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Iš Balkanų pusiausalio.
LAIKINA SANTAIKA 

BALKANUOSE.
Iš Bukarešto Londonan 

pranešta, kad Balkanuose 
įvykusi laikina santaika 
kelioms dienoms. Bulgari
jos, Serbijos ir Graikijos 
armijos susilaikiusios nuo 
susirėmimų. Rumunijos ar
mija dar pirm to buvo su
silaikius nuo kovos. Sako
ma į bulgarų pasiulijimą 
kas link laikinos santaikos, 
serbai ir graikai mielai su
tikę, kas reiškia, kad pas
taromis dienomis kovoje 
jiems nesisekę, visur viršų 
gaudavę bulgarai.

Tuo pačiu laiku Buka
rešte, Rumunijos sostinė
je, prasidėjusios taikos de
rybos. Konferencijoje pir
mininkaująs Rumunijos 
premjeras Majoresco; kon
ferencija užtruksianti ma
žiausiai porą savaičių, ka
dangi bus naujų rietenų 
kas link teritorijų pasidali
nimo.

Laikina santaika — Bul
garijai tikras išganymas, 
kadangi jos armija su
traukta tik sostinės apylin
kėse, kur norima energiš
kai pasilaikyti ir nors tuo 
budu išeiti iš to karo gar
bingai.

. Londono dienraščiai tvir
tina, kad ambasadorių kon
ferencijoje Londone Rusi
ja likus ingaliota įsimaišy
ti į Balkanų reikalus. Re
gis, toji žinia ar nebus tik 
išlaušta iš piršto, nes kat
ra valstybė norėtų leisti 
Rusiją laisvai į Balkanus.

Be to konferencijoje nu
tarta, idant naujai sudary- 
toj Albanijos valstybėj ad- 
niinistracijinius reikalus 
vestų bendrai visos valsty
bės per pusmetį, paskui 
Albanijai busią suteik
tas savitumas ir pa
rinktas valdovas. Kas tuo 
valdovu busiąs, dar nieko 
nežinoma.
i Milžiniški nuostoliai

Londone apturėta ofici
aliai nuostolių sąstatai da
bartiniame kare Balkanuo
se. Nesą jie dar galutini, 
bet visgi suteikia suprati
mą apie to karo baiseny
bes. Šiame Balkanų valsty
bėlių kare prarasta 80.000 
kareivių. Serbai netekę 
daugiau 30.000 žmonių už
muštais ir sužeistais, tiek- 
pat praradusi ir Bulgarija. 
Graikai, kurie serbams til 
gelbėję, praradę 18.000 
žmonių.

Visas laikas susirėmi
mai buvę kuokruviniausi. 
Bulgarai su serbais vieni 
kitus be pasigailėjimo 
skurdę.

Tai vadinasi legalis žmo
nių užmušinėjimas.

Nėra teisybes šiame bal
tame sviete.

Rusija grasina.
Iš Mažosios Azijos Kon- 

stantinopolyj apturėta ži
nia, kad ties Zonguldak, 
150 mylių nuo Turkijos pa
kraščių, plaukiojantis Ru
sijos karo laivynas.

Koksai to plaukiojimo 
tikslas, tuo tarpu nėra ži
noma, turkų rateliuose te
čiau viešpatauja persitik
rinimas, kad Rusija taiko- 

j si užgriebti Armėniją su to 
! laivyno pagelba. Taippat 
lužkaukazyj sutraukta jau 
nemaža Rusijos armija, ku
ri taippat, sulyg turkų 
nuomonės, pašvęsta tam 
pačiam tikslui.

Akiveizdoj Rusijos karo 
laivyno Turkija yra be
ginklė, kadangi turkų karo 
laivynas jau negyvuoja. 
Buvo keli laivai, bet anuos 
sunaikino italai Tripolita- 
nijos karo metu, kur pas
kui kelis laivus nugramz
dino graikai. Taigi Rusija 
be jokio pasipriešinimo la
bai lengvai gali įsiveržti 
Mažojon Azijon ir atkeršy
ti už skriaudžiamuosius 
bulgarus.

Bet, rodos, Rusija tai 
negalės padaryti, nes jei ji 
taip pasielgtų, žinoma, ta
da ir kitos valstybės pano
rėtų ką nors pelnyti Turki
joje, kuri šiandie kaip su
kirmijęs grybas vos tik lai
kosi ant sutrūnėjusio koto.

MILIJONAS DURTUVŲ 
APSIAUČIA SOFIJĄ.
Suvienytų Šiaurinės A- 

merikos Valstijų generolas 
leitenantas A. Miles, vie
šintis šį laiką Paryžiuje, 
angliškų laikraščių kores
pondentams suteikė indo- 
mių žinių iš Bulgarijos pa
dėjimo, iš kur ką tik buvo 
parkeliavęs.

