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Politiškos Žinios. 8

Iš karo lauko

Meksiko reikalai

r Šią seredą Rumunijos j rą ir pradėti taikos dery- 
sostinėje, Bukarešte, prasi- - 
dėjo Balkanų valstybėlių 
atstovų konferencija reika
le dabartinio karo pabaigi
mo. Tuo tarpu karo lauke 
kova nesulaikomai verdan
ti, nes graikai atmetę bul
garų pasiulijimą pertrauk
ti nekuriam laikui kovą ir 
tuojaus laimėję daug vieto
vių atimant anas iš bulga
rų. Graikai oficialiai tvirti
na, kad jų armija sunaiki
nusi kuone visai bulgarų 
armijos kairįjį sparną ir už
ėmusi visą upės Struma 
klonį net lig pat Bulgarijos 
sienai; ir ten todėl laukia
ma naujas, labai svarbus 
susirėmimas. Serbai irgi 
pasekmingai prieš bulgarus 
kovojanti.

tuo tarpu sulai- 
armiją ir jau 
veržties Bul ga

kiusi savo 
nemananti 
rijos gilunion, bet taippat 
ir Europos valstybės nema
ną tan karau maišyties ir 
tramdyti turkus, kurie tu
rėsią visgi gražumu apleisti 
šiais laikais užimtasiąs vie
tas. Visa iš turkų seniau 
atimta šalis, išnaujo užimta 
turkais, kurie krikščionis 
skerdžia be jokio pasigailė
jimo. Turkai tikrai krikš
čionims atkeršija. Seniau 
krikščionis smaugė turkus, 
pastarieji gi dabr krikščio
nis žudo. Sodžiai paversti 
į griuvėsius.

Rusija buvo sumaniusi 
surengti Europos karo lai
vynų demonstraciją prieš 
Turkiją ir tuo budu aną 
priversti laikyties sulyg 
Londono traktato Enos-Mi- 
dia linijos, bet kitos val
stybės su tuo sumanymu 
nesutikusios. Be to Rusija 
pietuose norėjusi sumobili
zuoti armiją ir ginkluotu 

‘keliu paremti tą reikalavi
mą. Tečiau su tuo nesutiku
sios valstybės ir ateityj 
Turkija dar gali išnaujo 
pasisavinti atimtas iš jos 
žemes Europoje. Rusija iš- 
pradžių buvo maniusi sa
varankiai turkus pamokin
ti, bet pasibijojusi kitų 
valstybių. Tečiau manoma, 
kad Rusija į Bulgariją pa
siųsianti armiją, kad tenai 
tariamai apsaugojus savo 
pavaldinius nuo turkų.

Jau šiandie tikrai žino
ma, kad Balkanų valstybė
lių karas busiąs pertrauk
tas, bet kas bus su turkais, 
kurie nepanorės iš Traeijos 
kraustyties? Tą klausimą 
tegali išrišti tik ateitis.
> ===—=

Londone apturėta patvir
tinančios žinios, kad Balka
nuose ramybė esanti jau 
artima. Visos Balkanų val
stybėlės palinkusios per
šaukti tą broliažudišką ka-

bas. Visupirmu tai stengia
si atsiekti Rumunijos kara
lius ir šis kalbinąs Graiki
ją su Serbija pertraukti 
kruvinus 
Bulgarijai 
įnybę, nes 
kaktinai 
viena 
mui 
nes norinti dabar pasisa
vinti ne tik Salonikus, bet 
ir aplinkinius žemės plotus, 
kurie pirmiau butų priklau
sę Bulgarijai. Taikos dery
bos atsibusiančios Bukareš
te, gi šiais laikais serbų 
Niše suvažiavę atstovai ap
kalbą tik kas link kovos 
pertraukimo nekuriam lai
kui.

Bulgarija tuo karu daug 
prakišo. Bet ir nenuostabu, 
jei ant jos supuolė iš visų 
pusių. Tečiau toji pamoka 
jai buvo reikalinga, nes dė
lei savo išdidumo nežinojo 
net kaip statyties.

susirėmimus ir 
duoti šventą ra- 
ji ir taip jau pa- 
pamokinta. Tik

Graikija susitaiky- 
daranti sunkenybes,

TURKAMS NETEKS AD- 
RIANOPOLIS.

Europos valstybės užtik
rinusios Bulgariją, kad ji 
neturinti daug labai rupin- 
ties, jei turkai įsiveršiu į 
jos teritorijas, kadangi tuos 
reikalus attiksią pačios val
stybės ir priversiu. Turkiją 
laikyties rubežiaus Enos — 
Midia, kaip tai nesenai nu
tarta konferencijoje Londo
ne. Vadinasi turkams ne
teks Adrianopolis. Turkai 
tuo tarpu laiko savo ranko
se Adrianopolį, bet jiems 
bus įsakyta iš tenai kuo- 
greičiausiai išsinėšinti. Jei 
turkai nepaklausytų, su 
jais mananti tuoj apsidirbti 
Rusija, kuri jau ir dabar 
traukianti savo armiją į 
Kaukazo apylinkes.

Rusijai labai rupi Armė
nija, o gal ir pats Konstan
tinopolis. Manoma, ji 
gis ten sau pramušti 
gQ-

me- 
lan-

SUV. PA-

val- 
iiors

V. VALDŽIOS 
ŽVILGIS.

Suvienytų Valstijų 
džia turi galutinai ką 
tokio nuspręsti kas link jos 
atsinešimo į Meksiko padė
jimą. Kongrese jau pakel
tas klausimas, ar Suv. Val
stijos gali leisti gabenti 
ginklus ir amuniciją revo
liucionistų vadui, ar ne. 
Šis klausimas tečiau palik
ta toliau. Tik pažymėta, 
kad Carranza ir be to lei
dimo palengva Huertą nu- 
ilsys ir apveiks. Bet jei 
gautų ginklus gabenties iš 
Suv. Valstijų, žinoma, grei
čiau Huertą apveiktų. Nū
dien Carranzai esą sunku 
kariauti, nes neturįs pakak
tinai ginklų ir amunicijos.

čia parodoma, kaip priaugliai mokinama Išrengti nelaimingų atsitikimų mieste, 
ypač su. tramvajai^. ? .
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savo

su

lai-

Andai Meksiko sostinėje 
atsibuvo didi manifestacija 
priimant naują Japonijos 
ambasadorių. Meksikonai jį 
linksmai sveikinę. Huerta 
butų galėjęs sulaikyti tą 
manifestaciją, jei butų su 
japonais nesimpatizavęs, je* 
netrokštų karo su Suv. Val
stijomis. Tasai atsitikimas, 
rasi, ir privers Suv. Valsti
jų valdžią pakeisti 
neutralę politiką.

Prezidentas Wilson 
manęs naują projektą. Jis 
patariąs, idant trumpu 
ku Meksike atsibūtų prezi
dento rinkimai ir idant tų 
rinkimų teisėjais butų pa
skirti amerikiečiai. Žinoma, 
visi meksikonai nesutiks 
su tuo keistu sumanymu.

Net parkeliavęs Washin- 
gtonan pasiuntinys Wilson 
nieko indomaus apie Mek
siką nepasakęs. Žinoma, 
daug dalykų iš konferenci
jos neskelbiama, nenorima 
pranešti tikros tiesos pilie
čiams. Vadinasi, Washing- 
tono valdžia vis labiau link
sta prie autokratizmo.

REVOLIUCIJA CHINUO- 
SE.

Chinuose revoliucija pla
tinasi ir ją sulaikyti nepasi
seks dabartinei Pekino val
džiai. Visos pietinės pro
vincijos paskelbusios karą 
prieš dabartinį prezidentą 
Yuan-Shi-Kai, kuris pasta
ruoju laiku tikrai cariškai 
ėmęs valdyti šalį, pavaldi
nius smaugti, sau nepatin
kamus .valdininkus^ žudyti. 
Nieko negelbeję nei parla-

ite sau-
mento pcrspejinrt^nes jis 
pagaliau ir paį^nf 
vališkai ėmęs v#ld

Paaiškėjo, kad dabarti
nės pietinių provincijų gy
ventojų revoliv.į|jjfe pusėje 
stovi ir žriioinas^g&'sus vei
kėjas dr. Šųn-^atfeen. Ne
senai jis išleidę^ |lųamfėstą, 
kuriuomi atsiliępia į Yuan- 
Shi-Kaią, idant ji^.šaltai ir 
rūpestingai’ .apsvarstytų 
pietinių proviiičijųĮ gyven
tojų reikalavimus; kurie 
tik despotizimjiMioiinti pa
sipriešinti, nežiūrint ar tą 
šalį valdo ciesėšpis, ar pre
zidentas. Dr, ■ ;§un-Yat-Sen 
pataria jam iš; prezidentys
tės rezignuoti ir pabrėžia, 
kad jei jis nepaklausysiąs, 
tai pats vadeyįikisįiąs toje 
revoliucijoje, kf» kad buvo 
daręs prieš iSandžurų 
(manchu) dinastiją.

Tuo tarpu YliaiuShi-Kai 
į tai neatkreipiąs pornos ir 
pietinėse provincijose pa
skelbęs karo stovį,; pasiųz- 
damas į ten kariuomenės 
burtus. Žinoma, jo toksai 
atkaklus pasielginias dar 
labiau erzina sukilėlius ir 
šie nesigailėdami | pliekia 
šiaurinę armiją. Nekurtos 
pietų provincijos palikusios 
ligtol dar lojalėmis Valdžiai, 
nes tų provincijų guberna
toriai artimi Yuan-Shi-Kai- 
ui giminės. • Bet gyvento
jai ir tuos gubernatorius 
privers , apsiginkluoti arba 
išsinešdinti kur pipirai au
ga-

Yuan-Shi-Kat paskelbęs 
dekretą, kuriųpmi S miriop 
pasmerkta viši reyoliucio- 

nistų vadai) tarp kurių e- 
sąs ir karo ministeris Chen- 
Chi-Mei, kuris stojęs revo
liucionistų pusėn.’

Revoliucionistai visur i- 
ma viršų.
Chiniečiams besigrumiant, 

Rusijai patogus laikas įsi- 
kraustyti Mongolijon. Ji ne 
kitaip ir padarys.

VATIKANE MAIŠTAI.
’ Sukėlė maištus Vatikano 
gvardija. Kadangi dabarti
nis gvardijos viršininkas 
pasirodęs labai žiaurus, ta
tai gvardionai pareikalavo 
jį atstatydinti ir jo vieton 
jie patįs išsirinksią virši
ninką iš savo tarpo. Tą sa
vo reikalavimą inteikė kar
dinolui Merry del Vai. 
Gvardionai be to reikalavę 
gauti audienciją pas tą patį 
kardinolą, bet šis atsisakęs 
juos priimti. Kadangi šiais 
laikais gvardionų esama vi
so 80, tatai dar jie norėję, 
idant jų skaitlius butų pa
didintas lig šimto ir, kad jie 
perdaug nebūtų kankinami 
bereikalingais mankštymais 
ir varžomi ant kiekvieno 
žingsnio. Kardinolas Merry 
del Vai į visus tuos jų rei
kalavimus tikrai autokra
tiškai atsakęs, kad jei jie 
nesutinką su senomis tar
nybos sąlygomis, galį sau 
laukan eiti. Didžiuma, žino
ma, apleido Vatikaną gie
dodami “Marsilietę” ir šlo
vindami Garibaldi, kiti g 
palikę-ir prašę jų neprava
ryti nors’ lig rudeniui. Te
čiau ir likusiais nepasitiki
ma, laukiama maištų.

WILSON GRASINA MEK
SIKU!.

Suvienytų Valstijų pre
zidentas Wilson pagaliau 
nusprendęs aštriau pasi
statyti prieš liglaikinį Mek
siko prezidentą Huertą. 
Būtent pr. Wilson pareika
lavęs, idant Huerta tuo
jaus areštuotų Meksiko fe- 
deralius kareivius, kurie 
šaudę į Suv. Valstijų emi- 
gracijinį valdininką, Char
les Dixoną, ir sunkiai jį su
žeidę, bet taippat, idant 
patraukiami karo teisman 
kaltininkai tuojaus butų 
ir priderančiai nubausti. 
Toliau Suv. Valstijų val
džia aštriai pareikalavusi 
išleisti iš kalėjimo ameriko- 
ninius kasyklų direktorius, 
Ch. Bissel ir B. McDonald, 
kuriuos Meksiko i’cderaliai 
kareiviai mieste Chihuahua 
uždarė kalėjiman ir nu
sprendė sušaudyti.

Pastarieji Meksike atsi
tikimai visą padėjimą dar 
labiau paaršino, taip kad 
šiandie mažai atkreipiama 
domos ir į ambasadoriaus 
Wilsono parkeli;.vimą. Šis 
perstatąs įvairius pienus 
Meksiko numalšinimui, 
bet podraug labai išaugšti- 
nąs dabartinį Meksiko pre
zidentą Huertą, kuriam e- 
są nėra ten lygaus žmogaus.

Ambasadorius Wilson 
nuolat konferuojąs su pre
zidentu Wilsonu. zXmbasa- 
dorius nepatariąs maišyties 
į vidurinius Meksiko reika
lus, išėmus uostų blokadą 
karo laivais. Matyt, jis ten 
gerai susigiminiavęs su da
bartiniais Meksiko, valdi
ninkais.

Tuo tarpu Europos val
stybės griežtai reikalauja 
pas Suvienytas Valstijas

iš to atžvilgio aplinkui 
Vatikaną valdiškoji polici
ja patruliuojanti dienomis 
ir naktimis.

Tai jau tikrai svietas 
genda.

NERAMYBĖS PORTUGA
LIJOJE.

Portugalijos sostinės Liz- 
bonos policija susekusi mo
narchist!) suokalbį, kurio 
tikslu butą bombomis su
griauti visą sostinę. Sužino
jus laiku policija tuojaus 
keliose miesto dalyse sulai
kius kelis važiuojančius au
tomobilius, kuriuose buvę 
prikrauta bombų. Daugybė 
intariamų suokalbiu suimta-

Suėmimo metu monar- 
chistai ėmę šaudyti ir daug 
žmonių sužeidę. Viena iš 
automobiliaus paleista bom
ba užmušusi vieną policis- 
tą. Suimtieji neprisipažįsta, 
kad jie esą monarchistais.

• Vietomis ant gatvių su
sekta pamestos bombos.

Iš Portugalijos Madridan 
atkeliaujanti keliauninkai 
pasakoja, kad Portugalijo
je laukiamą politikiniai 

ąpmalšyti Meksiką, nes 
priešingai jos pačios tai 
tai padarysią. Taigi Suvie
nytos Valstijos nūn atsira
dusios taip kūjo ir priekab
io.

ŽINIOS IŠ MEKSIKO.
Vyriausias Meksiko revo

liucionistų vadas Carranza 
kreipėsi į Suvienytas Val
stijas, kad pastarųjų val
džia jį pripažintų kaipo ka
riaujančią pusę ir leistų 
jam gabenties ginklus ir a- 
munieiją per Suv. Valsti
jas. Nežinia, ką į tai atsa
kys prezidentas Wilson, te
čiau patiriama, kad jis esąs 
tam prašymui nuolankus, 
by tik nereiktų prezidento 
Ilucrto patvirtinti.

Visame Meksike revoliu- 
cijinis judėjimas vis labiau 
platinasi ir kalbama, kad 
Ilucrto valdžia neužilgo tu
rėsianti griūti. Carranza e- 
sąs nepaprastai populeris ir 
tikras žmonių valdžios ap
gynėjas.

Kadangi Huerta negali 
sulaukti savo valdžios pa
tvirtinimo iš Suv. Valstijų 
pusės, ieško atramos Japo
nijoje tam tikslui rengia
mi visokie slaptingi susinė
simai ir pasitarimai. Tomis 
dienomis su slaptomis in
strukcijomis Japonijon pa
siųsta gen. Fel. Diaz, kuris, 
sakoma, su Japonijos val
džia pasikalbėsiąs apie pa
rengiamą japonų kolioniza- 
džia pasikalbėsiąs apie 
jos pienas jau senai japonų 
taisomas ir tas labai nėra 
geistina Suv. Valstijoms.

Tuo tarpu revoliucionis
tai Meksike vis naujus 
miestus ir miestelius uži
ma ir dabartinė Huerto val
džia atsiradusi pavojuje.

kruvini judėjimai. Revoliu- 
cijinis judėjimas labai pla
tinasi ir tai šaliai grasiai!” 
tis pavojus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

Turkija išnaujo užėmus 
Traciją, sakoma, pasirengu
si dabar su Bulgarija pradė
ti vesti taikos derybas. Gi 
apie Londono nesenai pada
rytą traktatą visai pamir
šusi. Be to tuo tikslu pa- 
siunčiusi Londonan specialį 
delegatą.

Rumunijos armija priė
jus netoli Bulgarijos sosti
nės ir sustojus, nemanyda
ma giliau veržties.

Meksiko revoliucionistų 
nusamdytas aviatorius iš 
aeroplano bombomis suplai- 
šino Meksiko valdišką karo 
laivą ties Guayamas.

Su v. Valstijų prezidentas 
Wilson dar nenusprendęs 
kas reik padaryti su Meksi
ku. Ambasadoriaus Wilsono 
patarimai jam nepatinka.

Chinijoj revoliucija vis 
labiau platinasi.

1



VABALNINKAS.
Panevėžio apskr.

Čia per devintinių atlai
dus Krikščionijos jubilie
jui paminėti buvo nepa
prastai graži ir iškilminga 
procesija iš parapijos baž
nyčios į Jasiuliškių koply
čią, lig kurios yra 5 vars
tai.
'2 Kelias buvo gražiai ber
želiais ir kitokiais medeliais 
išpuoštas; skersai kelio bu
vo 11 gražiais vainikais iš
pintų vartų; ant kurių bu
vo ištiestos juostos su pa
rašais; pakelyje buvo 3 al
toriai su sakyklomis, kur 
buvo pasakyti trįs pamok
slai. Ypač gražus altorius, 
vartai ir sakykla buvo ties 
Valiulio namais Vabalnin
ke. Procesija išsidriekė per 
pusę varsto, apjuosta 300 
karšinu ilgio juosta.’ Tvarka 
buvo pavyzdinga, gražus 
giedojimas judino visus. 
Kiekvienas galėjo susigrau- 
.dintį, matydamas, kaip tuk- 
‘ jtančiąiyžmonių iš gilumos 
.įirdįesysiunčia savo mal- 
įas "Aųgščiausiui ir viešai 

:?odoysąyo gilų tikėjimą.
X Peregrinus.

SKAUDVILĖ
-- - Ras. apskr.

2 2 Birželio' 16 d. buvo labai 
didelis Skaudvilės vartoto
jų draugijos susirinkimas.

2 Sakau — didelis, nes kle- 
2bpno darže buvo susirinkę 
2Upie 800 žmonių. Per susi- 
2 linkimą norima buvo pri
laukti daugiau žmonių prie 
los draugijos ir išaiškinti 
jiems jos naudingumą ir 

2 Reikalingumą. Skaudvilės 
"Vartotojų draugija gyvuo
ja jau 4 — 5 metai. Gy
vuoja, kaip kiekviena kita, 
bet jai galėtų sekties labai 
gerai, nes Skaudvilėje an
tradieniais yra labai dideli 
turgai. Draugijos krautuvė 
galėtų turėti apyvartos šim
tais tūkstančių, bet... ma
ža turėjome narių, vos tik 
apie 150. Pajai taip-pat 
buvo maži — 5 rub. Tą 
draugiją tik laikydavo mu
sų klebonas kun. D. Motu
zas didesniu pajų.

Kun. Stasys Bažmus per

Photos copyright. 1913. by American Press Association.

y. Kareivis ant kopėčios tėmija manebrų lauką ir telefonuoja žemyn. Vartota tai 
japonų su rusais kare

du šventadienu sugebėjo 
paraginti žmones, kad dau
giau atvyktų į susirinkimą. 
Per susirinkimą buvo vi
siems išdėstytas draugijos 
stovis, buvo pasakyta daug 
prakalbų, raginančių prisi
dėti prie jos. 50 žmonių 
tuojau prisirašė, o kiti ža
dėjo prisirašyti paskiau. 
Vienu žodžiu, susirinkimas 
pavyko. Susirinkimo pasi
sekimas vers mus dažniau 
juos daryti.

Vingyras.

VILKAVIŠKIS.
(Suv. gub.).

Žydai pavėdžia dvarus. 
Vilkaviškio- apskrityje vis 
daugiau ir-daugiau dvarų 
atatenka žydams. Pirmąjį 
dvarą žydas čia pr'ko 19- 
00 m., o dabar?_žydai jau 
turi nupirkę' 10’dvarą: Bu
do vanės, Novinl<ų,2'3Iarko- 
vo, Joną vėlės, Lankupių, 
Paražuiškių, GutkavO,2.Pen- 
kinų, Purviniškių.it Juo- 
zapavo. Nuomoja žydai 4 
dvarus: Pašelmenės, Dėto- 
niškių, Trydenės ir Pabar- 
ko; valdytojais (kamiso- 
riais) yra 6 dvarų; majo- 
ratinio dvaro Pašėmenės, 
Karklinių, Parausių, Varš- 
vilių, Liubiškio ir Šilosodo. 
Žydai perka dvarus daž
niausiai del pelno, tikėda
miesi brangiau parduoti 
juos arba valstiečių bankui, 
arba privatiniams žmonėms. 
Paskutiniais metais jau 
pardavė Paširvinčių ir Nor
vydų dvaru valstiečių ban
kui, o Vaizbuniškių, Pile- 
kalnio, Vilkabalio ir Vla
dislovą vo lenkams—ponams.

VILKAVIŠKIS.
Suv. gub.

Birželio 22 d. (n. k.) čia 
įvyko vietinio “Žagrės” ra
telio susirinkimas bitinin
kystės reikalais. Prisirinko 
pilnintelė “Žiburio” drau
gijos salė — didokas kam
barys. Vyrų ir moterių ga
lėjo būti perpusę. Tam ty
čia buvo atkeliavusių net iš 
Zanavikijos ir kitur. Susi
rinkimo iniciatoriai kun. 
Pečkaitis ir Aleksa nesigai
lėjo darbo aiškinti bitinin

kystės dalykus. Be to ir su
sirinkusiųjų tarpe -atsirado 
prityrusių ir sumanių biti
ninkystės žinovų,- suteiku
sių nemažai patarimų. Kun. 
Aleksą kalbėjo-,--kad—mote
rims patogiau ir reikia už
siimti bitininkyste.

Susirinkiusiųjų - nutarta 
pasirūpinti greičiau išgau
ti gubernatoriaus leidimas 
jau steigiamai bitininkys
tės draugijai; tas pavesta 
atlikti tam tikrai komisi
jai. x

Neduoti bitėms nė jo
kioj formoj alkoholio, nes 
tas pagimdo užpuolimus ir 
veda bites prie išnykimo.

Vietines bičių veislės at- 
sakančiausios musų klima:- 
tui. Valakų ir Kaukazo 
mažiau tinkančios. Tečiau 
Valakų maišytos su vietinė
mis liekta naudingesnės.

Duodant bitėms dirbtinių 
korių gaunama daugiau 
naudos. Šį dalyką aiškino 
kun. Aleksa.

Paaiškėjo, kad parduo
dant medus (15 kap. 
svarą) prie tokios žemos 
kainos, jau nekiek tegali 
apmokėti trusą ir išlaidas. 
Čion patartai išdirbti iš me
daus midus ir jį pardavinė
ti kur-kas pelningiau.

Kad geriau pasimokinus 
bitininkystės ir pasitarus a- 
pie bitininkystės produktų 
pelningesnį išpardavimą, 
nutarta 1915 m. Vilkaviš
kyje steigti bitininkystės 
paroda. Kalbėta ir apie bi
tininkystės muziejų, tečiaū 
tuo laiku dar tas nepripa
žinta galimu. Parodos stei
gimu rupintiėš pavesta vie
tiniam Vilkaviškio “ “Žą- 
grės” rateliui. Daug kuom 
prisidėti parodon žadėjo 
kun. Aleksa.

Keikia tjkėties, kad įąs 
trumpas bitininkų pasima
tymas paragįs juos ateityje 
pasirodyti dar - indomės- 
niais.

Vincė.

mokykla ir atkelia raštinę, 
kuri pirmiau buvo Žemait
kiemyje, įsikūrė daug krau
tuvių, irs pradėjo statyti 
naują bažnyčią. Bažnyčią 
statė jau. dvejus metus ir 
pernai-bažnyčios-sienos bu
vo pabaigtos .statyti. Vidu
je bažnyčios dar nieko nau
jo nėra, nė altorių, nė var
gonų, tik sunešti iš senos 
bažnyčios daiktai, ir pa
maldos jau laikomos. Pir
mą naujai bažnyčiai pradžią 
padarė kun. Vėžys. Jis pri
rengė del statymo medegos. 
Paskiau jis persikėlė į Pa- 
nevėžėlį, o mes gavome da
bartinį kleboną A. Jusį. Po 
jo priežura bažnyčios sta
tymas ėjo kaip ir greičiau.

Bažnyčia stovi ant kalne
lio, senobinės medinės baž
nytėlės labai puikioje vie
toje tarp didelių medžių, ii’ 
pati gana didelė. Žinoma, 
brangiai apseina tas staty
mas, užtatai tikimės sulauk
ti didelės ir . gražios bažny
čios. Balninkų parapija ir
gi nemaža. Aplink Balnin
kus yra didelių sodžių, k. 
a. Antalaušių, Martinonių, 
Plaštakos, kurioje pernai 
įsteigta pradinė mokykla.

N. P. 
“V.”

BALNINKAI.
Ukm. ap.

Balninkų miestelis stovi 
ant kranto dviejų Alaušų 
ir Piršenos ežerų. Pirmiau 
jis buvo nedidelis mieste
lis; vos keletas ūkininkų ir 
keletas žydų čia gyveno; 
per šiuos gi metus jis žy
miai padidėjo; čia tapo iš- 
naujo atstatydinta pradinė

ŽEMAIČIŲ VYSKUPO 
APLINKRAŠTIS.

Vasario 11 d. šių metų 
No. 1262 išsiuntinėta kle
bonams žeimaičių vyskupo 
aplinkraštis šitokio turinio: 
“Rinkliavos bažnyčiose sek
madieniais bei šventadie
niais ir mokesčiai laike ba
žnytinių pamaldų bažnyčių, 
o ne kunigų naudai priskai- 
toma yrą taip-pat prie baž
nyčių arba vienuolynų tur
tų” Vi^ų. piniginių aukų 
inplaukusrų šųlyg pastabos 
prie kiekvienos bažnyčios 
turi būti vedama inplaukų 
bei išlaidų knyga; pinigų 
rinkliavos užrašoma į kny
gą prie 2-jų parapijonų at
stovų ir tt.” Šis aplinkraš
tis kaikuriuos klebonus tik 
šiomis dienomis tepasiekęs.

BAPTAI.
(Kauno pav.).

Birž. 10 d. du broliu Jo
naičiu ir P. Povilaitis iš 
Gražų sodžiaus apturėję po 
150 rub. už suvežimą miš
ko, atėjo Baptų miestelin 
išgerti. Gerokai išmaukę 
baltosios * ir alučio, pradėjo 
tarp savęs bartis, peštis ir 
P. Povilaitis, ilgai nelau
kus, pastvėręs pagalį taip 
smagiai drožė galvon Jo
naičiui, kad jo smegenys iš
krito ir Jonaitis griuvo ant 
vietos užmuštas. Žvėris už
mušėjas P. Povilaitis tuo 
pačiu pagaliu sutrupinęs 
galvą ir t kojas, norėjo iš
sprukti, bet kaimynai vyrai 
pagavo jį ir atvedė vietiniui 
urėdninkui. Tai dar girtuo- 
klybės auka, nes jie blaivus 
būdami" gyvendavo gražiau
siai ir Imdavo visuomet pir
mais draugais. Užmušėjas 
ir užmuštasis dar jauni vy
rai. Giftuok'lybė šioje apy
linkėje 'labai prasiplatinus 
ir peštynes; muštynės, — 
tai kasdieninis atsitikimas.

A. Gerd...d >•_________

KASINĖJIMAS PAKAL
NIŠKIUOSE.

Nesenai Pakalniškiuose 
(Suvalkijoje) tūlam aficie- 
riui pasisekę užtikti bent 
dešimtį kapų. Kiek galima 
spręsti iš rastų kapuose 
daiktų, jie bus ne senesni, 
kaip antros puses septynio
likto šimtmečio. Pažymėti
na tas. kad juose rasta ge- 

;■** ’ pinigų, Šiaip karuose 

retai pasitaiko jų užtikti, o 
šiuose tai kiekvienam. Ras
ta indėta į rankas, ir dar 
šalę kaulų po maišiuką. 
Šiaip palaidų pinigėlių pri
rinkta kol kas 42, o be to 
yra keli maišiukai (dabar 
pinigai ir visi kiti iškasi
mai yra Kauno miesto mu
ziejuje). Tokiu budu pini
gėlių bus net suviršum šim
tas. Jie yra Stepono Bato- 
rio, Zigmanto III ir Jono 
Kazimiero ir kitų laikų. 
Kaulai jau supuvę ii’ jų la
bai mažai užtikta, viename 
— rasta supinta moters ka
sa; šiaip daug pasitaiko au
dimų.

