgos skundams 
ir buvo nesenai Tiažėlniko- 
vo revizijos Peterburgo ir 
Vilniaus katalikų vyskupi
jose.

Reikia pažymėti, kad mi
nėtas Smilga buvo “Lietu- 
•vių Laikraščio” leidėju ir 
redaktorium. “L. L.” iš
leidinėta Peterburge sutei
kus lietuvių spaudai laisvę 
Rusijoje.

*
“Kovoje” skaitome, kad 

rinkimų metu nei vienas 
socialistas negalįs atiduoti 
savo balso už kandidatą 
nesocialistą, nors pastara
sis butų ir kuogeriausias 
žmogus, teisingiausias val
dininkas, kadangi socialis
tas fanatikas Russel taip 
pasakęs:

“Nėra žmogaus nesočia - 
listo tokio gero, kad už jį 
vertėtų atiduot savo balsą. 
Tegu gerasis žmogus bus 
tyras kaip sniegas ir tokios 
kiltos dvasios kaip aniolas 
— jis nieko gero negales 
kitaip nuveikti, kaip 
per socializmą”.

tik

Vilniaus 
prašomas “Ryto 
jos, leido jos valdybai rink
ti aukas visoje Vilniaus 
gubernijoje “Ryto” na
mams statyti. Be to Vil
niaus vyskupijos adminis
tratorius leidęs “Ryto” 
valdybai tuo pačiu tikslu 
aukoti Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose.

*
“Darb. Viltis” rašo, kad 

birželio 30 d. Pottsvillės, 
Pa. kriminaliame teisme 
pasmerkta miriop net trįs 
lietuviai už žmogžudystės: 
Simanavičius, Jonas . Su- 
šinskas ir Kazys Raulinai- 
tis. Jie visi busią pakarti ir 
tai gal viena diena. Liūd
nesnio apsireiškimo nerei
kia.

Washingtono skandalas.
Senai jau buno žinomas 

daiktas, kad Washingtono 
kongrese nei atstovi], butas, 
nei senatorių butas nedir
ba taip, kaip turėtų tikrai 
dirbti. Patvirtinta, kad gy
vuoja kokie tai paslaptin
gi siūlai, rišanti abudu bu
tu su kokia tai milžiniška 
galybe, kuri savarankiai 
valdo šalį be atžvilgio į ma
tomą valdžią, balsuotojų 
piliečių išrinktą. Nemokėta 
tečiau apgalvoti, kuomi ti
krai yra toji spėka, para- 
ližuojanti kongreso darbus, 
ir šis-tas buvo numanyta, 
nebūta tečiau drąsos pava
dinti ją vardu ir patraukti 
atsakomybėn.

Pirmutinis Roosevelt bū
damas prezidentu suprato, čiai visuomenei palengvinti 
kad taip toliau negali bū
ti ir ištyręs gyvavimą slap
tos valdžios, sutvertos pir
klių Sąjunga, nusprendė 
nusukti tam siaubimui galvą. 
Prie tos operacijos tečiau 
pasiruošė labai atsargiai, 
nenorėdamas pagimdyti 
skandalo, o kas aršiausiai 
panikos. Taigi pirmiausiai 
kibo prie trustų, kaipo pa-

■ ties pagrindo to suokalbio, 
semiančio iš finansinės ga
lybės neapsakomas jėgas, 
kurios anuometinėse sąly
gose buvo baisenybe net pa
čiai Suvienytų Valstijų val
džiai. Sąjunga tečiau atsakė 
finansine panika, kurią, kas 
tiesa, valdžia laimingai nu
slopino, išleizdama už 200 
milijonų valstybės bondsų, 
tuomi pasibaigė ir kova 
Roosevelto su kapitalu ir i- 
ki savo administracijos pa
baigai jis jau nepajudino 
tikrojo raisto, jauzdamasis, 
jogei negalįs ingalėti vidu
rinio priešo.

Prezidentaujant Taftui 
ir toliau buvo vedama kova 
su trustais, tečiaus ji pali
ko be jokios reikšmės. Iš
rišti trustai organizavosi 
kitokiose formose ir po se
novei turėdavo in tėkmę į 
įvairius vidurinius šalies 
reikalus.

Įsivyravę trustai, susi
jungę del politikinių JikgJų. 
į National Associartmi of 
Manufacturers, nepertrau
kė savo slapto valdymo ša
lim, nežiūrint net pakeistos 
politikinės platformos iš
rinkus naują prezidentą. 
Kadangi esanti dabar prie 
valdžios styro demokratai 
nusprendė pakeisti muitų 
tarifą ir tuo budu sumažin
ti trustams pelną, gi pla-

seka. Ir nors tikros teisybės 
dalis ir pasiseks paslėpti, te
čiau tasai skandalas visvien 
perviršys visus tos rūšies 
skandalus, kokie tik buvo 
pasaulyj. Suv. Valstijų 
kongresas užsitrauks panie
ką, tečiau tasai suktybių 
susekimas atneš naudą liau
džiai, atsirandančiai kapi
talistų verguvėje.

ŽYMUS LIETUVIAI AT
KELIAUJA AMERIKON.

gubernatorius 
iš kitur maldi- 
buriais keliauti 
To uždraudimo 
— nesutikimai

Vilniaus 
uždraudęs 
ninkams 
Vilniun, 
priežastis
lietuvių su lenkais. Kol tie 
nesutikimai tversią — tol 
busią ginama maldinin
kams būriais Vilniaus lan
kymas.

*
P-no M. A. Norkūno sut

verta Jaunuomenės Fede
racija savo suvažiavime bu
vus pasivadinus “Lietu-

Sakalai”, bet pastara
is. Federacijos 
tą vardą pakei- 

“ Lietuvos Vy-

Iš tiknj šaltinių teko pa
tirti, kad į Suvienytas Val
stijas tautiniais Lietuvos 
reikalais atkeliaujanti žino
mi tautiečiai — d-ras Basa
navičius ir Rusijos durnos 
atstovas Yčas. Pastarasis 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
susirinkimas Vilniuje juodu 
įgaliojęs keliauti į Ameri
ką ir parinkti aukų Tautos 
Namams Vilniuje. Jiedu 
Lietuvą apleidę, sakoma, 
liepos m. pirmomis dieno
mis, tatai neužilgo busią A- 
merikoje.

ves
sis L. K.
kongresas
tęs vardu 
tįs”.

SLAVIŲ LAIKRAŠTIS.

*
“Šviesoje” p. V. J. Ko

vas skelbia Lietuvių Rymo 
Katalikų Pilnųjų Blaivi
ninkų Amerikoje Sus-mo 
trečiąjį seimą, kuris atsi
busiąs rugpjūčio 19 ir 20 d. 
Aušros Vartų parapijoje, 
New Yorke.

*
“Vienybė” rašo, kad šį 

mėnesį Kaune pradėsiąs ei
ti naujas, dvisavaitinis, ku
nigijos reikalams skiriamas 
laikraštis vardu 
nė Apžvalga”, 
redaktorium 
kanauninkas

“Bažnyti- 
Leidėju ir 

busiąs kun. 
J. Skvireckas.
*
lietuvių sočia - 

susivie-
Amerikos 

listiškų laikraščių 
nijimas galutinai pasivadi
nęs “Spaudos Sandora”. 
Tai esąs oficialis vardas.

Nesenai Pittsburge pra
dėjo išeidinėti slavių laik
raštis “The Slavic Expo
nent”. Jame apsčiai randa
ma apie įvairias kilpas, į 
kokias čia pakliūva ateivis, 
apie ateivių išnaudojimą ir 
gvildenama politiko-ekono- 
miniai klausimai. Taip-gi 
skiriama vietos ir atski
roms slavių tautoms. Rašo
ma apie slavių tautų litera
tūrą. No. 3 randame straip
snį apie lietuvius “Past and 
Future of Lithuania”. Pa
minėta apie nesimažinantį 
lietuvių bėgimą iš gražios 
tėvynės Amerikon ir sunkų 
jų čia padėjimą, perbėgta 
lietuvių historija ir, galop, 
apie lietuvių literatūrą ra
šoma. A. Mickevičius buvęs 
lietuvis ir lenkų kalboj iš
reiškęs lietuvių paslėptą e- 
mociją, jų siekius ir idea
lus. Lietuviams lemiama di
di ateitis šioj šalyj.

pragyvenimą panaikinant 
muitus nuo įvežamų valgo
mųjų produktų, fabrikantų 
Sąjunga pastatė visas savo 
pastangas, idant jokiu o bil
du neleidžius daryti tarifo- 
je atmainų. Sąjungos paka
likai ir apmokamieji agen
tai Washingtone ėmė suki- 
nėties tarp kongresmanų ir 
senatorių, ėmė juos papir
kinėti, grasinti. Lygia dali
mi Sąjunga nusprendė pa
gimdyti finansinę paniką, 
ištraukiant savo kapitalus 
iš bankų, arba juos ten už
darant prieš ieškančius pa
skolų. Valdžia tečiau pa
grasė trustams valstybės 
bondsų išleidimu ir tuo pa
sielgimu paniką sulaikė, pri- 
verzdama kapitalą išnaujo 
vesti pirklybines apyvartas. 
Tuo keliu kapitalizmas pra
laimėjęs, nusprendė per sa
vo agentus tinklais suner- 
plioti kongresmanus ir sena
torius ir nors neleisti užgirti 
naujo tarifo.

Darbas sekė gana mitriai. 
Dalį kongresmanų ir senato
rių pasisekė Sąjungai pa
traukti savo pusėn, bet 
kuomet pagaliau Sąjunga 
pradėjo nepaklusniems at
stovams grasinti boikotu, 
subraklinti kapitalu liežu
viai išsinerpliojo ir imta 
garsiai kalbėti, kad kaip 
kongrese, taip ir senate 
gyvuoja korupcija, kad net 
augštesni federaliai valdi
ninkai nesą laisvi nuo pa
pirkinėjimų.

Antsyk viskas perdaug 
paaiškėjo, skandalas pasi
rodė pergarsus ir to viso 
jau nebuvo galima užgniau
žti. Sulyg viešosios opinijos 
reikalavimo senatas pasky
rė tardymams komisiją, kuri 
jau kelinta savaitė tą ne
paprastą skandalą tardo. 
Komisija susekė daug juo
dų slaptybių, daug bjaurių 
darbų, gi ant galo Są
jungos vienas agentas, 
nekoksai Mulhall, susipykęs 
už ką tai su savo bosais, iš
dėjo prieš senato komisiją 
baisiausius daiktus, 
dindamas vardais 
grafterius. Sujudo 
Washingtonas, juo 
nekurie kongresmanai ir 
senatoriai, kuriems buvo 
lemta imti kyšius iš Sąjun
gos agentų* ir kongrese taip 
šokti, kaip? feąjunga groja. 
Tikras gevaltas pasidarė.

Išpradžių mėginta visas 
reikalas nuslopinti, bet tai 
padaryti nepasisekus, ne
kurie rateliai stengiasi tą 
skandalą nors sumažinti, i- 
dant jis neliktų perdaug 
garsus. Gi senato komisija 
ir toliau dirba, išklausinė
ja liudininkus ir kaskartas 
yis naujus nešvarumus su

įsvar- 
visus 
visas 

labiau

Atbalsiai nuo Ellis Island.
(Iš “Universal Press
—c Ass’n).

Negali but geresnio pa
vyzdžio inspektorių ant El
lis Island sauvaliavimo, 
kaip sekantis vienas dauge
lio atsitikimų. Birželio 14 
d. š. m. laivu Campania”, 
Cunard Line, atkeliavo į 
N. Y., du jaunu šveicaru, 
Otto ir Fritz Steller. Juodu 
buvo tarpdėniais keliau
ninkais ir kaipo tokiu tuoj 
nugabenta ant Ellis Island 
imigracijinių inspektorių 
tardymams. Tardymo metu 
pasirodė, kad vaikinu netu
ri pažįstamų arčiau, kaip 
tik Denison, Iowa. Pranešta 
apie juodu jųdviejų bičiuo- 
liams į Denison, iš kur a- 
tėjo priesaika patvirtintas 
paliudijimas, kad atkelia
vusiu priimama ir bus su
teikta užlaikymas. Tasai 
paliudijimas priimta ir apie 
tai pranešta atkeliavusiem, 
podraug jiedviem liepta pa
sirengti tolimesnei! kelio
nėn. Bet kuomet prisiartino 
laikas iškeliauti — abudu 
vaikinu kur tai pražuvo. 
Negalėdami sulaukti vaiki
nų, jųdviejų bičiuoliai krei
pėsi į imigraeijinę valdybą 
ir į Cunard Line kompani
ją su paklausimu, kas su 
jais atsitiko. Imta ieškoti ir 
po dienos uolaus darbo vai
kinu surasta viename kalė
jimo skyriuje ant Ellis Is
land. Toji historija visai 
neindomi ir ne nauja. Joje 
yra naujo — tik pavardės 
ir diena. Panašiai atsitiko 
su vienu žydeliu, kuris tu
rėjo but paleistas nuo Ellis 
Island ir kuris pranyko 
prieš pat paleidimą. Po po
ros savaičių tyrinėjimų 
žydelis taippat atrasta ka
linių skyriuje, kur buvęs, 
sulyg vieno inspektoriaus 
pasakymo, uždarytas “klai
dingai”.