“Nukeliavau Bulgarijos 
sostinei! Sofijon — pasako
jo gen. Miles — pirm ketu
rių mėnesių, idant asmeniš
kai pasižiūrėti buvusios 
kampanijos vietoms Traci- 
joj, kur bulgarai taip pui
kiai apveikę turkus. Man 
ten viešint gimė tarp talki
ninkų karas. Kol apleidžiau 
Bulgariją, į tą karą iš arti 
tėmijausi. Tai baisiausias 
paskutiniais šimtmečiais 
karas, gi nuostoliai žmony- 
se taip dideli, kad prieš 
tai blanksta buvusieji su
sirėmimai ties Gettysburg 
ir Waterloo.

“Bulgarai patįs nepradė
jo to karo, kadangi jo ne
norėjo. Tasai karas gimė 
pašalinėms valstybėms nuo
lat talkininkus pjudant ir 
gundant. Ypatingai Rusijai 
rūpėjo svetimomis ranko-
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mis sumalti Bulgariją, to- taiką. Ilgus metus kaip Ser- 
del ji padėjo visas pastan
gas, by tik priverčius tau 
karan Serbiją ir Graikiją. 
Taigi ant Rusijos ir ant ki
tų valstybių krinta baisi at
sakomybė už kraujo klanus.

‘ ‘ Balkanų tautos, ypač 
serbai ir bulgarai, nepa
prastai narsios, turinčios iš
svajotus kareivius. Be to, 
tos tautos yra perdėm per
imtos . patriotiniais jaus
mais. Jų kariniai darbai 
ir žingsniai tiesiog stebėti
ni.

“Man apleidžiant Sofiją, 
ten jau buvo susirinkę 150. 
000 pabėgėlių iš Makedoni
jos. Valdžia jais rūpinasi 
kiek galėdama, bet nežiū
rint to, nepriteklius yra di
delis. Podraug valdžia ap
link sostinę intaisė daugy
bę fortų ir sugabeno dau
gybę valgomų produktų, 
kadangi milijonas priešų 
durtuvų apsiaučia Sofiją. 
Kuomet keliavau per pas
kutinių susirėmimų vieto- 
veSj visur sutikau didžiau
sius išnaikinimus. Bulgarai 
nebūtų pralošę, jei ne fak
tas, kad iš šiaurių ant. jų 
užpuolė rumunai, iš pietų1 
Turkijos armija, o iš rytų' 
serbai ir. dalimis graikai. 
Tai visai suparaližavo bul
garų judėjimus. Jie kovoja 
kaip liūtai prieš tvirtesnį: 
priešą, bet dabar jau jiems 
niekas negelbės, turės pasi
duoti.

“Privalo padaryti san-

biją, taip ir Bulgarija tu
rės gydyties iš tų apturėtų 
nuostolių.” ;

B AI SUS GRASINIMAS.
Linksmybę ir 

gimdo Vokietijos

Revoliucija Chinijoj.
Ir provincija Nu-Nan 

atsiskyrusi nuo Pekino val
džios ir prisikergusi prie 
revoliucionistų. Toje pro
vincijoje esama daugiau 
poros tūkstančių susiorga
nizavusių revoliucionistų. 
Tai vis pabėgėliai iš valdiš
kos armijos.

Valdiškos armijos vadu 
esąs respublikos vice-pre- 
zidentas, generolas Yuen- 
Čeng, kuris pasekmingai 
atremiąs visokius revoliuci
onistų pasikėsinimus. Te
čiau nesenai ties upe Han- 
Ho jo armiją sumušę revo- 
liucionistai. Ligšiol pietuo
se nuo Pekino atsiskyru
sios 6 provincijos, kitos 4 
dar vis laikosi Pekino val
džios. Tose provincijose 
Pekino valdžia turi labai 
mažai ištikimos kariuome
nės, nes kareiviai būriais 
pereina revoliucionistų pu
sėn.