Kuomet tuose kapuose 
buvo laidojama, jau Lietuva 
senokai buvo priėmus kata
likystę; tuomi pat laiku ė- 
jo smarki kova tarp katali
kų kunigų ir prdtestantų. 
Juk žinome, kad protes
tantizmas labai net buvo iš
bujojęs. Ačių tiems kapams 
paaiškėja tų laikų katali
kystės stovis. Kun. Alekna 
savoje “Bažnyčios istorijo
je” primena, kad Šatrijos 
kalne buvusi net užžiebta 
amžinoji ugnis. Bet tasai 
nė truputį nekeista, grei
čiausia visame 17 šimtme
tyje o gal ir 18 pradžioje 
lietuviai tikėjo po senovei. 
Katalikystė turėjo juose 
labai mažą žymę. Musų is
torininkams ir kitiems lie
kasi išaiškinti tas klausi
mas, ar tik ne vieni bajo
rai ir didžponiai skaitėsi 
katalikais. O toji smarki 
kova ar tik ne tarpu vienų 
abiejų pusių buvo. Liau
dis, tikėdama po senovei, 
buvo žalia medžiaga, ir jai 
buvo visai visviena, kas 
gaus viršų. Minėti Pakal
niškių kapai kaip tik verčia 
taip; mąstyti. Kaip sakiau, 
jie siekia antros puses sep
tyniolikto šimtmečio; jei bu
tų ankstybesnio laiko, tai 
nebūt papuolę Jono Kazi
miero pinigų, kursai vieš
patavo 1648 — 68 m. Reiš
kia šiuose kapuose turėtų 
but nors kiek katalikystės 
žymės, juk ji j ė perėjo Lie
tuvon 14 šimtmetyje. Bet 
minėti kapai niekuo nesis
kiria nuo kapų kasinėjamų 
dar stabmeldystės laikais. 
Tie patįs bronziniai daik
tai ir jokio katalikystės 
ženklo. Matomai, žmonėse 
katalikystė nebuvo dar pe
rėjus, trįs šimtmečiai nes
pėjo įveikti pirmykščio ti
kėjimo. Gal buvo jie kata
likais tik tiek, kad atidavus 
kunigui reikalingą dešimti
nę. Sn.

“L. Ž.”

LIETUS SU LEDAIS.
Birželio 1 d. Aluntos pa

rapijoje buvo smarkus lie
tus su ledais. Avilčių. Gi- 
lužių, Gaigalių ir Autai e- 
džių sodžių lietus su ledaiš 
padarė nuostolių lig 5100 
rub., išmušdamas ir išplau
damas iš dirvų javus.

Tėvynės Mylėtojas.

ALUNTA.
Ukmerg. ap.

Šiemet pas mus smarkiai 
taisomi keliai; vieškeliai ir 
mažieji keliai. Žmonės kal
ba, kad rudenį busią ka
riuomenės manebrai.

Tėvynės Mylėtojas.

DAR VIENĄ DVARĄ 
PARDUOTA.

Tadas Vojčinskis par
duoda valstiečių bankui 
Šuklių ir Alvitos dvaru, 
kuriuodu jis buvo pirkęs 
nuo St. Gauronskio. Žemės 
yra apie 200 valakų, ge
niausios .visoje apskrityje.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

PASIMOKĖ IR PASI
TAISĖ.

Viename sodžiuje gyve
no Juozas — kurpius. Ji
sai turėjo sūnų, vardu Jo
nuką. Jonukas buvo vaikas 
labai išdykęs ir kietos šir
dies. Būdavo, tėvams ne
matant, jis labai mušdavo 
gyvulėlius, o ypačiai ka
tes.

Vieną kartą Jonukas pa
sigavęs mušė katę. Kačiu
kė inkando vaikui į pirš
tą. Vaikas ėmė rėkti, o pas
kui, pagriebęs šakalį, gau
dėsi vargšę kačiukę po pir
kią. Motina barė Jonuką, 
bet kur tau klausys! Jis 
išsivijo kačiukę į lauką ir 
leido į ją šakaliu. Bet ša
kalys, spruzdams iš rankos, 
įvarė vaikui tokį didelį pa
šiną delnan, kad Jonukas 
net parpuolė ant žemės.

Motina labai nusigando. 
Atbėgęs tėvas nusinešė Jo
nuką pirkion ir paguldė lo
von.

Baisiai sopėjo Jonukui 
ranka, o ypač kada tėvas 
traukė giliai įlindusį paši
ną. Nuo to laiko Jonukas 
daugiau nebekankino gyvu
lėlių.

Pi j ūkas.

DU LAIMINGU JAUNI
KAIČIU.

Vieną kartą viename kai
me gyveno du jaunikaičiu, 
tarp kurių nękados nebuvo 
nei mažiausio vaido, o juo 
labiau peštynių.

Kartą vienas jaunikaitis 
sako antram:

— Ko tie žmonės taip 
pešasi? Na-gi ir mudu pa- 
bandykiva nors susivaidin- 
ti, prižiūrėsi va, ar jau taip 
smagu?

— Aš visai nežinau, iš 
ko gali prasidėti vaidai, ar 
peštynės! — atsakė antra
sis.

— Na, šia! pastatysiu sa
vo laikrodėlį tarp mudvie
jų ir sakysiu; “tas laikro
dis mano!” o tu sakyk: “jis 
ne tavo, bet mano!” Iš to 
ii’ pasidarys vaidas, o iš 
vaido ir peštynės.

Gerai, abudu susikalbė
jo, pastatė tarp savęs lai
krodėlį, ir vienas sako:

— Tas laikrodis mano!
— Ne tavo, bet mano tas 

laikrodis! — atkirto antra
sis.

— Ne, ne tavo tas lai
krodis, bet ipano! — atrė
žė pirmasis.

— Jaigu jis tavo, tai tu 
jį atsiimk! — atsakė su 
nusižeminimu antrasis.

Taip tuodu jaunikaičiai 
ir nestengė susivaidinti, o 
dar labiau —- negalėjo su
sipešti.

Dieve duok, kad tarp 
musų jaunimo visada žydė
tų tokia nelaimė.

Boleslovas Verbus.

KAS DAUG NORI — MA
ŽA NETENKA.

Berže tupėjo jaunas var
nas ir kasžin apie ką giliai 
mąstė. Varnui bemąstant, 
atlėkė erelis, išsirinko ma
žiausią ėriuką ir nulėkė 
sau.

— Koks jis kvailas—ma
no sau varnas — mažiau
sią paėmė: kva,kva,kva,! 
Bet aš nulėksiu, išsirink
siu didžiausią aviną ir nu
sinešiu sau.

Kaip sumanė, taip ir pa
bandė daryti. Nulėkė, už

sitūpė ant didžiausio avino 
senio kupros, sukišo na
gus į vilnas ir bando lėkti, 
bet kur tau! — nepalekia, 
nei iš vietos nepasijudina. 
Bando paleisti, bet varno 
nagai taip įsivėlė vilnosna, 
kad jokiu budu negalima 
ištraukti.

Avinas nusigandęs ėmė 
bėgioti ir bliauti, kiek tik 
gali. Pamatęs piemuo, pa
sivijo aviną, pagriebė var
ną ir nutraukė nuo avino 
nugaros. Parnešęs namo, a- 
tidavė vaikams pasidžiaug
ti — ir buk, varneli, ne
laisvėje. Daug benorėdamas
— maža netekai.

Pijukas.

ŪKININKĖ UŽIMA GAI
DŽIO VIETĄ.

Viena šeimininkė vos tik 
gaidžiui pragydus, tuoj pri
keldavo mergas darban. 
Tai šios, norėdamos ilgiau 
lovoje padrypsoti, užmušė 
gaidį. Bet joms tai neišėjo 
geran, nes šeimininkė nuo 
to laiko apie pusiaunaktį 
užsilipdavo ant kopėčių ir, 
užgiedo j us: “ kakarieku! ’ ’
— keldavo darban mergas.

Naruševičius.

DU ŠAULIU.
Du šauliu išėjo gaudyti 

jaunų lokiukų. Vienas nusi
leido į darbą ir ten pakliu
vo į lokio gultą, kur gulė
jo, vietoje lokiukų, kaip jis 
tikėjosi, senas lokis.

Šaulys iš ten savo ben
drui sušuko:

— Aš lokį sugavau!
— Vesk šeu jį — atsakė 

tasai.
— Jis neina.
— Na tai pats eikš še

nai.
— Taip, gerai butų, bet 

jis ir manęs neleidžia.
Šilgalys.

ŽVIRBLIS.
Buvo žiema... ,
Sėdėjo ant tvoros žvir

blis, alkanas, šalčio kanki
namas, ir niekur negalintis 
surasti sau maisto, nes kaip 
tik kelinta diena buvo pra
dėjus siausti baisi pūga.

Praeidamas pro šalį, vai
kas šiuptelėjo didoką sau
ją miežių.

— Koks tu gudrus... — 
patyloms prašnibždėjo žvir
blis, — bet ir aš dar nevi
sai kvailas, kad ir alkanas. 
Ir į tavo užtaisytus žaban
gus nelysiu.

Pasiplastcno žvirblis ir 
purptelėjo ant kelelio, porą 
sykių pravilkto rogėms, 
sau maisto ieškoti...

Visi taip alkaną priglau
džia.

A. Bartaševičius.
“Š.”

Perarti.
— Brangiausioji Leoka

dija! su tavimi eisiu ligi 
svieto galui!

— O, aš tiek daug nerei
kalauju, man pakaks į al
torių kelionės.

— Pfi, tai perarti...

Atsargiai.
— Kas ten girdėt pas 

mane dvare, mano Jokūbė
li?

— Nieko, prašau švie
saus pono, tik tai, kad dvi
dešimts arklių sustraikavo,

— Na tai kokiuo budu?
— Ba nugaišo, prašai 

šviesaus pouo malonės.
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AMERIKOS ŽINIOS.
Nenorėjo iškilmių.

Baltimore, Md. Nesenai 
garsiam kardinolui Gibbons 
sukako 79 metai. Praleisti 
savo gimimo dieną jis bu
vo išvažiavęs prie savo prie- 
telio H. Shriver. Apleidęs 
buvo miestą del to, kad no
rėjo išvengti visokių tuščiu 
ceremonijų tokioj dienoj. 
Kardinolas sako, kad to
kios iškilmingos dienos tu
ri priminti mums, kaip 
smarkiai laikas teka ir 
kaip didžios yra atsakomy
bes mus gyvenimo. Jis sa
kosi nesulauksiąs daug savo 
gimimo dienų, nežiūrint į 
tai, kad dar labai veiklus 
ir stipras, imant domon jo 
senumą.

Pas savo prietelį gimimo 
dienoj kardinolas atlaikė 
mažoj privatinėj koplytėlėj 
mišias ir visą dieną pralei
do tarp artimųjų. Kardino
lo nuopelnai yra dideli. Jis 
gerbiamas augštųjų valdi- 
iinkų šios šalies.

Tą dieną kardinolas gavo 
pasveikinimo laiškų ir tele- 
rramų iš visų svieto dalių. 
Daug atėjo nuo kardinolų iš 
Rymo ir nuo nekuriu Euro
pos valdovų. Ypač sau pa
tinkamą laišką gavo nuo 
popežiaus Pijaus X. Šven
tas Tėvas sveikino jį ir ve
lijo gyvuoti dar daug me
lų ii1 pasitarnauti Bažny
čiai ir Suvienytoms Valsti
joms.

Kardinolas išlaikė gerą 
sveikatą ačiū geram užsilai
kymui, ypač valgy j, nes jis 
yra silpnų vidurių. Apsčiai 
vartoja pasukų. Jų išgeria 

- po du ar tris stiklus kas
dien.

Kardinolas pritaria poli
tikai prezidento Wilsono 
Meksikos dalykuose. Sako, 
kad prezidentas gerai da
rąs nepripažindamas Huer- 
to valdžios.

Kaip užtikrinti palaimą ap- 
sivedime.

Rochester, Minn. Dvi šei
mynos čia padarė labai 
svarbi! bandymą. Jei jis nu- 
siduos, tai bus prirodyta, 
kad pinigai apsivedime ši
tą reiškia. Ištikro bus pri
rodyta, kad pinigai užtikri
na palaimą apsivedime. Tai
gi bus padarytas galas vie
nam melui, būtent, kad ve
dusių laimė ir turtas netu
ri sąryšio.

Apsivedimas atsiliko to
kiu budu: Nuotakos tėvai 
davė užstatą jaunavedžiui, 
kad jų duktė bus gera pati, 
neplepės, nelakstys su ki
tais vyrais, garnys valgį su- 
lyg vyro noro; jaunavedys 
davė nuotakai užstatą ly
gios vertės, kad jis nesival- 
kios, negirtuokliaus, neloš 
iš pinigų, neis į bilijardu ir 
šokių sales ir neužsiiminės 
su kitomis moterimis.

Jaunavedis užstatė savo 
$700 vertės fariną, o nuota
kos tėvas užstatė $700 gry
nais pinigais. Žodžiu, čia 
matome apdraudimą palai
mos vedusių. Jei tai nusi
seks, sulauksime naujos rū
šies apdraudos kompanijų.

Kaliniai prigelbėjo gesinti 
gaisrą.

Ossining, N. Y. Ties ka
lėjimu Sing Sing buvo užsi
degus krautuvė ir ugnis la
bai greitai išsiplėtojo. Ap
ėmė keliatą aplinkui stovin- 

, čių namų ir sunaikino. Nuo- 
'stolių daug.

Apie 200 kalinių prigel
bėjo gesyti ugnį. Ugnis gra
sė praryti kalėjimą. Kali
nių prižiūrėtojas apreiškė, 
kad kaliniai puikiai dirbo 
ir nei vienas nebandė pa
bėgti. Keliatas jų išritino 
daug statinių su gazolinu 
ir benzinu ir tokiu budu iš
vengta buvo eksplozija ir 
didesnis gaisro išsiplėtoji- 
mas. Paliepus grįšti atgal į 
savo kamaraites, visi klau
sė. Jų buvo virš 1.500. Iš 
viso miestelio sulėkė gaisri
ninkai ir ėmėsi darbo. Pri
buvo pagelbon ir iš aplin
kinių miestelių. Gaisro prie
žastis nežinoma.

Seniausias valstijoj žmo
gus.

Morris, III. Jaunas Mo
ran vokuojamas už seniau
sią žmogų Illinois valstijoj. 
Nesenai jis atšventė savo 
110 metų gimimo dieną. Jis 
dar sveikas ir tvirtas. Jau
nas būdamas jis buvo di
džiu sylinčium. Tuomet, ži
noma, žolė buvo pjaunama 
dalgiais. Šienpjutėj buvo 
daromos lenktynės ir tas, 
kurs paskirtame laike dau
giausiai nupjaudavo, tam 
būdavo duodami prizai. Mo
ran apveikdavo visus lenk
tyniuotoj us. Lenktynės daž
niausiai atsitikdavusios 
Waupecan upės lankose. 
Todėl jis ir buvo pramany
tas Waupecan karalium. 
Jubiliatas gimė liepos 23 d., 
1803 m. Airijoj. Jis buvo 
vienas pirmesnių jų apsigy
venusių Illinois valstijoj. 
Jis turi tris dukteris. Viena 
jų gyvena namie. Jo pati 
mirė jam esant 60 metų.

Naudingas vabalas.
Harvey, N. D. Vienas 

farmeris savo lauke pama
tęs vabalą dar nežinomos 
veisles. Šis vabalas ėdęs us
nis, bet visai nerušiojęs ja
vų. Tas farmeris tvirti
na, kad tie vabalai išnaiki
nę visas usnis iš jo laukų. 
Tyrinėjo ir nekurie žymes
nieji asmenįs tą vabalą ir 
patvirtino, kad tai tiesa. 
Be abejonės agrikultūros 
departamentas ištirs galuti
nai tą dalyką. Jei nusiseks, 
tai vabalas labai bus nau
dingas. Tie vabalai bus vai
sinami ir išvežiojami į įvai
rias valstijas, kur tik us- 
nįs spelgia javus. Tai far- 
meriams milijonais dolerių 
pasidaugįs pelnas iš laukų.

Pabludėlis nukirto bosui 
galvą.

Wilkes-Barre, Pa. Darbi
ninkai dėjo gatvėse dūdas. 
Vienas bosas pasilenkė su
lyginti vienoje vietoje že
mes. Vienas darbininkas 
svetimtautis tvojo špatu 
jam per galvą ir apkvaitino 
jį. Paskui pagriebė kirvį ir 
nukirto galvą. Spėjama, 
kad tasai urnai gavo proto 
pamišimą. Jo viengenčiai 
puolė prie jo ir rengėsi prie 
artimiausiojo medžio pa
karti. Kiti darbininkai ne- 
daleido to daryti.

Ekspliozija kelnių kišenių j.
Poughkeepsie, N. Y. 

Martin Frank turėjo kelnių 
kišenių  j dinamito. Ėjo im- 
tynėsna su savo broliu. Se
kė ekspliozija. Dinamito 
savininką sudraskė į gaba
lus. Jam buvo 18 metų. Jo 
brolis, kurs ėmėsi su juo, 
netgko kąirėsės rankos.

Straikininkų riaušės.
Calumet, Mich. Iš 15.000 

streikuojančių vario kasė
jų nekurie pakėlė riaušes, 
kad milicija buvo pašaukta. 
Nebuvo užpuolimų ant nuo
savybės arba žmonių. Buvo 
tik kilę kivirčai, kuriuose 
keliatas asmenų buvo su
žeista ir nekurie jų turė
sią mirti. Riaušes kėlė bū
rys streikininkų, skaičiuje 
apie 300. Jie buvo apsigink
lavę plieno štangomis, vėz
dais, akmenais ir nekurie 
turėjo revolverius. Jie susi
kivirčijo su kasyklų perdė- 
tiniais, nudraskė nuo jų 
žvaigždes ir kelis jų smar
kiai sužeidė. Po to ir pa
šaukta milicija. Keli kalbė
tojai ragino streikininkus 
nekelti betvarkės. Kalbos 
buvo anglų ir suomių kal
bomis.

y.‘

$500 už prakalbą.
Des Moines, Iowa. W. J. 

Bryan gavo $500 už vieną 
prakalbą. Prakalba atsili
ko didelioj Chautauqua šėt
roj. Šėtra buvo kimšte pri
kimšta klausytojų. Kal
boj vengia ir neužsimena 
apie Japonijos ir Meksi
kos klausimus. Dabarties 
jis važinėsiąs su prakalbo
mis vakarinėse valstijose.

Milicija prieš streikininkus.
Lansing, Mich. Streikuo

ja 15.000 vario kasėjų. Iš
tiko riaušės. Užlaikyti tvar
ką gubernatoriaus liepta 
pasiųsti miliciją. Į streiko 
vietą pribuvo du pulku rai
telių, dvi kompaniji artile
rijos ir daug pėstininkų. 
Pasiimta dvi kanuoli ir 
daug amunicijos. Kareiviai 
ten laikysis, kol streikinin
kai su darbdaviais nesusi
taikys. Dviejuose streiko 
apskričiuose liepta uždaryti 
visus saliunus ir užginta 
pardavinėti svaiginanti gė
rimai.

Riaušėse keturi užmušta.
Charleston, W. Va. Vie

toj, kur jau neramumai vie
ši nuo balandžio, 1911 m., 
vėl krito kelios žmogiškos 
aukos. Kadangi Ohley 
miestelis nesenai buvo už
pultas, tai kompanija lai
kydavo apylinkėse sargus. 
Du sargu, eidamu per tan
kumynus, buvo užpultu bū
rio žmonių, kurie ėmė šaudy
ti. Kuomet šūviai buvo iš
girsti miestelyj, buvo pa
siųsta pagelba. Atbėgusieji 
iš miestelio rado lavonus 
dviejų sargų ir dviejų už
puolikų.

Nusišovė.
Beloit, Wis. Gulėdamas 

lovoj 81 metų senis dikta- 
vojo laišką savo marčiai. 
Nusisukus marčiai ant va
landėlės į šalį, senis paleido 
kulipką sau į smilkmenį. 
Tuoj mirė. Buvo nenorma- 
lio budo. Buvo labai geras 
mechanikas ir išradėjas.

Bitės išvaikė voveres.
Minneapolis, Minn. Lo

ring darže bičių spiečius į- 
simetė į voverių namelį. 
Voverės iš pradžios smar
kiai priešinosi ir pešėsi per 
keliatą minutų. Bet galop 
turėjo bėgti nuo bičių.

Karvė užkimšo gatvę.
Boston, Mass. Karvė buvo 

genamaprie geležinkelio sto
ties School gatve. Matyt, ji 
nebuvo mačiusi teismo na
mų, nes ji praeidama pro 
šalį sustojo ir spoksojo į 
namus. Policija, matydama, 
kad per tai gatvė užkemšą-

ma žmonių, Įpuolė nuvest? 
karvę. Poli«®,njfeii trauki
nėjo ir tąsė sietą, kurs kar
vei buvo ant ragų. Neįvei
kė. Tuo tarpu priėjo žmo
gus, su pasididžiavimu sa
kydamas esąs sodietis. Jis 
sakė: “Se, se, margoji”, ir 
tąsė sietą. Kita ■ (moteriškė 
įsikišo sakydama^ kad žiau
riai apsieinąs su karvute. 
Tasai nusijuokė. Moteris 
kreipėsi į policiją, kad jį 
suareštuotų. Tuo tarpu vi
si teismo namų darbininkai 
metė darbą ir žiopsojo į 
karvę. Pasirodė ir majoras 
prie lango. Davė savo pa
tarimą; parodykit, sakė, 
kad jus ją narite čia lai
kyti.. Ir tas nieko negelbėjo. 
Žmonių ant gatvės buvo 
prisirinkę tūkstančiai. Ga
lop pašauktas buvo elektri- 
kinis vežimas ir dar tebe- 
spoksanti karvė buvo ant 
jo užversta.

Sužvejojo be galvos mer
gaitę.

Boston, Mass. Kapitonas 
žvejų laivo Chas. White, 
apie 150 mylių nuo Boston, 
rado jurėj plaukiojantį 
mergaitės lavoną be galvos. 
Ji nebuvus ilgai vandenyj. 
Visi jos rūbai buvo puikus, 
jos rankos dailios. Matyt 
mergaitė buvo aristokratiš
ka. Jai galėjo but apie 16 
ar 20 metų. Žvejai mano, 
kad ji ant garlaivio buvo 
nužudyta ir įmesta vande
nin.

Žuvo daugiau.
Bringhamton, N. Y. Po 

kelių kartų patikrinimų 
susekta, kad dirbtuvės 
gaisre buvo atrasta ne 50, 
bet 65 asmenįs. Iš griuvė
sių buvo išimta tik 26 la
vonai ir tie taip apdegę, 
kad tik penki tebuvo pa
žinti. Gaisras tęsėsi tik 29 
minutas. Tyrinėjama, kas 
do priežastis buvo to gais
ro. Ant vieno lavono pirš
tų rastas deimantinis žie
das. Spėjama, kad tas bai
sus gaisras ištiko ačių rū
kytojo neatsargumui. Rūky
tojas kaltas buvo baisaus 
gaisro New Yorke, kur žu
vo 147 asmenįs. Kuomet 
žmonės mes tą bjaurų ir 
pragaištingą paprotį.

Sudegė 35 kaliniai.
Jackson, Miss. Apie 20 

mylių nuo čia yra kalinių 
farma. Namuose ant antrų
jų lubų kalėjo 35 juodukai. 
Netikėtai namai užsidegė 
vėlai vakare. Ugnis urnai 
apėmė namus ir sunaikino 
tropus, vedančius ant ant
rųjų lubų. Kaliniai kai pa
mišę, daužėsi apie langus ir 
stengėsi sulaužyti geležines 
štangas. Bet veltui. Jiems 
klykiant subėgo sargai ir 
daug žmonių. Jokios pagel- 
bos nebuvo galima jiems 
suteikti, nors įvairiais bu
dais stengtasi. Visi žuvo 
liepsnose. Namai buvo me
diniai ir degė sparčiai. įb
raukiu gesinti ugn^ nebuvo. 
Ugnies priežastis nežinoma. 
Ši kalinių farma yra valsti
jos įsteigta. Kaliniai buvo 
verčiami apdirbinėti med
vilnių laukus. Ant nakties 
jie būdavo uždaromi. Su
degusiųjų tarpe buvo bai
suj piktadarių.- Šį kalinių 
farma yra vieną svarbiau- 
sių valstijoj.

..r *
Daugiau vyrų.

New York. Garsus Chas. 
W. Ęliot, buvęs Harvardo 
universiteto prezidentas, y- 
ra nuomonės, kad ištekėju
sios moterįs netinka į mo

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 menką sumą lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj, šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubydamas nei vėluodamas. Šis musų budil
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabudys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu, 

: kad

“ Katalikas”
yra

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

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

kytojas. Sako: “Mano 
žvilgsniu ištekėjusių mote
rių samdymas- į mokytojas 
yra ant nenaudos moki
niams ir visai draugijai. Iš 
to išeina, kadproporcijavy- 
rų mokytojų turi būti pa
didinta, kiek tas nekainuo
tų”.

Riaušės kalėjime.
Ossining, N. Y. Po gaisro, 

kurs daug nuostolių prida

Gaisras Bringhamtone, N. Y., kur žuvo virš 50 merginu. >

KATALIKO” 
DOVANA 

324-9*53 So. Morgan Šri 
Chicago, ill.

rė Wing Sing kalėjime, ka
liniai pradėjo nerimauti. 
Del atsargumo buvo pa
šaukta milicija. Kartą su 
prižiūrėtojais vos neištiko 
susirėmimas. Nuspręsta 
smarkesniuosius į kitą 
miestą perkelti. Šeši jų ap
kalti buvo nugabenti į Au
burn, N. Y. Juos išvežant 
prie savo kamaraičių langų 
kaliniai staugė ir daužėsi.

Informacija.
— Tamstos tarnaitė nuo 

1-mos dienos šio mėnesio 
tarnaus pas mane. Ar tam
sta negalėtum suteikti man 
apie ją informacijų? — 
Pirklys: — Visuomet; man 
rodosi, ji yra neištikima. 
Pirm savaitės ją pasiunčiau 
pas tamstą su sąskaita, bei 
ir ikišiol man neparnešė pi
nigų.

3
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RŪPESTIS APIE MAŽU
TĖLIUS.

Seka vasaros karščiai.
Termometras nekurtose 

vietose peržengęs 100 laip
snių šilumos — karštis di
delis, nuo kurio daugiausiai 
kenčia maži vaikai — mu
sų suraminimas, musų ma
žutėliai.

Tatai paklausykime se
kančių gydytojų patarimų:

Kūdikių vasarinėms li
goms tegalima lengvai už- 

hygienos 
aprengi-

(summer

peneti kūdikius re-

bėgti užlaikant 
dėsnius penėjime, 
me ir švarume.

Vasarinės ligos 
complain) tai ligos virški
nimo intaisų, ty. skilvio ir 
žarnų. - w

Todėl pridera atminti, i- 
dant skilviu nepatektų val
gis sunkiai virškinamas, ar
ba sugedęs, toliau reikia at
minti
guliariais laiko protarpiais: 
kas dvi, arba kas tris va
landos, idant tuo budu su
teikus kūdikiui pakaktinai 
laiko įnimto valgio suvirš
kinimui. Tečiau ne tik pri
valome tėmyti į valgio ko
kybę, bet taippat ir į jo 
kiekybę, laikanties tų tai
syklių, kad labai mažai kū
dikių miršta badumi, bet 
žymus jų skaitlius serga ir 
miršta nuo persivalgymo. 
Kūdikiai, penimi krūtimis, 
vasaros metu nekuomet ne
gali but atitraukiami nuo 
krūties, kibą jei to neatbū
tinai reikalautų motinos 
sveikumą. Joks kadangi ki
tas valgis negali but kūdi
kiui tinkamesnis už moti
nos krūtį.

Jei kūdikiai nuo krūties 
jau atitraukti, pridera juos 
maitinti lengvais valgiais, 
ty. pienu, įvairiomis koše
lėmis, džiovimais ir balta 
duona. — Mėsos, vaisių ir 
daržovių kūdikiams nepri
dera duoti. — Kadangi kar
ščių metu organizmas išski
ria daug vandens prakaito 
formoje, reikalinga tą van
denį, įvairių skystymų for
moje, išnaujo įvesti orga
nizmam

Tatai kūdikiui tankiai 
reikia duoti gerti, geriau
sia virintą ir atšaldintą van
denį, arbo kokių nors žolių 
arbatėlę. Gerti reikia duoti 
tankiai, bet po nedaug ir 
visuomet saugoties duoti ko
kį nors šaltą skystimą ar 
vandenį.

Kūdikiai pridera apreng
ti lengviai ir erdvai ir mie
gant neužkloti perstorai. 
Kūdikiai kieku galima tan
kiausiai turi but laikomu 
šviežiame ore, kur pavė
siuose, gi miegamieji kam
bariai privalo but erdvi ir 
.gerai kasdien pravėdinami.

Švarumo palaikymui kū
dikius kasdiena reikia 
maudyti drungname vande
nyj ir visuomet po to leng
vai ir švariai aprengti.