Reno garsus kaipo per
siskyrimų miestas. Ellis Is
land uoliai darbuojasi, kad 
gavus sau vardą “Moterys
čių sala”. Lygiai taippat 
kaip tenai teisėjas išduoda 
persiskyrimo ištarmę, ne- 
atsižiurint ar abi pusi su
tinka, ar ne, taip ir čionai 
imigraci  j iniai inspektoriai 
nusprendžia: “turi apsives
ti!” ir pabaigtas reikalas. 
Tegul tik svetimžemis tar
dymo metu prasižios, kad 
atkeliaująs su kuo nors ap
sivesti — moterystės apa
ratas tuoj aus ima veikti ir 
iškilmė turi atsibūti.' Pana
šiai atsitiko poniai Emilijai 
Yaunbruhn, našlei su ketu
rių metų bernaičiu, kuri 
atkeliavo į New Yorką pe
reito j savaitėj. Paklausta 
apie atkeliavimo tikslą, 
apreiškė, kad atkeliaujanti 
apsivesti su nekokiu Hen
ry Strihkis. Pastarasis pa
kviestas ant salos apreiškė, 
kad jis išteisybės manąs 
apsivesti su atkeliavusia. 
Tada jam apreikšta, kad 
privaląs tuojaus imti šliubą 
ant salos, nes kitaip ji ne
busianti įleista Amerikon. 
Bet Strihkis turėjo kito- 
niškesnį supratimą apie 
šliubo apeiga^ ir su tuo pa
sini i j imu nesutiko. Inspek
toriai atsisakė pakeisti sa-
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vo pirmutinę ištarmę, bet 
Strihkis taippat atkakliai 
pasistatė ir prasidėjo gin
čai. Ant galo Strihkis gavo 
viršų, kadangi superinten
dentas Baker leido, idant 
šliubas atsibūtų miesto na
muose. Susižadėjusiems 
draugauti paskirta vienas 
‘1 moterystės misionorių ’ ’, 
kad patikrinus, ar “mies
to tėvas” suteikė jiedviem 
šliubą ir ar suteikė gerai.

Į statymiški keblumai.
Galia tankiai pasitaiko, 

kad kokis nors įstatymas, 
užgirtas kurioj nors valsti
joj, pasirodo negalimu pil
dyti, kadangi priešinasi ša
lies konstitucijai. Tokie at
sitikimai pasitaiko kuone 
kasdien ir aiškiai liudija 
stoką legislaturose ir teis
muose autoriteto. Panašiai 
negali atsitikti nei vienoj 
valstybėj, išėmus Suvieny
tas Valstijas, kur viskas 
kuopalaidžiausiai veikiama 
ir pažeminama įstatymda- 
vystė.

Nesenai Illinois legisla- 
turoj priimta ir patvirtin
ta įstatymas, kurio para
grafas 2, skyrius 2 leidžia 
miestų teisėjams paskirti 
kalėjimo bausmę be regu- 
liario liudininkų perklausi- 
nėjimo ir be prisaikintojų 
teisėjų nusprendimo, kad 
tuo tarpu 14-tame priede 
prie konstitucijos pasaky
ta: “Nei gi bile koki vaisti

ne.. ;11,,' u ' Jį
ja galės atiminėti nuo bilė 
kokio asmens gyvastį, lais
vę arba nuosavybę be pri
derančio pasirėmimo ant į- 
statymų...”

Kas tiesa, teisėjai apreiš
kė, kad tuo naujai priimtu 
paragrafu nesinaudosią ir 
tuomi pasiremdamas guber
natorius Dunne po įstatymu 
pasirašė, bet, galvojant lo
giškai, kaip turi but persta
toma asmeninė ir pilietine 
laisvė, kuomet žmogus, pa
tenka teisėjo malonėn arba 
nemalonėn, kuris nors butų 
ideališkiausiu teisėju, vis
vien yra tik žmogumi ir tei
sią kaltinamąjį sulyg savo 
išmanymo, be pašalinės nuo
mones. Liaudis tokiais da
lykais negali ne tik pasiga- 
nėdinti, bet jaučia dar didį 
pasibjaurėjimą link tokių į- 
statymų dirbėjų, kurie iš 
gyventojų tik šposus kre
čia, veikia, bv tik nesėdė- 
jus rankas sudėjus.

Ir jau butų didis laikas 
įstatymų tvėrimą atimti iš 
atskiriu logislaturų rankų' 
ir viską pavesti centralei 
valdžiai, ty. kongresui. Šian
dien del tų visose atskirto
se valstijose nevienodų įsta
tymų šalyj viešpatauja ti
kras chaosas. Gyventojai į- 
statymais nepasitiki ir tan
kiausiai su savo priešinin
kais atlieka savarankius 
teismus. Todėl šioj šalyj ir 
piktadarystės veisiasi* ikaip 
grybai po lietui.

Apie nekurias niektikybas.
Ar galima ateitį žinoti?
Nekurtus nuotikius atei

ties žmonės gali atspėti ar
ba, teisingiau sakant, žinoti. 
Nesenai mes matėme ant 
dangiško skliausmo kome
tą. O jos pasirodymas tei
singai mokslo vyrų atspė
tas. Vėl gerai žinome, kad, 
apskritai imant, žmonės, 
kurie valgo ir geria perdaug, 
mirs greičiau, negu tie, ku
rie to nedaro. Tai-gi daug 
ką mes žinome apie ateitį. 
Nes ateitis, kaip ir viskas 
kitkas ant svieto turi prie
žastis. Išminčių ištirta, kad 
nieko nesideda be priežas
ties.

Bet kas kita eiti pas bur
tininką. Tiesa, ir burtinin
kai tur daug gudrybės. Jie 
tą didžią tiesą žino, kad 
žmogaus likimą nulemia jo 
būdas. Todėl jei burtinin
kas gauna nuovoką apie 
žmogaus būdą, tai jis jo lai
mę pasakys. Ištikro, vienok 
tų dalykų, del kurių paiki 
žmonės prie burtininko krei
piasi, jis negali nei vieno 
dalykėlio išpranašauti. Au
strijos kunigaikštis Rein
hardt mokėjo čigonų kalbą. 
Patikęs kur ten ar mišku 
bemedžiodamas čigoną. Ki
ša jam ranką ir prašo či
goniškai pasakyti laimę. 
Šis atsakė: “Čigonams mes 
laimiųmepranašaujame, o tik 
kitiems žmonėms”. Tas pat 
kunigaikštis vedė kariuo
menę prieš prusus. Pavaka
riop apsistojo pamiškyj ir 
rengėsi jau čia nakvoti. I- 
šėjo iš miško čigonas ir sa
ko kunikaigščiui: “Prusai 
ateina.” “Kaip tu tą ži
nai?” klausia kunigaikštis. 
“U-gi ve anoj pusėj debe
sį varnų.” Kaip žinoma 
dažnai kariuomenę seka 
pulkai varnų ir burtai vil
kų. Nujaučia tie sutvėri
mai sau puotą.

Tai mat ką burtininkai 
gali ir ko negali.

Kas tai yra giliukis?
Dažnai gyvenime pasi- 

taikQ mums giliukių. Bei!

giliukį kartais išvengiame 
nelaimę. Pasitaiko, kad 
žmogus užmiršta mašnclę 
su pinigais ir negali sėsti 
laivan, kurs nuskęsta.

Kuomet anais metais nelai
mingos atminties Titanic 
rengėsi išplaukti ir kuomet 
jau intasi prašalyti pasku
tinį tiltą, tai kur bus nebu
vęs atklesdcna-atklesdena 
būrelis pečkurių. Nors kar
štai norėjo užeiti ant Tita
nic ir nors tiltas dar ne
buvo prašalytas, griežtai, 
vienok, jiems atsakyta. Iš
pradžių gal ir keikė nepa
tekę, bet dabar be abejo kol 
gyvi bus, atmys ir pasakos, 
koks didis giliukis krito, 
kad neteko jiems laiku pri
būti ant Titanic. Taigi bų- 
va giliukių. Bet jie netve
ria didumą žmogaus gyve
nimo. Tikrai būti giliukin- 
gu, tai būti išmintingu ir 
sveiku. Išminčius Epictetus 
sako: “Kvailiaus žymė yra 
šita: jis nekuomot nei blo
go, nei gero nesitiki nuo sa
vęs, bet iš daiktų, kurie nė
ra jame”.

Ar yra kas žmogui nu
lemta?

Taip, yra. Jei žmogus iš
tvirkęs, girtuoklis; mušeika 
ir jei jis nepasitaisys, tai 
jam lemta iki grablcntos 
skurdą skursti. Jei žmogus 
darbštus, taupus, teisingas, 
apsukrus, tai skaisti saulu
tė švies jo gyvenimo taką. 
Dažniausiai gyvenime tas 
yra giliukingas, kurs žino, 
kad jo likimas priguli nuo 
jo paties daugiau, negu nuo 
bile ko kito ant svieto.

Reikia įsidomėti, kad mus 
valios tvirtumas, mus drąsa 
ir pasitikėjimas savimi gali 
padaryti ateitį ir kad ji nė
ra nulemta kokios ten galy
bės, prieš kurią mes esame 
bejėgiai. Daug žmonių tikė
jo ir tikiįtą melą. O tai ken
kia žmogui eiti tobulyn. Už
kerta kelią veikti. Tam me
lui pavadyti yra tarptau
tinis žodis — fatalizmas.

’ (Seka, ant 7 p.)5-/
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Žmogui susitikus su 
sverim. 

■*■■ ■ ■■ i I

kiame atsitikime tik ir už-Kas atsitinka susitikus' 
neapsiginklavusiam žmo
gui su liutu? Žmogus vieš
patauja ant žemės ir ponauja 
ant gyvulių. Bet neretai ke
liaujant ir tirinėjant neži
nomas šalis, žmogus netikė
tai užeina laukinių žvėrių 
pėdsakus. Nekuriose žemės 
dalyse dar užsiliko laukinių 
žvėrių ir gyvena prie civili
zacijos krašto. Baisus žvė
ris, su kuriais grūmėsi mus 
prabočiai, dar tebėra žmo
gui pavojingi, jei jis išdrįs
ta įsibriauti į raistus ir ly
gumas, kur jie gyvena.

Europoj dar besikauja
ma su vilkais, nuo Indijos 
iki Mandžurijos laksto tig
rai. liūtas viešpatauja di
desnėj Afrikos dalyj; leo
pardas baugina dar žmones 
kaip Afrikoj, taip ir Indi
joj; jaguaras ir puma jei- 
bių pridaro Amerikoj. Ne
apsiginklavęs žmogus puš- 
čiose lygiame yra pavojuj, 
kaip ir daug šimtų metų at
gal. Geriausias ginklas 
prieš tuos nevidonus yra 
šautuvas.

Indijoj daug žmonės nu
kenčia nuo tigrų. Vietos 
gyventojai yra bailus, o tą 
tai tuoj tigras patėmija. 
Nekurios gentės tiki, kad 
juose randasi žmogaus sie
la ir tos priežasties delei, 
jos ypač nenoromis naikina 
ta savo baisų priešą. Tigras, 
paprastai, neužpuola ant 
žmogaus. Daugelis jų išgy
vena neužmušę nei vieno 
žmogaus savo gyvenime. 
Jie kartais išmoksta užmu
šinėti žmogų. Varo žmogus 
pavakariop galvijus namo. 
Tigras nori pagaut kokį 
galviją. Žmogus stengiasi 
nuvyti. Tigras vienu smogiu 
padaro žmogui galą. Pa
matęs, kaip lengva užmušti 
žmogų, tigras nuo to laiko 
pastoja baisiu žmogui.

Afrikos tenbuviai kitaip 
elgiasi su žvėrimis. Jei pa
sirodo jų apylinkėj liūtas, 
tai jie susitelkia į didelį 
buri ir užpuola ant savo 
priešo, nors ir keliatas 
žmonių turėtų žūti. Indijoj, 
jei europietis nepasitaiko 
su šautuvu, tai tenbuviai 
bailingai ir sėdi namie. 
Vienoj apylinkėj vienas 
tigras užmušęs virš šimto 
žmonių.

Tigras yra baisus susi
tikti. Jis puola ant žmo
gaus žaibo smarkumu. Daž
nai jis yra baisesnis už liū
tą. Tigras savo smarkumu 
kartais ir narsiausi medė
ją sutrigdo. Yra indomus 
pasakojimas Sir Edward 
Bradfordo, kurs patyrė 
smarkumą ir netikėtumą 
tigro užpuolimo. Jis gainio
josi paskui sužeisto tigro. 
Tarp uolų ir krūmų vis 
slapstėsi tigras. Tik štai 
žiuri žvėris atskleidžia prieš 
jį. Sir E. Bradford ištiesė 
šautuvą. Bet tuo tarpu pa
sipainiojo šakelė prie jo 
šautuvo gaidžio kojytės ir 
negalėjo iššauti. Tigras pa
griebė už kairiosios rankos, 
parbloškė ant žemės ir atsi
gulė ant jo. Narsus vyras 
nejautė sopėjimo ir ramiai 
gulėjo. Tuo tarpu kitas 
žmogus paleido kulipką į 
žvėrį ir paliuosavo nelai
mingąjį. Garsus Afrikos ti- 
rinėtojas Livingstone lygia
me padėjime buvo susirė
mus su liutu. Jam liūtas 
baisiai buvo perkandęs ran
ką. Bet jokio sopėjimo ne
jautė. Žmogaus galva to-

imta mintim apie išsigel
bėjimą. Daug žmonių buvo 
tokiuose padėjimuose ir sa
ko sopėjimo del sužeidimo 
nejunta. Minty to j ai ir pri
rodinėja, kad gyvuliai žu
vauti besiriedami tarp sa
vęs, nejunta skausmo. To
dėl, sako, gamta ii’ nesanti 
taip žiauri, kaip nekurie 
tvirtina. Mėsaėdis žvėris, 
skerzdamas sau maistui ki
tą gyvulį, nepadaro pasta
rajam kančių. Baisi kova 
tarp gyvulių yra be kančių.

Liūtai ir kiti žvėris ne
labai išdrįsta užpuldinėti 
ant žmogaus. Lord Ran
dolph Churchill sutiko kar
tą septynis liūtus ir jie ne
užpuolė ant jo. Kitas vyras 
buvo liūtės užpultas. Pir
mu šūvi u ją tik sužeidė. 
Todėl du kart baisiai įn
irto. Bet vyrui nebuvo lai
ko antru kartu šautuvą už- 
provyti. Jis jai didžiu bal
su sušuko: “Halloa, there, 
steady, steady!” Liūtė ap
sistojo, sumišo. Žmogaus 
balsas jai buvo nepapras
tas, ypač liepiantis. Ji, vie
nok, pasidrąsino. Tuomet 
vyras iškėlė augštyn ran
kas ir sušuko dar balsiau 
ir tvirčiau. To pakako liū
tei. Visai sumišus, paglem
žė uodegą ir nutimpino sau.