Chinijos respublikos su
tvėrėjas, dr. Sun-Yat-Sen 
išleidęs manifestą, kuria
me plačiai išdėsto padėji
mą Chinijėj. Jis- sunkiai 
apkaltina dabartinį liglai- 
kinį prezidentą Yuan-Shi- 
Kai, kuris paniekinęs tau
tos laisvę, kuri jai kraujo

i klanus lėšavus, kuris žu- 
jdąs sau nepatinkamus, bet 
žymius asmenis, net pačius 
generolus. Y uan-Shi-Kai 
persekiojęs visus, katrie 
tik trokšta visuotinos lais
vės. Jis sauvaliai užtrau
kęs paskolą pas penkias 
valstybes ir tuos pinigus 
vartojęs, užuot šalies page
rinimo tikslams, armijos 
palaikymui, kurią siunčiąs 
prieš pietinių provincijų 
sukilusius gyventojus. To
dėl pietinės provincijos su
kilusios ir nenurimsiančios, 
kol Yuan-Shi-Kai nebus 
prašalintas iš prezidentys
tės.

Tuo tarpu Yuan-Shi-Kai 
į tuos užmetimus visai nei 
durnos neatkreipia ir mano 
lengvu budu pietinius ap
raminti. Tečiau užuot ap
raminimo revoliucija vis 
labiau plečiasi ir Yuan-Shi- 
Kai nei nepamatys, kaip 
atsiras pavojuje. O tasai 
pavojus diena iš dienos vis 
labiau didinasi. Seniau val
diškai armijai šiek-tiek se
kėsi susirėmimuose su re- 
voliucionistais, bet pasta
raisiais laikais esama prie
šingai, nes revoliucionistų 
skaitlius nuolat auga.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.trūksta nuosavių jėgų. Scr- 
bijon cholerą parvilko iš 
karo lauko sugrįžusio j i ka
reiviai. Kadangi tos epide
mijos Serbijos valdžia ne
įstengia sukontroliuoti, 
Austrijoje ir Vengrijoje 
tuo atžvilgiu gimė baisus 
trukšmas. Austrijos val
džia nusprendžius neįsileis
ti savo valstybei! nei vie
no žmogaus iš Serbijos. Jei 
cholera įsiveržtų Austri- 
jon, žinoma, tada prasipla
tintų visoj Europoj. Nutar
ta aštriausius apsaugos bu
dus įvesti mieste Semlin, 
kuris randasi ties Serbijos 
siena. Tasai miestas skai
tąs 20.000 gyventojų ir gu
lįs prieš Serbijos sostinę 
Bielgradę, ant kairiojo li
pęs Dunojaus kranto.

Tas miestas abelnai va
dinamas mirties vartais, 
kadangi per jį įsivagia Eu
ropon visokios Rytų šalių 
su Serbija susinėsimų vie
ta.

Bet kadangi to miesto 
gyventojai yra vargdieniai, 
tatai valdžiai bus daug sun
kenybių grumties su ne
prašytu svečiu.

Austrijos ir Vengrijos 
laikraštija skatina valdžią 
pasiųsti į Serbijos pasie
nius burtus gydytojų, kurie 
ten besidarbuodami, rasi, 
ir apsaugotų Europą nuo 
tos baisios epidemijos. Pa
sibaigė karas su krikščio
nijos priešais, tai dabar 
prasidės naujas karas — 
su cholera.

Iš Bukarešto, kur laiko
ma Balkanų valstybėlių tai
kos derybos, rašoma, kad 
graikai norinti dabartiniu 
bulgarų nusilpnėjimu pasi
naudoti ir atimti iš jų už 
kariautus plotus žemės ap 
link Salonikus; be to parei
kalavusi karinio atlygini
mo. Bulgarija tečiau prieš 
tokius nepaprastus reikala
vimus purtosi. Regis, ne
greitai pasibaigs taikos de
rybos, kadangi Bulgarija 
kieku galėdama derėsis.

Sulyg Rumunijos įnešimo 
laikina santaika dar trimis 
dienomis prailginta. Šiaip 
iš konferencijos negaunama 
smulkesnių žinių.

Utarninko telegr amais 
pranešta, jogei į Balkanų 
valstybėlių reikalus Įsimai
šysianti Austrija ir karui 
busiąs padarytas galas.

Chinijos vyriausybė tvir
tina, kad tenai nesenai gi
musi revoliucija jau esanti 
panaikinta. Tuo tarpu iš 
tikrų šaltinių sužinoma, 
jogei taip nėra, kaip val
džia giriasi. Revoliucija pa
sibaisėtinai platinasi ir Pe
kino valdžiai grasiąs pavo
jus.

Meksike taippat revoliu
cija nesimažina. Gi Huerta 
nemanąs iš prezidentystės 
pasitraukti, taippat kate
goriškai nenorįs, idant ku
ri valstybė turėtų maišyties 
į Meksiko vidurinius reika- 
kalus. O Washingtono val
džia taippat nemano jo val
džios patvirtinti.

IŠ RUSIJOS PADAN
GĖS.