Kadangi musės yra viso
kių ligų ir nešvarybių iš
nešioto jos, pridera 
kius kuosaugiausiai 
nuo tų bjaurybių 
Kambariuose muses 
sidėjimo pridera naikinti, 
gi kūdikio lovelę apkloti 
gaza.

Tankiausiai ir kuone i- 
šimtinai vasarinių ligų pe
rai į kūdikio vidurius pa
tenka su pienu, tatai su
prasime, kad kūdikiui duo
damas pienas turi būti švie-

kudi- 
daboti 
musių, 
be at-

• ... - ■ • ■» , * . . ’

KATALIKAS

žias, švarus ir sveikas. Mo
tinos pienas todėl kūdi
kiams yra sveikiausias, ka
dangi kūdikiai jį gauna tie
siog iš krūties.

Karvės pienas kadangi 
pereina per įvairias vietas 
ir indus kolei jis yra pa
naudojamas kūdikiui. To
dėl pridera uoliai saugoti, 
idant karvės pienas butų 
šviežias ir švarus. Tokis 
pienas geriausiai pervirin- 
ti, arba pasteurizuoti ir pa
skui jis mažuose buteliu
kuose laikyti ant ledo, ar
ba šaltame vandenyj. — 
Gangreit prisieina kūdikį 
penėti, reikia tas pienas 
apšildyti ir į skiriamą čiul
pimui bonkelę supilti.

Ilgų guminių vamzdelių 
prie bonkučių negalima 
naudoti, kadangi tokios 
sunku užlaikyti švarume.

Jei pienas yra kiek-nors 
nešviežias ir nesaldus, ' to- 
kis geriau išlieti laukan ir 
prarasti kelis centus, ne
gu juo penint apsirgdinti 
kūdikį.

Laikantis augščiau mi
nėtų patarimų, galėsime 
užbėgti kelią vasarinėms 
ligoms. Tik pridera pilnai 
pildyti tuos patarimus, bet 
anaiptol neklausyti kokių 
ten kūmučių ar senų bobų 
plepalų, kurios myli pasi
juokti iš tų visų šio laiko 
sanitarinių parėdymų. Tan
kiai tokios bobos tuos pa
rėdymus vadina komedijo
mis, sako, seniau su kūdi
kiais panašių komedijų ne
buvo daryta ir kūdikiai 
sveiki augę. Tokie plepalai- 
tai tikras melas kadangi 
seniau, ypač didesniuose 
miestuose vasaros metu kū
dikiai kaip musės krizdavo 
nuo vasarinių ligų,gi nūn, 
ačių medicinos pažangai ir 
sanitarinei miestuose tvar
kai, kūdikių miršta labai 
mažas nuošimtis.

Jei jau pagaliau kūdikis 
suserga vasarine liga, pri
dera tame reikale kuogrei- 
čiausiai kreipties į gydyto
ją. Sakoma, kuogreičiau- 
siai, kadangi vasarinė liga 
kūdikį į kelioliką valandų 
gali paguldyti arba visai 
išalinti organizmą, taip kad 
kūdikio nebus galima nei 
pažinti.

Taigi visos motinos turi 
pasinaudoti tais patari
mais.

KELI PRISAKYMAI 
MOTINOMS.

1. Maudyti kūdikį sykį 
dienoje. Švarus kūdikis jau
čiasi sveikesnis ir laimin
gesnis, negu susitepęs, ir 
ne taip greitai įkrinta li
gom Nemaudyti kūdikio 
tuojaus po penėjimui, bet 
visuomet tik prieš penėji
mų.

2. Maudant nereikia daug 
vartoti muilo. Jei ant kūne
lio atsiranda koks išbėri
mas arba paraudonavimas, 
maudoma j an vadenin įpilti 
šaukščiuką sodos (baking 
soda), arba acto. Po išmau- 
dymui ir nušluostymui a- 
pibarstyti milteliais (pow- 
deriu) visas vietas, kur tik 
oda raukšlėjasi.

3. Aprengti kūdikį labai 
erdvai ir kuodaugiausia jį 
laikyti šviežiame ore.

4. Nuplauti kūdikiui kas
dien kelis sykius lupas 
drungnu vandeniu, kūriau 
galima įberti trupučiukų 
sodos.

5. Neleisti kūdikiui inie-
... A- .goti su suaugusiu asmeniu. 

Jei jam nėra atskirio lop
šio arba lovelės, galima pa
talėlį pakloti ant poros su
glaustų kėdžių, i

6. Neleisti kūdikiui žaisti 
su šunimis, arba katėmis, 
juo labiau neduoti tuos žvė
riukus jam glaiųonėti ir bu 
čiuoti.

7. Nereikia kūdikis vers
ti vaikščioti. Kūdikis be to 
ims vaikščioti, kuomet pri- 
siartįs laikas. Mažai kūdi
kių neturint metų senumo 
ima

8. Duoti kūdikiui 
kiai po truputį gerti atvi- 
rinto ir atšaldinto vandens.

vaikščioti,
tan-

MERGAIČIŲ APSIVE- 
DIMAS.

idant tuo budu grei-

jaunikiui. Gimdytojai 
jau patįs rūpinasi, i-

Gyvuoja dar toksai pa
protįs, kad kuomet mergai
tė sulaukia 16-kos metų, 
tai gimdytojai jau ima ru- 
pinties ir galvoti apie savo 
dukters busimą vyrą, na ir 
ji pati taippat ima jau rū
pestingiau rėdyties, taisy- 
ties, 
čiau galėtų patikti kokiam 
nors 
tada
dant jų dukrelė turėtų gra
žius parėdus, idant galėtų 
skoningai apdengti savo 
kūną, nes tai jau esanti pil
na išleidimui mergina.

Deja, vargšai tie gimdy
tojai nežino to, kad kūno 
papuošimas butų kad 
ir kuodailiausias, nepagrą- 
žįs tečiau jų dukters dva
sios, kuri yra tamsi. Šita
me atvėjyj negalima kal
tinti dukters, kuri išauklė
ta tamsių žmonių draugys
tėje, neturi supratimo apie 
kiltesnius daiktus. Matė ji 
senesnes už save mergai
tes, kurios ištekėjo, tėmi- 
josi į jas su pavydumu, pa
ti būdama dar vaikiščių; ¥r 
su ilgėsiu lufcėriavo tos lai
mingos valandos, idant ir 
jai kuogrėičiausiai tokia 
palikti. O kuomet toji va
landa prisiartino — ji su 
visu įsakmumu seka anas: 
puošiasi, lanko šokius, šie
pia dantis į vaikinus; o jei 
koks pasitaiko, tai tegu tik 
jai truputį patiks — eina 
už jo, visai nepagalvodama 
apie tai, ar ji įstengs at
likti pačios ir motinos prie
dermes. *

Ir štai toki jauna mer
gaitė, nieko nepatyrusi, ne
turinti supratimo apie gy
venimą — išteka, palieka 
pačia, o paskui ir motina.

Ir tai kad nors toki mer
gina paliktų pačia protin
go ir blaivaus vyriškio, tai 
dar butų pusė bėdos, bet 
kuomet pataiko, kaip sako
ma, “savas ant savo” — 
tada iš pirmų dienų gyve
nimas pasikeičia pragaru. 
Nes juk visiems 
žinoma, kad' ir 
veždami nežiūri mergaitės 
proto ir budo, bet tik aklai 
parsiduoda meilei, kuri tan
kiausia jaunas poras suvi- 
lia. Retkarčiais nepaisoma 
net merginos doros, by tik 
ji yra turtinga ir akis masi
nanti.

Taigi galima įsivaizdinti, 
kaip tokioje moterystėje su
gyvenimas slenka ir kokią 
ji išduos kartą musų drau
gijai. O tečiau panašių mo
terysčių labai daug pasitai
ko musų tarpe.

Taippat tankiai pas mus 
atsitinka, kad gimdytojai 
patįs yra priežastimi tokių 
neparinktinų moterysčių. 
Retkarčiais merginą verk
dama priversta eiti prie al
toriaus su vaikinu, kuriųp- 

lair

B.

BEPATYSTĖ.

ra-

Kaina

Kaina

Kaina

Siunčiant pinigus adresuokite:

Jonas M. Tananevičia
CHICAGO, ILL
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senovės 
nevedęs 
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teisių. Visi į toki 
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mi bjaurisi, nes gimdytojai 
ją prie to 'VtJ’čia, todėl kad 
jis yra^urtingas; taippat 
ir ne vienai vaikinas susi
riša visąrn,., gyvenimui su 
mergina,;; kuri nėra atsa
kanti j of širdžiai ir persiti- 
krinimaira,į<jgi veda, nes 
taip no^i gundytojai, tan- 

mergina^nop esanti paika 
ir niekam tikusi, bet tur
tinga. Toksai tėvų pasiel-. 
girnas, žinoma, vaikus vi
sam . gyvenimui pasmerkia 
skurdan.

Tai daro vis tėvų tamsu
mas ir nesusipratimas ir 
tasai senos gadynės vergiš
kas paprotįs turėtų but iš 
musų tarpo išguitas.

Apie moterysčių suderi
nimą štai ką turime pasa
kyti:

Visupirmu kaip vaikinas 
taip ir mergaitė neprivalo 
ankščiau vesti, kol tam tik
slui atsakančiai neprisi
rengs. Į tai turėtų tėmyti 
patįs gimdytojai.

Pirmiausiai kiekvienas 
jaunikaitis turėtų but apsi
švietęs, apsiskaitęs, įgijęs 
daug gyvenimo persitikri
nimų, kas reikalinga busi
mai šeimynos galvai. Taip
pat ir mergaitė, kuri trokš
ta susitaisyti locną naminį 
židinį, negali but tamsi, bet 
turi turėti šiokį-tokį moks
lą, apšvietimą, idant galė
tų savo židinį apšviesti, bū
ti jo saule. Idant galėtų 
būti vyrui pagelbininke, 
naudinga, parama, bet ne 
tik kokia, tai; tuščia gražuo
lėle, nuolat “pardavinėjan
čia” savo dantis. Turi būti 
ateityj gera namų šeimi
ninke, gera vaikams moti
na, išmintinga vaikų auklė
toja, idant išaugintų vai
kus, naudingus savo tau
tai ir visuomenei.

Todėl f įpaikinai privalo 
vesti tik tokias mergaites, 
iš kurių apsiejimų pate-, 
mys, kad iš jų bus geros 
pačios ir. šeimininkės; .ly
gia dalimi ir mergaitės ne
privalo tekėti už tokių jau
nikių, kurių galvose tik vė
jai staugia.

Jaunuomene! Į tuos trum
pus pastebėjimus atkreip
ki domą, o tada busi 
rningesnė moterystėj e.

nuovokos lose taippat

Verta- paklausyti, ką 
šo žymus mokslininkas-lai- 
kraštininkas, švedas C. F. 
Steffen, viename vokiečių 
laikraštyj apie bepatystę 
arba celibatą.

Tarp 
žmonių 
žmogus 
lietybės 
nevedusį žiūrėdavo 
patinga panieka. Sulyg a- 
belno persitikrinimo jo li
kimas taip-pat nebuvęs ge
resnis ir aname sviete.

Senovės valstybėje Peru 
kiekvienas suaugęs vyriš
kis po ^prievarta turėdavę 
apsivesti.* Tam tikslui buvę 
išleisti specialiai įstatymai 
Taippat (giminės “manu” į- 
statymųę^ę, ;buta tokių pat 
padavacįijimų. Lygiai ir pas 
senovės .perpus, graikus, ro
mėnus įg, žydus moterystės 
ryšys iąovyriškio pusės bu
vo lygus visuomeninei ii 
religijinei priedermei. Kas 
lytisi mahometanų, tai ma- 
hometaiiiųio išpažinimo vy
riškis pildo “pusę savo re
ligijos prisakymų apsivedi
mo metu”.

Chiniečių ir hindi; akyse 
didžiausias nerangumas, ku- 
rio galėtų dasileisti jauni-

kaitis, aršiausioji prieder
mės atjautimo stoka — ne- 
šusituokti. Koreanai neve
dusį vyriškį laiko, kaipo ne- 
prisirpusią vienatą ir užsi
tarnaujančią paniekinimo.

Kas tiesa, ne stoka dau
gybėj atsitikimų, pav. pas 
graikus ir romėnus, tokių 
nurodymų, jogei to viso vi
suomenė reikalaujanti, i- 
dant gyventojų skaitlius 
didintusi ir lygia dalimi 
apturėtų rūpestingą pilie
tybėje išauklėjimą. Tasai 
visuomeninis reikalas pasi
keitė visiškuoju blaiviu pa
žiūrų šaltiniu vedimo rei
kale, čiapat opinijos šalti
niu apie nevedusius vyriš
kius. O, lygia dalimi šalia 
tos 
rolę nenuvokiąs palinki
mas, arba taippat palinki
mas del praplėtimo duotos 
galybės, palinkimas, kuris 
išlauko buvo papuoštas -ar 
tai religijiniu, ar įstatymų 
paliepimu, idant toks ir 
toks vyriškis pasiimtų sau 
moterystės ryšį.

Pagaliau čionai neapėjo 
tiek apie pačią moterystę, 
kiek apie ainių turėjimą, 
ty. žmonių veisimą. Geriau
siu prirodymu gali būti 
priedermė chiniečių tauto
je, kur įstatymuose aiškiai 
pabrėžta: kiekvienas vedęs 
chinietis, kurio pati sulau
kusi 40 metų amžiaus ne
turi vaikų, priverstas paim
ti sau antrą pačią, be to 
toji pirmutinė pati privalo 
su antra j a pačia sugyventi 
sutikmėje ir gražume. Iš 
to aiškiai pasirodo, kad vai
kų turėjimo būtinumas lo
šia didesnę rolę, negu pati 
moterystė.

Tuo tarpu tose pačiose 
tautose, kurios moterystę 
laiko būtina priederme vi
siems vyrams ir moterims, 
užtinkame nuovoką, kad 
asmenįs, pildanti religiji- 
nes ir visokių magijos štu- 
kų pareigas, turi būti lais
vi nuo moterystės. Ir taip 
visokios pirminės Ameri
kos tautos turi savo kuni
gus ir burtininkus, kuriems 
draudžiama vesti. Ir tas 
šventai turi but pildoma. 
Toji priedermė taip toli sie
kia, kad tiems kunigams ir gystės priedermėsna.

burtininkams, abelnai i- 
mant, negalima nei palytė
ti moteries, sakysime, kadir 
jai rankų paduoti. Gi prie
šingai, jiems grasia nena- 
turalė mirtis. Tą mirtį ant 
nepaklusnių kunigų užsiun- 
čia viršprigimtos galės. Pas 
nekuriąs tautas atsitikime 
jei kunigas nenumiršta ne- 
naturale mirtimi už pasily- 
tėjimą moterių, tada žmo
nes patįs išduoda ant jo iš
tarmę, kurią paskui išpildo 
su neapsakoma žiaurybe.

Pagaliau verta prisiminti 
romėnų vestales, kurios tuoj 
bausta mirtimi, jei susek
ta kame nors su vyriškiais, 
arba sužinota, kad kuri jų 
turi su vyriškiu susineši- 
mus. Panašus įstatymai 
gyvavo pas senovės pieti
nės ir centralės Amerikos 
gyventojus ir jie buvo nu
kreipti į moteris, pildan
čias tarnybą šventynėje. 
Tame atsitikime panašumas 
siekia taip toli, kad tos mo- 
terįs, pildančios tarnybą 
šventynėse, turėdavo visas 
tarnybos laikas saugoties 
vyrų kaip ugnies, tečiau 
pasitraukiant iš tarnybos 
joms buvo leista apsivesti.

Peru, Meksike ir Yuca- 
tane panašiai romėnų ves
talėms grasė baisi mirties 
bausmė visoms kunigėms, 
kurios sutepdavo savo ne
kaltybę, kad tuo tarpu pil
dančios teisingai savo pa
reigas buvo visų gerbiamos. 
Tas pats buvo seniau ir su 
lietuvių vestalėmis, saugo- 
jančiomis aukuro, kur de
gusi amžinoji ugnis.

Nūdien dar Afrikoje su- f 
tinkama stabmeldžių tau
tos, kurių kunigėms aštriai 
draudžiama vesti, arba tu
rėti susinėsimus su vyriš
kiais. Toks dalykų stovis 
buvo pas senovės graikus 
ir persus.

i

Matomai, iš senovės žmo
nijos instinktas įsakė tau
toms, kad vyriškis, arba 
moteriškas, pildąs pareigas 
šventynėje, privalo atitrau
kti visas savo mintis nuo į 
liglaikiuių žemiškų daiktų 
ir visą savo dvasios ener
giją sukoncentruoti kuni-

Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

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

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

$1.50

$2.25

$2*15

Į|T‘ - j
Sergančioms moterims.

Sesute. —
AS esmių moteria. žinau kiek moteris turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltujj 

antdrapanių, nupuoli
mo arba attrukimo 
motes, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 

{kitokias ligas paban
dyk mano Naminį gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 

pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

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

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

AR NORI
Sktofc Rauti DYKAI dvi geras sztu- 

kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 

—rf** visokiu dalyku, kuriu tu la- I bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
/Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
/ na ir aiszku adresa, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas 

tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKA8, 

* (MAGIKAS) '» 
3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjiinas tarp Bussi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Bussijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nao* 

su dubeltavu šriubu.
RUSSIA — 16,000 tonų, 
KURSK — 13,000 tom#. 
CZAR — 13,000 tomi.
ROTTERDAM 9 dienose be per

mainos. 11 dienose be permainos 
LIEPOJŲ.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesnių žinių kreipkis.

A. E. JOHNSON and

I

CO., General
Pass. Agent.

New York.
Sc CO„

Chicago, nt

Broadway,
A. E. JOHNSON 

165 West Kinzie St., 
Russian American Line Prieplauka,
31st Street, Brooklyn,' N. Y.

27

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pust! n. SI 
Užsieniuose metams $3, pusei rtely si.60 

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorins ■

Parvežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuovelkiausiai.

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

4
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Norwood, Mass.
Liepos 13 d. š. m. vieti

nės šv. Jurgio draugijos 
Vėluva liko iškilmingai pa- 
šventyta. Šventino kun. J. 
Krąsnickas, Cambridge kle
bonas, apie 8:30 vai. ryte. 
Jis. yra irgi oficiališkai Jo 
Eminencijos Bostono kar
dinolo paskirtas liglaikiniu 
klebonu Norwood’© lietuviš
kos. šv. Jurgk parapijos.' 
Pašventinime Vėluvos da
lyvavo šv. Jurgio ir vietinė 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. draugija, kaip an
gliškai yra sakoma “in bo
dy” ir su ženklais. Apart, 
to, tą dieną bažnyčioje žmo
nių buvo susirinkę daug 
daugiau, nekaip kitais ne- 
dėldieniais.

Tą pačią dieną apie 3:30 
po pietų prasidėjo prakal
bos. Pirmininkas p. V. 
Kudirka viršminčtos drau
gijos trumpai kalbėjo apie 
Norwood’o lietuvių histori- 
ją. Aiškiai nurodė, kaip se
nai čionai lietuviai yra ap
sigyvenę; kaip jie pra
džioje sutikime gyveno; ir 
kokios priežastis tarpe jų 
buvo išsidalinamo į parti
jas. Sakė “"kaip tik socialis
tų kuopa atsirado Nor
wood’e, tuojau rados lie
tuvių tarpe dvi pusi prie
šingi viena kitai. Nuo to 
tai laiko, Norwood’e lietu
vių tarpe, gavo pradžią 
partijos, kurios da. ir šian
dien tebegyvuoja”. Pabai
gęs kalbą perstatė vietinį 
šv.;Cecilijos chorą, kurs už
dainavo, “Lietuva Tėvynė 
musų” ir t. t. Nors da ne
senai choras tėra susitveręs 
ir nesenai pradėjęs lavintis, 
vienok savo užduotį atliko 
pusėtinai.

Po himnui kalbėjo F. A. 
Vermauskas, šv. Jono se
minarijos, Brighton, Mass, 
auklėtinis, apie “Žmogaus 
tikslą”. Kalboje nurodė, 
kad tikslas yra visoj gam
toj; kad niekas be tikslo 
negyvuoja; ii’ kad tikslas 
yra būtinai reikalingas. 
Kalba buvo bepartiviška, 
užtatgi galėjo patikti vi
siems.

Tuojau po kalbai kl. F. 
A. Vermauskas deklemavo

Kalba padarė gerą įspūdį 
į klausytojus. Paskiausiai 
p. V. Juška dainavo “Kur 
bakūžė samanota” ir t. t. 
Šį syki, irgi puikiai daina
vo ir da buvo priprašytas 
publikos išeiti tretį kartą. 
Tuomi programas ir užsi
baigė.

Abelnai- imant, šio vaka
ro programų visi buvo už
ganėdinti, kaip iš prakalbų 
taip ir iš dainų. Nors sve
tainė buvo ir nemaža, vie
nok, visos sėdynės buvo už
imtos ir da stačių visuose 
pasieniuose stovėjo. Žmo
nių galėjo būti netoli 600 
asmenų. Draugijos šv. Jur
gio ir Nekalto Prasidėjimo* 
Panelės Švenčiausios buvo 
su ženklais. Laike dainų ir 
prakalbų publika užsilaikė 
ramiai, už ką priguli pagy
ros žodelis. Naujųnariųprie 
šv. Jurgio dr-jos prisirašė 
su viršum 20.

Dar poros dalykų negali
ma praleisti nepaminėjus, 
kurie įvyko šiame vakare. 
Pirmas. Kolekta buvo pada
ryta viršminėtiems mokslei
viams kalbėtojams pagal 
draugijų nutarimą. Liko 
sukolektuota $7.50 ir buvo 
inteikti į moksleivių rankas. 
Ųž tą auką tuojau po pro- 
gramui buvo išreikšta pa
dėka visiems aukavusiems. 
Antras. Šiame vakare buvo 
surinkta 12 prenumeratų 
“Moksleivio”. Buvo praneš
ta, kad norinti galės užsi
sakyti bile kokį laikraštį, 
tik žinoma ne kokį šlamš
ta, bet nei vieno norinčio 
nesirado. Visiems užsisakiu
siems “Moksleivį” priguli 
širdingiausis ačiū už pri
jautimą moksleiviams.

Svečias.

čiai, mokikimės iš kitų ne
laimių. Rašykimės į dr-stes, 
apsidrauskime Susivieniji
muose. Nežinome/kur pa
tiks nelaimė. Todėl visuo
met bukim prisiruošę ją 
sutikti.

Sim. Kairis.

Hoosick Falls, N. Y.
Darbai pas mus truputį 

sumažėjo. Taip esti kasmet. 
Neužilgo visai sustos. Oras 
gražus tik lietaus mažai. 
Nekurie lietuviai gyvena 
padoriai ir gražiame sutiki
me, gražiai užsilaiko ir šei
mynos ir pavieni asmenįs. 
Taip-gi yra-tokių, kurie-jpa- 
metė girtybę ir blaiviai gy
vena. Tai vis kilimo, kopi- 
mosi dorybėn ženklai. Bet 
yra ir tokių, kurie tebsi- 
valkioja doros šuntakiais. 
Doros kelyj išklydusių yra 
vyrų ir moterių. Viena po
ra gyvena be priderančių 
moterystei ryšių. Nors dau
gelis skaito laikraščius, bet 
nei pusės nėra skaitančių. 
Daugumas praleidžia laiką 
užsiėmimuose, kurie neveda 
tobulybėm Kiti dar blogiau 
daro. Smuklėse lėbauja.

Adomo sūnūs.

Asland, Wis. »
Nesenai šv. Jurgio dr-stė 

buvo surengusi dailų ba
liuką. Šeši muzikantai gro
jo ant triubų. Pinigų su
rinko daug, net $87.00. Šia
me miestelyj lietuvių ne
daug tėra,, bet gyvena pa
doriai. Tik laikraščiu nelab 
temėgsta skaityti. Nekurie 
bovijasi prie kazyrių. Dar
bai eina gerai. Uždarbiai 
pusėtini — nuo $2.50 iki$2.- 
pusėtini—-nuo $2.50 iki $3.- 
00.

Petras Pilitauskis.

LIETUVIAI RUSIJOJE.

Hartshorne, Okla.
(Kipšas krautuvėj).

Ignaco Palionio krautu
vėj ėmė vis prapulti pini
gai ir kitokie daiktai. Ėmė 
sakyti, kad tai tikrai kipšo 
darbas. Bet be reikalo na
bagas apšnekėtas. Krautu
vė gerai būdavo užrakina
ma. Taip-gi ir iš ryto bū
davo randama užrakyta. 
Bet daiktų vis prapuldavo.

' DeKalb. Ill.
Liepos 17 d. čia atsiliko 

visų tautų piknikas. Žmo
nių buvo tūkstančiai. Sako, 
kad dar šiame mieste ne
buvo buvę tokios minios. 
Puikiausią muzika buvo. 
Saldžių gardžių buvo gėri
mų. Svaiginančių gėrimų 
čia nebuvo.

Darbai čia neina gerai. 
Dirbama tik 4 dienos sa
vaitėje. Žmonės imasi skai
tyti laikraščių. Bet dauge
lis perdaug yra įsimylėję į 
cicilikiškus laikraščius. Ir 
jais esti užganėdinti. Matyt, 
menki ir šiauri yra jų dva
siški reikalavimai. Zauni
ja niekus, bjauruoje tiky
bą ir nieku laiko bažnyčią.

Su kitais yra bloga, kad 
permier pamėgę yra degti
nę ir rudį.

Pasaulės Jaunikaitis.

Cambridge, Mass.
Darbai čia šiuo tarpu ei

na gerai. Jau tris metai, 
kai turime bažnyčią. Šiais 
laikais susitvėrė šv. Cecili
jos choras. Prie jo priguli 
puikus būrelis lietuvių ir

Naugarad-Volynijos mie
stas — nuošali tai vieta, 
ant gabalo sausos žemės, 
kaip tik besibaigiant Finų 
baloms. Privažiuoti tenai 
sunku, nes artimiausia ge
ležinkelio stotis 50—60 ver
stų atstu. Šiaip čia gyveni
mas bėga, kaip ir visuose 
užkampiuose — visada vė- 
luodamasis.

Volynijos Naugaradan li
kimas užmetė nemažą lietu
vių būrį, kurie čia vargsta 
jau nuo kelių metų. , Skai
čius jų neperdidelis, ligi 300 
žmonių, visi tai jauni vai- 
kinai-kareiviai, tarnauja 
Vologodsko pulke. Šiaip gy
ventojų lietuvių, rodos, vi
sai nėra, nors nesenai dar 
buvo vienas inteligentas, gy
dytojas Petrulis (Petrulie- 
wicz) su šeimyna, bet jau 
sulenkėjusia, nors pats jis 
laikė save tikru lietuviu. 
Jis mėgdavo lietuvių laik
raščius, išsirašinėjo ir šiaip 
jau kningučių, kurių pada
lindavo ir kitiems, bet be
širdė mirtis išplėšė jį iš gy
vųjų tarpo.

Gerbiamojo senelio nete
kus ir jo namai lietuviams 
tapo svetimi, nes šeimyna 
visai sulenkėjusi ir visai ne
moka lietuvių kalbos. Skau
du būti tokiuose namuose, 
kur visa, kas lietuviška, se
neliui mirus, liko išmesta 
iš namų; tą pastebėjome, 
kuomet radome visas lietu
viškas kningas išmestas iš 
bibliotekos, kitas sudrasky
tas, o kitas išnešiotas. Tai 
tiek šį kartą apie šiaip gy
venančius lietuvius, dabar 
gi kiek pakalbėsiu apie mu
sų tautiečius-kareivius.

eiles, nesakė kieno parašy
tas. Pasakė gana jausmin
gai. Fotam p. V. Juška, 
Broęktono vargonininkas 
dainavo “Laivužį”. Pats ,a- 
kompanavo ant piano. Jis 
savo gerai išlavintu, švelniu 
balsu tikrai užžavėjo visą 
publiką. Visi labai atidžiai 
klausėsi, nes dar pirmą kar
tą norwoodieciai išgirdo p. 
V. Jušką dainuojant.

Toliaus kalbėjo p. F. J. 
Juškaitis, auklėtinis šv. Jo
no seminarijos Brighton, 
Mass., apie “Lietuvos at
gijimą ? ’ ’. Kalboj e aiškino 
Lietuvos praeitį, dabartį ir 
kokia ateitis maž daug ga
li but. Nurodė svarbą lie
tuviškų, kaip pradinių, taip 
ir augštesnių mokyklų. Kal
ba buvo bešališka, pertai 
visiems ar šiokių ar tokių 
pokraipų galėjo patikti.

Po kalbai šv. Cecilijos 
choras dainavo. Nepamenu 
kokią dainą. Šį kartą irgi 
atliko gerai. Toliaus antru 
kartu F. J. Juškaitis kal
bėjo apie draugijas abel
nai, apie draugijų tikslą, 
ir apie naudą iš prigulėji
mo į draugijas. Išdėstymai 
buvo paremti faktais iš 
kasdieninio gyvenimo. Šį 
kartą irgi nukalbėjo gerai.