Kitas medėjas sutiko bu
ri liūtų su tuščiu šautuvu. 
Vieną, ką jis turėjo, buvo 
tai žiūronas (teleskopas). 
Surikęs iš visos gerklės, jis 
sviedė žiūroną į liūtų bū
rį. Jei katei nuduosime me
tą į ją akmenaitį, ji bėgs. 
Tai tos didžios Afrikos ka
tės mat nėra drąsesnės. 
Pamačiusios švystą žiūro
ną, jos nuskriedė šalin. 
Matyti žmogų metant kokį 
daiktą išrodo turbūt gyvu
liui it kaž-kas magiško. Ly
giai kaip laukiniams žmo
nėms šautuvas.

Afrikos krašte, vadina
mame Uganda, šešis metus 
statė geležinkelį, kurs tę
sėsi nuo prijurinio miesto 
Mombasa iki ežero Victo
ria Nyauza. Geležinkelio 
ilgis yra 584 m. Jis rėžia 
baisias puščias, kur veisia
si liūtai, leopardai ir kiti 
žiaurus žvėris. Tai buvo vie
ta, kur gyvybės sąlygos 
beveik neatsimainiusios nuo 
pasaulio sutvėrimo. Viso
kių j eibių geležinkelio sta
tytojams pridarė liūtai. 
Vieną kartą darbai del jų 
turėjo būti sustabdyti. Nak
timis liūtai prislimpydavo 
prie vietos, kur darbinin
kai gulėdavo, ir nusikada- 
ruodavo miegantį žmogų. 
Kartais pasisekdavo išgel
bėti, bet dažnai ne. Į devy
nis mėnesius liūtai pagrie
bė 28 darbininkus. Mano
ma, buvo visa tai padarę 
du liutu. Abu juodu nudėjo 
geležinkelio inžinierius 
Liet. Col. Paterson. Šisai 
vyras parašė kningą apie 
tuos ir kitus Afrikoj paty
rimus.

Afrikoj yra girinių 
dramblių. Prijaukyti 
drambliai yra be galo švel
nus ir ištikimi. Girinis 
dramblys, ypač jei intužęs, 
■tai nėra l>aisesnio žvėries. 
Jis užmušinėja žmones vien 
iš piktumo. Vienoj vietoj 
ypač vienas dramblys įsi- 
tyžo kankinti gyventojus. 
Tuomet buvo sudaryta ant 
jo ablavas. 30> vyrų raiti

siaubūną. Ir tik krito gavęs 
80 kulipkų. - ■

Nors leopardas yra ma
žesnis už tigrą arba liūtą, 
bet jo daugiau prisibijoma,' 
negu tųdviejų. Leopardas 
šauniai karstosi po nie- 
džius. Kur beždžionė eina, 
ten jis gali ją sekti. Užsi
koręs kur ant medžio leo
pardas lukuriuoja ir neti
kėtai šast ant savo aukos. 
Paprastai leopardas neėda’ 
žmonių-. Bet kartą jo raga
vęs, virsta baisiu žmogė- 
džiu. Kartą rytinėj Afrikoj 
du ūkininku sėdėjo pavaka
riop grįčioj. Buvo su jais ir 
šuo. Netikėtai leopardas 
šast per langą. Ap j akytas 
šviesa, norėjo išdumti per 
duris. Bet puldamas prie 
durų uždarė jas. Tuomet 
atsisukęs prie ūkininko, 
kurs pagriebęs buvo kėdę, 
rėžė jam per makaulę. Už- 
provyto šautuvo nebuvo ir 
nabagas grūmėsi plikomis 
rankomis. Tuo tarpu šuo 
nėrė ant leopardo. Ūkinin
kui pasisekė atidaryti du
ris. Žvėris, pajutęs tyrą o- 
rą, puolė per duris su pri
kibusiu šunim prie kojos.

Amerikos jaguaras ir pu
ma, tai Azijos ir Afrikos le
opardas. Kartą pavakariop 
pietinėj Amerikoj atbėgo 
jaguaras į miestą ir inėjo 
į bažnyčią. Tuo tarpu atė
jo kunigas. Akimirkoj jį už
mušė. Antras kun. atėjo. 
Su juo tas pats ištiko. A- 
tėjo trečias. Tas, lakstyda
mas nuo pilioriaus prie pi
lioriaus, išsisuko žvėries 
žaptų. Prisiartino prie du- ka.

Farmų stovis Amerikoj.
Vienas farmeris amerikie

tis papasakojo man sekan
čią anekdotą: Pro farmerį, 
susirietusį prie bulvių kasi
mo, praeidamas kokis tai jo 
mylista paklausė: Ką tams
ta dirbi?

— Bulves kasu — atsa
kė farmeris, neatitiezda- 
damas savo nugaros.

— Nori jas parduoti?
— Ne, negaliu...
— Tai ką tamsta veiksi 

su jomis?
— Imsiu jas sortuoti ir 

sukrausiu į keturias krū
vas.

— Tai kam tas reikalin
ga?

— Well — vieną didžiau
sių ir gražiausių bulvių 
krūvą turiu atiduoti žemės 
savininkui, kaipo mokestį 
už žemės nuomavimą, ki
taip sakant, už suteiktą 
man privilegiją gyventi 
ant žemės; sekančią krūvą 
turiu atiduoti bankininkui, 
kaipo nuošimtį už pasko
lintus pinigus; trečioji krū
va skiriama viešajam iš- 
dui, kaipo mokesniai; pa
skutinę ir mažiausią krū
velę — palioku kiaulių pe
nėjimui ir sau...

— Ar tamsta parduosi 
kiaules?

— Ne, kiaules turiu ati
duoti geležinkelių kompa
nijai už pervežimą tų bul
vių žemės savininkui, ban- 
kieriui ir mokesnių valdi
ninkui. ..

Tasai gudriai pasakytas 
anekdotas tobulai nupiešia 
tragišką amerikoninio far- 
merio padėjimą pastarai
siais metais.

Išteisybės “seni gerieji 
laikai”, kuomet amerikoni-J !1910
inis farmeris džiaugėsi pil
imi gerbūviu, džiaugėsi ir 
didžiavosi ueprigulmingu- 
mu — praėjo visai ir jie jau 

ant dramblių vijosi paskuijnekados negalės sugrįsti.
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rų ir, sprukdamas laukan, 
užtrenkė duris. Sušaukė 
žmones. Praplėšę bažnyčios 
stogą, nušovė žvėrį.

Puma ir jaguaras yra 
žiaurus. Ypač užpuldinėja 
ant arklių ir galvijų. Senai, 
labai senai, Amerikoj buvo 
arklių. Europiečiams, vie
nok, atvažiavus jų nerasta. 
Tai mat tų nevidonų buvo 
išnaikinti. Nes tuomet ark
liai čia nebuvo dar prijau
kinti ir nebuvo todėl žmo
nių globoj.

Afrikos upėse baisus žvė
ris yra krokodilius. Papuo- 
lus į jo nasrus, sunku iš jų 
išsisukti. Bet vienam juo
dukui pasisekė tai padary
ti. Jis buvo vieno anglo tar
nystėj. Vieną vakarą jis iš
krito iš laivo į upę. Žiaurus,' 
išalkęs krokodilius nutvėrė 
jį. Bet jis atsiminė, kas 
jam daryti. Jis grobė už 
krokddilio akių ir išlupo 
jas. Akymirkoj jį paleido 
krokodilius. Pasisekė jam 
išplaukti ant kranto ir pa
tekti ligoninėn. Pagijo. Kro
kodilius nugaišo. Išsilupo 
šešis jo dantis ir prisitai
sė prie savo pakaušio. At
rado savo poną ir vėl pa
stojo jo tarnyston.

Panašios rungtynės žmo
gaus su žvėrimis dar atsi
tinka įvairiuose žemės kraš
tuose. Tai parodo, kaip sun
ki buvo žmogaus kova su 
jais, kuomet jis tik vėzdo 
temokėjo pasigriebti. Bet 
ilgainiui, ačiū savo protui, 
išrado ginklus, kurie yra 
baisesni, negu žvėries spė-

Amerikoninio farmerio 
padėjimas nėra geresnis už 
miesto darbininko padėji
mą, gi daugumoj atsitikimų 
bus dar aršesnis. Farmeris 
visomis pusėmis apsiaustas 
negirdėtais išnaudojimais. 
Jį išnaudoja tos pačios 
spėkos, kurios čiulpia krau
ją miesto proletarui, par
duodančiam savo darbo jė
gas fabrikantui.

Kadaisia, pirm keliolikos 
metų, šioj šalyj buvo keis
tas tipinis apsireiškimas, 
miestų darbininkai būriais 
bėgdavo į farmas, laukus 
ir miškus, kur buvo reika
linga darbščios rankos ir 
kur buvo galima lengvai 
pramisti netingint dirbti.

Šiandie esame liudinin
kais priešingo anam apsi
reiškimo. Žmonės būriais 
nuo farmų bėga į miestus. 
Amcrikoniuių farmerių sū
nus ir dūkterįs, • kuriems 
nuolat inkalbama “gerbū
vis”, kai kad fabriko dar
bininkui — pameta savus 
namiškius, palieka ramius 
sodžius ir keliauja į dides
nius miestus, kur ima dub
ti fabrikuose, kasyklose ir 
visokiose “sweat shopose”.

Kaip greitai ant ameriko- 
ninių farmų mažinasi gy
ventojai, liudija pastarai
siais metais surinktos skait
linės. Šitai dar nelabai se
nai, nes 1880 m.(— ant far
mų gyventojų butą 70įZ> 
nuošimčių iš z abclno Suv. 
Valstijų gyventojų skai
čiaus. Dešimts , metų pas
kiau farmų gyventoji! nuo
šimtis sumažėjo 7 ir tas 
^nuošimtis susitelkė į mies
tus. 1900 metais farmų gy
ventojų buvo 59 nuoš., gi 

m. jau tik 53 nuoš. iš
abelno gyventojų skaitliaus. 
Paskutiniais keliais metais, 
galima pilnai manyti, tas 
nuošimtis dar labiau turėjo 
sumažėti, nes įmonės bit

------—  ----------------niTTin i»m— im L . T .. „

Kubos sostinė Havana, kur buvo užmuštas gen. Riva. Gen. Asbert nenori, kad 
žmogžudystė but tyrinėjama.

riais nuo farmų keliauja į 
miestus.

Bėgimas nuo farmų į 
miestus — nėra kuo kitu 
kaip tik “gerbūvio” ieško
jimu.

Sulyg 1900 m. cenzo far
mų pajamos persistatė se
kančiai:

31,9% farmų turėjo pa
jamų metais mažiau $250, 
27,9% — mažiau $500, 24%

— mažiau $1.000, 14,5% 
— mažiau $2.500, 2,7% — 
daugiau $2.500.

Iš tų skaitlinių pasiro
do, kad apie vienas trečda
lis visų amerikoninių far
merių ’turi metais pajamų 
(pelno) mažiau $250. Kuo
met atkreipsime domą į 
šių dienų pragyvenimo lė
šas ir anas sulygįsime su 
pelnu, persitikrįsime, kad 
tikrai farmeriui nebepalie- 
ka kitokio išėjimo, kaip tik 
danginties į miestus, kur 
darbininkų uždarbis nors 
menkas, bet visgi didesnis 
už pelną ant farmų. O juk 
darbas vienodai yra sunkus 
kaip ant farmų, taip ir fa
brikuose. Tai tau ir “nepri- 
gulmybė” gyvenant ant 
f armos!

Perkratinėjant farmų san- 
tikius Amerikoje galima 
greitai patėmyti faktas, tan
kiai nepamatomas. Būtent 
kad milžiniška amerikoni
nių farmerių dalis neturi 
nuosavios žemės, kad dirba 
ant svetimosios, už kurios 
naudojimą moka pašėlusiai 
augštas randas.

Paskutinis cenzus liudi
ja, kad Suvienytose Valsti
jose iš abelno farmų skait
liaus randavo jama (nuo- 
nuojama) jų 37,1%. Indo
mus daiktas, kad randavo- 
jamų farmų nuošimtis iš 
metų į metus vis labiau au
ga, kas reiškia, kad Suvie
nytose Valstijose farmeriai 
nuo žemes atsa viliami! I8
60 metais pav. randavota 
2“,5% farmų; gi 1890 m. 
jau 28,4%, 1900 m. — 35,- 
3%, o 1910 m. net 37,1%!

Žemė koncentruojama į 
kapitalistų rankas panašiai 
greitai, kai kad koncentruo
jama mineraliai žemės tur
tai, vandens spėkos ir vis
kas. 1870 metais pav. Su
vienytose Valstijose butą 
4.400 farmų, apimančių 
kiekviena daugiau 1.000 a- 
krų. 1880 metais tokių far
mų skaitlius padidėjo lig 
30.000, o 1900 metais jų 
skaitlius perviršijęs jau net 
>50,000!

Nykimas laukų pramo
nės, gero amato, yra tobu
lai žinomas pramonijos iš
sivystymo apsireiškimas. 
Didi pramonija, paremta 

ant didelių kapitalų, pa
remta ant tobulos išdirbi
nio mašinerijos, pavaro ša
lin smulkius pramoninin
kus, rankpelnius, dirbančius 
primitiviais įrankiais.

Tokį patį apsireiškimą tu
rime žemdirbystėje. Dide
lės farmos, valdomos tur
tingų žmonių ar korporaci
jų, pasiremia ant mecha
ninio šeimininkavimo su 
pagelba naujai išrastų ma
šinų, elektros jėgos ir tt. A- 
pie užvedimą tokių bran
giai atsieinančių prietaisų 
ir priemonių ant mažesnių 
farmų, ar tai dai’ randavo- 
jamų, negali but nei kal
bos. Ir taip tos mažos prie- 
taisos arba įrankiai, kokius 
maži farmeriai privalo pirk
ti pas trustus, naikina fa1’ 
merius visiškai. C

Kovoje už būvį tvirtes
nis turi gauti viršų; silp
nas, mažas žemdirbis, taip 
kaip ir mažas amatninkas 
visuomet siaubūnais trus- 
tais bus prarytas.