Visoj Rusijoj nepapras
tu budu platinasi tarp mok
sleivių saužudystės mani- 
nija. Tai protestas prieš 
valdžios nedorus pasielgi
mus. Švietimo ministerijos 
parėdymu visos vidutinės 
mokyklos visoj Rusijoj pa
vesta prižiūrėti slaptai po
licijai, kuri įvairiais budais 
mokinius persekioja. ’ Mo
kinių namuose kratos seka 
paskui kratas. Mokiniai

udnumą 
gyvento

jų rateliuose socialistų ne
paprastas grasinitn4s- 
grasia paskelbti viloj Vo
kietijoj generalį btraiką, 
jei valdžia įh tik^'praves
ti reformų 
moterįs ,;s 
nuo vaikų 
nebusią pravestos- reika
laujančios reformos, cty. 
visuotinas,- slaptas balsavi
mas. f į- -:. ■ -•? T • * - - - -

Taip sumanęs dr. Bern- pragaištingą mokyklų . ve- 
stein ir jo sumanymas vi
sais socialistais pagirtas ir 
priimtas. Jis tai pažymėjęs 
viename socialistų susirin
kime.

Tame pačiame ąųsirinki- 
me turėjus kalbą įr pagar
sėjusi Rose Luxemburg. 
Davus vėjo Rusi jus val
džiai, paskui Vokietijos, 
valdžiai, turinčiai ^artimus 
ryšius su kraugeriu caru.

Nūn visoj Vokietijoj 
kalbama apie generMį- 

. streiką' tokį pat, koks ne
senai atlikta Belgijoje.

Socialistai Vokietijoje 
tvirtai laikosi ir jie atkak
liai reikalauja, idant rinki
muose butų panaikinta 
luomų privilegijos, idant 

piliečiamsbutų visiems 
pripiažinta lyg

dyiųd, kol nėra nuo policijinių agen-
tų liuosi ir ant gatvių. Jau
nuomenė tad iš nusimini
mo žudosi, idant tuo keliu 
pakėlus protestą prieš tą

dimo sistemą.
Valdiškoji statistika pa

žymi, kad pereitais mokslo 
metais nusižudę 155 moki
nių nuo 11 lig 15 metų am
žiaus. Žudosi delei polici
jos persekiojimų.

Valdžia tečiau to polici- 
jinio sistemo nepanąikina, 
bet įsakius visiems mokyk
lų katechetams tankiai 
skelbti anti-saužudybės pa
mokslus.

Matyt, carpalaikio sos
tas ilgai neišlaikys, jei pa
sigriebiama tokių nedorų 
priemonių, kaip ; tai jau
nuomenės persekiojimas.

EUROPAI GRASIA CHO
LERA.

Serbijoje prasiplatinusi 
cholera. Tam marui užbėgti
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Žinios iš Lietuvos.

ŠVENČIONIS.
Atėjus Dievo kimo iškil

mėms (aktovoms), pamal
dos Švenčionų bažnyčioje 
taip buvo sutvarkytos: lie
tuviams mišios, o lenkams 
mišparai. Taip ir buvo da
roma. Vienok keliatas len
kų, ypač iš Švenčionų m. 
V. Š. panoro saviškai su
tvarkyti pamaldas: viena 
diena lenkams, kita lietu
viams. Šio mėnesio 19 d., 
rytą apie 9 vai., išėjus mi
šių kun. Michalkai, vargo
nininkas ir lietuvių choras 
pradėjo giedoti lietuviškai 
“Tegul bus pagarbintas”. 
Lenkai dar tylėjo. Pasibai
gus mišioms ir pradėjus ei
ti procesijai aplink bažny
čią, kun. Michalka užgiedo
jo lietuviškai “Garbė ir 
šlovė”. Lietuvių choras tuoj 
ėmė toliau giedoti. Nebeiš- 
kentę ir lenkų riaušininkai 
užgiedojo “Twoja czešč, 
chwala”. Iškarto nelabai 
galima buvo suprasti, nes 
nedaug jų tebuvo. Juo to
liau, juo labiau girdėti bu
vo lenkų giedojimas, la
biausiai rėkė V. Š. Drauge 
su procesija ėjo ir dekanas 
kun. Petrainis, Pastarasis, 
išgirdęs lenkus 
juos tuoj sustabdė, 
rikdytų lietuvių, 
buvo riaušininkų
mai, kad vistik nedovano
sią kun. Petrainiui. Deka
nas išbarė riaušininkus, o 
sekmadienį, šio mėn. 23 d., 
prsilaikWiamas V aldy to j aus 

. cirkulercę iš sakyklos pasa
kė, kad neduosiąjs riauši
ninkams išrišimo, kad jie 
išpažinties turėsią eiti į pa
tį Valdytoją.