Tad ir nelabai nuostabu, kad 
nelabasis buvo apkaltintas. 
Štai kas galop išsiaiškino. 
Po krautuve yra rųsis. O iš 
rųsies veda trepai į krautu
vę. Taigi vienas vaikpa
laikis per pamatą įlįsdavo 
rųsin, o išten krautuvėm 
Žinoma, tai darydavo naktį. 
Imdavo ko tik jam reikėjo. 
Galop šeškas buvo pagau
tas ir atiduotas policijom 
Jam 15 metų. Jau pusme
tis, kai pabėgęs nuo tėvų.

Starkas.

Zigler, III.
Liepos 17 d. čia patiko 

nelaimė lietuvį Kazį Pau
liukevičių. Jam mašina be
kertant kasykloj anglis 
krito iš viršaus anglies ga
balas ir sulaužė vargšui 
strėnas ir sužeidė galvą. 
Daktaras pasakė, kad jam 
pagelbos nėra. Nelaiminga
sis buvo 27 metų amžiaus, 
nevedęs. Paėjo iš Suvalkų 
gub. Prie jokios draugys
tės neprigulėjo. Matyt ne
sitikėjo to sutikti. Didelė 
dalis mus brolių tokios 
nuomonės, kad verčiau pra
gerti pinigus, negu užsimo
kėti į dr-stę kelis centus. 
O nelaimei ištikus reikia 
patirt daug vargo, lkoĮy>

lietuvaičių. Choro vedėjas 
yra p. A. Kasparas. Gražu, 
kad pas mus tokios organi
zacijos steigiamos.

Liepos 20 d. moterių ir 
mergaičių N. Prasidėjimo 
P.y Šv. dr-stė buvo paren
gusi gražią pramogėlę. Bu
vo naudingos prakalbos. Šv. 
Cecilijos choras puikiai pa
dainavo keliatą gražių dai
nų. Taipgi vaikučių cho
rus padainavo porą dainų. 
Toliau buvo vaikučių de- 
klemacijos. Mano žvilgsniu 
viskas čia atsiliko labai 
gražiai. O---'--'

Tautos mylėtojas.__________
Kingston, Pa.

Čia atsiliko nepaprastos 
vestuvės. Per tas vestuves 
išėjo aikštėn, kad jaunave- 
dis turi pačią Lietuvoj ir an
trą pačia kur ten Philadel
phia, Pa. Jaunavedis pate
ko į belangę. Daug yra do
riškai sugedusių lietuvių. 
Dažnai jie prasižengia prieš 
dorą bei teisybę. Bet tokis 
kaip viršuj minėtas vyras, 
bjauriai yra susitepęs5 do
riškai. Suteršia save ir pa
gadina gyvenimą kelioms 
nelaimingoms moterims.

K. K.
1—

Visi tie trįs šimtai ka
reivių liko atgabenti į Vo
lynijos Naugarado miestą 
1911—13 metais. Visi jie y- 
ra kilę iš Šiaulių apskri
čio : nuo Žagarės, Joniškio, 
Šiaulių ir“Mažeikių, taippat 
nemažas būrys yra iš Ry
gos. Daugelis lietuvių gerai 
moka latvių kalbą, o kiti 
nežiūrint į tai, kad yra lie
tuviais, vadina save lietu
viais ir stengiasi, kur gali 
jų kalbą vartoti, bet tokių 
nedaug. Sulenkėjusių i yra 
gal kiek daugiau, kaip su- 
latvėjusių, bet ir t tai ne
daug. <

Buvo keletas lietuvių, ku
rie atvažiavę kariuomenėn 
pasirodė visai dori1 vaikinai 
ir geri Lietuvos silnųs, bet 
apj akinti lenkybės, niekina
mi kunigo Viktoro Končos, 
kurį siunčia vyresnybė 
Naugarad-Volynskan aprū
pinti kareivių katalikų ti
kybos reikalus, parduoda 
lietuviškas maldaknyges, o 
perkasi lenkiškas, kad ir 
nemokėdami iš jų melsties, 
bet nors del akių tai dary
dami. Mat, nor parodyti, 
kad jie lenkai, o ne lietu
viai, ir už tai juos giria 
musų dvasiškas ganytojas 
įrjįo Urnai, j ■ i

Šiaip gyvenimas lietuvių 
kareivių ne aukso. Dauge
lis nemokėdami rusų kal
bos, kenčia daugiau kaip 
nebyliai, nes kur žodžio ne
supranta, tenai piršto bei 
kumščių badymo paklauso.

Vyresnybė naudojasi lie
tuviais kaipo gerais darbi
ninkais, nes ką padarys lie
tuvis, pripratęs prie sun
kaus darbo, to nepadarys 
tinginis volynietis arba kau
kazietis. Taippat daugelis 
lietuvių yra geri amatnin- 
kai: dailydės, kurpiai, siu
vėjai, teplioriai ir t. t.; ne
maža lietuvių dirba rašti
ninkais ar tai rotose, ar tai 
kitose karo raštinėse. Visų 
šitų kareivių gana neblogas 
gyvenimas sulyginus su ki
tais; jų bus nedaugiau 60— 
70 žmonių.

Negražių dalykų atsitin
ka dažnai tamsuolių lietu
vių tarpe, tai su vagyste: 
vagia paprastai doros nusto
ję vyrukai, savo darbais 
šmeiždami gerą lig šiam lai
kui savo draugų lietuviii 
vardą. Vagystė ir girtuok
liavimas giliai įleido savo 
šaknis, pertai daugiausia 
lietuvių ir pabaudos gauna 
karo kalėjime.

Delei vieno vagilio po to 
visiems lietuviams nuolat 
prikišama “vagįs”! Taigi 
lai žino visi vagįs palaidū
nai, kad mes skelbsime laik
raščiuose jų pavardes, tuo
met ir jų tėvai, broliai ir 
kaimynai težino, kas per 
vieni jų vaikai.

Žiemos metu visus karei
vius, o ypač lietuvius, moki
nama rusų kalbos, bet mū
siškiai mokosi nenoroms ir 
by varu varomi. Skaityti 
lietuvių kalba ne viską ga
li, nes vyresnybė, nesupraz- 
dama kningų turinio, neno
ri leisti, todėl ir apšvieti
mas čia nelabai pakilęs, bet 
negalima sakyti, kad taip 
pas mus nieko nebūtų. Šį-tą 
visada turime pasiskaityti 
ir viskas butų dar šiaip- 
taip, kad musų neskriaus
tų ir neniekintų bažnyčioj 
musų dvasiškas ganytojas 
kunigas Viktoras Konča. 
Skriaudžia jis mus tenai, 
kur lietuviai ieško sielos su
stiprinti ir su žibančia aky
se ašara neša savo skundą 
Visagaliui, kur turėtų vieš
patauti meilė ir tik meilei...

Kuomet 1911 metais Voly- 
nijon atgabeno pirmą būrį 
katalikų kareivių, o jų tar
pe nemažą skaičių ir lietu
vių, tai jiems buvo siunčia
mas iš Kievo kunigas tiky
bos reikalams aprūpinti. 
Atvažiavęs gerbiamas ku
nigas rūpinosi tik lenkais: 
jiems buvo sakomi pamok
slai lenkų kalba, giedamos 
giesmės ir klausoma nuodė
mių. Lietuviams gi nieko 
nebuvo: nei pamokslų, nei 
giedojimų, o išpažinties lie
tuvių kunigas klausydavo 
lenkiškai ar gudiškai ir jei 
negirdėdavo atsakymo, tai 
tuomet tik kalbindavo lie
tuviškai, nors tas kunigas 
buvo siunčiamas, kaipo mo
kąs lietuvių kalbą, kad ap
rūpintų kartu ir lietuvius. 
Tai matot, tautiečiai, ko
kios musų buvo pamaldos 
1911 m. ir tai tik vieną Įtar
tą per metus. Lietuviai ne
pakėlė tuomet protesto, nes 
pradžioje gerai ir nesupra
to kas čia yra.

Sulaukėme 1912 metų. 
Musų draugų, kaip ir visu 
katalikų kareivių, skaičius 
padidėjo dvigubai. Pavasa
rį atvažiavo senai laukia-
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Skausmai ir Laužymai,
neatsižvelgiant j jų charakterį, duodasi greitai apga- 
iet ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku 
bus pavartotas

Severas
Gothardiškas Aliejus

(Severa’s Gothard Oil)

kuris yra žinomas kaipo vienas geriausių linimentn, 
arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa sau labai 
platų lauką, nes vartojamas įvairiuose atsitikimuose. 
Pagelbėjo kitiems — leiskit, kad pagelbėtų ir jums. 
Perskaitykit sekantį prirodymą.

Vėl gali dirbti.
“Pavartojus Severus Gothardišką akėju, pasijau
čiau daug geriau skausmas kojoj pasiliovė greitu 
laiku o po sąvadoj jau galėjau grižtl prie darbo ir 
dirbu dabar kaip p.rm au. Skaitau jusu Gothar

• dišką aliejų vienu iš geriausiu llnimentu šios 
rūšies skausmams.”

TOM TAMA, Box 8. Gard ner, N. Mex.
Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose di

dumuose: 25 c ntai ir 50 centai.

B
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W. F. Severą Co. ceT^0S
bažnyčioje savo ingimta kal
ba. Kunigas giedoti leido, 
bet lenkai kareiviai, pamo
kyti to paties kunigo, ėmė 
visaip mums trukdyti. Fak
tas aškiai liudija, kad ka
reiviai lenkai buvo kunigo 
ir jo tarnų pamokyti, nes 
kitaip, nepažindami ir ne
turėdami supratimo apie 
lietuviškai-lenkišką klausi
mą, nebūtų mums trukdę. Į 
ką buvo panašios musų pa
maldos, kuomet lietuviams 
nepabaigus giedoti, pradė
davo šaukti lenkai ir taip 
buvo per visas paskirtas 
mums pamaldas!... Pamok
slų lietuviams ir gi nebuvo, 
nors kunigas nei kiek nesi
slėpė pats mokąs lietuvių 
kalbos ir jei būdavo reika
las, tai ta kalba ir kalbėda
vosi.

. Kelios tos dienos visiems 
kareiviams buvo lyg koki 
iškilmė, nors lietuviams ir 
labai buvo jos liūdnos, ir 
kad geriau jas paminėjus, 
lietuviai sumanė užpirkti 
šv. mišias, sumetė 1 rub. 60 
kap. ir išrinkę kelis drau
gus pasiuntė pas kunigą. 
Kunigas maloniai juos priė
mė ir, lietuviškai pasveiki
nęs, kiek pasišnekėjo, paža
dėdamas rytmetyj atlaikyti 
mišias, pasakyti pamokslą 
ir dargi užgiedoti lietuviš
kai šv. giesmę. Nudžiugę bė
game rytmetyj bažnyčion 
ir susispiėČiam prie alto
riaus. Prasidėjo pamaldos. 
Kunigas, perskaitęs evange
liją, ėmė sakyti pamokslą, 
bet gi koks buvo musų nu
sistebėjimas, kuomet vieton 
lietuvių kalba pamokslo iš
girdome lenkiškai sakant!... 
Kunigas gi sau ramiai pa
baigęs pamokslą užtraukė: 
“O Matko Nasza, Boga Ro- 
dzico”. Net lenkai nusiste
bėjo, nes buvo musų intikin- 
ti, kad tai mums skiriamos 
pamaldos. Greit, vienok, su
čiupę kunigo pradėtą gai
dą, ėmė sau toliau traukti. 
Kas musų širdyse dėjosi, 
patįs pamanykit ... paai- 
manavom, paaimanavom ir 
tuomi pasibaigė.

Sulaukėme 1913 metų, o 
kartu su jais dar vieno bū
rio lietuvių, ir musų draugų 
skaičius pasiekė 300 žmo
nių. Musų gyvenimas šiais 
metais bėgo čia paprastai, 
kareivių gyvenimo vaga, ir 
tik netikėtai girdime, kad 
gegužės 21 d. atvažiuoja ku
nigas mus išpažinties klau
sytų. Buvom manę kad ki
tas, bet pasirodė, kad tas

mas kunigas. Lietuviai, bu- pats Viktoras Konča, bega
limi dau" skaitliugesni, ė- lo mylįs mus, lietuvius. Nu- 

mė prašyti leidimų giedoti įlindom kiek, bet tas nuliu-

dimas suteikė mums ener
gijos, ir štai susitarėme pra
šyti kunigo pamokslų su
prantama mums kalba, gie
dojimų ir kitų lygių teisių 
musų kalbai su lenkų kal
ba; tampat nutarėm, len
kams pradėjus trukdyti, ne
atkreipti į juos jokios do
tuos, o melsties taip, kaip 
mus tėvai mokino. Gegužės 
22 d. ėmėme dėstyti savo 
prašymą... Nespėjom pasa
kyti nei kelių žodžių, kaip 
kunigas susiraukęs suriko: 
“Pošli v stroj!... čego vy 
zdies šliajeties?... ” Paliko 
begalo nesmagu... Vienok, 
atsipeikėję, pasikalbėjom ir, 
nuėję bažnyčion, ėmėme bal
siai nešti Visagaliui savo 
skriauda, skunda 1! Lenkai 
ir čia mums trukdė giedoti, 
bet mes, pastiprinti musų 
“Dvasiško Tėvo”, nepasida- 
vėme, ir lenkams sutruk- 
džius vieną giesme, pradė
jom tuojau kitą. Tai ma
tote, kaip ir šiais metais 
praėjo musų pamaldos!... 
Nėra ko sakyti — geras del 
musų jubiliejus “Išsiliuosa- 
vimo Krikščionijos”, ir ne
kartą ateina mintis galvon, 
kada gi ir mes švęsim “išsi- 
liuosavimo jubiliejų nuo to
kių krikščionių, kaip ende- 
kai?...

44 y m

(Advertiesemen).

Blogas virškinimas.

Mes valgome perdaug. 
Mes prikemšame pilvus be 
apgalvojimo netinkamu 
maistu, kurs jokio gero ne
suteikia kunui. Didesne to 
maisto dalis nebus suasimi- 
liuota, bet užsiliks vidu
riuose nesuvirškinta. Ji 
duos viduriams sunkumą, 
negales, skaudėjimą, galvos 
sopėjimą, bjaurų atsikvė
pimą, mėšlungį. Tas padėji
mas patogus veisimuisi vi
sokiems mikrobams. Ales 
turime. pasirūpinti apsiva
lyti nuo tokio nesuvirškin
to valgio ir nedaleisti jam 
rūgti kūne ir taisyti dirvą 
ligoms. Lai bus mums da- 
leista patarti jums vartoti 
Triner’s. American Elixir 
of Bitter Wine, kurs praša- 
lįs tokias atmatas ir sutvar
kys jus žarnas. Jis paleng
vės sukietėjimą, vidurių 
galvos skaudėjimą, apetito 
netekimą ir nevirškinimą. 
Aptiekose. Jos. Triner, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Raumenų ir 
sąnarių sukietėjimą Ęreit 
prašalįs Triner’s Liniment.
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Katalikas
ifi. >■ ________________

1.
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3.
4.
5.
6.
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| Patemijirnai.i
Ir Prusnose tarp lietuvių 

pasėta nesutikimo sėkla. 
Nesenai Tilžę aplankęs p. 
Račiūnas, “kuris renka me
džiagą savo kinematogra
fui. ‘1 Santaros ’ ’ (Prūsų 
jaunimo draugijų susivieni
jimas) suvažiavime nutar
ta lietuvių jaunuomenei 
susirinkti ant Rambyno. 
Ten tarp kitko “Birutės” 
leidėjas-redaktorius J. Va
nagaitis manęs pasakyti su
sirinkusiems kalbą. Visiems 
susirinkus jam uždrausta 
sakyti kalba ir gimę iš to 
kivirčiai, paskui kitokie 
nesmagumai, atsiprašymai 
ir t. p. dalykai. P-nas Va
nagaitis su saviškiais la
bai pasipiktinęs ir dabar 
per “Birutę” pliekiama 
kailiu nekiltiems “Santa
ros” komisijos nariams. Iš
rodo, kad tuos nesutikimus 
tarp lietuvių sėją lietuvių 
priešai, suvokietėję lietu
viai. Labai nemalonus ap
sireiškimas.

*
. Rusijos durnoje lietuvis 

atstovas, kun. J. Laukai
tis, prisivirė sau košės sa
vo kalbomis durnoje. Vie
noje kalbų jis prisipažino, 
kad revoliucijos metu ku
nigai lietuviai Lietuvoje iš
sivilkę naikinę “kramolą”, 
kas reiškia, jie naikinę vi
sokį revoliucijinį ir lais
vesnį judėjimą, ty. tarnavę 
valdžiai.. Už tai pažanges
nieji laikraščiai kun. Lau
kaičiui duoda pakaktinai 
pipirų ir nekurie net pata
ria jam eiti atgal klebonau
ti į Leipalingį, bet ne nuo
lat durnoje girti ir kelti į 
padanges savo luomo išti
kimumą Romanovui. Reikia 
žinoti, kad kun. Laukaitis 
durnoje rūpinasi ne lietu
vių abelnais, bet kunigijos 
reikalais. Kągi norite, kad 
net Vilniaus “Viltis 
ta keista Romanovui 
kimybe pasipiktinusi.

rusų kalbos išverčia), kad 
neužilgo Amerikoje prasi
dėsiąs karas su japonais. 
Amerikai grasiantis pavo
jus iš japonų pusės. Kuo
met tiedvi šąli imsią kraują 
lieti, tada ir lietuviams 
užsidarysią Amerikos var
tai. Rods J. Gerutis yra ži
nomas kaipo žymus rašė- 

nesąmones rašo 
visiems kitiems 
‘1 inteligentams ’ ’, 

Amerikoje

jas, bet 
panašiai 
Lietuvos 
nežinantiems 
santikių.

*

Pirmiausiai angliški, o 
paskui tuos lenkiški ir lie
tuviški laikraščiai paskel
bė, kad Scrantone, Pa., iš 
liepos 6 d. nakčia norėta 
dinamitu suplaišintf lietu
vių šv. Juozapo bažnyčia. 
Kaltininkai nesuimta, bet 
lietuvių katalikų priešai 
intaria tame nedorame dar
be pačius lietuvius katali
kus, nors, rasi, šie apie to
kius nedorus darbus nei 
žinote nieko nežino. Tai 
perdrąsus atskalūnų intari- 
mas.

’ jo 
išti-

ui;! z-
nuo

adv. M. 
pasiro- 

“Kova”

“Kova” virto tikra 
gote, kurią apvalyti 
sutrų vargiai kuomet-nors 
kam pasiseks. Tai jau toks 
jos likimas. Lietuvių Mok
slo Draugijos atstovu, dr. 
J. Basanavičius ir 
Yčas, nespėjo dar 
dyti ^Amerikoje, o
jau savo apžvalgoje išvadi
no juodu dešiniaisiais tau
tininkais ir klerikalais. Gir
di, ji su tokiais atstovais 
nesimpatizuojanti ir aštriai 
“kovosianti”, jei juodt! A- 
merikoje budamti pasirodį- 
sią su siaurai tautinėmis i- 
deomis ir skelbsią lietu
viams “šovinistišką” pat
riotizmą, kas, esą, “ken
kiu” darbininkų judėjimui. 
Taip rašo “Kova”, paže
mindama apšviestesnių so
cialistų vardą. Už tai jai 
yra permaža visų Amerikos 
lietuvių paniekos.

*
“Vilties” (No. 71) J. Ge

rutis rašo, jogei “neilgai 
beeisime Amerikon”, ty. lie
tuviai neužilgo negalėsią 
keliauti Amerikon. Kodėl? 
J. Gerutis rašo (regis, iš

EI 
EI

• *
Iš “Jaunimo Sapnų” pa

tiriama, kad L. M. A. S. 
(Lietuvių Moksleivių Ame
rikoje Sus-nio) antrasis 
seimas busiąs atlaikytas 
Chicago j, rugsėjo 4, 5 ir 6 
d. “Aušros” salėje. Gi Liet. 
Rymo Katalikų Moksleivių 
Sus-mo Amerikoje seimas 
busiąs atlaikytas taippat 
Chicago j e kiek pirmiau, 
rugpjūčio 29, 30 ir 31 d., 
šv. Jurgio K. parapijos mo
kyklos salėje.

*
Štabs-kapitonas Janiše- 

vas nesenai kasinėjęs Pa
kalniškių sodžiuje, Pane
munio 
gub. Bekasinėdamas užėjęs 
senovės kapą, kuriame ra
dęs kiaušą, trilinkai supin
tą kasą, peilių, pinigų ir 
daug papuošalų. Daugybė 
pinigų ir parašai ant jų ro
do, jog tai 17-tojo amžiaus 
kapai, iš karaliaus Jono 
Kazimiero laikų. Puiki his- 
torikams medžiaga.

Suv.

“Darb. Vilty j” skaitome, 
kad lietuvių parapijos kle
bonas Mahanoy City, Pa., 
kun. V. Dargis, išvažiavęs 
į Lietuvą, o jo vietą užė
męs naujai atvykęs iš Eu
ropos kun. Augustaitis. Po 
to parapijoje prasidėję nau
ji bruzdėjimai, kurie pir
miau šiek-tiek buvo apge-

*

Pasirodė medicinos, 
terinarijos. farmacijos 
gamtos dvimėnesinis 
kraštis vardu “Medicina ir 
Gamta” No. 1. Gegužis ir 
Birželis. Laikraštis brošiū
ros išvaizdoje, 24 puslapių. 
Adresas: Vilnius, Užupio 
gat. (Zariečnaja) No. 30, 
b. 5.

ve- 
ir 

lai-

*
Balandžio mėn. š. m. lie

tuviu Amerikon atkeliavo 
2.832 asm., gi tuo pačiu lai
ku Ameriką apleido 450 
asmenų. Amerikoje lietu
viu skaitlius pasidaugino 
2.382 asm. Neįleista 17 as
menų.

Parke.
— Kaip manai, ar toji 

moteris, sėdinti šalia se
nio. yra jo žmona, ar duk
tė?

— Lengvai apie tai gali 
persitikrinti. Eik ir pagirk 
jos patogumą. Jei duktė, 
pakvies tave vakarienei!, 
jei žmona — gausi lazdų.
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Iš savaites savaitčn. |
Motinos iš savo nesupra

timo skriaudžia savo dūk
Moterių intekmė į apšvieti

mą.
Sakoma, dorų moterių teris, nes nors jas myli ir 

kiekybe matuojama tautos ^rūpinasi jų išlaukine išvaiz- 
moralybė.

Toksai mastas galima 
pritaikinti ir prie apšvietos.

Juo daugiau tautoje ap
sišvietusių moterių, tuo 
daugiau tauta gali pasiti
kėti įgauti visuotiną mok
slo šviesą.

Moterįs, būdamos žmonų 
ir svarbiausių jaunos kar
tos globėjų rolėje, daro žy
mią intekmę į apšvietimo 
laipsnį pas vyriškius ir pro
to išsivystymą jaunuome
nėje. Pridermai nuo to, ar 
moterįs yra apsišvietusios 
arba ne, toji intekmė esti 
pozitivė arba negative.

Lietuvių Amerikoje že
mas inteligentijos laipsnis 
paeina tankiausiai nuo ne- 
gativio neapsišvietusių lie
tuvių moterių atveikimo, 
kurios tiesiog užtvenkia ke
lią į savo locnus namų ži
dinius.

Ir kaltinti jas už tai reik
tų ir ne.

Kiek yra žinoma, lietu
viai labai nerangiai rūpina
si net savo bernaičių ap
švietimu, gi kas link mer
gaičių, tai tas klausimas tu
no nei nepalytimas.

Niekas ligšiol nepamokė 
lietuvių moterių Amerikoje 
suprasti apšvietimo gerada
rybes, nenurodė mokslo rei
kalingumą.

Priešingai, ant kiekvieno 
jų žingsnio statoma kliutįs 
pasiremiant' ant tradiciji- 
nio prietaro, kad moteriai 
apsišvietimas nesąs reika
lingas, nes juo ji bus kvai
lesnė, tuo greičiau gaus sau 
vyrą.

Vyriškis, įpratęs gimdy
tojų namuose prie savo mo
tinos tamsumo, neieško,, sau 
pačios apšviestesnės, bet 
sutinka su faktu, kad jo gy
venimo draugei pakanka ži
noti tik valgių šioks-toks 
pagaminimas ir skalbimas.

Toksai vyriškis pats sau 
, gamina kazoko nagaiką.

Jei jis kuomet nors ims 
, trokšti plačiau apsižvalgy- 
i ti aplink šį pasaulį, jei pa

norės naujo dvasiai peno,
• tamsi moteris visuomet da- 
i rys jam kliūtis.

Neleis jam skaityti knin- 
gų, užsisakyti laikraščių, 
nes naudos iš skaitymo ne
supranta, gaila jai tam tik
slui išleistų pinigų. Be to, 
laikraščius ir kningas lai-

• ko asmeniniais priešinin
kais, atitraukiančiais jos

• vyrą į nežinomus jai pasau-
• liūs. Taippat jai gaila to 

laiko, kokį vyras praleidžia 
skaitymams. Jai rodosi,

( kad skaitymas atitraukia 
vyrą nuo jos pačios.

Šeimynoje, kur yra vai
kai, kiek tai sykių neapsi- 
švietusi motina, nesupraz- 
dama nei paviršutinių hy- 
gienos taisyklių,tuosvaikus

i įvaro ligon, o retkarčiais ir 
mirtį priartina.

Prisiartinus mokslo lai
kui, tamsi motina mokyklą 
laiko blogu daiktu, ir del 
savo liuonumo, atitraukia 
juos nuo mokyklos palikda
ma namie ir liepdama dirb
ti kokius nors darbus.

Jei kartais toki motina 
sutinka, idant jos sūnūs 
mokytųsi ilgiau, negu to 
reikalauja vietos įstatymai, 
jokiuo budu negali suprasti, 
kad ir jos duktė turi ly
gias teises mokyties po
draug su broliu.

su- 
ap-

da, idant jos išrodytų kaip 
gražios baltos gėlaitės, jų 
protą palieka tamsiu ir ne
sirūpina ano išlavinimu.

Pavyzdžiai užkrečiamie
ji. Paaugusios dukterįs 
žengs savo motinų pėdomis 
ir saugiai dabos savo šei
myną nuo labdaringų ap
švietimo spindulių.

Tame klaidingame tam
sybės sukuryj suksis ne 
viena karta paskui kitą, 
kol neprisiartįs valanda, ku
rioje užuot ligšiolaikinių 
bėdojimų ir sielvartų, 
pras žmonės moterių 
švietimo reikalingumą.

Ir jaunuomenės ištautė- 
jimo reikalas priguli nuo 
moterių intekmės.

Neapšviesta motina nepa- 
mokįs vaiko prisirišti prie 
gimtinės kalbos, nenurodys, 
kaip tą kalbą reik mylėti, 
nepaskaitys vaikui savo 
tautos historijos, nepaska- 
tįs pasimokinti garsių rašė- 
jų eilių. Ji pati to visko 
nesupranta ir tas viskas 
jai neapeina. ..

Net amerikiečiai lietuves 
del jų tamsumo žemina ir 
fabrikuose joms skiriami 
prasčiausi darbai.

Visa namų ir šeimynos 
atmosfera priklauso nuo 
moterių. Tatai musų mote
rims apšvietimas ypač rei
kalingas, juo labiau išeivi
joje, kur galima lavinties 
visiems kas kiek tik nori 
be jokių kliūčių. O lavinties 
reikia. Reikia apšvietimu 
pasivyti kultūrines tautas, 
jei nenorime palikti tų tau
tų vergijoje.

Militarizmas ir brangumas.
Visame sviete girdžiami 

nusiskundimai ant augan
čio brangumo. Ir Suvieny
tose Valstijose brangumas 
smaugia gyventojus ir re- 
voliucionizuoja protus, gi 
valdžia veltui deda savo 
pastangas, kaip čia užbėgus 
ekonominiam persilaužimui 
(krizini). Žodžiu sakant, 
brangumas paliko tarptau
tine, visuotina nelaime. 
Taigi prieš brangumą ir 
kova turėtų būti tarptauti
nė. Jau atlikta pirmieji 
žingsniai sušaukti komisi
ją, susidedančią iš atstovų 
visų šalių, kurioms rupi su
laikyti šiandie augantis 
brangumas. Tuo tarpu gi 
šen ir ten ruošiamasi į tą 
sumanytą tarptautinę kon
ferenciją.

Kad ištyrus brangumo 
priežastis, Massachusetts 
valstijos legislatura pasky
rusi iš žinovų komisiją, ku
ri nesenai perstačius savo 
tyrinėjimų raportą.

Raporte tarp kitko pasa
kyta, kąd po įsakmiam per
kratymui nuolatos vis aug- 
ščiau kįJančio valgomų pro
duktų brangumo, komisija 
persitikrinusi, kad to apsi
reiškimo svarbiausia j a prie
žastimi yra militarizmas su 
jo karais, naikinimais ir 
paskui didinamieji kaskar- 
tas mokesniai. Pastarai
siais metais atlikti didžiau
sieji karai: boerų, hispanų- 
amerikiečių, japonų-rusų, 
Tripolitanijoje ir Balka
nuose, ilgam laikui atitrau
kė milijonus žmonių nuo 
produktivinio darbo, o kitų 
milijonų žmonių visa ener
gija sunaudota fabrikuose 
rengiant visokią karo amu-.

niciją. Tie kuone visi žmo
nės tuo bildu atitraukta il
gam laikui nuo žemdirbys
tės ir dirva palikta pudi- 
mauti. Be to milijardai pi
nigų atitraukta nuo pro- 
dukcijinių įstaigų ir panau
dota karams. Didžiuma tų 
pinigų nuruko į padanges 
su parako durnais.