Tuo greičiau farmeris tu
rės but prarytas, jei jo dar
bo produktas didelių kapi
talistų korporacijų bus kon- 
trobuojamas, jei jis viso
mis pusėmis bus be malo
nės išnaudojamas.

Priegtam reikia pažymė
ti, kad žemės kaina negir
dėtai auga. Per pastaruo
sius dešimts metų žemės 
vertė abelnai imant išaugo 
lig 108,7 nuoš. Vertė far
mos, kuri turėtų išmaitinti 
visus ant jos dirbančius 
žmones, apkainuojama de- 
sėtkais tūkstančių dolerių. 
Tasai faktas visus darbi
ninkus nuo farmų darbo 
atšaldo.

Todėl tam tikslui yra la
bai reikalingos reformos, 
sutvarkymas farmų, ypač 
išna ik in imas nenaudėl ių
trustų, kurie šios šalies gy
ventojus be pasigailėjimo 
smaugia kaip miestuose, 
taip ir ant farmų.

Daugiau šautuvų. Meksi
ko liglaikinė valdžia užsie- 
nyj nupirkusi 80.000 šau
tuvų, kurie trumpu laiku 
busią pristatyti. Ar tie šau
tuvai gelbės ką šalies nu
malšinimui, tai beveik a- 
bejotina.

Gyvas vaikas palaidota. 
To baisaus darbo dasilei- 
džius pamišusi 60 metų 
Richterienč Vokietijoje. Jos 
auka paliko 4 metų anūkė 
£lzė, kurią užkasė į smiltis 
žemyn galva. Mergaitė į 
kelias ’ minutes nusismau
gus,

Beprotis vienuolyne. Į 
kapucinų vienuolyną Boze- 
ne, Tiroliuje, atėjęs žemval- 
dis baronas Sordean ir sar
gui apreiškęs, jogei jis turįs 
prieiti išpažinties. Kuomet 
jis įleista vienuolynan, iš
sitraukęs revolverį ir ėmęs 
šaudyti į vienuolius. Viena 
kulipka sužeidęs vienuolį 
Vinderą. Vienuoliai mėgi
nę iš jo revolverį atimti, ’ 
bet tas nepasisekę, tatai 
pasišaukę pagelbon polici
ją. Policianttii atėmę iš jo 
revolverį ir rankas surišę, 
paskui jo kišeniuj atradę 
dar kitą užprovytą revol- ' 
veri ir durklą. Iš tardymų t 
pasirodę, kad baronas esąs 
pamišęs, tatai atiduota į 
pamišėlių namus.

APIE NEKURTAS NIEK- 
TIKYBAS.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.).

Kaip ir kodėl žmonės 
pradėjo tikėti į fatalizmą.

Nekuriuose amžiuose, 
veik visose svieto dalyse 
buvo mokinama, kad ką 
ten mes nedary tumėm, at
sitiks tas, kas lemta. Prie 
to tikėjimo jie matė didžiiiS 
faktus, kas dedasi nežiū
rint į tai ar mes norime ar 
ne. Žiemą seka pavasaris, 
mes visi turime mirti ir t. 
t. Tuo savo protavimu ir 
priėjo prie sąvokos apie Li
kimą. Jie toliau beprotau- 
dami ėmė tvirtinti, kad mus 
galės ir valios jautimas nė
ra tikras, ir esą nors mes 
protaujame, sprendžiame, 
veikiame, viskas ištikro at
liekama mus per išlaukinę 
spėką. Nesą mes esą Liki
mo žabanguose kaip ir gam
tos apsireiškimai, negyva 
medžiaga, augmeuįs, gyvu
liai. Po tokio tai galvoji
mo žmonės ėmė tikėti į Li
kimą, ką mes fatalizmu va
idiname.

Liūdnos pasekmės tikė
jimo į likimą. Užeina li
gos, — sėdi žmoneliai su
dėję rankas, žiuri, kaip ki
ti žūsta ir kuomet jį pagrobs. 
Neužderėjo javai, — ra
miai tą priima, nes tai liki
mas ir nėra ko jam priešin- 
ties.

Teisybė, vienok, slepiasi 
tame, kad, nors viskas pri
guli nuo priežasčių ir tas 
priežastis turi sekti, žmo
gaus valia yra viena priežas
čių sviete ir tai viena di
džiausių. Tai-gi fatalistai y- 
ra apsirikę. Tikras mokslas 
yra tas, kurs skelbia, kad 
tam Dievas padės, kurs dir
ba.
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Feiieas ir Mdisanda.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
GOLO (ūmai nurimdamas).

Daryk kaip nori, taip! •— Man tai 
nesvarbu. — Aš esu per senas; ir prie to, 
aš nesu šnipas. Aš lauksiu progos; ir tuo
met. .. Oh, tuomet!... Tiktai todėl, kad 
taip paprasta... (Išeina).

ARKELIS.
Kas gi yra su juo? — Ar jis girtas? 

MELISANDA.
Ne, ne; bet jis manęs nebemyli... Man 

nėra laimės!... Man nėra laimės!...
ARKELIS.

Jei aš bučiau Dievas, man butu labai-7 v
labai gaila žmogaus širdies...

3 REGINYS.
TERASA PAS PILĮ.

(Mato mažąjį Inioldą, kuris mėgina pa
kelti didelį akmenį).

MAŽAS AI INI OLD AS.
Vai, tas akmuo yra sunkus!... Sun

kesnis, negu aš... Sunkesnis negu „viskas... 
Aš matau savo auksinę bolę tarp skardžių 
ir šitą negerą akmenį ir aš negaliu jos 
pasiekti... Mano rankutė nėra taip ilga... 
ir tas akmuo nesiduoda pakelti... Aš ne
galiu jo pakelti... ir ne vienas negalės 
jo pakelti... Jis yra sunkesnis, negu visas 
namas., .rodosi, jog jis turi suleistas į 
žemę šaknis... (Girdi rėkiant toli bandą). 
— Vai, vai, kaip avutės verkia... (Jis eina 
pas terasos kraštą žiūrėti). Vai, jau nėra 
saulės... Mažos avutės eina namo... Ten 
jos yra... ten jos yra!... Jos bijo tam
sos... Jos glaudžiasi!... Jos beveik nebe
gali paeiti... Ir verkia, ir verkia, ir taip 
skubinasi!... Jau perėjo per kryžkelį. Vai, 
vai, jos nebežino, kur būti... Nebeverkia... 
Laukia... Kitos nori eiti į dešinę. Bet 
jos negali... piemuo meta į jas su že
mėmis... Vai, vai, nori ginti jas čia pro 
šalį... Na, jos pasiduoda! Jos pasiduoda! 
Jos eis pro terasą... Pro skardžius... Aš 
matysiu jas visai iš arti... Vai, vai, kiek 
jų daug!... Kiek jų daug!... Pilnas vi
sas kelias... Na, visos nutilo.. Piemenė
li! piemenėli! Kodėl jos nebesikalba?

PIEMUO (kurio nemato).
Todėl, kad šitas kelias ne į tvartą... 

INIOLDAS.
Kur jos eina? — Piemenėli, piemenė

li, — kur jos eina? — Jis jau nebegirdi. 
Yra jau pertoli... Jos greitai eina... Ir 
be trukšmo... Tasai kelias ne į tvartą... 
Kur jos šiąnakt gulės? — Vai, vai! — 
Darosi labai tamsu... Reikia eiti kam- 
uors ką pasakyti... (Išeina).

4 REGINYS.
FONTANAS SODNE.

(Įeina Pelleas). į 
PELLEAS.

Šitas tai pastarasis vakaras... pas
tarasis vakaras... Viskas turi pasibaigti... 
Aš žaidžiu yt vaikas su tuomi, ko aš ne
pažinau. .. Aš esu žaidęs, yt sapnuoda
mas, su slastais... Ir kas yra tasai, ką 
mane taip urnai išbudino? Aš bėgsiu rėk
damas iš džiaugsmo ir skausmo, yt nere
gys žmogus, kad bėga iš savo degančio 
namo... Aš pasakysiu jai, jog aš bėgsiu... 
Mano tėvui jau nėra pavojaus; kodėl man 
bemeluoti pačiam prieš save... Yra vėlus 
laikas; ir ji neateina... Aš geriau pada
ryčiau, jaigu išeičiau jos nematęs... Te- 
čiaus aš tūrių ją matyti dar šį kartą... 
Yra šis-tas, ko aš nebegaliu atsiminti... 
kartais man rodosi taip, yt butų praėję 
Šimtas metų nuo to laiko, kaip aš jos 
nemačiau... Ir į jos akis aš dar nesu pa
sižiūrėjęs... Man nieko neliktų, jaigu aš 
išeičiau. Ir visi šitie atsiminimai... tai 
butų taip, yt aš norėčiau neštiesi truputį 
vandens skystame audeklo maišelyje... 
Ne, aš turiu pastarąjį sykį dar pažvelgti 
į ją, norių pažvelgti ligi jos sielos gel
mių... Aš turiu pasakyti! jai viską, ko 
aš dar nesu jai sakęs. (Įeina Melisanda).

MELISANDA.
Pelleasai! ■

PELLEAS.
Melisanda! — Ar tai tu, Melisanda? 

MELISANDA.
Taip.

PELLEAS.
Eikš; nepasilik ten mėnulio šviesoje. 

— Eik šią. Mudu daug turime pasisaky- 
i..., Eik šią čia po liepos.

MELISANDA.
Leisk man būti šviesoje... 

PELLEAS.
Mus galėtų pamatyti iš bokšto langų. 

Eik šią; čia mes neturime ko bijoti. — 
Pasisaugok; gali mus pamatyti..

MELISANDA.
Aš noriu, kad mane matytų... 

PELLEAS.
Kas tau yra? — Ar tu galėjai išeiti 

nepatėmyta?
MELISANDA.

Taip, tavo brolis miegojo... 
PELLEAS.

Yra vėlus laikas. — Už valandos už
rūkys vartus. Reikia apsisaugoti. Kodėl 
tu atėjai taip vėlai?

MELISANDA.
Tavo brolis sapnavo blogą sapną. Ir 

tad mano drapanos užkliuvo už durų vi
nių. Matai, jos sudraskytos. Visą tą laiką 
aš praleidžiau ir tai aš dar bėgau...;

PELLEAS.
Mano bėdina Melisanda!... Aš beveik 

bijau tave paliesti... Tu dar esi uždusus 
kai išgązdintas paukštelis... Ir del ma
nęs tu tą visą darai?... Aš girdžiu tvas
kant tavo širdį, yt ji butų mano... Eik 
šią... arčiau, dar arčiau pas mane...

MELISANDA.
Kodėl tu juokiesi?

PELLEAS.
Aš juokiuosi; — gal but aš juokiuosi 

iš džiaugsmo, patsai to nežinodamas... 
Gėriau reikėtų verkti...

MELISANDA.
Mes kartą čia buvome po ilgų laikų... 

Aš atsimenu...
PELLEAS.

Taip... taip... Kelioliką mėnesių at
gal. — Tuomet aš nežinojau... Ar tu ži
nai kodėl aš tave meldžiau ateiti šį va
karą?

MELISANDA.
Ne.

PELLEAS.
Tai tur būti yra paskutinis kartas, 

kad aš tave matau... Aš turiu išeiti ant 
visli laikų...

MELISANDA.
Kodėl tu visuomet sakai, jog tu išei

ni?.. .
PELLEAS.

Ar aš tai turiu pasakyti tau, ką tu 
jau žinai? — Ar tu nežinai, ką aš noriu 
tau pasakyti?

MELISANDA.
Ne, ne; aš nieko nežinau... 

PELLEAS.
Tu nežinai, kodėl aš turiu išeiti... 

Tu nežinai, kad tai yra todėl, jog... (Jis 
bučiuoja ją karštai). Aš tave myliu...

MELISANDA (tyliu balsu).
Aš taipgi tave myliu... 

PELLEAS.
Ak, ką tu sakei, Melisanda!... Aš vos 

tiktai girdėjau!... Na dabar yra sulauž- 
tas ledas, kai su žėrinčia geležimi!... Tu 
sakai tą tokiu balsu, kuris ateina iš pa
saulio krašto!... Aš vos tiktai girdėjau... 
Tu myli mane? — Tu taipgi mane myli?... 
Nuo kurio laiko tu mane myli?

MELISANDA.
Nuo visų laikų... Nuo to laiko, kaip 

aš tave tik išvidau...
PELLEAS.

Ak! Ką tu sakei!... Išrodo taip, yt 
tavo balsas ateitų, kai pavasaris per ju
rą... Aš jo taip nekuomet nesu girdė
jęs. .. Išrodo taip, yt smulkus lietutis ly
tų ant mano širdies!... Tu sakai tą taip 
paprastai laisvai!... Taip kai angelas, 
kad jo ko klausia! Aš neįstengiu tam tikė
ti, Melisanda... Kodėl tu myli mane? — 
Ar tai yra tiesa, ką tu sakei?. — Ai’ tu 
neprigaudinėji mane? — Ar tu nemeluoji 
truputį, tegu aš pasijuokčiau?...

MELISANDA.
Ne, aš nekuomet nemeluoju! aš meluo

ju tiktai tavo broliui...
PELLEAS.