Širdingai esame dėkingi 
kun. Petrainiui, kad jis 
taip sugebėjo sulaikyti riau
šininkus.

giedant, 
kad ne- 
Girdėti 
grasini-

kų šioje uždarytoje fabri
ko j e dirba apie 300, kurių 
dauguma latviai, dideli 
straikų šalininkai, todėl 
straikai toje fabrikoje pa
prasta naujiena, tik nelai
mė, kad vis nieko nelaimė
ta. .

Liepojiškis.

rasti 
man 
van-

ty to jams, kas teko pamaty
ti indomesnio.

Panemunės — nedidelis 
miesčiukas ant Nemuno li
pęs kranto. Miesčiukas kad 
ir nedidelis, bet ir ne tuš
čias. Pirmiausia, žinoma, 
yra medinė bažnytėlė, iš vi
daus podailiai papuošta, 
bet be jokio choro. Bažny
tėlėje yra stebuklingas šv. 
Trejybės paveikslas, į ku
rio atlaidus susirenka dau
gybės žmonių. Gale mies
čiuko, grapienės sode, yra 
šaltinėlis, į kurį žmonės ei
na prausties, mazgoti ne
sveikų vietų ir gerti van
dens. Bet, man rodos, kad 
čia kaip tik greičiau gali 
sučiupti ligą, negu 
sveikatos, nes, kiek 
pačiam teko matyti,
duo nuo samstymo, pilsty
mo ir plovimosi pasidaro 
bjauriai purvinas, drumzli
nas, o kartais gali būti ir 
ligonių užkrėstas. Esą ir 
tokių žmonelių, kurie, ti
kėdami gauti tame šaltinė
lyje malonių, metą į jį, au
kodami, bent po kelis skati
kus. Vienam gudruoliui po 
vienų tokių atlaidų pavykę 
iškrapštyti į du rubliu.

Miesčiukyje yra viena 
liaudies mokyklėlė ir jau 
padėtas pamatas naujai 
dviklesei mokyklai, kuri 
bus statoma iš cementinių 
plytų. Iš valstybės įstaigų 
yra čia pačto ir telegrafo 
skyrius.

Bet daug ko dar čia trūk
sta. Nėra jokios draugijė
lės, nėra jokio "gyvesnio 
krutėjimo.

Leonas Katelė.

GELEŽINKELIŲ REIKA
LAI.

Kaip žinome, geležinke
lio etatiniai tarnai Velykų 
šventėms kasmetai gauna 
pinigų dovaną. Bet tos do
vanos ligšiol didumo būda
vo netiktai labai nevieno
dos, bet nevienodai būdavo 
ir skirstomos; augštesnieji 
paprastai gaudavo dides
nių dovanų, negu žemesnie
ji tarnai. Dabar, pasak ru
si; laikraščio “Birže vi j a 
Viedomosti” No. 147, kelių 
ministerijoje esą projektuo
jama nustatyti dovanų da- 
vinėjimą visuomet vienodai, 
kaip prie Kalėdų šventes, 
taip ir Velykų davinėti po 
penktąją gaunamosios pa
prastos metinės algos dalį.

Geležinkelininkas.

vyskfJpijų f kunigus labai 
pavojingas savo politikai.

O i------i__________

»11 OBELIAI.
Rudeniop bus pirmasai 

mokifiių išleidimas, baigu
sių Obelių moterių ūkio 
mokyklą. ’ Mokinės gaus val
diškus liudijimus, nes mo
kykla su teisėmis. Daugu
ma mokinių žada tėviškėn 
grįsti ii* ten tėvelių ūkį ge
rinti. Duok, Dieve, kad taip 
ir butų, nes, tur-but, mo
kyklos tikslas kelti Lietu
vos valstiečių ūkį, o ne ga
minti dvarams “akmistri- 
nes”.

pataisyti, nes kitaip vėl 
laukia nauja pabauda.

Damazas Treigys.
M«sų bernaičiams ir mergaitėms.

L. Nilas.

AUGŠTOJI PANEMUNĖ.
(Ežerėlių apskr.).