Formalis militarizmo pa
šėlimas valstybes privedė 
prie to, kad jos laiko dide
les ginkluotas armijas, ku
rios nekuomet nebus pa
siųstos susirėmiman, nes 
visos valstybės kita kitos 
bijosi; dirbdina skaitlingus 
karo laivus — niekam ne
naudingus, kadangi kol pri
sieina valstybėms susirem
ti, laivai pasęsta ir anų 
vieton dirbami nauji. Tok
sai militarizmo pašėlimas 
padarė tai, kad ant gyven
tojų užkraujama vis nauji 
specialiai išgalvoti mokes
niai, kas juos labai apsun
kina. Komisija to padėjimo 
pasekmių negalėjo ištirti 
kitose valstybėse, nes tas 
nepriklausė jos užduočiai, 
bet tik apsiribavo išstudi
juoti santildus Suvienytose 
Valstijose, kurios iš tarpo 
didžiųjų valstybių mažiau
siai išleidžia pinigų milita
rizmo tikslams. Iš tų studi
jų pasirodė, kad nuo 1879 
m. ligi 1909 m., taigi bėgyj 
31 metų, Suvienytos Valsti
jos išleido armijai, karo 
laivynui, emeritūrai ir ap
mokėjimui nuošimčių už už
trauktas skolas karo tiks
lams 12 milijardų 210 mi
lijonų 499,778 dolerius, gi 
tuo pačiu laiku kitiems val
stybės reikalams, kaip 
tai:, teisdarybei, apšvietai, 
ligonių globėjimui ir tt. iš
leido tik 3 milijardus 479 
milijonus 696,805 dolerius. 
Kasgi iš to pasirodo? Šitai 
valstybė, mažiausia suly- 
gintinai gerbianti militariz- 
mą, valstybė, katra bėgyj 
savo 126 metų gyvavimo at
liko tik tris karus, iš tautos 
įplaukų išdėjo 71% nuošim
tį militarizmui, o tik 28% 
nuošimtį kultūriniams tiks
lams. Taigi Įdek galėjo 
tam tikslui išleisti kitos 
valstybės, kaip tai Rusija 
arba Vokietija!

Tai vienas dokumentas.
Antrasis paeina iš tarp

tautinio sandoros instituto 
ir turi savyje skaitlines iš
laidų visų karų, kokie gyva
vo paskutiniais keliais de
šimtimis metų. Sulyg ap
skaitymo pey pastaruosius 
50 metų kas metai karo 
tikslams išleidinėta daug 
milijardų frankų. Tuo pa
čiu laiku delei tų karų bu
tą invalidų, našlių ir naš
laičių vienas milijardas 952 
milijonai, kuriems nuolat 
mokėta pensijos ir suteikta 
valdžios lėšomis užlaiky
mas. Pasidarė milžiniškos 
išlaidos!

Žinoma, tų milžiniškų iš
laidų nebuvo galima pa
dengti mokesniais, lupa
mais iš žmonių, tai užtrauk
ta skolos, kurių 1812 m. Eu
ropa turėjusi 148 milijardus 
580 milijonų frankų. Vienas 
už tą sumą nuošimtis išne
ša ne mažiau 6 milijardij 
frankų.

Visi ekonomistai su tuo- 
mi sutinka, kad brangumui 
pirmoj eilėj yra kaltas mi
litarizmas ir jei šiam nebus 
padarytas koks galas, neto
limoj ateityj visur pradės 
siausti badas, kurį panai- 
kys tik žmonių kraujo kla
nai. Tai bus ekonominis ka
taklizmas. i

Mokinkime viens Kitą.
Patarlė sako: “Kas gal

va, tai protas”. Tai reiškia, 
kad kiekvieno žmogaus pro
tas turi nekurtuos individu
alius skirtingumus kas link 
kitų žmonių protų ir kad 
prideramai nuo to vienas ir 
tasai pat daiktas vieno 
žmogaus prote persistato 
kitokioj šviesoj ir kitokioj 
formoj, negu kito.

Žmogaus protas tegali 
apimti tik nekurtą dalelę 
abelno mokslo ir nėra to
kio žmogaus, kuris žinotų 
visas mokslo šakas.

Jei kas pasikėsintų tai 
atsiekti, pritruktų jam tuo- 
jaus jėgų ir laiko. Žmogaus 
gyvenimas, sulyginus su 
milžinišku mokslo didumu, 
yra pertrumpas.

Susieinant su savimi ben
drai, žmonės kits nuo kito 
visokios pažinties išmoksta 
ir paskui bendrai perstata 
galingą surinktiną protą.

Tasai vieno nuo kito iš
mokimas ir perstatymas su- 
rinktinos išmintybės — pa
daro gyvenimą laimingu ir 
pasidžiaugtinu ir tas yra 
neatbūtina draugijinė prie
dermė kiekvieno žmonijos 
nario.

Žmogaus privalumas įgy
tų mokslu dalyties su ki
tais, populerizuojant savo 
išmaningumą. Taip elgian- 
ties, žmogus palieka nau
dingas visuomenei, išpildo 
savo gyvenimo užduotis.

Mokslas slepiamas prieš 
visuomenę butų negyvas ir 
nenaudingas. Butų kaip 
turtas, užkavotas kur pože
miniuose, niekam nepriei
namuose, urvuose. Tai tikra 
tiesa. Žmonės jokios naudos 
neturėtų iš medicinos mok
slo, jei gydytojai slėptų sa
vo išmaningumus ir nenorė
tų pamokinti savo įpėdinių, 
arba jei išradėjai nenuro
dytų, kaip reikia naudoties 
jų išradimais.

Žmonija, užuot žengti 
priekin, žengtų atgal ir jos 
surinktiną išmintybė nuo
lat mažintųsi.

Abelnas žmonijos padėji
mas reikalauja, idant kiek
viena “galva” panaudotų 
savo “protą” kitų naudai.

Kas ilgai mokėsi, tas su 
didesne nauda mokės pildy
ti savo draugijines prieder
mes, negu tai galėtų pada
ryti tamsuolis, turintis silp
ną ir drumstą apie viską 
supratimą.
' Bet ne būtinai reikia bū
ti labai daug išmintingu, 
idant palikus naudingu ki
tiems.

Sulyg išgalės reikia da- 
linties su artimais tuomi, 
kas žinoma, ypatingai, jei 
tokiam žmogui tenka 'tan
kiai susitikti su mažiau už 
jį išmanančiais.

Kas turi susitaupęs gra
žių ir naudingų žinių, tegu 
anomis pasidalina su kitais 
žmonėmis.

Čia, Amerikoj, lengva at
siekti toks bendrumas. Dau
gumas lietuvių drauge gy
vena. ir dirba. Jaigu norė
tų drauge veikti, bendrai 
mokyties, tai^nebutų tarpe 
jų tokios didelės tamsybės, 
tokio bemoksliškumo ir nie- 
kadarybių.

Toksai bendras lavinimo
si nėra sunkus.

Kuomet keli žmonės su
sirenka kuopon, tegu kiek
vienas pašvenčia kiek nors 
laiko savo draugų gerovei.

Kas gerai moka skaityti, 
tegu garsiai šį-tą skaito su
sirinkusiems; kas turi įvai
rių žinių iš historijos, geog
rafijos, gamtas mokslų, ar
ba kitoš kokios mokslo Sa

kos, privalo pamokinti ki
tus, su kuriais jį sujungė 
likimas. Kas blaivus, tegu 
geriančius atitraukia nuo 
degtinės; kas supranta ap
švietos mokslo reikalą del 
visuomenės, tegu tamses
nius informuoja ir šviečia.

Visuomenė yra kaip mil
žiniška mašina. Ne tiktai 
dideli ratai, bet ir Sriubai 
mašinos sąstatan įeina. Ji 
tari daugybę mažų Sriube
lių ir smulkiu tekinėliu. 
Teisingas mašinos veikimas 
priklauso ne tik nuo jos di
delių dalių. Ir mažos dale
lės tam tikslui reikalingos.

Ne visi gali būti dideliais 
ratais visuomenės mašinoje, 
bet reikia pasidžiaugti tuo- 
mi. kad ir mažas šriubukas 
gali but daug naudingas a- 
belnam judėjimui.

Mokėjimas gyventi.
Kiekvienas, kas nori ne

matyti juodos dienos, turi 
išmokti gyventi sulyg savo 
uždarbio. Yra nedovanoti
nas žmogaus paklydimas iš
leidinėti visą savo uždarbį. 
Taupus gyvenimas ypač tu
ri rūpėti vedusiems. Čia jau 
daug prigulės nuo pačios. 
Nesenai viename mieste bu
vo paskaitos ir pasiteiravi
mai apie namų ekonomiją. 
Kalbėtojas tvirtino, kad 
šiais laikais siuvimas ir vi
rimas nėra tokie sunkus 
daiktai, kaip seniau, kad 
būdavo; o svarbiausias 
šiais laikais dalykas esąs 
nutaikyti viską tinkamai 
supirkti, sužadinti kiekvie
name šeimynos naryje tik
rą taupumą ir gyventi su
lyg galvos šeimynos uždar
bio. Drabužiai dabarties 
perkami gatavi, daug valgių 
ir-gi yra gatavų. Bet svar
bu aprokuoti, kas namie 
geriau pasidaryti ir kas 
verčiau gatavą pirkti. Kar
tą mėsinyčioj teko matyti, 
kaip savininkas pardavinė- 
j o kokius ten vėdarpalaikius. 
Ėmė po 9c. už svarą. Šei
mininkės gan noromis juos 
pirko. Aiškiai čia matomas 
tikras jų apsileidimas ir ne
rangumas. Juk sumani, ap
sukri šeimininkė daug ge
resnius vėdarus pasidarytų 
namie ir tai bent penkis 
kartus pigiau. Taigi labai 
reikia žiūrėti kas gatava 
pirkti, o kas geriau užsi
moka namie pasidaryti. 
Kaip su valgiu reikia apsi- 
rokuoti, lygiai taip reikia 
daryti ir su drabužiu ir su 
avaline. Reikia žiūrėti, kad 
neišleidus perdaug pasi
linksminimams. Bet ypač 
saugotis neišleidinėti nei 
cento be tikro reikalo, ne
pirkti nevisai reikalingo 
daikto. Taip vesti namų da
lykus reikalinga mokinimo- 
si, tėmijimo ir lavinimosi. 
Be to šeimininkei išpuola iš
mokyti to pat savo vaikus.

“Kiekvienas doleris neti
kusiai išleistas yra prasi
žengimas prieš busimąją 
kartą“’, pasakė vienas iš
mintingas žmogus. Taigi 
stoti taupia šeimininke yra 
viena didžiausių moteries 
pareigų.

Išaiškino.
Teisėjas (į vagį): — Ke

lines, kurias pavogei, šian
die turi ant savęs.

Apskustasis: — Juk tei
sman be kelinių negalėjau 
ateiti, prašau teisėjo.

Iširusiomis mintimis.
Motina: — Ponas profe

soriau! Meldžiame tamstos 
paturėti musų kūdikį prie 
krikšto!

Prof esu — Jei ne labai 
sunkus... gerai.
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Adomas Mickevičius.
K. Skirmuntaitės refe- reikalingu: būtent pažinti 

ratas, atsiųstas L. ii’ išmokti protėvių ir liau- 
M. Draugijai ir šie dies kalbos: 
metai skaitytas jos' 
susirinkime, r

Genijai yra žmonijos 
nuosavybė ir garbė' tų 
tautų ir tų kultūrų, kurių 
tarpe jie atsiranda. — Ka
da XX amžiaus pradžioje 
Ryme, Kapitoliuje, buvo 
pastatytos didžiųjų naujo
sios gadynės poetų stovy- 
los, jų eilėje ir Mickevi
čiaus stovyla, — užsienių 
kritika pasakė, jogei naujo
je gadynėj žmonijai pražy
dę žodžio srityje tik ketu
ri genijai: Dantė, Šekspy
ras, Goetė ir Mickevičius. 
— Senovės Lietuvos ir 
Lenkijos žemėje 1898 me
tais inteligentija šventė 
šimtmetines jo gimimo die
nos sukaktuves. Tuomet 
parupo, kur jo giminės gi
liausia pradžia. Negana to, 
kad gimęs gudų-lietuvių 
žemėje: kuriai iš tų trijų 
tautų, sudariusių senovės 
valstybę, priderėjo jo gi
minė ?

— Prof. Teodoras Vier- 
zbovski’s paskelbė Mic
kevičių giininės genealogi
jos dokumentą iš antrosios 
XVI amžiaus pusės. Doku
mento pradžioje stovi Ado
mas (irgi Adomas) Mic
kevičius. Betgi ne nuo jo 
prasidėjo giminė. Kas bu
vo prieš jį? Lenkų tyrinė
tojai toHau nesekė, rusų 
spauda pavadino jį gudu. 
Musų priedermė susekti jo 
tautybės versmė.

Adomas Mickevičius jau
tėsi esąs, suims visos di
džiosios valstybės tolimiau
siose jos ribose ir visą ją 
nešiojo savo širdyje. Sa
kydamas apie save: “Va
dinuosi Milijonu, nes už 
milijonus myliu ir kenčiu 
sopulius”, Mickevičius jau
tė savyje skausmo viso di
džiulio krašto, visų jos tau
tų ir luomų. Taigi visų-pir
ma valstybės ir kultūros 
bendrumo' reikšme vadino 
save lenku. Tečiau kada 
mąstė apie savo giminės- 
tautos prosenius, kada pa
sinėrė savo asmens gilmė
je ir toli būdamas lindėjo 
išsiilgęs gimtosios žemės, — 
tada dar kitaip sušuko ir 
iš sielos gilumos išsprūdo 
jam nemirštamas, žodis: 
“Lietuva, tėvynė mano! e- 
si kaip sveikata”. —

Lietuvio bei lenko pras
mė, tautybės reikšme ta
riant, išsykio viename as
menyje buvo visiškai gali
mas daiktas tuomet, kada 
senobinė savarankės Lietu
vos būtis buvo dingusi ir 
kada naujoji savita lietu
vių tautos atgimimo va
landa dar nebuvo išmušusi. 
Kultūros bei historijos di
dybėje, prakilnioje visų vie
nybėje, viešpatau j ant vien ai 
bendrajai kultūros kalbai, 
■— atskiras tautybės jaus
mas buvo nusmelktas, dau
geliui jis nykte nyko ir vi- 
$ai žuvo. Tečiau be liau
dies, — garbė jai, kad iš
laikė lietuvybę, — lietuvių 
jausmo užsiliko ir ligšiol 
tebėra daugelyje šviesuo
menės, — jausmo, apsau
goto prigimties teises ir pa
remto idealu, — gerovės o- 
balsiu susibūrė buvusios 
valstybės giminės; gyvatos, 
laisvės ir lygybės tautų o- 
balsiu. Tik šiandien, jei 
kas šviesuomenės, ne liau
dies, tarpe jaučia esąs lie
tuvis, privalo rupinties tuo, 
kas seniau nebuvo laikoma

kalbos lietu-
vių

Mickevičius buvo gyva, 
inkunyta susibroliavusiųjų 
tautų unija. Lenkiškai ra
šė ir mylėjo Lenkiją, bet 
genijaus sparnais skraidy
damas per artimiausį jam 
gimtųjų Lietuvos legendų 
pasaulį, prirankiojo iš jų 
poezijos perlų, tautos pa
veikslą nupiešė, sudarė Gra
žinos, Valterio ir Aldonos 
esybes ir tos praeities gro
žę išrodė civilizuotajam pa
sauliui. Kodėl jis kėlė iš 
mirusiųjų tą praeitį, kurią 
tuomet veik visi buvo pa
miršę? Rasit ir todėl, kad 
Mickevičius žinojo savo gi
minės kilmę. Senoje musų 
historijos kronikoje, lenko 
parašytoje iš lietuviškų 
versmių, yra nurodyta, bet 
reta-kieno pastebėta, gry- 
nų-gryniausia lietuvių gi
minė, — Mickevičių pader
mė.

Motiejus Strikovskis, X- 
VI amžiaus rašytojas, su
darė iš senovės pamečiui 
surašytų padavimų ir pa
sakojimų lietuvių veikalų 
kroniką, kurios viduramžių 
anachronizmai ir paklai
dos betgi neaptemdė dau
gybės faktų, žmonių 
smulkmenų, paimtų 
novės versmių, ir 
budu davė gausų 
praeities atsitikimų
Strikovskis pradeda kuni
gaikščio Giedrio giminės 
historiją nuo XIII amžiaus 
pabaigos. Giedrio bukla 
buvusi už šešių mylių nuo 
Vilniaus ant Kiemantų e- 
žero kranto Giedraičių pi
lyje. Jo pa dermė taip toli 
paplitusi, — nuo Neries a- 
pylinkių net ligi Vidžemės 
paribio, kad Strikovskis 
vadina ją “Kunigaikščių 
Giedraičių tautele”. Galin
gas Giedrio proanūkis, (pro- 
nopuotis), Daumantas, įvei
kė kryžeivius viešoje kovoje 
už dviejų mylių nuo savo 
tėviškės ežero; bet didysis 
kunigaikštis Vytautas ne
mėgo savarankių kunigaik
ščių, taigi nustūmė iš prie
šakio Giedraičius, atėmęs 
iš Daumantų žemes, kurias 
jie turėjo gudų šalyje. Liko 
neliestos tik Daumanto di
džių tėviškės, Bunainiai ir 
Budėtai, ir štai jų paliko- 
nis, — rašo Strikovskis, — 
ligšiol tebevaldo savo dva
rus; tie palikonįs tai Gai- 
tai, Ginvydai, Mickevičiai, 
Zdanavičiai ir kiti. (Stri
ko vskio kronika, I t. pusi.

1846

kevičių giminė nebūtų bu
vusi Giedraičių atažala, tai 
visų-pirma, ji, kaipo nehis- 
torinė, nebūtų buvusi pa
minėtą kronikoje.

Adomas Mickevičius, 
kaip jau minėjome, žinojo 
tą savo giminumo tradiciją 
ir laikė ją patikima. Arčiau 
patyrinėję jo veikalą: “Pan 
Tadeuš”, nusikratytom ta
riamųjų abejojimų ir nebe
norėtum7 ieškoti jo geneo- 
logįjos už Lietuvos. Vieno
je “Pono Tadeušo” vieto
je bajorai, susirinkę seime
liu, šneka apie savo seno- 
lius-protėvius, kalba apie 
savo kilmę, kas su kuo gi
minė, apie erbus. Vienas 
vieną, kitas kitą savo gimi
nės ženklą garsina. Ateina 
eilė ir vienam iš buvusių 
tame susirinkime Mickevi
čiui.

Porai arba Rožė yra tat 
senobinis, — kaip skelbia 
padavimas — dar iš lie-

tuvių gadynės ■ Giedraičių 
erbas.

Todėl neniatoine priežas
ties šiaip ir taip abejoti, 
kad poetas yra kilęs iš lie
tuvių tautos.

Musų dvasios augštybių 
žvaigždė, kaip Mickevičius, 
spindi dviem horizontam — 
lietuvių ir lenkų — ir savo 
skaisčiais spinduliais dar 
toli už jų pasiekia. Teisin
gai yra pasakyta apie Mic
kevičių, kad tai milžinas’, 
kurį mes, jaunosios kartos, 
aprėpiame savo akimis ir 
aiškiau jį įmatome.

Džiaugkimės, kad jo lop
šys stovi lietuvių tautos 
tarpe; džiaugkimės ir tyri
nėkime jį; be nepaprastos 
dovanos, kuri iškelia geni
jus viršum tautų, ir daro 
juos žmonijos žibintuvais, 
rasime jo dvasioje ypatin
gų musų pačių genties pri
valumų bei žymių.

Viena diena liūto gyvenime

ii’ 
iš se- 
tokiuo 
musų 

šaltinį.

318, 319, Varšavos 
metų išleidimas).

Taip tad trumpai, aiškiai 
ir griežtai .nurodyta Micke- 
vičių giminė; tas nurody
mas juo labiau yra patiki
mas, kad ta kronika buvo 
parašyta ypatingomis sąly
gomis. Strikovskis rašė ją 
šelpiamas ir raginamas Že
maičių vyskupo 
ščio Melchiorio 
čio, didelio savo 
tautos mylėtojo, 
nes giminysta ir 
met labiau buvo
mi, negu šią gadynę, ir nie
kas negalėjo įsiterpti į tą 
giminę, į kurią nederėjo, 
juo labiau, kaip šiuo kar
tu, į giminę kronikos su
manytojo. Strikovskis ga-' 
Įėjo išvardyti tik tas pa
dermes, kurios buvo išti
ktųjų susigiminiavusios su 
Giedraičiais, kaip skelbė a- 
no meto tradicija ir kaip 
tikėjo visuomenėj jei Mic-į:

me naktį išbudinti. Liūtas 
esti baisiame upe, kuomet 
dienos šviesoj jis prikeltas 
iš miego po sočių naktipie
čių. Niurnėdamas ir kriok
damas jis bando prasiša
linti. Bet jis užmuš šunį, jei 
tas jį vys ir jei liks sužeis
tas, tai ners ant žmonių, 
kad ir šimtas ten jų butų.

Labiausiai jis įširsta ir 
jis yra baisiausias, kuomet 
jis yra laukinio žmogaus 
vilyčia sužeistas. Tenbuviai 
bando apsupti jį. Bet jis 
dumia į jų buri ir į visas 
puses skleidžia mirtį. Pap
rastai vienok, jis neužpuo
la ant žmogaus.

Liūtai tur žinoti, kad vi
siems gyvuliams reikia ger
ti. Bet jie retai tėty ko j a sa
vo aukų vietose, kur gyvu
liai eina gerti. Liūtai žino, 
kad gyvuliai tuoj jų takti
ką patėmys ir neis ton vie
ton gerti.

JUBILIEJAUS MALO
NĖS.

Į Amerikos Lietuvius.
Laikraščiuose jau buvo .jos susirinkimas, pildydami, 

paskelbta apie musų, apa-jmęs jau Amerikon atvyko
čioję pasirašusiųjų, išrin
kimą šių metų Lietuvių 
Mokslo Draugijos visuoti
name susirinkime, Vilniu
je, pasiuntiniais pas Ame
rikos Hetuvius. Musų pa
siuntinystės tikslas yra — 
susipažinti su jumis, supa
žindinti jus su jūsų brolių 
tėvynėje gyvenimu ir — 
aukų rinkimas, iš kurių tai 
aukų galima butų pastaty
ti Mokslo ir Dailės Draugi
joms Vii. namus, kurie pla
čioje žodžio prasmėje bus 
Lietuvių tautos namai, kur 
bus renkama ir globiama 
mokslo ir dailės dalykai, 
taip svarbus 
nime.

’Priedermę, 
musų uždėjo 
Lietuvių Mokslo Draugi-

tautos gyve-

kurią ant 
visuotinasis

me ir sveikiname jus, bro
liai lietuviai! Žinodami, jog 
jus, Amerikos lietuviai, 
jau nekartą esate rėmę Tė
vynėje likusių brolių rei
kalus, pasitikime, kad jus 
ir šį kartą atsiliepsite gau
singomis aukomis į musų 
atsišaukimą ir tokiu budu 
pridėsite ne vieną plytelę 
į tuos taip pageidaujamus 
visai musų tautai namus.

Apkeliavimą lietuvių nau
jokynų Amerikoje pradėsi
me nuo Bostono, Mass. To
limesnės kelionės maršru
tas bus vėliau paskelbta.

D-ras J. Basanavičius, 
Liet. Moks. Dr. pirmi

ninkas.
Martynas Yčas,
Lietuvių atstovas durnoje. 

Brooklyn’e, 21 liepos, 1913.

APIE DARBĄ

jaučiasi žvėrių

arba risčiuoda- 
nuleidžia galvą

kunigaik-
Giedrai- 

krašto ir 
Dįduome- 
erbai tuo- 
brangina-

Kalbant kaip liūtas pra
leidžia dieną, reikia imti 
visas 24 valandas, nes nak
tis žvėrių valdovo darbo 
metas. Liūtas neapsistoja 
kokioj nors ypatingoj vie
toj ir nedaro sau namų. Jis 
mėgsta pelkėtą vietą, kur 
apsčiai randasi nendrių ir 
augštų žilių, kur jis gali 
sau slapstyties. Jei ne, tai 
jis lenda į tirštus dygliuo
tus krumus, kur gali ra
miai pergulėti dieną. Liūtas 
nėra tingus, nebent butų 
persiėdęs. Dieną kartais jis 
atsikelia ir šokinėja ir lai- 
go su savo patele ii’ vai
kais. Jei diena debesiuota, 
tai retkarčiais jis sukriokia, 
bet nelabai smarkiai, kai 
kad vakare.

. Baigiasi diena, leidžiasi 
saulė, slenka naktis. Liūtas 
pabunda, apleidžia savo 
guolį. Jis gali gerai matyti 
tamsoj.’ Veik visi gyvuliai 
ir daug laukinių paukščių 
gali matyti. Vienintelis 
daiktas, kurio jis prisibi
jo, tai yra žmogus. Todėl 
naktį jis 
valdovu.

Eidamas 
damas, jis
žemyn, veik pasiekia snukiu 
žemę ir kriokia. Muzikos 
mylėtojai myli ir liūto krio
kimą. Stebėtinai gerai liū
tas valdo savo balsą. Jis 
nežiūri į gaidas, o vienok 
jis žino, kur paaugštinti ir 
kur pažeminti balsą. Liūtas 
nemokytas teisingai išvaro 
crescendo ir diminuendo. 
Jo pirmas sukriokimas yra 
švelnus, antras stipresnis, 
trečias dar stipresnis, o jau 
nuo ketvirto, tai visa žemė 
dreba. Kitų kriokimų garsai 
eina mažyn ir mažyn; už
sibaigia atsikvėpimu. Pa
žymėtina, kad liutui krio
kiant galvą nuleidus, gar
sas toli skleidžiasi į visas 
puses.

Sukriokimą vieno liūto se
ka kriokimai kitų. Žmonės 
dreba nuo išgąsčio; besiga
nanti gyvuliai, netekę gal
vų, šen ir ten mėtosi, neži
nodami link kur leistis, kad 
išvengti pavojų, kurs jiems 
grasia. Neretai pergąsdinta 
antilopa atidumia tiesiog 
liutui į' žaptus arba skren
da pro jį taip arti, kad 
tas vieną šuolį davęs, 
grobia ją.

Jei liūtas turi progą 
sirinkti maistą, tai jis
zebrą, nes to gyvulio mėsa 
yra apdengta taukais, ku
riuos liūtai mėgsta. Po zeb
rai mėgstą\nustipusį hipo-

liu- 
pa-

pa- 
ims

potamą, kurs dar daugiau 
turi taukų. Liūtas, vienok, 
nedrįsta kibti į gyvą hipo
potamą, nes šis siaubimas, 
nors gan ramus, yra per- 
stiprus liutui. Toliau liūtas 
mėgsta žirafą ir antelopą. 
Gan gerai tinka liutui tau
ro mėsa. Bet taurai yra 
baisus kovotojai ir kartais 
susiėmime padaro liutui ga
lą.

Jei viso to nepasiseka 
gauti liutui, tai jam dar 
lieka naminiai gyvuliai. Ne
reikia čia manyti apie patį 
žmogų. Liūtas labai retai 
pasiryžta ant jo užpulti. 
Nebent jis butų jo užpultas. 
Tuomet tai žmogui reikia 
bijotis. Jokis žvėris, apart 
tigro, nėra baisesnis už liū
tą.

“Kur čia zebrą sugrie
bus?” mąsto liūtas. Zebra 
žino pavojų. Zebra ganosi 
naktį krūvoj su žirafomis 
ir žirgjaučiais. Zebra žino, 
kad didis liūtas negali pa
sislėpti atviroj vietoj, kur 
žolė nedidelė. Ji žino ir liū
to smarkumą. Taigi zebra 
neina arti krūmų, nendrių 
arba vietų, kur liūtas gali 
pasislėpti. Todėl liūtas tu
ri sutartį su savo sėbrais 
arba su savo šeimyna. Tal
kininkai pasislapsto įvai
riose vietose ir neria vienas 
po kitam ant žebros. Šita 
skrenda šen, šauja ten, kol 
galop neprisiartina ganėti
nai arti vietos, kur jos ty
koja pasislėpęs liūtas. Tuo 
met liūtas šast ir vienas 
krimstelėjimas ar vienas le
tenos smogis išspaudžia 
žvėrelio gyvybę. Bet kaip 
tik talkininkai ingįja grobį, 
tuojau kįla del dalybų vai
dai. Dažniausia stipriausis 
nugainioja kitus šalin ir 
sau vienas suniaunioja. Pri
ėdęs iki soties liūtas eina 
atsigerti. Pasirodžius saulei 
ant dangaus, jis’eina į krū
mus ir guli ramybėje. Žeb
ros ar žirafos jialąikas ap- 
žino šakalai. ■ dažniausiai 
liūtas neatkreipia atydos 
į tai, bet jei1 jfe daug pa
lieka, tai atėjęs* nugena ša
kalus, kad dieiiai praėjus 
tą pat grobį subaigti. Liū
tas neužmušinčja kas nak
tis. Kartais jis pasninkau
ja, ty. nieko neėda.