Ak, ką tu sakei!... Tavo balsas, tavo 
balsas!... Jis yra tyresnis ir šviežesnis, 
negu vanduo!... Jis ateina, yt tyras van
duo ant mano lupų!... yt tyras vanduo 
ant mano rankų... Duok, duok man savo 
rankas... Ak, tavo rankutės yra mažos!... 
Aš nežinojau, kad tu taip skaisti! Aš 
nekuomet nebuvau matęs tiek daug gro
žio. .. Mane buvo apglėbęs toks neramu
mas, aš ieškojau visur po namus... Ieško
jau visur po laukus... Bet aš neradau 
grožio... Ir nūn aš jį atradau... Aš jį 
atradau!... Aš netikiu, kad ant žemės pa-

l(Bus toliau)^

VISOKIS ‘žinios. I
Bus gerafi biąnierius. An

glijos karhlieras jauniau
sias sūnūs (vaikiukas), ku
nigaikštis Henrikas, norė
damas padidinti savo sa
vaitines' įplaukas, nes jam 
išlaidoms savaitėje duoda
ma tik po $2.50, mokyklo
je būdamas pardavė lordui 
Rotschildui kelis savo mo
tinos ir artimų giminių ra
šytus laiškus už $50.00. 
Karalius su karaliene suži
noję tuojaus laiškus atpir
kę ir sunui “pagrasinę”, 
kad jei jis dar sykį pana
šiai pasielgsiąs, tada busiąs 
priduotas jam asmenimis 
sargas-prižiurėtojas. Koks 
tai “baisus” pagrasinimas! 
Anglų laikraščiai pąsityčio- 
dami sako, kad iš to kara
liaus sunaus busiąs nepras
tas ... biznierius. Ir laikraš
čiai tečiau didžiuojasi tomis 
sensacijomis...,

Pasmerktas miriop. Ma
drido teisme pasmerkta mi
riop, ty. sušaudymui Rafael 
Sanchez Allegro, kuris ba
landžio mėnesyj buvo pasi
kėsinęs Madride ant Ispa
nijos karaliaus Alfonso, 
jojančio su dvariškiais iš 
naujokų prisiekdinimo iš- 
kilmybių. Allegro kelis sy
kius šovęs* iš'^revolverio į 
karalių, bet nepataikęs a- 
čių blaiviam karaliaus pro
tui. Tik arklį sužeidęs. Da
bar už tą pasikėsinimą teis
mas jį pasmerkęs miriop.

Kada paleis dūmą. Mi- 
nisterių pirmininkas kai 
kuriems dtimos. atstovams 
pranešė, kad greitu laiku 
užbaigus svarstyti valsty
bės sąmatą, durna busianti 
paleista “atsilsėti” ankš
čiau, negu buvo manoma. 
Taigi ir norima paleisti 
anksčiau, idant ji nesipin- 
tų po kojomis ponams biu
rokratams.

Nauji spaudos įstatymai. 
Rusijoje birželio 25 d. pir
mininkaujant Kokovcevui 
ministerių taryba svarsčius 
naujus spaudos įstatymus. 
Visi ministerial sutikę su 
vidaus reikalų ministerio 
projektu, kad laikražčio 
numeris cenzoriaus butų 
peržiūrinėjamas viena va
landa anksčiau prieš išėji
mą. Vadinasi, Rusijoje gra
žinama senobinė spaudos 
cenzūra, nes šalis šiek-tiek 
aprimus.

lių ir šovinių. Tai tikrasis 
žmonių žudymo fabrikas.

Imperatorius sveikas. Iš 
Vienos rašo, kad imperato
rius Pranas Juozas esąs 
kuo geriausio  j e sveikatoje. 
Nesenai jis net aplankęs a- 
pylinkėse Ischle apsigyve
nusį ant vasaros kaizerio 
žentą, kunigaikštį Cumber
land. Žinoma, priimtas su 
didžiausiomis iškilmybėmis. 
Austrijos imperatorius jau 
persenas. Jis šio šimtmečio 
pažangai jau netinka, nes 
drumščia visokią naujai at
siradusią ideą.

Telefonas be vielių. Žy
mus Franci jos mokslinin
kas, profesorius d’Arzon- 
val, išradęs patobulintą te
lefoną be vielių, kuris pa
darysiąs telefonų pramo
nėje didelę perversmę.

Auksiniai pakvietimai. 
Rusijos turtingas pirklys 
išsiuntinėjęs savo vestuvės- 
na 200 pakvietimų, kurie 
padirbti iš gryno aukso, 
kiekvienas vertės $15.00.

Kalėj iman! Londono po- 
licijinis teismas už avantu- 
ras pasmerkęs trims mėne
siams kalėjiman žinomos 
senos sufragistes Pankhurst 
dukterį Silvą. Jauną sufra- 
gistė mielai priėmus baus
mę, nes mananti badavimu, 
kaipir motina, išeiti iš ka
lėjimo. Ar jei badavimas 
pasiseks, tuo tarpu nežinia. 
O gal ir laimės.

Didvyris. Iš Ottawa, 
Ont., rašo, kad katalikų ko
legijos St. Hyacinthe, Que- 
bece, profesorius, kun. Gag
non, gelbėdamas savo vieną 
besimaudantį mokinį pats 
nuskendo.

Nedėlinių mokyklų orga
nizacijos kongresas. Švei
carijos mieste Zuriche at
sibuvo tarptautinės nedėli
nių mokyklų organizacijos 
kongresas. Delegatų suva
žiavimas buvęs milžiniškas. 
Daug delegatų butą ir iš 
Suvienytų Valstijų.

Irlandijos autonomija. An
glijos parlamente Irlandi
jos autonomijos projektas 
priimta trečiuoju projekto 
skaitymu. Opozicija tiesiog 
pagrasino revoliucija, bet 
Anglijos premjeras Asquith 
į tuos grasinimus tik ranka 
pamojęs, vadinasi, revoliu
cijos nesibijąs.

Persijoje neramu. Kur- Sandaros rūmai. Haagoj 
dai Persijoje išnaujo pra- netrukus bus atidaryta taip
dėjo kelti riaušes ir tan
kiai atsibunaiįti jų susirė
mimai su valdžios kariuo
mene.

Aeronautikos dr-jos de
ficitas. yękietijos aero
nautikos Zeppelino draugi
ja uždarius administraciji- 
nius metus deficitu $375.- 
000, kurio priežastimi buvę

vadinami “sandaros rū
mai”, pastatyti lėšomis A- 
merikos milijonieriaus Car
negie. Tame atidaryme ir 
jis dalyvausiąs ir užimsiąs 
“karališką” vietą.

Kruvini darbai. Iš Tibe
to rašoma, kad ties Hsiaug- 
Chen butą kruvino susirė
mimo chiniečių su tibeto-

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vilkevičius

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

Jonas M. Tananeviela, Leidėjas.

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

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

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

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 6. Halsted St.
J. Dgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kaspara viela, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513. S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

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

****4«^^-^**************-,..
* Telefonas Yards 153a į

* DR. J. KULIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
J PRIĖMIMO VALANDOS: *
mz Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. *

Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo6 iki 8va!:. *
**************************

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.

NEPHPĘBSTfl
Proga už

išsigydyt

Patrūkimą
į KYLĄ?

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

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

10 ISZGYDYTU PATHUKELIU.
Bernard Van Mynen, So. Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Goiobic, Blue Island. R. F. D. L 
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michizan ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wnson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima-, ntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir h Ii vesti prie užsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsigcdyk. Atminki 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. uogų 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyktuoj. Kod *1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

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

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Memorial Belle a Specialty.
MoBheae Bell Vuuadry Co., Baltimore,

Telephone Canal 1505
JURGIS SZAULIS

Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge- 
riaušių atlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelle- 
vinggu. .

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

+ JOHN M. BRENZA ; 
f LAWYER ;
5 LIetuvys Advokatas
į 4608 So. Ashland ftve., Chicago, III. !
‘f PHONE DROVER 1«3»

T Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- * 
«S* sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. • 
T Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir t 
X kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 
-i- abstraktus ir padirbu visokias popieras J
4- ir doKumentus pardavimo ir pirkimo j 
j namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- J 
a rie turite koki legaliszka reiksią, atsi- 
4* szaukite pas tautieti. •!
•J**i*‘F^4*’i**l**2*4*»l*4**l*‘}**?4’*l*,i**J,*J**h*b*F*F*5*4*»

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

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

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

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’
dideli su ^.orlaiviais nelai
mingi atsitikimai. Reikia 
pažymėti, kad ^ninėtai drau
gijai suteikia« žymią sub
venciją ir ^pa^i valdžia ir 
visgi matogįižhepriteklius.

jr U. ... .

Naujas karo ministeris.
Vieton pasitraukusio Vo
kietijos karo ministerio gen. 
Heeringen paskirtas minis- 
teriu gen. von Falkenhayn.

Naujas ’ apsteliavimas.
Kruppo kanuolių dirbtuvė 
Vokietijoje tomis dienomis 
'aptiifėjuš1 iš*" Hblahdijos 
naują apste navimą kąnuo- Uijonąįs.

nais, kurie nenorėdami, i- 
dant jų pačios ir dukters 
patektų į chiniečių rankas, 
patįs anas užmušinėję. Ant- 
galo vienok tibetonai chi- 
niečius apgalėję.

Baisios vėtros. Hesijoj ir 
Nadrenijoj nesenai siaučiu- 
sios pasibaisėtinos vėtros, 
kokių ilgi metai nebatme- 
nama. Komunikacija buvo 
pertraukta, upės plačiai iš
siliejusios. Uragana ir van
duo sunaikino daug namų. 
Dvylika asmenų pražuvo. 
Nuostoliai apskaitoma mi

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčla.
-------------- -----PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------

AMERIKOJ f 25 ų pusei tpl.dsu
PTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-Jh U HVL VJ Į jQj įr gkotijoj 15 § prusUoSe Į5 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., ■ Mahsnoy City, Pa.

1S
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KATALIKAS

SoaoraS^Saiyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 153.

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 užimančią 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 toki adresą:

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

DOMAI TŲ, KURIE RAŠO!
Šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti. Mažiausiai, tai jau 

laišką prisieina parašyti tėvams arba giminėms į Lietuvą. Su raštu 
kiekvienas susiduri. Apsukresnieji ir daugiau minčių turintieji ima 
rašyti į laikraščius. Tai labai geras apsireiškimas. Bet rašantiems 
straipsnius bei korespondencijas į laikraščius, išpuola susipažinti su 
lietuvių kalbos rašyba. Tai nėra sunkus darbas.. O kiekvieno gero 
tautiečio, mylinčio savo tėvynę, yra šventa pareiga apsipažinti su 
savo prigimta kalba.. ‘ ‘ Kataliko ’ ’ išleistuvč, matydama, kad lietu
viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, kad juo 
toliau, juo daugiau tokių rasis, partraukė daugybę geriausios rųšies 
vadovėlių pramokti lietuvių kalbai. Tie, kurie su pamatais lietuvių 
kalbos dar nėra apsipažinę, karštai patariame tuoj nusipirkti vadovė
lį po vardu:

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

Sutaisė Mokytojas Juozapas Damijonaitis. Antroji laida.
116 Pusi. Kaina 35c.

Šis lietuvių kalbos vadovėlis yra parūpintas mus gabiausio auk- 
lėtojaus, gerai suprantančio mokinimo ir mokinimosi budus, šis va
dovėlis yra labiausiai tarp lietuvių prasiplatinęs ir laikomas dalyko 
žinovų už parankiausią susipažinti su pamatais lietuvių rašybos, 
šis vadovėlis yra skiriamas mokyklų mokiniams, bet labai tinka 
kiekvienam. Jame visi dalykai kuoaiškiausiai išdėstyti, taip kad ir 
pirmą kartą žmogus paėmęs gramatikos mokyties be vargo supras 
čia aiškinamus dalykus. Čia gerai išguldytos kalbos dalįs, daiktavar
džių, įvardžių, būdvardžių, skaitvardžių linksniavimai ir veiksma
žodžių asmeniavimai; aiškiai išdėstyta apie, prieveiksmius, prielinks- 

. nius, jnuges ir jausmažodžius. Išmokęs šį vadovėli, rašysi lietuviškai 
taisyklingai ir suderysi sakinius sulig lietuvių kalbos reikalavimų.

Gilesniam susipažinimui su lietuvių kalba būtinai reikalinga nu
sipirkti

Mažiausiai, tai jau

Lietuvių Kalbos Sintakse.
Rygiškių Jonas. Pirmoji dalis. 101 pusi.

KAINA 65c.
Šis veikalas yra iš po plunksnos mus gerbiausio kalbininko? <5ia 

nuodugniai išguldyta lietuvių kalbos taisyklos. Nors čia nagrinėja
ma giliai ir nuodugniai lietuvių kalba, vienok, visiems suprantamai. 
Čia išdėtos visokios lietuvių kalbos smulkmenos ir jos išaiškintos. 
Visokios taisyklos čia paraiškytos skaitlingais sakiniais-pa vyzdžiais 
iš gyvos kalbos lietuvių pasakų ir geriausiųjų raštininkų. Tokių 
gražių pavyzdžių čia gausiai pridėta. Yra labai patogu ir lengva 
mokyties, turint po ranka daugybes pavyzdingų sakinių. Be to va
dovėlio negalimą tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. O iš jo be 
didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir sudaryti lietuviškus sa
kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ingyti šį 
vadovėli. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rašysi, bet 
ir kas kito parašyta lengviau suprasi.

šitas dvi kningi galima nusipirkti ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI 

AMERIKOS LIETUVIŲ PASALPINE DRAUGIJA 
ĮSTEiaTA'1886 M.

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir 
turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėties prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo: našiems ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30-th St. ... New York, N. Y.

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

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Išgydysiu Jus 
in MUO PAS LA P-

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
pe, o asz iszgy 
dygiu jus an 
visados. A
Suvarant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
f Įsa. Asz isz 
gydysiu jus na 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

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

Iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egMMiinavedimas djjkai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža užmo
kės n i, pagal jusu iiiEzgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Avo„ 2 lab. virsraį Stu- 
kos, prie 18tos gaCves, Chicago, IB.

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

8pee!alfstas Irarfa 
iszgydo ko kiti neguli.

| DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.
Ii Tikras lietu vys daktaras __
j baigęs mokeią eteitaviška-
Ii me universitete. Buvo mie- jTįįjįĮ m
I sto daktaru Indianapolis, •
f nd. ir epecijališkai moki-

i nosį NEW YORKE DID-
I ŽIOJH MOKYKLOJE da- ■
.ryti visokias operacijos ir
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr-; 

I Stankus įrengė savo locną SANATORIUM ;
(naminį ligonbntį) ir užlaiko visokius ligo. 
niąs dėl gydymo ir darymo operaciją.