Iš šio kampelio, rodos, 
mažai ko buna girdėti laik
raščiuose. Tat apsilankęs šv. 
Trejybės atlaiduose suma
niau bent aš paduoti skai-

LIEPOJA.
Plutono fabrikoje darbi

ninkų straikas, prasidėjęs 
šeštadienyje, gegužės 11 d., 
tęsiąs jau 7-ta savaitė ir 
vis dar nesibaigia. Fabrikos 
savininkas žydas užuot pa
didinęs reikalaujamą mo
kesnį už darbą, buvo dar 
beveik pusę nuošimčio nu
mušęs už pirmiau suderėtą
jį darbą. Dabar senąjį mo
kesnį ketina grąžinti, todėl, 
kaip girdėti, nuo liepos 1d. 
darbai prasidėsią. Darbinin-

r**

(Photo or a—^nsoador wtison copyright. 1913, by American Presą Association.
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VARŠAVA.
Teko girdėti, kad lietu

vių bažnytėlės kapelionu 
Varšavoje paskirtas kun. 
D. Lynartas. Jis dar jaunas 
vyras, metų 38—39. Kilęs 
jis yra iš Kauno guberni
jos. Kun. Lynartas jau bu
vo klebonu keliose sodžiaus 
parapijose; būdamas ten 
jis rūpinęsis ne tik religi- 
jiniais parapijom; reikalais, 
bet ir kultūriniais ir visuo
meniniais. Ir į Varšąvą pa
rėjęs ir tapęs ten išimtinai 
vienų lietuvių klebonu, ga
lima tiketies, jis ne mažiau 
rupįsis ir religiniais ir vi- 
suomeniuiais jų reikalais.

INTURKĖ.
Čia vienas lietuvis vals

tietis pasistatė sau kryžių 
ant klebono žemės. Tame 
kryžiuje buvo iškirsta ker
telė ir indėtas Pan. Šv. pa
veikslėlis su lietuvišku pa
rašu. Bet tai nepatiko ke
liems Inturkės “lenkams”. 
Jie nesiklausę to kryžiaus 
savininko išmetė tą paveik
slėlį su lietuvišku parašu 
ir indėj o savo paveikslėlį 
su lenkišku parašu.

Inturkietis.

VILNIUJE.
Lenkų laikraštis “Dwuty- 

godnik Dyecezialny” pami
ni kun. Administratoriaus 
įsakymą, išleistą vasario 12 
d., 1913 m., del kunigų su
sirinkimų. To įsakymo ku
nigai kol kas dar negavę. 
Pasak “Dwut. Dyec.” tas 
įsakymas taip skamba: 
“Vyskupui pridera riipin- 
ties vyskupija; taigi, jei 
kas nors pats ar kartu su 
kitais įsikištų į reikalus, 
kurie priklauso vyskupams, 
pasielgtų prieš teisę ir pa
reigą. Kad Vilniaus vysku
pijos kunigai neperžengtų 
tos kanonų teisės, įsakome, 
kad bile kokie kunigų su
važiavimai ir susirinkimai, 
kuriuose butų nagrinėjami 
reikalai, priklausomieji baž
nyčios vyresnybei, nebūtų 
vykinami. Už prasižengimą 
prieš tą įstatymą, bus bau
džiami suspensa ipso facto. 
Jei mes kokį susirinkimą 
leisime, tai susirinkimo or- 
ganizuotojai neprivalo įleis
ti į susirinkimą nė vieno 
svetimos vyskupijos kuni
go. Leidusieji gi svetimam 
kunigui dalyvauti, bus taip- 
pat baudžiami suspensa”.

I Iš to matyti, kad Vilniaus
Bkupijos adm, laiko kitų

SKUODAS.
(Telšių apskr.).