Paprastai žmonės dieną 
susitinka su Hutu. Jie ne
tyčiom] s“ užtinka jį miegant. 
Kartais siunčiama šunes ji 
prikelti. Iš savo guolio tuo
met jis lenda palengva. 
Mes jaučiamės nepergeriau> 
šiai, kuomet netyčiomis esa-

Šiemet per apvaikščioji- 
mą 300 metų sukaktuvių 
Romanovų giminės viešpa
tavimo, manifestu vasario 
21 d. (senkalen.) caras su
teikė kai-kurias malones ir 
palengvinimus. Apie tai bu
vo trumpai paminėta; da
bar apie tai plačiau prane
šame.

1) Suteikimui pašelpos 
sodžiaus gyventojų visų ti
kėjimų našlaičiams įsteigti 
tam tikrą komitetą, vadina
mą. Romanovų Komitetu.

2) Iš pinigų, gaunamų už 
parduotas carui prigulinčias 
žemes, įsakoma sudaryti 
tam tikrą kapitalą iki 50 
milijonų rublių; procentai 
iš to kapitalo ir kas vir
šaus susidarys 50 milijonų 
rub. bus suvartojama pa
taisymui valstiečių ūkės.

3) Palengvinama valdi
ninkams ii* jų šeimynoms 
gavimas pensijų, atsitrau
kiant nuo tarnystės.

4) Įsakoma išdalyti 19- 
13 metais 75,000 rublių do- 
vanų valstiečiams, kurie y- 
ra įtaisę pavyzdingas u- 
kes.

5) Dovanojama neišieš
kotus mokesčius (nedoim- 
kas), kurie buvo užsilikę už 
išperkamuosius už žemę 
mokesčius ir kai-kuriuos 
kitus valdžiai prigulinčius 
mokesčius.

6) Dovanojama štruopos 
už neapmokė j imą gerbinio 
mokesčio.

7) Sugrąžinama teisė pa
sienio 
biletus 
jei jie 
toję.

8) Dovaiiojauia, užsiliku- 
sieji mokesčiai už gydymą
si valdžios užlaikomuose li- 
gonbučiuose.

9) Dovanojama bausmė 
už visus prasikaltimus, pa
darytus iki vasario 21 d. 
1913 metų, už kuriuos pas
kiriama bausmė paprasto 
kalėjimo arba štruopos ne
didesnės kaip 600 rub.

10) Dovanojama baus
mė kitatikių kunigams už 
suteikimą Sakramentų sta
čiatikiams ir kitus pana
šius prasikaltimus.

11) Dovanojama kažkurie 
prasikaltimai už įžeidimą 
caro garbės.

12? ^Nedovanojama tik 
bausmes už vagystes, apga
vimus, muštynes ir kitus 
panašius prasikaltimus, ku
rie liko padaryti iš noro 
pasipelnyti svetimų turtu.

13) Trečia dalia sutrum-

gyventojams gauti 
pereiti per rubežių 

tos teisės buvo nus-

Norime
Kiekvie-

Ar yra gera, kad turime 
dirbti?

Darbas yra tai daiktas, 
kurs tarpais įkira kiekvie
nam mus. Mes visi džiau
giamės užbaigę dienos dar
bą. Mes laukiame šventa
dienių. Mums netinka kelti 
anksti ryto metą, 
paveldėti turtus,
nas mus, vienok, kurs tik 
turi sveiką protą, pripažįs
ta savo širdyj, kad darbas 
yra geras dalybas. Mes veik 
kasdien matome pasekmes 
to, kad nekurie žmonės yra 
medžiagiškai aprūpinti, lei
džia pinigus pasilinksmini
mams ir nieko nedaro. Nuo
latos besiliuksminimas bai
siau įgrįsta, negu darbas.

Yra dvi rųši turtingų — 
tai tie, kurie turi užsiėmi
mą ir tie, kurie neturi. Pir
mosios rūšies žmonėms ge
riau, kad jie turi turto. 
Turtai žmogui nekenkia, o 
gero iš jų gali jam būti 
daug. Bet turtuoliai be už
siėmimo yra nelaimingi del 
savo pinigų., Žmonės turi 
turėti užsiėmimą ir tikslą 
gyvenime, be to jų gyveni
mas bus vertas mažiau, kai 
niekas. Jie ir sau ir kitiems 
nenaudingi.

Kodėl nekuomet nesame 
užganėdinti?

Nekurtose žemės dalyse 
randasi žmonių, kurie yra 
užganėdinti. Ypač jų randa
si rytų šalyse. Bet kultūri
nėse šalyse vargu bau ras- 
tumėm pakakintą. Net ir 
tie. kurie yra pakakinti, ti
kisi anapus grabo geresnio 
gyvenimo.

Yra tai nuostabi žmo
gaus prigimties žymė. Yra 
tai dyvinas daiktas, kad ką 
ten žmogus nepasiektų, jis 
vis šį-tą mato geresnį. Am
žinai žmogaus širdyj tuno 
išganingas nepasikakini- 
mas, nuolatos troškimas.

pasiilgimas -vis geresnio, 
kiltesnio. Vis labiausiai ši
sai nepasikakinimas yra 
prakilnus, kuomet trošku
mą kitiems, visai žmonijai.

Jei prisižiūrėsime akyvai į 
į gyvenimą, tai pamatysi
me, kad tas nepasikakini- 
mas, žmogaus gale įsivaiz
dinti geresnę ateitį ir nuo- ?
lat stengtis įvykdinti tai, i
yra svarbus veiklius žmoni
jos pažangoj. Yra aklas ir 
kvailas daiktas guostis dėl
to, kad žmonės nekuomet 
nėra pakakinti. Kas mums 
išpuola daryti yra tai pra- į
šalinti tą paiką nepasika- ?
kinimą del menkniekių. Ži- į
nome gerai, kad mus Išga
nytojas užsiganėdindavo 
biskučiu. Dieviškasis Moky
tojas, vienok, buvo taip bai
siai nepakakintas žmonių )
nedorybėmis ir klastomis, į

kaip niekas nebuvo nuo pat 
historijos pradžios.

Ar reikalinga visiems su
tvėrimams dirbti? |

Žemesniųjų rūšių gyvū
nams nereikia dirbti. Va . 
gyvatei nėra reikalo triųs- 
ties taip, kaip žmogui. Yra 
joms natūralia daiktas nie
ko neveikti. Joms niekas ?
nėra apkirėjęs. Joms niekas Įi
uenulKjsta. Nei jos ėda, nei 
jos geria daugiau, kaip rei- 
kia. Joms nereikia mankš- 
tyties. Jų kūnas nei išturi- J
ka, nei suliesėja. Bet didi g
žmonių žymė, ypač prakil- I
iresniųjų, yra tai atlikinėti V
darbus, daryti sumanymus 
ir vykyti juos. Ta ypatybe £
žmogaus smegenis ir kaulai J
yra persisunkę. ®

Darbas žmogui yra išga- g
ningas. Jei jis yra ant tiek f
laimingas, kad paveldėja 
turtus ir jei jis atsiduoda «
vien pasilinksminimams, /
tai jis patiria dirbti ir tik a
dirbti geriau, negu links- 
minties ir tik linksminties. y

pinama bausmė kalėjimai! 
pasmerktiems su teisių atė
mimu.

14) Palengvinama baus
mė katorgoje esantiems ir 
išsiųstiems į tolimus kraš
tus.

15) Pasmerktiems mir-

visam amžiui katorga.
16) Paliuosuojama nuo 

bausmės, tyrinėjimo ir teis
mo žmogystos, prasišalinu
sios nuo atlikimo kareivia
vimo, jei jie stojo iki va
sario 21 d. šių metų, arba 
dar stos, nevėliau kaip iki 
vasario 21 d. 1914 m.

17) Paliuosuojama nuo

bausmės žmogystos, prisi
rašiusios prie svetimos vie
špatijos, tiktai sugrįžę jie 
turės 2 metu būti po poli
cijos priežiūra.

18) Panaikintos bausmės 
už daugelį prasikaltimų 
spaudoje padarytų, ypač 
už priešvaldiškų straipsnių 
laikraščiuose atspausdini
mą.

Nelaimė kasykloje. Gel- 
senkirchene, Vokietijoj, už
griuvus kasyklų skylei, už
tverta išėjimas 15 darbinin
kų, dirbančių po žeme. Im
ta energiškai kasti išėji
mas. \

-
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IAURICE MAETERLINCK

Felleas lr Mcllsanfla.
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
SENOJI TARNAITĖ .

Taip, taip; aš juos radau. Vartų sąr
ąs sako jis pirmutinis esąs juos matęs; 
et jį aš pati prižadinau. Jis gulėjo ant 
ilvo ir nenorėjo visai kelties. — Ir dabar 
s pradėjo tvirtinti: aš pirmutinis juos 
tačiau. Ar tai yra teisybė? — Palaukit, 
š dar buvau apsideginusi užžibindama 
unpas, kad nulipti į skiepą? —- Nebegaliu 
tsiminti. — Taip tad apie penktą valan- 
ą aš atsikėliau; nebuvo dar didelės Švic
as, paeisiu, aš taip maniau, per kiemą, ir 
id eisiu atidaryti vartus. Gerai; aš ant 
irštų galų nulipau trepais ir atidariau, 
tip kaip paprastus vartus... Viešpatie, 
tano Viešpatie! Ką aš matau! Įspėkite 
i, ką aš matau!...

PIRMA TARNAITĖ.
Ar jie buvo pas vartus?

SENOJI TARNAITĖ.
Jie gulėjo abudu išsitiesę ties var

ais!... Tiesiog taip, kaip išalkę ubagai... 
’rišispaudę vienas prie kito, kaip vaikai, 
nrie bijo... Mažoji kunigaikštienė buvo 
eveik be gyvybės, o didžiajam Golo dar 
nvo kardas prie šono... ant slengsčio 
•uvo kraujas...

ANTRA TARNAITĖ.
Reikėtų nutildyti tuos vaikus... Jie 

ėkia ten už lango iš visti jėgų...
TREČIA TARNAITĖ.

Žmogus nebegirdžia nė ką jis kalba... 
KETVIRTA TARNAITĖ.

Nieko negali daryti; aš jau mėginau, 
»et jie nenori nutilti...

PIRMA TARNAITĖ.
Rodosi, kad jis jau beveik pasveiko? 

SENOJI TARNAITĖ.
Kas?

PIRMA TARNAITĖ.
Didysis Golo.

TREČIA TARNAITĖ.
Taip, taip; ji nuvedė į pačios butą. 

Iš juos sutikau tikką karidoriuje. Jį lai
te už rankos, tarsi jis butų apsvaigęs, 
lis patsai vienas dar negali vaikščioti.

SENOJI TARNAITĖ.
Jis negalėjo savęs nusižudyti; jis yra 

įerdidelis. Bet ji beveik nė nesužeista ir 
ečiaus ji bus ta, kuri numirs... Ar jus 
suprantate?

PIRMA TARNAITĖ.
Ar jus matėte jos žaizdą?

*• SENOJI TARNAITĖ.
Taip kaip aš tave matau, mano vai

keli. — Aš viską mačiau, suprantate... 
kš mačiau ją anksčiau, negu visi kiti... 
fra tiktai maža žaizdelė po kairėsės kru- 
ies. Taip maža žaizdelė, nuo kurios nei 
narvelis nemirtų. Ar tai nestebėtina?

PIRMA TARNAITĖ.
Taip, taip; ten yra kokia paslaptis... 

ANTRA TARNAITĖ.-
Taip; bet ji tris dienos atgal pagau

lė.. .
SENOJI TARNAITĖ.

Tiesa!... Ji gimdė ant mirties pata- 
o; ar ne didelis ženklas? — Ir šis kudikė- 
is! Ar jus jį matėte? — Maža mergaitė, 
;okios nė ubagė nenorėtų pagimdyti... 
£aip maža vaškinė figūra, kuri atėjusi 
įerdaug anksti... maža vaškinė figūra, 
urią reikėtų auginti avių vilnose... taip, 
aip; tai nėra laimė, ką čia atėjusi...

PIRMA TARNAITĖ.
Taip, taip; tai yra Dievo pirštas... 

TREČIA TARNAITĖ.
Taippat kaip su geruoju Pelleasu... 

ur jis yra? — Nė vienas to nežino...
SENOJI TARNAITĖ.

Ne, ne; tą žino visi žmonės... Tiktai 
iekas neišdrįsta apie tai kalbėti... To- 
el ir nekalba apie tai... nekalba apie 
ai... apie nieką nekalba... nebesako tei- 
ybės... Bet aš, aš žinau, jog jį atrado 
eregių šulinyje, pačiam dugne... tiktai 
iekas, niekas neišdrįso jo pamatyti... 
’aip, taip, apie visą tą dasižinos tiktai 
astaroje dienoje...

PIRM A TARNAITĖ.
Aš nebedrįstu čia ir gulėti... 

SENOJI TARNAITĖ.
Taip, taip; kuomet nelaimė yra na

rnose, tad to negali užtylėti...
TREČIA TARNAITĖ.

Taip; ji žmogų visuomet atranda.,.■
> PIRMA TARNAITĖ.

Jie dabar bijosi musų..

Jie

Jie 
šalį.

ANTRA TARNAITĖ..
visi tyli...

TREČIA TARNAITĖ.' 
nuleidžia akis, kuomet eina

KETVIRTA TARNAITĖ.
Jie kalba tiktai pašnabždomis. 

PENKTA TARNAITĖ.
Rodosi, yt jie visi kartu butų tą 

re...

VISOKIOS ŽINIOS.
Pro j Vakacijos.U įelių

da-

savai
čių vakacijas Anglijon at
keliaująs Hispanijos kara
lius su savo šeimyna. Na
mie nėra jam kas veikti.

jo socialistai atstovai, tatai 
jų du lyderiu pakviesta už
imti miiiisterių vietas. Ka
dangi niinisterių premiem 
esąs demokratas, tatai tuo
du lyderiu neapsiėmusiu 
būti ministeriaįs; .

SESTA TARNAITĖ.
Negali jau žinoti, ką jie darė... 

SEPTINTA TARNAITĖ,
Ką gi bedaryti, kuomet jau ponai 

jo?... (Tyla).
PIRMA TARNAITĖ.

Aš nebegirdžiu vaikus rėkaujant.
ANTRA TARNAITĖ.

Jie susėdę klonyje už lango. 
TREČIA TARNAITĖ.

Jie prisiglaudę vienas prie kito. 
SENOJI TARNAITĖ.

Aš nieko nebegirdžiu bute...
PIRMA TARNAITĖ.

Nebegirdėt nė vaikų kvėpuojant... 
SENOJI TARNAITĖ.

Eikime, eikime; yra laikas eiti 
šun... (Visomis tylomis išeina).

2 REGINYS.
BUTAS PILYJE.

(Mato Arkelį, Golo ir gydytoją viename 
buto kampe. Melisanda guli lovoje).

GYDYTOJAS.
Ne delei tos menkos žaizdos ji gali 

mirti; nuo jos nei paukštis nemirtų... 
Todėl ne jus esate jos nužudytoji!, miela
sai pone; nesirūpinkite taip... Ji negalėjo 
gyventi.. . be jokios prižasties ji yra gi
musi. .. tiktai kad mirti; ir taipgi mirti 
ji miršta be jokios priežasties... Ir tada 
dar nėra pasakyta, kad mes jos neišgelbė- 
sime...

bi-

vir

ARKELIS.
Ne, ne; man rodosi, kad mes čia jos 

bute apsieiname perdaug tyliai, patįs to 
nenorėdami... Tai nėra geras ženklas... 
Matote, kaip ji guli... lengvai, lengvai... 
rodos, yt jos siela butų sustingusi ant 
amžių...

GOLO.
Aš nužudžiau ją ir veltui! Ar čia ne

turi akmenis verkti!... Jie buvo apsikabi
nę, yt maži vaikai... paprastai apsikabi
nę, jiedu buvo brolis ir sesuo... Ir aš tuoj, 
aš!... Aš dariau tą nenorėdamas, tikėkit 
man... Aš dariau tą nenorėdamas...

GYDYTOJAS.
Dabokitės; man rodosi ji bunda...

MELISANDA. _
Atidarykite langus... atidarykite lan

gus. ..
ARKELIS.

Ar šitą langą atidaryti, Melisanda? 
MELISANDA.

Ne, ne; didyjį, langą, didyjį langą...
noriu matyti...

ARKELIS.
Ar juros oras nėra per vėsus 

kara?

aš

va-

GYDYTOJAS.
Darykite tiktai, darykite... 

MELISANDA.
Ačiū... Ar saulė leidžiasi ? 

ARKELIS.
Taip; saulė leidžiasi į jurą; yra vėlu. 

— Kaip jautiesi, Melisanda?
MELISANDA.

Gerai, gerai. — Kam jus tai klausia
te? Aš nekuomet nesijaučiau geriau. — 
Tečiaus man rodosi, kad aš ką žinau...

ARKELIS.
Ką tu sakai? — Aš tavęs nesupran

tu...
. MELISANDA. 1

Aš taipogi, matote, nesuprantu visa 
to, ką aš sakau... Aš nežinau, ką aš kal
bu. .. Aš nežinau, ką aš žinau... Ir aš 
nebekalbu tą, ką aš noriu

ARKELII
Tečiaus, tečiaus.;. Aš esu taip baimin

gas, kuomet girdžiu tave kalbant; tave 
šias dienas truputį drugys krėtė ir nega
lėjo tavęs suprasti... Bet man visa tai 
seniau praėjo,..

MELISANDA.
Aš nežinau... Ar jus vienas esate bu

te, senuti?
ARKELIS. , 

Ne; yra dar ir gydytojas, kuris gydė
tave...

MELISANDA.
Taip...

ARKELIS.
Ir tad yra dar vienas..

MELISANDA
Kas tokis?

v l(Bus toliau).

Plyšo parakas. Canadian 
Explosive Co. įstaigose, 
mieste Montreal, , plyšęs 
tonas parako. 7 darbininkai 
sudraskyta.

Užgina. Japonijos val
džia griežtai užgina 
paskalas, kad buk ji re
mianti dabartinę Chinuose 
revoliuciją jr laikanti tam 
tikslui’ ten savo oficierius.

visas

Sniegas ir ledai. Šiauri
nėj Italijoj ir pietinėj Švei
carijoj iškrito daug sniego. 
Gi Lombardijoj ii- Veneci
joj ledais lijo. Padaryta ne
išpasakyti nuostoliai.

Japonija neužganėdinta. 
Japonijos valdžia labai ne
užsiganėdinusi Suv. Valsti
jų valdžios atsakymais į 
savo notas Californijos rei
kale. Ką toliau pradės Ja
ponija,tuo tarpu nežinoma.

Žemės drebėjimai. Ne tik
tai Wuerttembergijoj, bet 
ir visoj pietinėj Vokietijoj 
andai atjausta gana smar
kus žemės drebėjimai. Vi
sur gyventojai labai 
gazdinta.

per-

Anglijos rūpestingumas-
Anglijos valdžia pasiun- 

čius tvirtą eskadrą į savo 
salas Bermuda, atsirandan
čias Ramiamjame vandeny
ne; eskadros pasiuntimas, 
sakoma, surištas su Pana
mos kanalu, akiveizdoj ku
rio, matyt, Anglija norėtų 
užimti strateginį padėjimą.

Rusijos kultūra. Stačiati
kių sinodas išdavęs nuo
sprendį, kurį caras patvir
tinęs, idant kelis L. Tolsto
jaus išleistus veikalus sude
ginti, kaipo priešingus sta
čiatikybei. Tolstojaus šei
myna dar mėginus prieš tą 
nuosprendį protestuoti, bet 
viskas veltui.

metą atgal, namuose, tam bizniui 
pastatytuose. Jei nori mandagaus ap-- 
siejimo, pirmos klesos tavorus, gero 
darbo, pigią kainą, tai turi kreiptis 
pas Johnston. Jis taipgi atlieka ma- 
levojimo, pagražinimo, paliavojimo. 
darbą ir sulyg sutarties daro rėmus. 
Pas jį yra daug reikalingą daiktą 
malioriams ir kvarmą. Johnston yra 
narys South Chicago Business Men’s 
asociacijos ir yra pažangus ir darb
štus pilietis.

1865 metais, 48 metai atgal, Henry 
Stuckart apsigyveno po No. 2511- 
2519 Archer avė. ir gal but yra se
niausias rakandą pardavėjas visame 
mieste. Per tą laiką jis padarė sau 
tikslu elgties su visais teisingai. To
dėl Henry Stuckarto 'žodis yra taip 
geras kaip auksas visokiuose biznio 
dalykuose ir mielai patariama vi
siems prieteliams kreiptis pas jį. 
Stuckart buvo aldermanu iš 4 ward’o 
ir per keturis metus buvo tame urė
de. Tarnavo taip, kad visus užganė
dino, sau gerą vardą ingijo. 1911-12 
metais jis buvo City Treasurer ii 
vėl parodė esąs pasitikėtinas vyrai 
viešame gyvenime. Stuckarto’ įstaiga 
greitai pristato visus daiktus ant e- 
lektrikinią vežimą.

Sveikata yra svarbus daiktas ir 
umus ir tikras gydymas negalią turi 
būti dėlto, kad sveikata yrą mąs 
pačią laimė ir mąs šeimynos. Dr. L. 
S. Sumkowski, gydytojas ir chirur
gas, kurs yra tikras praktikantas,

Ku-Sušaukė kongresą.
bos prezidentas Menocal o- 
ficialiu raštu sušaukė kon
gresą, kuris savo posėdžius 
pradėjo liepos 25 d. Kon
greso tarimų* -- programe 
randasi svarbios konstitu
cijoje atmainos.

Oi tie vadovai! Hambur
ge ir Kilonijoj straikuoja 
dokų darbininkai. Paaiškė
jo, kad darbininkai su tuo 
straiku visai nesimpatizuo
ją, gi straiką prieš jų no
rą paskelbę jų vadovai, kad 
turėjus sau iš to pelną.

Manuelis apsiveda. Iš 
Londono rašo, kad rugsėjo 
3 d. š. m. buvusia Portuga
lijos karalius Manuelis ap
sivejąs su kunigaikštaite 
Augusta Viktorija Hohen- 
zollern-Sigmoringem

Greitumas! Paskutinia
me Erancijos Mokslo Aka
demijos susirinkime apkal
bėta bevieliu telegrafu siun
čiamos dcpešos .greitumas. 
Surokuota' 60.662 mylių se
kundoje.

Amžinai judąs. Turine 
vienas mechanikas išradęs 
amžinai judantį motorą, t. 
v. “perpetuum mobile”. 
Ar tik nebus toksai pat 
“motoras”, su kokiuo a- 
nais metais pasiskelbė vie
nas lietuvių Amerikoje.

“motoras”, su kokiuo

----------- VT——-----
Šaudymai y., jArlamente. 

Anglijos pariatąento žemes
niajame rūme ‘socialistas 
Washington galerijos 
būdamas, šovęs- ■- is žaislinio 
revolverio ir jUo1' budu rū
me pagimdęs neapsakomą 
išgąstį. Policija' jį tuoj aus 
už apykaklės išmetė laukan. 
Pastaraisiais laikais tie 
“nekalti” šaudymai Angli
jos parlamente pertankiai 
pasitaiko.

Šocįalistąi nenori būti mi- 
aisteriais. Hdlancfejos rinki
muose seiman žymiai laime-

Mokytojų suvažiavimas.
Vienoje atsibuvęs Austri
jos liaudies mokytojų mer
ginų suvažiavimas, kuria
me išnešta rezoliucija pa
reikalauti valdžios, kad pa
naikintų įsakymą liaudies 
mokytojoms ištekėti. Tame 
reikale buvę labai karšti 
ginčai, nes nekurios moky
tojos pasipriešinusios mo
terystės ryšiui.

Kūno bausmė. Rusijos 
dumon atstovai dešinieji 
(juodašimčiai) įnešė pro
jektą reikale kovos su “hu- 
liganais” su pagelba kūno 
bausmes rykštėmis arba iš
siuntimu Siberijon. Kad už
bėgus “huliganijai”, to 
“projekto” autoriai pata
ria pardavinėti degtinę tik 
tokiems, kurie apsiima nu
sipirkus ant vietos išgerti, 
pataria sudrutinti religijinį 
auklėjimą ir įvesti kuoaš- 
triausią discipliną mokyk- 
losna. Gi prasižengėlius gir
tuokliavime, plūdime, arba 
už muštynes bausti rykštė
mis, o už slaptą degtinės 
pardavinėjimą ištremti Si
berijon. Po tuo projektu 
pasirašę 18 dvasiškių atsto
vų, 9 valstiečių atstovai ir 
profesorius Levašev. Butų 
gerai tuos visus pasirašiu
sius pirmiausiai nukaršti 
rykštėmis ir paklausti jų, 
kaip jie smagiai jaučiasi.

Namu Historija.
Antrame šio laikraščio numeryj 

rasite didelį paveikslą su daug ženk
lą. Jei tuos ženklus ištirsite atidžiai, 
jąs rasite žinią, kuriomis jąs maž
daug indomaujafb. Jąs rasit nurody
mus nuo ko pirkti,. kur galima pi
giausiai pirkti, kur geriausias patar
navimas ir mandagiausias apsiėjimas 
ir tie nurodymai bus jums didžios 
vertes, kaipo ištyrinėtojas ir geras 
vardas žmonią, kurią pavardės yra 
aut ženklą, yra užtikrinamas, kad su 
jumis teisingai bus apsieita.

Ieškant apgarsinimą šiam laikraš
čiui, mums dažnai biznio žmonės at
sakydavo, kad jie nenori lietuviš
kos vertelgystės — gerai, jei lietu
viai supranta, kad Chicagoj yra biz- 
nyj žmonią, kurie nenori su lietuviais 
vesti biznio, lygiai yra gerai žinoti, 
kad yra kiti biznieriai, kurie nori tu
rėti biznį su lietuviais, kurie elgsis 
teisingai. Mums rupi, kad mąs prie
teliams sektąsi. Todėl su malonumu 
mes pasakojame jums “Namą histo- 
riją”. šios vertingos firmos nori su 
'lietuviais turėti biznį.

Firmas Ir pamatinis daiktas turėti 
namai.

Idant turėti namus, reikia arba nu
sipirkti, pasistatyti, arba nusinuo- 
muoti. Išmintingiausias būdas yra 
kreiptis į gerą nejudinamo turto fir
mą ir per savo banką ištirk, kad vi
sos randos, arba tiesos, arba kontrak
tai butą teisingi kas link formos ir 
prigulinčiai išdėstyta. Apie tuos dar 
lykus svarbu dasižinoti. Per Tana- 
neviez Savings Bank tą viską gali
ma atlikti, čia jusą patarnavimui 
yrą"”- nejudinamojo turto departamen- 

rankose 
turima

Išnuomos,

tas. _
gabią ir pritirusią
apsčiai properčijį įi

parduos lygiai tokią propertę, kokios 
norėsi ir tai už pigiausias kainas. 
Jie pagerino propertes ir by kokioj 
vietoj gali sau vietą ar namus išsi
rinkti ir insitaisyti ant gerą išlygą.

Tananevicz Savings Bank, kuri yra 
p. Jono Tananevičiaus nuosavybė, tu
ri puikius namus ant kampo So. Mor
gan ir 33 str. čia patogu viską su
žinoti ir rasi mandagą apsiėjimą, 
šis bankas nori būti didžiu veikliu 
jąs gyvenime ir biznyj. Yra tai pa
togi vieta taupyti pinigus, gausi nuo
šimčius, siunčia ir maino pinigus, 
gali investyti savo pinigus, gali pa
siskolinti pirkdamas namus arba lo
tą, gali atlikti čia visokius krasos 
siuntinius, siąsti kur nori telegramą, 
šiame banke yra gabąs ir mandagąs 
tarnautojai. Atsilankytojai bus gra
žiai . išklausyti ir užganėdinti. Ban
kas yra pinigiškai atsakąs, tvarkiai 
vedamas, turi gerą vardą ir todėl 
visi jąs dalykai bus gerai čia iš
pildyti. Bankas parduoda taipgi lai
vakortes, geležinkelią tikietus, atlie
ka visokius susinešimus ir rūpestin
gai veda visus dalykus kiekvienam.

Jei namą statysite, jums reikės ar
chitekto ir jums geriausiai atliks pp. 
Worthmau ir Steinbach. Ją ofisai 
yra 1859 W. Chicago avo. ir 6235 So. 
r±alsted st. Šie vyrai saugoja staty
mą ir tėmija visas smulkmenas^ iki 
galui.

Gero vardo kontraktorius irgi bus 
reikalingas statyme. Patariama kreip
tis pas E. M. Brown ir Co., kurie plataus patyrimo Wesley ir Pran- 
yrą mūrininkai, dailydės ir abelni J ------
kontraktoriai. Ją ofisas yra 3217 
Monticello avė. Tel. Irving 7844.