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir

1 pečių. Gėlimą sąnarlą, kaulą ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą i 
plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką

; Ilgą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
Į ta! netrotyk laiko, bet tuojaus atėisauK . 
' daktarą Stankų ypatiskai abra per laišką, o 
Į nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 

■ dčkavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr. 
Į; Ign. Stankus siunčia gyduoles j kitus miestus 
Į Amerikoj j Kanadą ir Angliją. Vietiomet 
ji kreipkitCs ant tikro adreso taip:
į Dr. IGNOT. STANKUS
Į 1210 S. Broad st.,

Ph iladelphia, Pa.:

Uranium Steamship

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bovieline stotis—Geras Valgis

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

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

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

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Kada jus 
negalite gau
ti tikrą Rich
ter’s Pain 

Expeller’j 
pas vietinį a- 
ptiekorią, ra
šyk pa,s:

F. Ad. Richter
& Co.

74-80 Washington St.
NEW YORK.

pr. L Pfaytoski | 
t 866 Milwaukee Ave. *i 
J kampas Center Ave.
i Pesekmingai gydo vyru, —■ 

toru Ir valku ligas. Taipgi i, 
paslaptingas Ir kraujo ligas. įi 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais X1 

ir nuo 5 iki 0 vak. T

❖ 
❖

Rittenhouse and 
Embro® Co. , 
LENTOS 

visokios rūšies 4el statymo namų taip
gi vieoki medžio padailinimai.

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

MOKINTOS NEKUOMET NERfl VĖLU!
Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningą

DANGUS
i Pagal K. Flammarion, paraše

i P. BRANDUKAS.

Ar mokate Anglišką kalbą?

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

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos judė
jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 
planetų padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiek viekui m 
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 
juo3 laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs 
kningą.

Kaina poperos apdarais 50c 
° audeklo “ 75c

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

J. M. Tananėvičia, {
5249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. !

Perknpčiams duodame gerą nuošimtį. B

4J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Augliskos Kalbos Rank ved is bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištariniuj Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius._ ^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoj^ vietęję telpa HetgYįškj žodžįfu, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilaje teisingas ištarimas? Toliau's seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. CJ Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. SJ O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti JugtiuiiĮ Amerikos^Valstybią Piliečiais. «J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisOmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šilas suplementns prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 210.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

Jonas M/Tananėvičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, 111.

tą

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IR 
PAGERINTAS TIPEWRITER

Tiktai $8.00 su prisiuntimu
....... ..... „„ _.........

The American Typewriter Co.

” ....... .

GERBIAMU TAUTIECZ1U ATIDAI
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakacijų

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

Gerbiami tautiečiai I Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelią dieną ar 
sanvaičią, laike vasaros karštčią 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 karštą dienų po pa
vėsiais puikiausią medžių. Yra ten geriausios maudykles bėgančiame ir čystame 
vandenyj; minerališki vandenįs, kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiema. 
ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis lauras svečiams už dyką 
po vandenį važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo: žemuogės avietės, obuoliai grušios 
ir vynuogės __ viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gardžiai
taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes- turiu 
savo karves ir vištas.Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovoms, ir daug kambarių didėjam bndinke, vis tai dėl pasilsio atsi
lankantiems šviečiama. Prekes: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per die 
ną ir naktį. (Džiovininkų uepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk laivą (botą) 
linijos Grabam & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir Biver gatvių, per ežerą 
Lake Michigan į Benton Hirbor, paimk strytkarį “Dowagiac — Bau Claire”, 
kuris davež lig minėtos vietos, V 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 Resort, Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th St.

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

E . Bag- ■ SPECIALISTAS

Daktaras Wissig sehul.uS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

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

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

Išgytai 5 dienas
t. y. Padidintas Gyslas 
be Jokių psržuių irskausmiį

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

Ar tamsta sergi ar esi silpnas?
Tas laisvas pasini in imas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

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

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

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

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

Slaptos 
Vyru Ligos 
Išgydomos grei/ai, ‘ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, •Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nnovargj, Kraujo tržmio- 
dijimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano ve iausia meti 
RODĄ DOVANAI. SpeciJalistasVyriĮlrMotenįllgo

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

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

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

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

adBUI

Didžiausia lietuvių kolonija yra Michigan valstijoj Bake ir Mason 
pavietuose, čia yra 145 lietuviškos fanuos. Aš turiu toj apylinkėj 
iš anglikų paėmęs daug gatavų farmų su triobčslais ir su sodnais 
ant pardavimo. Derlingi ir lyvųs laukai. Parmos visokio didumo. 
Turiu nuo $20 už akrą ir augščiau. Anglikai nenorėdami gyventi tarp 
lietuvių užgyventų farmų, pavedė man parduoti jų farmas labai pi
giai. Tai-gi dabar lietuvims gera proga ingyti geras farmas. Toj pat 
apylinkėj turiu labai gražių vietų derlingos žemės neišdirbtos, ku
rias galima lengviu budu išdirbti į gražias farmas. Gausit pigiai ir 
aht lengvių išmokesčių. Po kiek norit, po tiek galit mokėti. Tos 
farmos yra visokio didumo. Po kiek norėsit akrų po tiek parduosiu. 
Kainos tų neišdirbtų laukų yra nuo $8 iki $20 už akrą. Turiu palei 
upelius ir palei žuvingus ežerus. Atvažiuokite, tai kol tebėra ant 
laukų javai ir šienai pamatysite, kokie gražus javai auga ir kokia 
puiki žolė yra ir žinosi kas perkas ir kas kaipos auga ant tų žemių. 
Ateinanti pavasarį žinosi iš laiko kaip prdčti gyventi ant savo far
mos. Turiu ir su apsietaįs 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 
mapą veltui.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

“Ant 
baro 

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. ^Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. yo5' 
Nusipirk bonką savo šeimynai. y 

Į Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 
< geru vaistu 
įy. šeimynų

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

‘Kataliko’ Spaudos Knygos
jį. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. išAtsitikimas 

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

.APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 35c 

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

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina .......  $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-.... 
JAI KATAKŪMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, -vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ........................................ 50c.

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

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

J3. 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 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .......... 10c.

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

16. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. žemutis. Yra tai labai pui
kus ii1 juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina .....................
Ta pati apdaryta ........................................

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 ..............................................-............

18. HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 
laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juokij 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 
hunioristiškų laikraščiij 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. 
JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji- 
niij atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................
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
JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina .........................  25c.
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 lietuviij pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose ................................  35c.

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

B5. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI- 
į..,. LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa

rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
, žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti

daugiausia domuino. 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.

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

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

29. LIETUVAITE. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš

t gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai- 

bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina .. 
Pu apdarais .

2.
a

5.

6.

?•

9.

JO.

20.

21.

12.

S3.

25c.

gera

Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis Įį col. 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknyge neštis baž
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
Fe: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malda-; 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. Čia yra jy paveikslai ir kainos:

BRE VIORELIS.
Katalikiška Maldą knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

~>!f Jaunuomenei.

dru- 
išro-

binasi pri^arrT^no j o grabo. Supratęs vis
ką. kiek vienas" skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs j savo būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie amžinastj. Viskas parodyta 
ari t paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kairi? . f....................... 50c.
Ta pati apdaryta ........................................  75c.
SNIEGAS, i Drama 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina .......... 50c.
TRIS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė' P. B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas!' Pusi. 92 Kaina .................... 25c.
Ta pati apdaryta ........................................ 30c.
TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo 
rūkymo. Pagal I)r.- D. P. Nikoliškj, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina .................................... 10c.
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų. Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. 
1909, pusi. 102. Kaina ...
UŽKEIKTO URVAS.
vių gyvenimo. Pagal lenkišką
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. 

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

kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.; Pusi. 39. Kaina .. 15c.
ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................. 10c.
VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK- 
.VEDIS del - išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu- 
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin- 
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo' nors šiek-tiek susipažinti 
su elemeniariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementąs prie kningos yra labai 
naudingas delei' kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. 
24O.Kaina popieros apdarais .... 
Gražiais audimo apdarais..........
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką 
rašė P. B. Apysaka apie žydą, kuris 
pirko malūną del “gešefto”, bet vėtrą 
luną sulaužė.; Pataria tat jisai savo

30. LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicago, Ill. 1911, pusi. 166, Kaina.. 35c. 
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
ĮV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė* 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c, 
MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c. 
MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas ap
rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina.................
Ta pati apdaryta ........................................
MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. 
Iloffmaną parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina ................. 25c.
MILUKUADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, 111. Pusi. 37. Kaina .............. 5c. 
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėins Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ...................................

37. NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai- 
nių Amerikoje. Dalis IL 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 ........... ................................
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A. Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. PusL 
155. Kaina drūtuose apdaruose ............. 30c.
.'TAŠLAlcIAi, arba paveiks’as iš praeities. 
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ...........................  35c.
NIEKO BE . PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trjs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ................................ .................. 15c.
.PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 

. RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina .......................
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniški) Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. 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 ..................... -................
Ta pati apdaryta ....................................... ;
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina ...................................................

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

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

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

47. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujo
jo Įstatymų. Parašė vyskupas Motiejus 
Valančauskas. Trečias su pataisymu išda
vimas. Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose ..................... 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 aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00. 
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
ms — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs su
pras. ar ios teisinau. ar bloeu kėnu i;ku- T

31

5c.

40c.
65c.

15c.

5c.

50c.
75c,

32.
33.

50.

51.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

41

42.

43.

49.

50c.
75c.

50c.

35c.

25c.

50c.
75c.

10c.

40c.
65c.

15c.

52.

53.

54.

55.

57.

58.

Chicago, Ill. 
................... 35c.

Apysaka iš lietu- 
i nupiešė

1135 Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, grą
žys išspausti išmargini
mai, lapą kraštai raudo
ni.................................30c

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

1138 Juodos prancuziš-' 
kos skurelės kieti lygus- 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapą kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai..................... 70e

SisTOKopai.

1136 Juodi, kieti, 
ti audimo apdarai, 
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapy kraš
tai............................ 35c
kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, lapy kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė $1.00

0139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ščiai auksinti lapy kraš
tai, rundini kampai.

Pusi.
. $1.25.
.. $1,50
pa-
nu-
ma-
vai-

kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina..........25c.

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

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

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

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

1140 Baltes skuielės lė
ti drūti apdarai, grąžys 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

90e

7.
8.
9.

5.
6.

59.

lldO

a 
b 
c 
d

1102

a 
b 
c
d 
e

MALDAKNYGĖS
šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarby. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
Ta pati su kabe ................................................
Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe...........
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centy. 
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 
šagrino skuros apdarais su kabe...........................
Morokko skuros kietais apdarais...........................
Morokko skuros minkšta su kabe.........................
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant So
ny. Labai daili knyga paaukavimui........................$2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijy ir šeip jau maldy.
Prastais apdarais.....................

Prastais apdarais paauksuota..

$1.25
$2.00
$2.50

75e 
$1.00 
$1.00 
$2.00

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

VAINIKĖLIS.

.. 60c

Katalikiška maldą knygelė pateikta Katalikiškai Jau
nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Boppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

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

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

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

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklai;-, per kuriuo) kad žiū
rai aut abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trloby, visą mies- 
Bią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogą nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa- 

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

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

nėlėje.
2. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

šventa Veronika apsiuosio 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

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

kalno Golgotos.
14. Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus ‘‘štai 
Žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir pozyilnė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas namioje. -
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijony vadao, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

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

Yosemite Klonyj, Cal.
39. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
to. Airija. Killarney, pilis Ross.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
Siaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
15. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

blencą, aut Rheino upės.
16. Švedija. Stockholmas nuo vandene 

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

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tulleriny darža/j, Paryžiuje, Fran- 

eijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinaos 

Paryžiaus. Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
>7. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary- 

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

seilles, Francijoj.
■0. Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 

f rance, Francijoj.
11. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

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

Carlo.

ant svodbos, Kanoj Gali-
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais.
savo pabučiavimu išduoda

kryžiy
veidą

jo ne-
nukry<

23.
24.
25.

29.
30.
31.

Pilies darias (Cast‘Jo

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

P&tkavinis vandenskri-

32.
1122 Morokko skuros 

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

1104

a

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

1110 gagrinominkštais 
apdarais, su kabe., 75o

75c
$1.00

1111 Prancūziškos ska
relės, gražiausia į£_xi- 
są už tą prekė. $1,00

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonu.............. .41.75

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

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė ......... .... 50e

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

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

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

12.
13.
4.

t

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

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

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St, t

)

__
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATFAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Audrjauskas, pirm., 

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

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

3116 Auburn Ave.
D. L. Kadzl jwski, Fin.

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

2118 W. 29th St. 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelblnin. 

1765 Ogden Av.
Frank Baubu, Raštininkas 

6064 Lafayette Ave.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
i .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. Rast., 
141 Park Ave.

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

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

J. Aušvra, Glob. Kasos,
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulis, Vice-Pirm.
4506 So. Wood St.

J. Polekas, raSt.
4G0S S. Wood St.

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

St. Anučiauskls. 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.
L__Juozas Adomiuas, 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.

PA.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Avė.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUsO APAŠTALO. 

Beu. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 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-j rezidentas, 

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

iVine. Grigaliūnas, Finansų Raštinįnk., 
1715 So Canal St.

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 •— 33rd PI.

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

. z 4453 S. Wood St.
K. čiapas, Fin. Rašt.

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

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

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

1819 W. 45 St.
I. Labanauskas, Karūnos nešėjas. 

4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tanaueviče, Pirminiukas,

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

.■“unas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St. _ 

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

Jonas Kazukauskas, Fin, kašt„ 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviėe.
273 Stanton Str., 

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

Antanas Seškeviče. I Finansų
503 New Grand Str., 

Petras Aceviče. II. Finansų RašL
60 Sheridan Str., 

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade Str., 

"" Bal. Palionis. Globėjai. 
' i' 9. Doughcr lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvija. .Maršalka.
192 Almond lane.

pirmin., 
Avė,, 
J.