Retai kame rasi tiek žmo
nių, neprivaromų kelių tai
syti, kaip pas mus, Lietu
voje;. vasarą dar pusė bė
dos, bet gelbėk, Dieve, ru
denį ar pavasarį, keliauti, 
nors galą gauk, niekaip ne- 
išbrisi; sodžių gatvės, ke
liukai tuomet pasidaro to
kie, kad dauguma sodžių 
apylinkės miestelių nebega
li visai -bepasiekti, kad ir 
kažin kokia bėda užklup
tų; tai mažieji keliukai — 
jų taisyti niekas taip labai 
nė neverčia; bet ne ką ge
resni yra ir didieji keliai— 
vieškeliai; juos valdžia kad 
ir verčia taisyti, bet vien- 
tiek, jokio jų pagerinimo 
nematyti. Daugumoje vals
čių keliai’ bjaurus ne vien 
del valstiečių kaltybės, bet 
ir del to, kad nėra arti žvy
ro jiems pataisyti. Įstaty
mais, valstiečiai tik darbu 
turi prisidėti kelių taisyti, 
o visokią medžiagą tiltams, 
žvyrą keliams turi duoti 
dvarininkai. Žinoma, jei 
koks’ dvarininkas duoda 
medžiagos už keliolikos, 
dažnai net kelių dešimčių 
verstų, jiems nieko užtai 
nieks nedaro, ir valstiečiai 
del tokios tolimos kelionės 
atsisako ir nuo duodamos 
medžiagos. Vienam sodžiui 
mažiesiems tiltukams me
džiagą dvarininkas davė 
net už 8 mylių. Valstiečiai 
tuos tilčiukus pataisė ge
riau savo medžiaga, negu 
tokį kelią arklius plakus. 
Skuodo valsčiuje jau kelin
ti metai pradėjo truktį žvy
ro. Pirmiau dar šiek-tiek 
galėjo gauti Kulių sodžiaus 
bei Sktiodo miesto ūkinin
kų dirvose, bet šie ūkinin
kai išsidalijo į viensėdžius 
ir svetimiems sodžiams ne
beleidžia žvyro iš savo že
mės kasti. Pritrukus žvy
ro, vieškeliai pasidarė tie
siog neišbredami. Žmonės 
taiso juos, kas ką sugrie
bia:, moliais, akmenimis ir 
t. t. ir taip betaisydami, 
dar didžiaus subjaųrioja 
kelius. Tiesa, Rietavo Ogin
skienė duoda žvyro, bet už 
28 varstų,, pas Salantų mies
telį, iir atvežk tu ėmęsis iš 
tokiėš tolybės, ir kuomet 
užpifei kelią — žvyrai, mat, 
ne miltai, daug nepaveši. 
Vyresnybė pradėjo šiemet 
nejuokais bausti neklauža
das valstiečius. Vieną tokią 
indomią bylą birželio 25 d. 
nagrinėjo Skuode žem. vir
šininkas. i Kaltinamieji — 
visa i Lenkimų seniūnija, 
virš 300 žmonių. Visus kal
tino, kad neatvežę žvyro 
ant kelio. Buvo daug vargo 
ir žemskiniui. Visiems kal
tinamiesiems uždėta pabau
dos nuo 25 ligi 5 rublių ir 
įsakyta kelią žvyrais užpil
ti. Dabar 
nuteistieji 
bedaryti 
kelią gi j

GARGŽDAI.
(Telšių apskr.).

Netoli Gargždų, Girdu- 
vėnų sodoje birželio 21 d. 
atsitiko didelė nelaimė. Ju
lijona Gedvilienė, darže ra
vėdama, pamatė savo bakū
žėlę bedegant. Ji puolė į 
vidų ir, inpuolusi, iš savo 
penkių kūdikėlių rado tik 
du; vieną sugrobusi išnešė 
jau apdegusį, bėgo dar an
tro paimtų, bet jau nebe
grįžo — ir ją rado sudegu
sią su antruoju kūdikėliu 
glėbyje; rado dar mažutė
lį, be laiko gimusį.

BĮ—nas.

ROKIŠKIS.
pinigais a. a. kanau-
Federavičiaus pasta-

Čia 
ninko 
tyti dviem augštais liaudies 
namai, kurių dar vidaus 
darbas nepabaigtas, bet juo
se jau yra arbatinė ir amatų 
mokyklos siuvimo skyrius. 
Kiti amatų mokyklos sky
riai del nebaigto darbo dar 
neįvesti. Ši amatų mokykla 
bene suturės bent kiek Ro
kiškio jaunimą nuo bėgimo 
Amerikon, nes mokykla ža
da duoti gerų amatninkų, 
kurie ir Lietuvoje turės 
pelno, nes gerų lietuvių a- 
matninkų mums stinga.

Rokiškiečiai jau pradeda 
mąstyti apie metinį spek
taklių. Atsiradus gerų bal
sų, tariasi operetę statyti. 
Dainuos gana išlavintas Ro
kiškio choras, kuris, rupes
niu p. Milaknio, kaskart to
bulėja.

Apie Rokiškį, del sauso 
pavasario, rugiai menkai 
atrodo, bet vasarojus, prisi
dėjus lietui, puikiai želia.

M.

Kuracija.
Trįs žydai iš Rusijos 

liauja į Vokietiją. Ant 
nos kontrolė labai aštri, o 
kad tik vienas jų turi pas- 
portą, tatai tasai vienas 
nusprendžia ir tuodu per
gabenti per sieną. Patarė 
jiems sekančiai elgties: 
Kuomet pasieks sieną, jis 
pradės bėgti, tatai paskui jį 
leisis vyties sienos sargas, 
manydamas, kad bėgantis 
neturi pasporto! Tuo laiku 
kitu du be pasportų pasis
lėps ir ramiai pereis sieną. 
Taip ir atsitiko. Sienos sar
gas vijosi bėgantį žydą, pa
galiau nuilsęs pagrasino į 
bėgantį šauti. Ant tokio 
dictum žydas sustojo.