Pamatai yra svarbus daiktas ir 
Joseph Gorney,- 3227 Pisk st. yra 
žmogus, prie kurio reikia kreipties. 
Jo tel. Yards 2129. Gorney daro ce
mento pamatus, aslas, cemento šali- 
takius,- kelius, arką darbą ir t. 
ir pilnai gvarantuoja darbą. Jis 
lieka greitai ir gerai. Jo kainos 
vidutiniškos ir rokuojama žemai, 
kiek daleidžia geras darbas.

Geras stogas yra namą išganytojas 
ir tokį gerą stogą daro The Progress 
Hoofing Co., 1630 W. Division st. 
ši firma užima tame dalyke pirmą 
vietą ir pas ją visi kreipiasi, dėlto, 
kad turi gerą vardą. Firma padidino 
dabarties savo vietovę ir stovi dabar 
tinkamoj vietoj, savo bizniui pritai- 
kytoj. George S. Grochowski, galva 
ir tvarkvedis tos kompanijos, mie
lu noru aprupįs C Kataliko” skaity
tojus. Jis pristato žvyrą arba gata
vą stogą ir kitokią medegą, kaip va: 
dervą stogui, vailoką ir tt. 
bai prieinamas kainas ir ant 
šią išlygą.

Elektros darbuose kreipkis 
mą, kuri ingijo sau pirmą vietą kas- 
link moksliškos pažinties ir techniš
ko gabumo. Patariama kreiptis į 
Steinmetz Electric Co., 358 W. Ma
dison st. Ji praveda visokias vielas 
— šviesai, mašinoms ir tt. Jos darbi
ninkai yra gabąs ir plačiai pragar
sėję. ši firma turi didelę eilę bažny
čią, kurioms ji atlieka darbą. Tarp 
ją yra bažnyčia Apreiškimo, 1650 
N. Paulina; Passionist Fathers Mo
nastery, Norwood Park; Servite Fa
thers, Jackson Blvd, ir Albany st.; 
St. Sylvester bažnyči;, Polmer Square; 
St. Joseph’s Home ir Orpha Asylum; 
St. Mary’s bažnyčia, Clyborn Pl. ir 
Wood st.; 
Stanislaus 
kykla; St. 
tez st. ir 
Yra tai didelė užduotis įvesti vielas 
ir apšviesti tokias budavones, kaip 
viršminėtos ir dar* nelengviau įvesti 
vielas mašinoms.

Yra be galo didis skirtumas įves
ti vielas ir apšviesti bažnyčias ir tą 
pat padaryti bravoruose ir dirbtuvėse, 
vienok ši firma visur atliko darbus 
kuopasekmingiausiai. Gyvenamieji na
mai" esti tuoj aprūpinami sulyg atsi- 
kreipimo. Daromas geras darbas.

John Rybarchk, 2207-09 N. Western 
avė. atlieka architektūrišką ir pagraži
nimo geležies darbą. Jis parduoda 
plieną ir geležį įvairiausiems namą 
pareikalavimams. Atlieka prigulin
čiai darbą ir nebrangina už tai. At
lieka visokius pataisymus ir perdir
ba viską sulyg noro ir greitai. Ry
barchk turi daug metą patyrimo sa
vo darbe ir gvarantuoja savo darbą, 
kad jiš bus geras ir kainos nedidelės.

Plomberio yra svarbus darbas ir 
turi but gerai atliekamas patyrusią 
vyrą, kurie gerai supranta savo da
lykus ir kurie gatavi atlikti tą dar
bą gerai.. J. Januszewski su savo 
dviejomis ( dirbtuvėmis, viena 1330 
Chapin st. ir kita 1420 W. Huron 
st., yra vyras, kurs atliks, kokį tik 
norėsi darbą. Jis atliko darbą mo
kyklos, bažnyčios ir seserą namu ties 
44 ir Augusta st., mokyklos, bažny
čios ir klebonijos, Bowmanville; No. 
Western Trust and Savings bankui; 
St. Hedwig’s bažnyčiai ir salei; šv. 
Trejybės bažnyčiai; St. Hyacinth 
klebonijai; Avondale; Immaculate 
Heart of Mary; Irving Park bažny
čiai, mokyklai ir klebonijai; St. Wen- 
ceslan bažnyčiai ir mokyklai ties 
Lawndale ir Roscoe; Rev. F. Lang’s 
mokyklai ir salei ties • Southport ir 
Beldon sts. Todėl bus gerai kreiptis 
pas Januszewskį ir jis atliks 
ir pataisymo darbą gerai ir 
noro.

Ypač patariama kreiptis pas 
Fehr krosnią pardavėją, taipgi 
ir geležinią tavorą. Adr. 1608 North 
avė. Fehr parduoda visokius įrankius, 
stalavinius ir kišeninius peilius ir 
atlieka visokius švino, vario ir įvai
rius geležies darbus. Jis buvo savo 
darbe 26 metus ir viską jums atliks 
gerai nuo A iki Z.

Naujuose ar senuose namuose mes 
turime turėti malevą, alieją, stiklą, 
sieną poperą. James Johnston, 9268 
So. Chicago avė. šlovingai teikia sa
vo darbą. Johnston apsigyveno mi- 
nėtoj lietoj 1884 metai?, veik 20

, t. 
st

yra 
ant

už la- 
geriau-

į fir-

St. Catrius bažnyčia; St. 
bažnyčia, svetainė ir mo- 
Peter’s bažnyčia ties Cor- 
Oakley avė. ir daug kitą.

naują 
sulyg

Hans 
švino

cis Willard ligoninėse, suteikia savo 
patarnavimą. D-ras gydo pasekmingai 
liga svyrą, moterią ir vaiką ir kas 
kartas suteikia savo gabią ir iSlavy- 
tą atidą. Jo ofisai yra Jos. Lesz- • 
czynski aptiekoj, 3315 So. Morgan sti 
Jo ofsias ir namai yra po No. 1757 
W. North avė. žiūrėk 
jo telefoną.

Spartus 
sugedimo, 
nimo yra 
tai. Esąs 
vartojamas nuo širdies supykimo.. Pa
tariama moterims del išvarymo vėją 
iš vidurią. Aplamai jis valo ir su
stiprina vidurius. Tie vaistai (Sto
mach Bitters) pagaminami Mayzelio. 
Adr. 2424 S. Oakley avė., Chicago, 
Ill. ir galima pirkti nuo by kokio 
aptiekoriaus. Jei jąs aptiekorius ją 
neturi, tai indėk $1.00 ir siąsk su
lyg nurodytą adresą ir vaistai tuoj 
bus išsiąsti. Mayzel yra užbaigęs 
Varšavos universitetą ir savo profe
sijoj buvęs jau 15 metą. Už savo 
tus (Stomach Bitters) turi daug 
atsiliepimą nuo tą, kurie jais 
gydė.

Jums reikia geriausio kuro 
namams arba dirbtuvei. Wright Co., 
1041 W. 35th st. yra tai vyrai, suku- 
sriais turite turėti dalykus. Jie gva- 
rantuoja gerumą, gerą svėrimą ir 
greitą pristatymą. Bask ju telefono 
numerį ir kaip tik prireiks kuro, 
tuoj kreipkis Wright ir Co.

Namą historija tęsis ir toliau “Ka
talike”. Skaitytojai ras dalyku, ver
tą apmąstymui.

ant kortelės

palengvinimas 
jakną negalės 
Mayzelio garsus pilvo vais
tai tikras vaistas ir taipgi

nuo pilvo 
ir nevirški-

vais- 
gerg 
pasi-

savo
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$**********
3

“KATALIKO"
Keliaujanti —
------- Agentai!

-J. DIGRIS,
S. SZAFRANAUCKAS.

i 
s * i s % **

NEPPPRBSTH
Proga už

išsigydyt

Patrūkimą
D-ras Flint, H id is patrūkimo specialistas Chi 

gagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma 
Ta $10 proga yrą lygiai del visu, didžiu ir nmz 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Ase isigy- 
dziau vienos sanvaites kūdikius ir vyrus 9J me
tu amžiaus, bet szi$10nroga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”. s

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

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu* 
vomazi. Nepaisejiinas, atidolioiima-, intcmpi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimai arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir n Ii vesti prie uzsiuaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 4 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakt i- 
ro Flfnto budu uz $10.

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

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.
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DOMAI TŲ, KURIE RAŠO!
Šiais laikais kiekvienam prisieina rašyti. Mažiausiai, tai 

laišką prisieina parašyti tėvams arba giminėms į Lie ą. 
kiekvienas susiduri. Apsukresnieji ir daugiau minei rašantiems
rašyti į laikraščius. Tai labai geras apsireiskimas. Bet rašantiems 
straipsnius bei korespondencijas į laikraščius, išpuola °
lietuvių kalbos rašyba. Tai nėra sunkus darbas.. O kiekvieno ge 
tautiečio, mylinčio savo tėvynę, yra šventa pareiga apsip 
savo prigimta kalba.. “Kataliko” išleistuvė, matydama, kad lietu
viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, ka j 
toliau, juo daugiau tokių rasis, partraukė daugybę geriausios Jrlls“ 
vadovėlių pramokti lietuvių kalbai. Tie, kurie su pamatais 1
kalbos dar nėra apsipažinę, karštai patariame tuoj nusipir i v 
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- 
lėtoiaūs, gerai suprantančio mokinimo ir mokinimosi nuaus. is 
dovėlis yra labiausiai tarp lietuvių prasiplatinęs ir laikomas dalyk0 
žinovų už parankiausią susipažinti su pamatais lietuvių rasybo . 
šis vadovėlis yra skiriamas mokyklų mokiniams, bet labai tinka 
kiekvienam. Jame visi dalykai kuoaiskiausiai isdestyti, aip 
pirma kartą žmogus paėmęs gramatikos mokyties be vargo supras 
čia aiškinamus dalykus, čia gerai išguldytos kalbos dahs, daiktavai- 
džių, įvardžių, būdvardžių, skaitvardžių linksniavimai . ir veiksma
žodžių asmeniavimai; aiškiai išdėstyta apie prieveiksmius, prie in s 
nius, inuges ir jausmažodžius. Išmokęs šį vadovėli, rasysi le uvis ai 
taisyklingai ir sudervsi sakinius sulig lietuvių kalbos reika avimų.

’Gilesniam susipažinimui su lietuvių kalba būtinai reikalinga nu
sipirkti

Lietuvių Kalbos Sintakse.
Rygiškių Jonas. Pirmoji dalis. 104 pusi.

KAINA 65c.
' • šis veikalas yra iš po plunksnos mus geibiausio kalbininko, čia 
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 įsaiskintos. 
Visokios taisyklos čia paraiškytos skaitlingais sakiniais-pavyzdziais 
iš gyvos kalbos lietuvių pasakų ir geriausiųjų raštininkų. lokių 
gražių pavyzdžių čia gausiai pridėta. Yra labai patogu ir lengva 
liiokyties, turint po ranka daugybes pavyzdingų sakinių. Be to va
dovėlio negalima tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. O is jo be 
didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir suderyti lietuvis us sa
kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ijigj ti sj 
vadovėlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rasysi, bet 
ir kas kito parašyta lengviau suprasi.

šitas dvi kuingi galima nusipirkti “Kataliko” kningyne.

Išgydysiu Jus 
in NUO PASLAP- 

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne,p asz iszgy

įvarant uoju 
klekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
tisą. Asz Įsa 
gydysiu jns us 
pigiau ir go
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

Specialistas koris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir iss- 
sg—asiiu vojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kęsui, pagal jusu inzgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk: szendien.

Asz kalbu Uetuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Avr„ 2 lub. virszulBto- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, TU.

DR. RBNFBR, Specialistas.
Val.Br. iki8:30 v., nedel. 8 r. Ikllždloa

MOKJNTIES NEKUOMET NERfl VĖLU!
■ Kiekvienas žmogus privalytų perskaityt Šitą kningįDANGUS

Ar mokate Anglišką kalbą?,

Pagal K. Flammarion, paraše

P. BRAN DUKAS.

uždėta tsss m. jau 27-ti metai

Visuomenes, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojąjnas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiolios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos: . .........

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystese:

Metams $3.00, - pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Už.8irašan.t “Vien. Liet.” reikia drau?3.r prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam .a.ške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
BROOKLYN, N. Y.120-124 GRAND ST.

25 metų Jubilėjinis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI
AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA

ĮSTEIGTA* 1886 M.
Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaiteje ir 

tūli 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 1913m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informaciją 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.

iEORGE HAZARD
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
j.. atlieka ir savo darbą gvarantuoja.

3852 Emerald Avenue * - Chicago, ILL
Telephone Yards 4527.

DAKTARAS ir CHIRURGAS 

Ignotas Stankus* 
Tikras lietuvy, daktaras _ ;
baigęs mokslą steitavlaka-
me universitete. Buvo mie- JĮįįrj B
sto daktaru Indianapolis,
Ind. ir epecljališkai moki- !
nosį NEW YORKE DID-
ŽIOJE MOKYKLOJE da- WWOlttr’'
ryti visokias operacijos ir "’IIP 
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengs savo locną SANATORIUM 
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius Ilgo, 
nląa dBl gydymo ir darymo operaciją.

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulą ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plaukų, Išbėrimo kūno, užkrečiamų lytišką 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dekavonių už Išgydymą nuo visokių ligą. Dr., 
Ign. Stankus siunčia gyduoles ( kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą Ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS

1210 S. Broad st., 
Philadelphia, Pa.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariui
Marconi bevieline 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 <3. Co..

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Ar Skuitei Kada Laikraštį “LIETUVA?"
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Ra Syk adresu:

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

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 kiekvienam 
žmogui. Be to toje kningoje aiškiai ir suprantamai 
pasakyta, kokia ateitis ir likimas laukia musų Že
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj' kalboj DANGUS išleista pir
musyk 1907 metais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomaują, kur jie gyvena ir kas 
juos laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą 
kningą.

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

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

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

Perknpčiams duodame gerą nuošimtį.

WoiiHman & Sleinfiacfi
, ARCHITEKTAI

f 1859 W. Chicago Ave.

6235 So. Halsted St.
Telephonas Seeley 3029

Telephonas Normai 2617
CHICAGO, ILLINOIS

STANLEY'S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOJMSKIS, -- SAVININKAS

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

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

e* ■■ 1AI" ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
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, radijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

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

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

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

<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai" Angliškos Kalbos Rankvedls bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons In Reading Ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Tolįaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu, ę Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <j Pagalios tal
pinąs} trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti JujUiniu Amerikos^Valstybiiį Piliečiais, Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose • 
Gražiais audimo apdarais .

$1.25
$1.50

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

/ Jonas M.* Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGEEINTAS TIPEWRITEB

Tiktai $8.00 su prisiuntimu

writer Co.

®<X> ©<2>
<S> ®> <3) CD

OO®©

American
■ ■ —T—

Pastaraisiais laikais typewriter'iuose jvęstl 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.

Young

Siųsdami piningus adresuokite:

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

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

pavietuose, čia yra ’ 145 lietuviškos farmos. Aš turiu toj apylinkėj 
iš anglikų paėmęs daug gatavų farmų su triobėsials ir su sodnais 
ant pardavimo. Derlingi ir lyvųs laukai. Farmos 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 
ant lengviu išmokesčių. Po kiek norit, po tiek galit mokėti. Tos 
farmos yra visokio didumo. Po kiek norėsit akrų po tiek parduosiu. 
Kainos tų neišdirbtų laukų yra nuo $8 iki $20 už akrą. Turiu palei 
upelius ir palei žuvingus ežerus. Atvažiuokite, tai kol tebėra ant 
laukų javai ir šienai pamatysite, kokie gražus javai auga ir kokia 
puiki žolė yra ir žinosi kas perkas ir kas kaipos auga ant tų žemių. 
Ateinanti pavasarį žinosi iš laiko kaip prdėti gyventi ant savo far
mos. Turiu ir su apsietais laukais ir su gyvuliais ir su padarais ir 
su mašinomis, tik eik ir valyk sau javus. Viskas yra gatava, o jei 
nupirkęs norėtumei parandovoti, tai aš turiu ir randauninkų, kur 
gautumei gerą randą už savo farmą, tai pas mus pirkdamas nieko 
neturi rizikuoti. Atvažiuok pas mane šiame vidurvasaryj ant farmos; 
aš esu farmeris ir jums galėsiu duoti kožną valandą patarimą kaipo 
pradėti ūkininkauti ir dabar atvažiavęs galėsi praleisti savo vakacijas 
pas mus ant farmos ant čysto sveiko oro: Galėsi upėse ir ežeruose pa- 
sišvejoti ir galėsi kuogeiriausia žemę išsirinkti ir likti mus kaimynu. 
Kai pribusi Peacock pas mus, tai telefonuok man ant farmos, aš pri-, 
busiu su automobiliu, paimsiu jus ir apvėžysiu po tuos laukus iš kurių 
galėsi išsirinkti geriausią farmą. Adresuok tuoj gausi kninguto ir 
mapą veltui.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

SpecIJallstasVyrųlrMoterųLIgų

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.

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 Pųslės ligų.

Ar tamsta sergi ar esi silpnas?
Tas laisvas pasiulinimasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

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

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

Išgydau i 5 dienas
b9 JoklyperšuiiĮ ir skausmų

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

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

❖ 
❖

Pasekmingai gydo vyru, mo- ! 
fru ir valku ligas. Taipgi : 
paslaptingas ir kraujo llgaa, ■ 
Ofisas atdaras nuo 0 iki 11 rytais i 

ir nuo 5 iki 9 vak.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų talp
ai visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. K0ZH05 pard.

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna flaplprbe. 
Nerviška negale. Silpnu
mas, Pražudyta padega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo
dijimą, šlapumo bėgimą. 

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

"Ant Ii 
baro

geriausia
Žmonės supran
tanti Vertę geros 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubupse, Hoteliuo- 
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- Nu . 
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai. y

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš P 
nepaprastai puikaus mišinio.

. Per daugeli metų sendinta 
-\ balto ąžuolo bačkose pirm , 

suteikimo publikai.
miniai švelnios | 

. prieprovos daro I 
\SOLO degtinę i 

Seru vaistu 
•Jai N šeimynų!

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

9



10 '<'* KATALIKAS

kataliko’ Spaudos Knygos.
isAPSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas 

amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą. vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c. 
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 padėjimų šių dienų Rusijo
je ir buvusių 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 .................................... 25c.
AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina......... 50c.

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tų kningų 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 
užgiHtimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-.... 
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščioniu persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbų P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimų pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, vvengdami 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.
DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokių 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.
DEGTINĖ—NUODAI. Pagal N. N. Raš
tus, parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c. 
GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ........................ 10c.
GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškių eilių garsaus 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .........  10c.
GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini- 
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .............
GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina .....................
Ta pati apdaryta ........................................
GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 
13 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdienių padėjimų. Pusi. 50. 
Kaina ...........................................................
HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 

laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juokų Mylėtojas. Šitoj 
kningoj aprašoma senovės ir šios gadynės 
juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsi
tikimai, linksmos patarlės ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimtyj 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei viso
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c. 
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- 
nių 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- 
Bnas, parankiausias lietuvių pradinėms 
Fmokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
' apdaruose .................................................... 35c.
KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBĖS. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ................................ 10c.
KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ IŠ PANŲ MI- 
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c. 
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.
KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymu. Pusi. 26. Kaina.................................. 10c.
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. 

LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šių 
kningų ne tiktai ką smagiai praleisi lai
kų, bet dar įgysi sau naudų ir apsipažį- 
si su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina ... 
gų apdarais ..

5c.

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

15c.

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

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

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

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

įinasi prie amžinojo grabo. Supratęs vis
ikų kiekvienas “-įkhfty to j as ant valandėlės 
pažvelgs į savtTbdVį ir tuokart gal kitaip 
manys apie amžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina * f. K .~r.. r.... .v....' 50c.
Ta pati apdaryta -ir.-.-.-.-.-.-..-.-...........  75c.
SNIEGAS. Drama 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina :........ 50c.
TRIS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ekas. Vertė P." B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ................... 25c.
Ta pati apdaryta r......................   30c.
TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo 
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie- 
tis. Pusi. 35. Kaina ..................................... 10c.

53.

30. LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait
kus. Chicagd, BĮ. ĮjĮĮl, pusi. 166. Kaina.. 35c.

31. MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys — - 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25ce

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

rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimi) kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina....................50c.
Ta pati apdaryta ........................................  75c.
MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F/' 
Hoffmanų parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina ............  25c.
MIL ŪKI JADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarų tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina .........................
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose .................................... 50c.
NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai- 
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Bran- 
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ................................................ 35c.
NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A . Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia statymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 
155. Kaina drūtuose apdaruose ............. 30c.
.TAŠLAlcIAi, arba paveiks'.as jįš 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 trįs 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 angliškų kal
bų, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ......................... 25c.
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rų Bird pa
rašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ..............................................    50c.
Ta pati apdaryta ..........................  75c.
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida TV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi. 
42. Kaina ................................................... 10c.
PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ..................................................... ...40c.
Ta pati apdaryta ........................................ 65c.
PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vienų 
lietuvę mergaitę, kurių 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
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.
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 kūnų. 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 prieinamų kainų. 
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 sudėjimų ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2, 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad jų gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrų teisybę, 
paduotų Šv. Rašto ir giliai apmąstęs su
pras. ar ios teisingu, ar blogu kėliu ;ikij-

*■._> BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai

''"' V,’-, 1 Jaunuomenei.
smosKopai.

50.

51.

52.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

42.

43.

5c. 54.

55.

40c.
65c.

15c.

5c.

44.

45.

47.

48.

15c.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Chicago, UI. 
1909, pusi. 102. Kaina ................   35c.
UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš lietu
vių gyvenimo. Pagal lenkiškų nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs jų skaityti negalėsi atsir 
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų jų 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 ..
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
tų šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , dru
giai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popieros apdarais ................. $1.25.
Gražiais audimo apdarais...............   .. .  $1.50
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkiškų pa
rašė P. B. Apysaka apie žydų, kuris nu
pirko malūnų del ‘‘gešefto”, bet vėtrų ma
lūnų sulaužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina.........

60. ŽVAIGŽDĖ. Pų$I. 17. Kaina.....................
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.

57.

58.

59.

25c.
10c.

MALDAKNYGĖS
1100 Šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tų spaudimus.

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

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

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

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

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

a Prastais apdarais.................
Prastais apdarais paauksuota

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

7

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

i

’ i
1 1139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ačiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

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

VAINIKĖLIS

60c

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

$1.25
$2.00
$2.50 1121 Prastais, drūtais 

apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis klėtelėmis, su kabu
te.. .... .............  60c

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

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPU8.

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui kryžių 
nešti.

Šventa Veronika apaiuosto veidą 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad jo ne
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, nukry< 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus, 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Svi 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
žmogus ’

SERUA H.
Susideda 13 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų kro rimas į di
delį oceaninį laivą.
.................-. Pilies darias (Cast‘Je

Ežeras viešame darže.
Pa-

ant svodbos, Kanoj Gali-
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

New York.
Garden).
Boston.
Atlantic City, New Jersey, 
maryj.
Niagara.

75c 
$1.00

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50ę
1110 Sagrino minkštais 

apdarais, bu kabe.. 75c

1111 Prancūziškos sku
relės, gražiausia iš vi- - 
sų už tų prekė..

1113 Su baltais kau
leliais, medalikėliais 11 
gražia kabutė.... $1,5Q

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

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

_ Patkavinis vandenskri- 
tyB~nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island). 
Chicago. Auditorium viešbutis ir. 
Michigan Avenue.
Kaskados ir poayilnė svetainė. Ią 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namioje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No* 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 8.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, C*l.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas į Muckross KlioStorių, 
Airijoj.
Siaurinis miestas, Gibraltar. 
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius, 
Švedija. ..Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis. Goteborge. 
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žuvinis kiemas, • Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržan, Paryžiuje, Fran
cijoj.

55. Palociai tautų ant upės Selnaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje^ 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Villa- 
france, Francijoj.

11. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 
farnche, Francijoj.

■’>2. Pajūrinis kraštas Casino, Monta 
Carlo.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
10.
11.

12.
43.
•4.

16.

16.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.

>7.

58.

59.
1.00. -:o.49.

1114 Prancūziškos ako« 
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiai* 
ant tonų 11.78

1126 Baltos celuloidos 
apdara, ant vieno šono 
k vie t kuo t kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai................... $1.75

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

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
£mU ; »••• 60e

50c.
1521

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

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

10
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm:, 

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

į 948 W. 35 Place J
Ant. Kasparas, Prot. Raštifių 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziswski, Fin. Seki:. 

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kaš: 1 

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

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

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčlus Pagelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Weėd 6t.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparavičė.
273 Stanton Str.,

Sii'čestras Pileckis. Prot. Raštininkas.
462 E. South Str.,

Ahtanas šeškeviče. I Finansų Ra§S
503 New Grand Str.,

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvlla. Maršalka.
192 Almond lane.

PAIEŠKOJIMAI
Reikalinga mergina prie namų dar

bo mažoj, šeimynoj. Darbas ant vi
sados ir geras užmokestis. Atsišauki
te:

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th St., Chicago, Hl.

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

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

--■e-.— o
Parsiduoda lotai sties Ada st. ii 

113 g. Parsiduoda] Ituoįj už mažų kai
nų — tik nuo $7tJ JkP $100 už lotų; j- 
mokėti $5, likusius t ^ulig sutarties. 
Kreipkis pas , -

Jurgį Wprpeqinski, 
11310 So. Ada st., Morgan Park, arba 

Perey J. Gppfc ir Co.,
68 Wasjii ngton St.

Tel i Central 1362.

Lietuviai eikit pas lietuvį.
Pirkti laikrodėlių, lenciūgėlių, šliu 

binių žiedų, laivakorčių, doviernasčių. 
siųsti; pinigų į Lietuvą, poperos laiš
kams, kningų. Per 19 metų teisingai 
viską išpildžiau. Broliai eikit pas.

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

Wilkes Barre, Pa.
(29-36)

s.

Parsiduoda namas iri lotas labai ge
roj vietoj. Parsiddoda)(pigiai. Atsišau
kite:

Mrs. E. Selonke,
3039 Lyman st., Chicago, Ill.
31—32. .:>•

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 Techery St.

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

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

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

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, Nz- Y.

Paieškau švogerio Jono Vaičikaus- 
ko. Paeina iš Kauno gub., Tvarų mies
telio. 8‘ metai, kai Amerikoj.

Antanas šatkus, ................
15 Chesnut st., Inkerman, Pa.

Paieškau brolio Petro Urbanavi
čiaus. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pa v., Kuršėnų m. Meldžiu atsišaukti:

Kostantas Urbanavičia,
1022 S. 7th st., Cedar Rapids, Iowa.

Parsiduoda karčema su didžiausia 
ir parankiausia svetaine Chicago 
Heights; lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo 
mesnių

333 E.
31.

— liga savininko. Del arti- 
žinių kreiptis prie:

C. W. Seofsky,
14 st., Chicago Heights, Hl.

Phone 636 R.

J. W. Zaeharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio knrb yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. PriešuiSsr. Jurgio basn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

Ieškau vargonininko vietos prie lie
tuviškos katalikiškos bažnyčios. Tik 
ką atvykau į Ameriką. Vargoninin
kavau apie 14 metų Jelšiuose. Gerai 
suprantu savo amatų.

Alfonsas Vilčinskas,
1749 So. Halsted st., Chicago, Bl.

31—2—3. '

Parsiduoda bučernė lietuvių apgy
ventoj vietoj ant Bridgeporto. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas tarp 
savęs. Parduosiu labai pigiai, nes bū
tinai noriu parduoti. Galiu tik savo 
pusę parduoti. Aš kitur biznį turiu. 
Atsišaukit po adresu:
3402 So. Halsted st., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM. 

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

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

J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

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

St. Anučiauskls, Iždininkas.
' 2511 W. 45th Pl.

PASARGA: “Už 'korėtpondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’ ’.

Draugysčių Reikalai

Paieškau- giminaičio Jurgio Vaicie- 
Ra- 

k.
kausko paeina iš Kauno gub., 
šeinių pav., Žvingių p., Vizbaro 
Gyveno Chicago, Ill., ant 14 PI.

K. Damikas,
1436 So. Lincoln st., Waukegan,

Parsiduoda grocernė del ligos (ant 
trijų metų paraudavota). 1624 Ruble 
st.

rHOPlW Til. TAROS 4154
KLAUSK 

į&į vdf CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

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

in.

ADMINISTRACIJA L. I. U.
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6’4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas

840 W. 33rd,St. j „i:
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

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

Paieškau dėdės Kazio Karpavičiaus, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kražių p., Kupšeliškių k. Gyveno 
Chicagoj.

St. Januška,
827 W. 33 Pl, Chicago, Ill.

31—2.

Parsiduoda labai pigiai saliunas. 
Randasi labai geroj vietoj. Biznis 
buvo vedamas per 30 metų ir labai 
gerai išdirbtas. Tarp lietuvių, lenkų 
ir kitų tautų. Priežastis pardavimo— 
savininko liga. 2564 Blue Island avė., 
Chicago, Ill.