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, Išdo. glob.,

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

PASARGA: "Už koropondeneijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už G14 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

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

Su guodonc,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

yra 
yra

ant 
per-

So. Union

kiekvienas 
keletu ak-

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po 
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6% 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 peržiūrėjimų visų poierų.

Su guodonc, ....
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 13 Sfr.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

Sž-iT Emerald Ave.
Phone::—Yards 2116 Wabash

M. J. Tananevicze, Kasierius. 
670 W. IS St;-

yra 
yra

iš-
Na-

2200.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teat. Draugija šv. Martino 

turės savo pusmetinį susirinkimą, ne
dalioj, 20 d. Liepos (July), 1913 m., 
I vai. po pietų, šv. Jurgio K. parap. 
sveatinčje ant Kampo . 32 PI. ir Au
burn, Ave, Kiekvienas paryš privalo 
pribūti ant šio ' pusmetinio susirinki
mo, nes bus labai daug svarbių da
lykų ant apsvarstymo. Už nepri bu vi
lną bausmė $1.00.

Su pagarba,
A. G. Kasparas, rašt.
3416 Auburn Ave.

(29)

Į KARĄ
Vyrai ir moterys su senais papro

čiais važinėti į pikninkus dušnais pri
kimštais karais kur tankiai vagiliai 
apkrausto kišenius. Mes suradom nau
jus kelius — didelę ir dar pirmą sy
kį parengtą tarp lietuvių LAIVINĘ 
EKSKURSIJĄ kur vėsu ant vande
nio, liuosa, nes didelis laivas ir tik 
mes vieni lietuviai galėsime ilsėtis 
klausydami dainų must; geriausių lie
tuvių chorų 1). Birutės Dr-jos ir 81 
kp. L. S. S. chorai.
Nedėlioję, 27 Liepos, 1913 9 valandą 
ryto, (ne vėliau) nuo ežero kranto ties 
Randolph 
laivas į 
kur bus 
lenktynės 

St. (Lake Front) išplauks 
dailę vietą Willmette, Ill., 
parengtos a) žaismės, b) 
kelių rųšių su dovanomis

geriausiai atsižymėjusiems, c) prakal
bos ir dainos chorų. — Visą laiką bū
nant Willmette galima bus maudytis 
ežere (tiktai su kostiumais). Apie 8 
valandą vakare gryštant namo ant 
laivo bus parengtos a) bengališkos ug< 
uis, Tikieto kaina 75e ypatai Mokslei
viams 50c.

Užkviečiame skaitlingai visus da
lyvauti. RENGĖJAI: 1) Aušros Dr- 
ja 2) 28 kp. T. M. D. 3) V. Kudirkos 
Draugija.

P. S. Geriausiai" nuvažiuoti: Nuo 
Town - of Lake Center arba Ashland 
avės, karais. Nuo Bridgeporto Cotta
ge Grove arba Center avės. kar. Nuo 
West Side 22ros iki State ar Wabash, 
o paskui State ar Cottage Grove iki 
Randolph ir Wabash avės.

(29-3'0)
Ištikus nemaloniam orui, ekskur

sija bus atidėta ant sekančio nedėl- 
dieno.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingi darbininkai prie molio 

darbo mieste Meeea, 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., Meeea, Parke Co., Ind. 160 my
lių į pietus nuo Chicago, C. ir E. I. ge
ležinkeliu. (22-9)

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

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

Paieškau Pranciškaus Mažeikos iš 
Gardždiškės. pirmiau gyveno Rumford, 
Me. Girdėjau išvažiavo į Montreal, 
Canada.’

P. O. 717
Vilkas,
Sag Harbor, N. Y.

ANT PARDAVIMO
2 lotai ant Morgan gat. 

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

BANK.
3253 S. Morgan St.

Parsiduoda bučernė- ir grocerne. Ran
dasi geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Taip gi parsiduoda ir na
mų rakandai. Parsiduoda del moteries 
mirties.

Dom. Dikšas,
3402 S. Morgan St., Chicago, Ill.

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

Petras šlakis, 
3321 g. Auburn Av. ■ Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai duonos ke
pykla su visais rakandais. Yra geras 
geležinis- pečius. Visi rakandai gerti. 
Ateikit pasižiūrėti, o pamatysit, kad 
parduodu labai pigiai. Adr.:

T. Sabaliewski,
2142 S. Troy St.,- Chicago, Ill.

(29-30-1) - " ‘

Parsiduoti bučernė
Biznis puikiai
Parsiduoda del

S.
1132 Adam St.,

(29-30-1)

ir grocernč. 
eina jau nuo senai, 
ligos. Adr.
Eidintas,

Gary, Įnd.

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai. Priežastis — išvažiavimas 
Lietuvon, visai nauji dar tik antri 
metai kaip yra vartojami.

Atsišaukit po no. 927 — 33 PI. 
1st Flora. Chicago, Ill.

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

John Cerny.
The Halsted Buffet. . ..

1739 So. Halsted St.

del 
vie-

Parsiduoda saliunas. Gera' vieta ąp- 
sukriaffi lietuviui, .‘/nes. aplinkui gy^ 
na lietuviai. Parduodama pigiai. Lais- 
nis‘ išinokėtas iki lapkričio" 1 d. Pi
giai parsiduoda.

1905 Canalport Ave.
' (28-9): ■' '• 

! Geras ūkis parsiduoda.' - '
Ųkįs .100 akrų. . ID^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 kukuružais apsodyta's. 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 į Lietuvą. 
Kreipkities tuoj. Ūkis randasi Tharpe, 
Wis.. Ateik arba rašyk adresu.

K. Grenevicz, 
3320 S. Mosprat St. .Chicago, Hl.

(27-8-9-30 1)

Mano krautuvėj rasi 
lyvų, stiklų ir sienoms 
ros.

tinkavonių, a- 
išmušti pope-

3416 Wallace
(28-29). '

St.

——--------------------?——rr-------------------
Gera proga.;.

Aš užlaikau Columbia*, gramofonų 
už pigiausias kainas į su lietuviškomis 
dainomis, kurias ifcgied? labai gar
siai ir aiškiai ant - abiejų pusių, re
kordai yra padaryti' stiprus ir gali 
laikyti kelis metus, Jšožnas rekordas 
kainuoja tik 75c. ^Turi^ gražių po- 
perų laiškams į Ljetuvą, pas brolius 
ir seseris rašyti su atspaustais aplink 
konvertą visokiais .pąsveki nimais; tu
zinas 25c., 5 tuzinai' $L Galite viso
kių kningų gaut pas mane. Rašykit 
atsakymui pridedami dvieentę stam- 
pę. Galite gaut gramofonų katalogą.

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

TANKUS PLAUKINEJIMAI.
Puikus 3 klases ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose. »

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

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

% DR. G. M. GLASER, | 5 ** 3149 so. Morgan st., Chicago ,IU. * .
* Pranešu visuomenei, kad aš esu # | 

seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 

sus ligonius stengtsiuosi užganė- M
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 

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

visokias operacijas. J
x*************************

LIETUVIAI BEMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

Siuva visokius nubus. 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,

Sučedyksavosveikatąirpiiilgus
' m Nusipirk musu naujau-

JĮjfp £io pagerinimo PROSĄ
ir atlik prosinimąi pu- 
sę laiko su mažais išlai- 
dais ir laiko gaišimu.

. „Visada*gatavas;šiluma 
reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduje; 

W Kiekvienai moteriai bu 
reikalingas. Rašyk

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept. 1 Chioago, 111-

rtHOPlM Tel. TAROS 4154
KLAUSKO W CHOPIN

CIGARU
iffnyKĄ nes padirbti įsa

gerausio tabako
Jos. Bartkowiak, iHdirbejas.

4934 So. Gulina Si., CHICAGO, ILL

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczlo kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa* 
tarnavima. Priessai Szv. Jurgio basn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

Lietuviai eikit pas lietuvį.
> Pirkti laikrodėlių, lenciūgėlių, šliu- 
binių žiedų, laivakorčių, doviernasčių, 
siųsti, 
kams, 
viską

pinigų į Lietuvą, poperos laiš- 
kniugų. Per 19 metų teisingai 
išpildžiau. Broliai eikit pas.

Jurgį Jašmantą,
6 S. Washington St., corner Market st 

■■ Wilkes Barre, Pa.
(29-36) 

BROLAU DARBININKE!
Kodėl moki randą be reikalo?. Ir 

aš pats mokėjau kole 
galima namai nupirk) 
tentų nemokėti, bet

Indjau, kad 
iš 'juo* nei

namais pelnyti keU* idejftkal arba 
i be pinigų 
5 viską už- 
eimyųa su- 
lai tik rei- 

savfninku. 
, tegu krei- 
iedant 2c. 
iresu:

namas paskui pats i 
moka ir tau, brolau f 
teikia tumus uždykąį. 
kaląuja, idant butu i .ji 
Kas nori tuomi pasin 
piasi tuojaus laišk i- 
markę atsakymui, to iii.

K. S. Barai at(s 
Franklin st., 3 
(28-29-30-1)

15 ndson, Mass.

GERAS LIETUVIŠKAS'KRIAUČIŲ;?,
Siuva visokius rutms. Atlieka dtd- 

liai^crai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. A.tsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasari*. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal pasku
tinę madą.
z Tsip-pat užlaikau geriai-'.ias lietu
viška* kningas ir užrašau laikrašti 
“Kataliką”.

Jonas Kučinskas,
238 Sloeum Ari

Kingston, Pa.

Elzbieta Dikšienė persiskyrė- 
su šiuo svietu liepos 2 d. Liko 
palaidota su bažnytinėmis a- 
peigomis šv. Kazimiero kapinė
se. Turėjo 27 metus amžiaus. 
Paliko vyrą su trimis mažais 
vaikučiais. Be to tris brolius 
ir vieną seserį. Paėjo iš Kau
no gub., Raseinių P., Vilkijos 
P-

Tegu būna jai lengva sveti
ma žemele.

■++4-++4«!;+4-4-4-+4-4"?"H-4-4-4-t-l"W’ +
Nauja Lietuviška

^APTIEKI t
t

t
Aš atidariau naują lietuvišką 

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

F. FRANK, Aptlekorlus 
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką į
3253 Illinois CK kerte 33 g. S

Szaltas Alus, gardi Ariel- ® 
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę S 
del mitingų, vąšeli jų ir tt. *

TELEPHONE YARDS 2716 |

Ar Sktiitei Kada Laikraštį ' LIETUVA?”
.Gal nežinai kur ją gauti?

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

Raityk adresu:

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

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai.

£ Šitas paveikslas — tai re- 
g tenybė, tai /ubilėjinis 500 
g metų sukaktuvių išleidimas 
5 kovos lietuvių ir lenkų su 
» kryžiuočiais. Paveikslas tep-
5 liotas garsaus teplioriaus J. 
Z Mateiko. Jis perstato D. L. 
? K. Vytauto ir lenkų karaliaus
6 Jagailos kovą su kryžiuočiais

E
 Ė 1410 metais, kuomet kryžiuo- 
5 čių galybė galutinai sumalta 

ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da ’’Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojamaoiciuuv exp jo-iixa

500 metų sukaktuvių jubi- 
! | Įėjus.
j į Parsiduoda labai pigiai. Perkant *‘K«-

taliho” redafccl|o|e, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa tlk 25c. 8n nrlsiun
timu In kitus miestus, 30c. floen- 
tams, imant daup, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistoje vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan Si., CHICAGO, ILL.

t
 IM. 23 AKMENŲ 

GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik 
rodėlis gvarantuo 
tas ant 20 matų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
paikiai visaip iš
marginti, gerai 

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 14k.

paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

EXCERSIOR WATCH CO., 
004 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

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

KORTĖS).

Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.

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

to netoli Jurbarko.
♦

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

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

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

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

j°je- z...
Lietuviškas namas.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

11.
12.
13.

14
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 
ją nuo kryžeivių.

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

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HUR
HISTORIŠKA APYSAKA IS JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

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

7^,-fsrTT

Si
ii 
Ii 
!
S!

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historlškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

• Puslapių 468.

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

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
8249-53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL,

11
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12 KATALIKAS

■a
LIETUVIAI TAISOSI " 

NAMUS.

iž VIETINES ŽINIOS. ii
nėšio. Tartasi surengti didį, 
platų programą. Visos sei-

Jau daug yra lietuvių na- si apie busiantį antrą mok
inu savininkų. Šimtai tokių 
lietuvių yra ant Bridgepor- 
to. Lietuviai ima suprasti, 
kaip svarbu yra namai įsi
taisyti. O taupiam darbinin
kui nėra jau taip sunku in
gyti savo namai. Juk jei pa- 
pažiurėsim į tuos, ką savo 
namus jau tūri, tai pamaty
sime, kad jie irgi pirmiau 
buvo prasti darbininkai, 
kaip ir tūkstančiai kitų lie
tuvių. Panagrinėję juos tru
putį giliau, pastebėsime, 
vienok, kad jie yra apsuk
resni, taupesni, negu anie 
tūkstančiai, ką dirbtuvėse 
prakalt" ° in.

a atogumas, turint savo 
namus, yra didis. Jam eina 
geras nuošimtis nuo indėtų 
pinigų. Jam nėra baisus 
blogmetis, straikai. Ingijęš 
žmogus savo namus, jis bus 
taupesniu ir laisvesniu. But, 
gal, klaidinga manyti, kad 
davus užkietėjusiam gir
tuokliui namus, išgydytum 
jį nuo girtuoklystės. Viduti
niškas, vienok, žmogus, ap
skritai imant, stoja blaives
niu ir taupesniu namus in- 
gijęs. Sako, kad aukso bliz
gėjimas užmuša žmoguje 
degtinės skonį. Duok, sako, 
anarchistui lotą ir užmuši 
jame tą ideą. Nors turto 
krovimas didina materija- 
lizmą, vienok tas elgimosi 
dorina žmones. Dvasiškas 
žmogaus kilimas priguli nuo 
jo medžiaginio aprūpinimo. 
Lygiai tautos dvasiška kul
tūra priguli nuo jos medžia
ginio stovio. Todėl pasi- 
džiaugtina, kad lietuviai 
griebiasi biznio, taisosi na
mus ir taupina pinigus. Prie 
to juos reikėtų kuodidžiau- 
siai akstinti.