******«=«*-v:**************,..
I 
f
***šė _______ ________ ____ _________
įf Nedek nuo 9 iki iz popiet: nuo6 iki 8va!:. £
**************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki n; 6 iki o vakare.

* t S * * * *

6.
7.
8.

9.

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

KORTES).

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 Lydojos Kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. Švedų Kar. Karolius XII.

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

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

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

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

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

yra 
yra

Paieškau brolių Jono ir Antano 
Tamašauskų. Paeina iš Kauno gub., 
Klevonų p., Laukagalių kaimo. Gyve
no Chicagoj. Atsišaukit:

Petras Tamašauskas, 
Granby, Conn., Box 83

Parsiduoda Grocery, Delicatessen, 
saldainių, cigarų, tabokos krautuvė, 
kepykla ir pieno krautuvė. Parsiduo
da del vyro mirties. Vietoj lietuvių 
apgyventoj. Atsilankykit 1908 Canal- 
port avė., Chicago, Ill.

Naujas išradimas. Tūkstančiai plikų 
apžėlė. Patarimus išsiunčiame veltui. 
Dr. Brundza, Williamsburg, Brooklyn, 
N. Y.

Sučedyk savo sveikatą irpinigus
m Nusipirk musu naujau

^Q0 šio pagerinimo PROSĄ
ir atlik prosinimąi pu- 
sę laiko su mažais išlai- 
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama: gali pro* 
syti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas.Rašyk 
api® platesnias žinias. 
Agrent. geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept. 1 Bhloago, III.

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

Pąieškau savo draugo Pijaus Zei- 
kučio. 7 metai, kai iš Lietuvos pri
buvo. Prieš 4 metus gyveno Brook
lyn, , N. Y. Turiu labai svarbų reika
lų. Meldžio jo paties ar keno kito 
pranešti šiuo adresu:

Petras Yonikaitis, 
Box 967, Woodlawn, Pa.

Geriausias gydymo būdas
Užsisenčjęs reumatizmas, 

visokios privatinės ligos. 
Gratis Specialists, Box 9. 
“King Co.”, Brooklyn, N.

veltui:
dusulys, 

Adresas: 
Sta. W.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Beu. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St 

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

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

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Paieškau savo giminaičių, Jono ir 
Dominiko Jansonų. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio p., Stumbiškių kai
mo. Meldžiu žinančių pranešti ar pa
tiems atsišaukti ant šio adreso: • "

Jonas Rapševiįia,
3249 So. Morgan st., Chicago, Bl.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laiyų kompanija sviete.

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir
Hamburg. jJta

: Laivai nesimaino 4— -'Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
žemos inį ■

TANKUS PLAUKINEJIMAI.
Puikus 3 klasos jr 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.

HISTORIC APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA.

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

ANT PARDAVIMO

Kainos 
$34

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS I

"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

Parsiduoda saliunas šalę 
Tananevicz Savings Bankos 
namo. Parsiduos labai pi
giai. Atsišaukit į Tanane
vicz Savings Banką.

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.

So. Union

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

425 8. Grant St.
J. Staneika, Vice-prezid.
- 57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840‘W. 33 St. 

John P. Ewaldas
3247 Emerald avė.

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

kiekvienas 
keletu ak

cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius j savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6*4 metų ir atneša $100.00. 

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgičinųs (Mortgage) 
su peržiurčjiinu visų pbierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 13 «t.-'
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Itmerald Xve. 
Phones:—Yards 2116 'Wabash 

M. J. Tananevicz^ Kasierius. 
670 W. 18’SL

EXTRA
Parsiduoda lietuviška duonos kepy

kla su namais ir vidais išrengimais. 4 
vežimai ir 3 arkliai. Daro apyvartos 
$2.000 mėnesyj. Važiuoju Lietuvon, to
dėl parduodu. Noriu greit parduot. 
Parduodu už $4.500. Atsilankykit, Ap- 
žiurėkit.

-f- -» 4 I t
J Nauja Lietuviška |
I ltAPTIEKAI

<J Kada jus 
negalite gau
ti tikrą Rich- 
ter’s Pain 

Expeller’j
: pas vfetinj a- 
I ptiekorią, ra
šyk pas:

F. Ad. Richter
& Co.

74-80 Washington St.
NEW YORK.

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

yra
yra

iš-

2200.

Dowiat ir Malinowski Co.
7 W. Ave., Gary, Ind.

(30-1)

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

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

♦i

Aš atidariau naujj lietuvišku 
Aptiekj. Aš užlaikau Severas gy- 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir 
geriausias rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g. ! F. Balkus

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

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

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

4540 So. Honore St.
K. čiapas, Fin. Rašt.

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

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

4557 S. Hermitage Ave.
Gvardijos maršalka.

W. 45 St.
Karūnos nešėjas.

L. Bonevičia,
1849

I. Labanauskas,
4737 So. Paulina St.

SVARBI NAUJIENA!
žinoma plačiai tautiška draugija 
“VYTIS” ant Bridgępprto savo mė
nesinius’ sūshinkimūa- laiko kas antrų 
nedėldienį kiekvieno ' mėnesio pirmų 
vai. po pietų L. Ažuko galėję, 3301 
Auburn avė. Sekaiitiš'^šhširinkimas 
atsibus rugpjūčio (Aligūšto) 10 dieną, 
š. m. Kviečiama ir patariama lietu
viams “Vyties” dfaųgijdn prisirašy
ti, nes per sekančius- kelis menesius 
palengvinta įstojimai, tik: . $1.00. Lie
tuviai tegu susirinkimo metu atsilan
ko ir tegu išpildo Įstojimo aplikacijų. 
Tai labai gera proga.

Komitetas.

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,

(29-30-1)

■f************************
| DR. O. C. HEINE

DENTISTAS
S Kamp. 31moe ir Halsted gatvių 

Ofisas viršuj Ąptiekos 
15 metų vienoje apygardoje. 
*********************

Drucziausias Liatuvys flistiny- 
kas Amerikoj.

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

(30-1-2)

PIKNINKAS.

m.

Parsiduoda bučernė ir grocernė. 
Biznis puikiai eina jau nuo senai. 
Parsiduoda del ligos. Adr.

S; Eidintas, ;
1132 Adam St., Gary, Ind.
'■ (29-30-1) ."v'"-.

Parsiduoda Motorcycle su visais 
prie jo prigulinčiais daiktais ir įran
kiais. Pigiai.

. 933 W. 3 2nd St.
(30-1-2) ’ / • jį

Geras ūkis parsiduoda.
Ūkis 100 akrų. 70 akrų dirbamos 

30 a. ganyklos. Apie krajavo var
sto nuo miesto, pusėj" varsto nuo lie
tuvių ir lenkų bažnUįioa ir mokyklos. 
Pasieta 30 bušelių 4jų| 
miežių, 29 bušeliai 
akras kukuružais a,p£ 
kliai, 5 karvės, 4 tejįįčį 
4 šiuometinės. VisoąjttB 
vonės. Naminiai raJihi 
riu parduoti, nes atĮSB 
Kreipkities tuoj. UkiB 
Wis„ Ateik arba rašiy]|

K. Gretai 
3320 S. Mosprat StJ ' 

(27-8-9-30-1)• "

fcižų, lObušelių 
Svių ir vienas 
pelytas. 2 ar
ti po du metu ir 
tšinos ir buda- 
idai.. Greit no- 
įoju į Lietuvą. 
Randasi Tharpe, 
i adresu.
icz,

Chicago, UI.

III.

JOHN M. BRENZA :
J LAWYER 
X Lietuvys Advokatas
X 4608 So. Ashland Ave., Chicago, 

4” FHOHI OHOVCR 1«»
* Atlieku visokius legaliszkus reikalus at-
•J. sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. < 
4* Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir • 
T kriminali zku bylu. Taipgi perziurin ' 
X abstraktus ir padirbu visokias popieras , 
+ ir doKumontus pardavimo ir pirkimo ' 
+ namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ' 
j. rię turite koki legaliszka reikalą, atsi- , 
4* szaukite pas tautieti '

+•{•++•!•-W-+4-4-4-4--J--J. 4-4-4-4.4.+4-

*************************į

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

3z49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

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

JONO KRIKŠTITOJO.
S. Stanevičia, Pirmininkas, 

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

3325 So. Morgan St.
Jurgis Sereika, Prot. Rast., 

3221 Illinois Court.
Jonas Kazukauskas, Fin, Ražt^ 

Jonas Zylvitis, Iždininkas, 
841 W. 33 St.

Didelis metiuins pikninkas, pareng
tas dr-stės šv. Antano iš Padvos, at
sibus Nedėlioję, 10 d. rugpjūčio, 1913 
m. visiems Chieagos lietuviams žino
moj vietoj, Bergman’s Grove (dar
že), Riverside, III. Pikninkas prasi
dės 9-tų valandų iš ryto. įžanga 25c. 
porai. Maloniai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant musų Didelio 
Metinio Pikninko, o užtikriname, jog 
nesigailėsite. Bus visokių skanių gė
rimų, kvepenčių cigarų ir puiki mu- 
zykė. Visus užkviečia

KOMITETAS.

Parsiduoda rakandai. Gėri, mažai 
vartoti, keturiems kambariams; labai 
pigiai, nes apleidžiu miestų. .Adr.;, s 

P. Zaborowskas,
2935 Keely St., blokas į šiaurę nuo 
Morgan ir 31 g.

Parsiduoda bučernė laibai geroj, biz- 
nevoj vietoj. Turiu daug teisingų 
kostomerių. Biznis puikiu! eina. Par
duodu, nes turi kitų bučernę. Kreip
kitės į “Kataliko” išleištuvę' o’vls- 
kų dasižinokite. Neatidėliuokit to 
lesniam laikui ingyti | gerų, biznį.

.tfo-U.

BROLAU DARBININKE!
' Kodėl moki randų be reikalo? Ir 

aš p4ts mokėjau kolei nežinojau, kad 
galima namai nupirkti ir už juos nei 
cento nemokėti, bet dar podraug su 
namais pelnyti keli desėtkai arba 
Stintai dolerių. Nupirktas be pinigų 
namas paskui pats iš savęs viską už- 
moka ir tau, brolau, su šeimyna su- 
teikia rumus uždykų. Namai tik rei
kalauja, idant, butum jų savininku. 
Kas nori tuomi pasinaudoti, tegu krei 
piasi tuojaus laišku, indedant 2c. 
markę atsakymui, tokiu adresu;

K. S. Baranauskas, 
15 Franklin st., 

(28-29-30-1)
Hudson, Mass.

Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

M
**** **
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churennra > oBELLA
MaaHrfal Bell* • Breelaltr-

| Matte** Ml r*M«a

Labai naudinga kninga 
M. Bematowicz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historiškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00 
.. AUDEKLO „ $1.25

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

Perkupčlams duodame gerą nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TananevičJa,
3249*53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

11
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& VIETINES ŽINIOS. S
Svarbiuoju reikalu. Žmonės ėmė kalbėti, kaip

Visiems jau žinoma, kad 1 
Amerikon atvažiavo Mok
slo dr-jos ingaliotiniai d- 
ras J. Basanavičius, Mok
slo dr-jos įsteigėjas ir jos 
pirmininkas, ir M. Yčas, 
valstybės dūmos atstovas. 
Per Atlantiką plaukė tik
slu parinkti aukų Tautos 
Namams Vilniuje. Šie in
galiotiniai pribuvo Chica- 
gon seredos vakare, liepos 
30 d.

Atvykus pas mus minė
tiems ingaliotiniams, mes 
turime atidėti šiuo tarpu 
visus kitus savo reikalus 
tolesniam laikui ir kuokar- 
ščiausiai imties prigelbęti 
visame kame gerbiems sve
čiams. Atsilankykime į jų 
prakalbas kuoskaitlingiau- 
siai. Indomesnių kalbėtojų 
vargu bau kada mums teks 
išgirsti. Dr. J. Basanavi
čius yra vienas tų, kurie 
pirmieji pajudino lietuvių 
žemę. Jis ir po-šiai dienai 
yra nenuilstantis darbinin
kas lietuvių dirvoje. M. Y- 
čas yra vienas žymiausių 
šių laikų lietuvių veikėjų. 
Būdamas advokatas ir val
stybės durnos atstovas ge
rai pažįsta dabartinį Rusi
jos ir Lietuvos stovį. To
dėl kaip vieno, taip ir kito 
kalbas naudinga ir indo- 
mu bus išgirsti. Tegu kiek
vienas atsilanko ir išgirsta 
nepaprastų kalbėto j ų. 
a Svarbiausias tikslas, ko 
delei šie ingaliotiniai atvy
ko, yra parinkti aukų Tau
tos Namams Vilniuje. Tų 
namų reikalingumas yra di
dis. Daug neapkainuojamos 
vertės senovės palaikų ir 
dokumentų jau surinkta. 
Nėra tinkamos vietos juos 
sukrauti. Kitos, kad ir ne- 
taip skaitlingos tauteles 
kaip lietuvių, jau senai turi 
puikias tautiškas įstaigas. 
Pas mus vos tik imamasi 
už darbo. Todėl lai eina tas 
darbas sparčiau. Šiuo tar
pu tegu pas mus apsireiš
kia kuodidžiausias duosnu- 
mas. Bukime taupesni ki
tuose gyvenimo reikaluose, 
o pilkime - kuogausiausias 
aukas Tautos Namams. Ne- 
reikalaujasi nuo juodadar
bio daug. Reikalaujasiduoti 
širdingai sulyg išgalės 
ragyti vangesniuosius 
kauti.

Pasirodykime tebesą 
tuviais, atjaučią Lietuvos 
reikalus, persiėmę jos dva
sia. Te išvysta 
meškinas kad, lietuviai 
vuoja ir bujoja.

ir 
au-

lie-

šiaurės
gy-

of

čia iš keblumų išėjus. Ėmė 
tarties statydinti naują 
bažnyčią. Klebonui prita- 
tariant, nutarta sušaukti 
parapijom; susirinkimą. 
Tai buvo 1912 m. Kadangi 
parapijinės salės sienos bu
vo perankštos ir negalėjo 
visų parapijom; sutąlpyti/ 
tai dalykas liko apsvarsty
tas. kitaip. Gruodžio 27 d., 
1912 m. sušaukta po 10 at
stovų iš visų katalikiškų 
draugijų. Pakviesta ir šiaip 
žymesnieji parapijoms. Tą 
dieną galutinai nutarta sta
tydinti naują bažnyčią. Iš
rinkta 12 komitetų. Šie su- 
klebonu, gerb. kun. A. 
Skripka, rupįsis apie nuta
rimų invykinimą. Komite
tams ėmus svarstyti naujos 
bažnyčios statymą, pasiro
dė, kad dar žemės permaža. 
Nes sumanyta statytį labai 
didelę bažnyčią. Todėl nu
pirkta dar du lotai su ke
turiais namais už $13.000. 
Trįs namai parduota ir nu
gabenta. Ketvirtasis namas 
bus toliau patrauktas ir pa
taisytas mokytojams gy
venti. Taigi dabarties mus 
parapija turi 18 lotų, du 
medžio namus, muro baž
nyčią su salėmis ir mokyk-

ir muro kleboniją. Už 
užmokėta $90.000. Sko- 
yra $7.000. Jau imtasi 
darbo statydinti naują 

bažnyčią. Liepos 17 d. š. m. 
jau pradėta kasti pamatas. 
Rugsėjo m. š. m. atsibus 
kampinio akmens pašventi
nimas. Bus tuomet iškilmė, 
kokios pas mus lietuvius 
dar Chicago j nebuvo buvę. 
Spalio m. bus įšvęstos sie
nos ir uždėtas stogas. Nau
joji šv. Kryžiaus bažnyčia 
bus didžiausia ir puošniau
sia už visas lietuvių bažny
čias Amerikoj. Sėdynių tal- 
pys del 1.800 asmenų. Kai
nuos $130.000. Naujosios 
bažnyčios išvaizda yra da
bartinėj bažnyčioj ir indo- 
maujantieji gali pamatyti. 
Tai ką gali lietuviai.

Broliai lietuviai, staty
dinkime plieno, cemento, 
granito
čias. Bet pirmiausia tegu 
klesti dora pas mus. Tegu 
kietos bažnyčios sienos ne- 
sukietydina mus širdžių. 
Dorinkimės ir blaivinki - 
mės. Laukdami naujos baž
nyčios pastatymo tie, ku
rie turime nelaimę neblai- 
vybėj arba dar bjauresnė; 
nedorybėj tekšoti, apsi- 
blaivinkime ir apsidorinki- 
me. Prie mus juk šono gy
vena dvasiškas blaivininkų 
vadovas, gerb. kun. A. Briš- 
ka.

da-

Kas girdėt ant Town 
Lake.

Šioj Chicagos miesto 
lyj liko sutverta šv. Kry
žiaus parapija vasario mė
nesyj, 1904 metais. Tai bu
vo atlikta ačiū šv. Vincen
to Fėrerijaus dr-jos pasi
darbavimui. Tais pat me
tais nupirkta 14 lotų žemės 
už $8.250 ir pastatyta mu
ro namai trijų lubų. Rusyj 
padaryta dvi salės ir kros- 
nei rūmas. Ant antrų lubų 
mokykla, o trečių bažny
čia. 1908 metais nupirkta 
dar du lotai ir mažas medi
nis namelis. Pastatyta mu
le klebonija trijų lubų.

Laikui bėgant parapija 
augo. Darėsi visur ankšta. 
Bažnyčion žmonės, o mo
kyklon vaikiukai ėmė ne
sutilpti. Dabarties parapi
jom; yra apie 5.000. Vaiku
čių, mokyklą lankančių, a- 
pie 600.

la 
tai 
los 
už

puošnias baž

J. J. Lietuvis

mokyklą., pažįsta kningij 
vedimą, stenografiją ir tt. 
— bet nemoka lietuviškai 
atsakomai rašyti, todėl lie- 
:uvių įstaigoje negali gau
ti vietos. Šv. Kazimiero Se- 
serįs išmokys tokias lietu
vaites lietuvių kalbos už 
mažą užmokėsiu.

Gražus pasilinksminimas.
Lietuviškas Teatrališkas 

Kliubas “Lietuva” turėjo 
puikų šeimynišką pikninką 
ant kranto upės Calumet 
Nedėlioj, liepos 20 d. Kliu
do nariai gerą progą turė
jo gražiai pasilinksminti. 
Nekurie irklinėjosi laive
liuose ant upės, kiti viso
kias žaismes žaidė kaip lie
tuviškas, taip ir svetimtau- 
tiškas. Pasilinksminimas 
buvo kaipo atlyginimas už 
darbavimosi scenoj ir dai
lėj. Panašius pasilinksmi
nimus kliubas rengia du 
kartu kasmet. Šiame pik- 
ninke dalyvavo ir kun. A. 
Briška. Prie kliubo gali 
prigulėti visi dori lietuviai 
katalikai, kurie tik nori 
veikti scenoje. Tokie geisti
ni į kliubo narius.

J. J. Lietuvis.

Kensington, Ill.
vasaros kaitros ne

Nemažai

wealth EdisomCo., ant ker- 
;ės California avė. ir Ros
coe st. Darbo metu inkri- 
tęs mašinon, 3<uri malanti 
anglis. Išimta f iš mašinos 
tik baisiai sudraskytas la
vonas. Apie velionį arti
mesnių žinių neturime.

Laivinė ekskursija.
Praeitą nedėlią sujung

tomis trijų draugijų spėko
mis buvo surengta laivinė 
ekskursija. Dr-jos dalyva
vo šios: Kudirkos dr-ja, 
“Aušros” dr-ja ir T. M. D. 
28 kuopa. Plaukė į Wilmette 
miškelį. Buvo virš keturių 
šimtų asmenų. Imta du lai
vai. Vietoj buvo daug vi
sokių žaismių ir visi grožė
jos ir 
kurnu.

gėrėjos gamtos pui-

Fėrai-
prasidėjo šv. JurgioJau 

bažnytinėj salėj fėrai. Kas 
nedėldienis daugiau žmo
nių atsilanko. Gerai muzi
kai grojant jaunimas links
mai šoka. Buvo kratantieji 
paveikslai. Tęsis iki 24 d. 
rugpj. Įžanga 10c. asme
niui.

Iš
Šios 

vienam inkirėjo. 
ir į aną svietą nuvarė. Ne
vienam gal ir lietuviui kait
ros buvo mirties priežastim. 
Štai pas mus del kaitrų 
persiskyrė su šiuo svietu 
Jonas Airis. Jis apalpo ir 
liko ligoninėn nugabentas. 
Ten išgulėjęs pusantros die
nos, pasimirė. Vietos lietu
vių rūpesčiu palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Velio
nis turėjo 34~metus. Lietu
voje paliko pačią ir šešis 
vaikus didžiame skurde. 
Jis paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės vai., 
Šliožių s. Amerikon atvyko 
14 d. birželio š. m. Už ke
lių dienų gavo darbą prie 
geležinkelio. Teišdirbo tik 
pusketvirtos dienos. J. Lat
vis, žinodamas našlės, pa
dėjimą Lietuvoj, sumanė 
parinkti vargšei aukų. Pri
tariant kitiems gerašir
džiams lietuviams, buvo pa
daryta rinkliava po Yard 
Center dirbtuvę. Aukų su
rinkta 65 rub. Per Tanane
vicz Savings Bank pasiųs
ta Lietuvon.

Jei kas daugiau ko norė
tų sužinoti apie velionį, te
kreipiąs! asmeniškai ar 
laišku pas Vincentą Eis- 
montą po No. 324 E. Ken
sington avė., Chicago, Ill. 

Stanislovas Ralis.

Lietuviai naudokitės.
Iš daug atžvilgių yra 

naudinga pastoti šios ša
lies piliečiais. Illinois val
stijoj našlėms pilietėms iš 
valstijinio išdo suteikiama 
pešelpa, jei turi vaikų. Ir 
ta pašelpa nemaža. Nuo 
jaunesnio 14 metų vaiko 
motina gauna $12 mėnesyj 
ir nuo kiekvieno neturinčio 
14 metų kitų vaikų po $2. 
Nepilietėms ta pašelpa ne
duodama. Tegu lietuviai 
pasirūpina pastoti pilie
čiais.

Šoferis gauna 14 metų ka
lėjimo.

Ketverge, liepos 24 d., 
Fred Hrodek, jaunas šofe
ris, buvo nuteistas atsėdėti 
14 metų kalėjime už žmo
gaus suvažinėjimą automo
biliu. Jis teisėjo palaiky
tas už paprastą žmogžudį. 
Be savininko žinios šoferis 
su keliais draugais vėlai 
vakare sėdo automobiliun 
pasivažinėti. Keliuose sa- 
liunuose įsigėrę. Įsismagi
nę lėkė apie 40 mylių va
landoj. Nevalia taip smar
kiai mieste važiuoti. Suva
žinėjo P. Condon, kurs u- 
mai mirė.

Gegužio 2 d. toks pat nu
sprendimas teisėjo buvo iš
duotas vienam šoferiui. 
Tuodu nusprendimu gal ap- 
ramdys neramiuosius šofe
rius.

teikti tiek išlavinimo, kad 
mokinys užbaigęs jį galėtų 
čia Amerikoje be jokio sun
kumo užsiimti prekyba, 
vesti prekybos kningas ar
ba dirbti kokioje nebūk 
raštinėje (office). Tame 
kurse visi dalykai mokina
ma angliškai ir aiškinama 
lietuviškai.

III. Prekybos kursai pa
gal Rusijos plianą (manan
tiems grįšti Lietuvon). Šis 
kursas yra skiriamas del 
tų, kurie mano grįšti Lie
tuvon ir, ar savo sutaupin- 
tais pinigais stoti preky- 
bon, arba gauti užsiėmimą 
kooperativiškose arba kito
kiose įstaigose, kurios da
bar jau taip skaitlingos 
Lietuvoje. Tame kurse, 
prie abelnų prekybos daly
kų, mokinama rusiška kal
ba ir prekybos teisės, vei
kiančios Rusijoj.

IV. Kalbos: lietuviška, 
angliška, vokiška, rusiška 
ir lenkiška. Kiekvienos kal
bos skyriuje yra mokina
ma kalbėti, rašyti, gramati
ka ir retorika.

Užbaigus vi epą iš virš- 
minėtų kursų (II ir III) 
mokykla suteikia diplomą.

Skyrium nuo kursų (del 
tų, kurie nenor imti pilną 
kursą) yra mokinama šie 
dalykai: augščiau minėtos 
kalbos, aritmetika, algeb
ra, geometrija, historija, 
geografija, politiška eko
nomija, knygvedystė, gra
žus raštas, laiškų rašymas, 
prekybos teisės ir rašymas 
ant mašinos (typewriter). 
Jaigu atsirastų pakaktinas 
mokinių skaitlius, tuomet 
bus mokinama ir trumpraš- 
tis (shorthand).

Mokslo laikas: dienomis 
nuo 9:00 iš ryto ligi 4:00 po 
pietų, vakarais nuo 7:30 li
gi 9:30; visomis dienomis, 
išėmus šventadienius ir su- 
batas. Mokestis už moky
mą labai maža. Del plates
nių žinių kreipkitės asme
niškai arba laišku.

G. J. Leveskis, 
Mokyklos vedėjas.
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JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IHE ase 3 EDE 3BI

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniu

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
1 ld

Šv. Kazimiero seserįs ati
daro kursus.

Feder. Kongresas nuta
rė prašyti šv. Kazimiero se
serų, kad atidaryti; vasari
nius kursus toms lietuvai
tėms, kurios nori išmokti 
atsakomai lietuvių kalbos. 
Dabar smagu pranešti, jog 
Seserįs sutiko mielu noru 
tokius kursus atidaryti, bet 
neturėdamos vietos vienuo
lyne, priiminės mokslan 
tiktai ateinančias iš miesto 
mergaites.

Lietuvių mokyklos, spau
stuvės, bankoš, sankrovos 
ir kitokios įstaigos reika
lauja nuolat prasilavinu
siųjų lietuvaičių; mokan
čių gerai lietuviškai, bet ne
gali gauti. Neviena lietuvai
tė yra baigusi augštesniąją

Peštynės ir sužeidimai.
Utarninke, liepos 29 d., 

ant Town of Lake prie sta
tomosios naujosios lietuvių 
šv. Kryžiaus bažnyčios išti
ko muštynės ir sužeidimai. 
Tai ištiko atvažiavus trims 
delegatams iš Hod Carriers’ 
Union. Delegatai norėjo pa
sikalbėti su Judeikiu apie 
uniją, kurs prižiūri staty
mo darbą. Judeikis atsakęs, 
kad jis, kaip viso dalyko 
vedėjas, priimsiąs lygiai ir 
ūnionistus ir neunionistus. 
Tuo tarpu vienas darbinin
kų trenkė galvon vienam 
delegatui. Antras unijos de
legatas tuomet išsiėmęs re
volverį šovė. Judeikiūi ran
ka ir koja liko sužeista.

Prekybos ir kalbų mokyk
la.

Atenantį panedėlį, 4-to 
rugpjūčio, atsidarys, po 
vieno mėnesio vakacijų, 
LIETUVIŠKOJI PREKY
BOS IR KALBŲ MO
KYKLA ant Bridgeporto, 
po įifdm. 3106 S. Halsted 
st., ■ arti 31-mos- gatv. Mo
kykla įstoja į trečius me
tus savo pasekmingo gyva
vimo.

Mokykloje yra mokina
ma '4 kursai:

L Pradinis (prirengiaįna
šai) kursas. Šiame kurse 
pradedama nuo pat pra- 
džiqs^ t. y. skaitymo ii* ra-

so pereinama visi tie daly
kai,; kas mokinama public 
schools ir high schools (šį 
metią pridėta high schools 
dalukai).

Iii prekybos kursas pa- 
Town of Lake. Kazųkąįtig. _galį Amerikonišką plianą. 

mieriu yra sus

Baisus atsitikimas.
Liepos 24 dieną baisia 

mirtimi žuvo Juozas 'Į£azu- 
kaitis, gyvenęs po No. 4633 
So. Marshfield avė., ant

dirbęs firmoje Cc

PIRK KAMA AR LOTA!
Geriausias būdas pralobt. Mes turime daugybę 

gerų namų ir lotų ant pardavimo, tinkamiau
siose vietose ir už žemiausias kainas.

Mes parduodam daug daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicagoj. Delko taip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “ proper - 
tes” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelba, pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą klausimą 
galima išrišt sekančiais budais:

1) Apžiurėjus namą, apskaityt, kiek jis galėtų kaštuot nau
jas pastatyt. 2) Kiek jis randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
vietoj jis yra.

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jų gerumą, didumą, randą ir taip toliaus. Tada suprasi, ar 
perkamas namas yra vertas tų pinigų. Bet palyginimui reikia tu
rėti daug namų, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes tą geriausiai gali
me atlikt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namų ir lotų 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtų 
“properčių” perleidom per savo rankas.

Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviam tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę ir mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

Jaigu nori pirkti namą ir lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk į musų banką, o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim 
visuose reikaluose.

Perkantiems per musų banką namą ar lotą, mes paskolina
me pinigus ant lengviausių išylgų.

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitų ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimės padėti nupirkti.

; Tananevicz Savings Bank
į 3249-53 South Morgan Street, Chicago, III.

i j SZLIKAS, Real Estatę Cept. Manažerls.
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