Šiemetai per Tananevicz 
Savings Bank šimtai lietu- 
vių įsitaisė sau namus į- 
vairiausiuose Chicagos kam
puose. Visi lietuviai, kurie 
tik turi keliatą šimtų dole
rių sutaupę ir kurie mano 
apsigyventi Amerikoj, turė
ti} ateiti šin bankan pasitei
rauti, pasišnekėti, kaip čia 
iš sutaupytų pinigų didesnį 
nuošimtį gavus, kaip čia il
gainiui savo namus įsitai
sius. Tokiems pasikalbėji
mams šis bankas visuomet 
yra atdaras. Už patarimą 
nemokėsi. Mus tautiečiai 
yra perdaug vangus, neap
sukrus. Taip neturi būti. 
Reikia teirauties, tirinėti, 
kaip kas ką daro, kaip kas 
ko pramoksta, kaip kas ką 
ingįja. Atminkim, “kepti 
karveliai nelėks burnelėn”.

Bridgeport jau baigia 
virsti į lietuvių rankas. Ki
tataučiai, nenorėdami gy
venti tarp lietuvių,parduoda 
savo namus ir kraustosi. 
Todėl vis dar nėra labai 
brangus namai šioj miesto 
daly j, nes nori urnai parduo
ti ir parduoda už numažin
tą kainą. Pasiturintieji lie
tuviai neturi lukuriuoti ir 
atidėlioti, bet apsižiūrėti 
sau tinkamus namus ir pirk
ti juos.

Susipažyti su viršuj išdė
tais* dalykais ir dasižinoti 
apie* namus, kurie parsi
duoda, atsilankykit į Ta
nanevicz Savings Bank.

sleivių seimą. Nutarta lai
kyti pabaigoj rugpjūčio me
mo smulkmenos bus apkal
bėtos antrame susirinkime, 
kurs atsiliks ateinančioj su- 
batoj po pietų, toj pat salėj. 
Visi katalikai moksleiviai 
kviečiami pasistengti neap
leisti susirinkimo ir ateiti 
su gerais sumanymais. 
Kiekvieno yra doriška prie
dermė atsilankyti.

- Auklėtinis.

Todėl liepiama šunų savi
ninkams uždėti jiems api- 
nasrius. Už laikymą šuns 
be apinasrio baudžiama nuo 
$2 iki $10.

Vanduo pabrangs.
Sulyg inžinieriaus prane

šimo, globoj kurio yra Chi- 
cagos aprūpinimas vande
niu, pasirodo, kad, apskritai 
imant, vandens šiame mies7 
te sunaudojama 744.500.000 
galionų paroj. Už pusmečio 
bus užbaigtos naujos van
dens įvados ir tuomet paroj 
bus pumpuojama iš Michi
gan ežero 942.500.000 galio
nų. Vidutiniškai imant, 
kiekvienam miesto asmeniui 
vyrui, moterei ir vaikui at
sieis po 400 galionų paroj. 
Paskui dar bus įvados pa
gerintos ir tuomet pumpuos 
1.000.000.000 galionų paroj. 
Nors taip bus patobulintos 
vandens įvados, vienok bus 
daromos pastangos suma
žinti vandens bereikalingą 
eikvojimą. Atrasta, kad pu
sę pripumpuojamo vandens 
yra bereikalingai eikvoja
ma. O jei nebūt tiek eikvo
jama ir nereikėtų tiek daug 
pumpuoti, tai geresnis but 
vanduo.

Nekurie žmonės mano, 
kad vandens nėra ko gai
lėtis. Eikvok, kiek tinka. Iš- 
tikro nieko nereikia ant 
svieto eikvoti, nieko nerei
kia leisti be tikro reikalo. 
Taigi ir vandenį reikia nau
doti su saiku ir miera. Da
bar, kuomet reikės n ar 
mokėti už vandenį sulig 
daugumo jo sunaudojimo, 
išmokys žmones ekonomiš
kai vandenį vartoti.

Lenkų neprigulmingos baž
nyčios kun. pašautas.

Lenkų neprigulmingos 
bažnyčios kun. F. Lazewski, 
kurio bažnyčia randasi po 
No. 3132 Auburn avė., li
ko pašautas. Jis gyveno pas 
Jos. Bemat, po No. 3029 
Quinn st. Ketverge, liepos 10 
d., išgirdęs sūnų rūsčiai at
sakant motinai, pabarė už 
tai. Sūnūs nemandagiai pa- 
tėmijo kun. Šisai vėl paba
rė. Tuomet sūnūs puolė ant 
kun. ir abu pradėjo pešties. 
Sūnūs sugriebė revolverį ir 
iššovė du kartu; viena ku- 
lipka teko kun. pilvan, kita 
motinai rankon. Kun. pa
vojingame padėjime. Sunui 
17 metų.

paežerių. * 
Grant par- 
parko eina 
geležinkelis 

žemes

Katalikų moksleivių susi- 
p rinkimas.

Praeitą nedėlią katalikai 
moksleiviai turėjo savo susi
rinkimą šv. Jurgio parapi
jinėj svetainėj. Susirinko 
apie 12 asmenų. Buvo tarta-

Didis parkas
Paežerių nuo 

ko iki Jackson 
Illinois Central
ir tokiu budu didi 
juosta užimta geležinkeliu. 
Dabar ši vieta bus paverta 
į*,parką. Jau miestas pada
rė sutartį su geležinkelio 
kompanija. Parkui bus pa
vesta juosta 1.000 pėdų pla
tumo ir virš 8 mylių ilgumo. 
Tas parkas bus sujungtas 
su Jackson parku. Tai bus 
vienas milžiniškas nuosta
bus parkas.

Lietuviai Įsitaisė namus.
Ties 46 gat. ir 5 avė. jau 

nuo senai pradėjo rastis lie
tuvių. Čia jie užsilaikė pusė
tinai ir gyvendami mąstė ir 
apie rytojų. Taupumo vai
siai jau apsireiškė. Štai 
praeitą nedėlią lietuviai nu
pirko septynis namus. Sma
gu girdėti, kad lietuvių na
mų savininkų skaičius nuo
lat didinasi. Aišku, kad ne
reikia nesvietiškų turtų ir 
nesvietiško apsukrumo, kad 
ingyti namus.

Vėtra, perkūnija, lietus.
Praeito panedėlio vakare 

netikėtai pakilo didis vėjas, 
ištiko paskui baisus perkū
nijos trenksmai ir lietaus 
pliaupimai. Chicago j ir apy
linkėse daug j eibių pridarė. 
Daug medžių iš šaknų buvo 
išrauta, daug stulpų išvar
tyta, daug rusių užliejo 
vanduo. Nekuriose gatvėse 
turėjo gatvekariai sustoti 
eidinėję. Tūkstančiai žmo
nių didmiestyj stovėjo per
merkti būriais, negalėdami 
gauti vietos į .prigrūstus 
gatvekarius. Vėjas smarkiai 
putė, todėl lietsargių nebu
vo galima pasigauti. Kelia- 
tas namų buvo griaustinio 
trenkti ir buvo užsidegę. 
Du žmogų buvo pritrenktu. 
Du žmogų buvo vėjo pagau
tu laive, ežere. Abiem, vie
nok, pasisekė išplaukti.

Ši vėtra sulyg oro tėmyto- 
jų atėjo iš šiaurinės dalies 
Mississippi valstijos ir Ohio 
upės klonio. Čia vėtra dūko 
ir lietus pliaupė nedėlioj ir 
panedėlyj. Tos yra tai vie
tos, kur balandžio mėnesyj 
buvo ištikę didi tvanai. Bu
vo dabarties bugštomasi, 
kad tvanai atsikartos. De
besiai buvo prakiurę ir lijo, 
pliaupė ilgas valandas. 
Daugiau kai 20 tiltų liko 
nugriauta. Javai baisiai nu
kentėjo. Ties Stanleyville, 
Ohio vienas traukinis buvo 
vandeniu apsiaustas. Pasa- 
žieriams priduota laiveliai 
ir taip išsigelbėta. Ohio 
valstijoj upės smarkiai tvįs- 
ta ir todėl bugštomasi tva
nų.

Iškilmės ant Town of Lake.
Praeitą nedėlią, liepos 

13 d., ant Town of Lake at
siliko nepaprastos iškilmės. 
Buvo pašventimas vėlia
vos Šv. Agotos moterių dr- 
jos. Pašventimas prasidėjo 
1 vai. po pietų šv. Kry
žiaus bažnyčioj. Klebonas 
kun. A. Skripka pasakė iš
kilmėms pritaikytą pamok
slą. Po to iškilmingai visos 
pakviestos dr-stės marša- 
vo į Slavic salę, kur atsili
ko programas. Dr-stės mar 
šavo sekančio j eilėj:

1. Gvardija D. L. K. Vy
tauto 1-ma divizija raite
lių.

2. Aniolo Sargo berniu
kų ir mergaičių dr-stė.

3. Pašventimo liudytojai 
bei liudytojos.

’ 4. Šv. Agotos dr-stė.
5. Liet. Tetr. Kl. “Lie

tuva”
6. Šv. Vincento
7. Šv. Stanislovo 

E?, dr-stė.
8. Šv. Kryžiaus
9. Šv. Antano iš 

dr-stė.
10. Šv. Juozapo L. M. 

dr-stė.
11. Šv. Petro ir Povilo 

dr-stė.

Tokioj tai tvarkoj nu- 
maršavo išvardytos dr-stės 
į minėtų salę, kur atsiliko 
prakalbos, dainos, deklema- 
cijos ir t. t.

Susirinkus -visiems į sa
lę, ponia Nutautienė atida
rė programų. Paaiškino iš
kilmių reikšmę ir kvietė 
tautiečius gražiai užsilai
kyti programo metu. Po 
to perstatė į kalbėtojus 
gerb. kun. A. Briškų. Šisai 
blaivininkų, tėvas pagyrė 
moteris ir mergaites už 
darbavimosi. Sakė, kad ne 
vien vyrai, bet ir moterįs 
gali pasekmingai darbuoties 
viešame gyvenime ir tau
tos labui. Priminė keliatą 
darbščių moterių iš histo- 
rijos. Priminė palaimintą 
Prancūzijos mergelę Joaną 
d’Arc, kuri kardu rankoj 
gynė tėvynę. Priminė seno
vės lietuvių moterių narsą, 
kurios išleisdavo savo sū
nūs ir vyrus į karus. Nuro
dė, kaip Lietuvoj, spaudai 
esant užgintai, motinos mo
kė vaikučius skaityti knin- 
gą. Galop gerb. kun. ra
gino moteris subrusti, būti 
apsukresnėmis, prigulėti 
prie dr-ščių, blaiviai, pado
riai užsilaikyti. Pasakė, kad 
idant tauta pakiltų doriškai 
ir medžiagiškai turi kilti 
abi tautos lytįs. Tvarka sa
lėj buvo, gera. Žinoma ne 
be negeistinų apsireiški
mų. Yra tarp mūsiškių, ku
riuos tik dėdė su kočėlu 
tegali suvaldyti.

Po prakalbos buvo dai
nos ir deklemacijos. Tai at
liko šv. Kryžiaus parapijos 
mokiniai bei mokinės. At
liko labai gražiai. Dainavo 
taip-gi Šv. Cecilijos prie šv. 
Kryžiaus bažnyčios choras. 
Šis1 choras yra puikiai iš
lavintas ir ya vienas pui
kiausių Chicagoj. Gaila, kad 
perretai ant scenos tepasi
rodo. Programas užsibaigė 
tautiniu himnu “Lietuvą, 
tėvyne musų”.

Ypač gerą įspūdį darė 
Gvardija D. L. K. Vytauto, 
Aniolo Sargo dr-jėlė, Liet. 
Teat. Kliubas^ “Lietuva”. 
Nekurtos dr-stės apsileidu- 
sios tame, kad nepasirūpi
no turėti vėliavas. Šiame 
apvaikščiojime tik Liet. 
Teat. K. “Lietuva” tetu
rėjo vėliavą, o kitos šėpo
se ir užmiršo. Po progra
mo prasidėjo pikninkas su 
šokiais.

J. J. Lietuvis.

dr-stė.
V. ir

dr-stė.
Padvos

(Adv.).
Kas mums valgyti?

Paprasčiausias atsaky
mas į tą klausimą yra: 
“Geros rųšies maistas ir 
tiek, kiek mums reikia”. Tas 
užlaikytų mus pilnoj svei
katoj ilgą laiką. Geros rų
šies maištas yra tas, kuris 
jums patinka, kurs nesuke
lia jokios negerovės, jokio 
sunkumo, jokio tinginumo. 
Jus neturite persivalgyti. 
Jei-gi patirsite, kad jus pil
vas nėra kaip reikia, arba 
jei pajusite kokį nesmagu
mą viduriuose, tuoj vartokit 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine. Jis išvalys 
jus virškinimo organus ir 
prašalįs įkirimo priežastį. 
Jis paskatys jų£ virškinimo 
organus veiktiMr apsaugos 
nuo sukietėjimo ir kitų ne
gerovių virškinime. Jis yra 
labai geras pilvo ir vidurių 
ligose, taipgi nerviškume ir 
kraujo stokoj. Aptiekose 
Jos-. Triner, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. Tri
ner Liniment yra labai stip
rus ir'dažnai suteikia pilną 
palengvinimą no pirmo pa
naudojimo.
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TANANEVICZIO BANKOS NAMAS

$ $$ $ $3

Tgnanevicz SavingsBANK
Jonas M. Tananevičia, sav.

6HI63Q0, III

$3.00 metams

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius

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

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

Nelaikykit pinigų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.
Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

I.

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 34.00 ir augščiau per vandeni 
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

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

Bankos valandos:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis: 

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

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

Šunes be apinasrių.
Karštame ore šunes 

bai greitai pasiunta ir ap- 
rieja žmones; ypač vaikus.
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