— Kur tavo pasportas? 
— klausia sargas.

— Štai ve mano paspor
tas — sako žydas, paduoda
mas legalį poperių.

— Tai kogi taip bėgai, 
jei turi pasportą?

— Aš nebėgau, tik mank- 
štinausi, nes daktaras man 
įsakė tokią kuraciją.

— Bet juk matei, kad aš 
tave veju...

— Aš maniau, kad ir po
nas sargas esi sergantis.

mas, 
džia,

GERASIS TĖVAS.

tąjį 
nu-

ke- 
sie-

Iš paskaitos.
“Henrikas I matyda- 
kad jį gyvastis aplei- 
nusisuko ir numirė.”

io tokios pirties 
^bežino nė ką 
Mir beskųsties, 

iči ausiai

Nugirsta,
— Kodėl tu ištikro nešio

ji gorsetą, Zosyte?
— Tetulė turbut norėtum, 

kad aš palikčiau sena mer
gina.

— Mano vaikeli, Jie va 
juk visai nepažinojo gorse- 
to, o pirmutinė išėjo už vy
ro. ' j

Vienos šeimynos tėvas 
gyveno dideliame mieste ir 
ten užsiimdinėjo prekyba. 
Motina gi su vaikais buvo 
apsigyvenusi kaime. Kartą 
tėvas, išsiilgęs savo myli
mos šeimynos, atsiuntė jai 
pundą visokiu dovanų ir 
laišką, kuriame taip rašė: 
“Mieli vaikeliai! bukite ge
ri ir visame klausykite jūsų 
mylimosios motinos. Dabar 
pirkau mieste namus; taigi 
neužilgo ir jus visi atvyk
site miestan, kur mums vi
siems drauge bus gera ir 
linksma gyventi”’.

Motinai perskaičius 
laišką, vaikai begalo 
džiugo:

— Koks geras musų tėve
lis, — sakė jie, — kaip 
jis mus myli, kaip bus 
mums gera gyventi puikiuo
se miesto namuose su tėtu
šiu! Mes gi iš savo pusės 
taipgi stengsimės atlyginti 
tėtušiui už jo gerumą: išpil- 
dysime jo įsakymą.

Vaikams aprimus, moti
na tarė:

— Kaip jūsų tėvas elgia
si su jumis, taip Dangiška
sis Tėvas elgiasi su visa 
žmonija. Nors mes jo nema
tome, bet Jis mums visiems 
siunčia įvairias dovanas, 
kurios mums liudija apie/1 
Augščiausiojo meilę.

—Šventasis Raštas — tai 
Dievo laiškas į žmones. 
Tam laiške Jis nurodo, 
kaip gyventi ir žada amži
nąjį užmokesnį tiems, ku
rie pildys Jo valią.

— Taigi, mielieji vaike
liai, pildykime Augščiau
siojo įsakymus, nes už tai 
Jis žada mums amžinąjį gy
venimą danguje.

J. Karklas.

sakymo. Hgainiui pamiržo 
apie tai. Ištvirkėliai vaikai, 
matydami savo pasisekimą, 
nenustojo vedę vaikelio ir 
toliau į blogąjį kelią.

Tas jiems pasisekė, nes 
Antanėliui kuo toliau, tuo 
lengviau sekėsi meluoti. Ir 
jau taip Antanėlis inprato 
meluoti, kad paūgėjęs be
ganydamas lauke gyvulius 
padaręs ką blogą, ar javus 
išganęs, ai* gyvuliams kojas 
išmušęs, akmenimis bemė
tydamas, taip mokėdavo jis 
tuomet pameluoti, taip vik
riai išsisukti, kad visuomet 
likdavo nekaltu ir teisingu. 
Sunku jau dabar buvo pa
mest blogąjį inprotį, be me
lo tad niekur neapsieidavo.

Antgalo ne visuomet sek
davosi ir pameluoti. Dažnai 
sugaudami bemeluojant ir 
praminė jį Melagių Anta
nu.

Ir taip iš teisingo, gero 
Antanėlio tapo melagis.

Vytas.

GERAS JONUKAS.

— Jonuk, ką pirkai u. 
tuos pinigus, ką dėdė davė? 
gal saldainių ar dūdelę? — 
klausė tėvas vaiko.

— Ne, tėveli, aš nepir
kau nei saldainių, nei dū
delės, bet pirkau kningelę, 
— atsakė vaikas.

A. Žvirgždas.

ATPRATINO.

INPROTYS — ANTRA 
PRIGIMTIS.

Geras buvo jaunutis An
tanėlis. Visuomet linksmas, 
meilus, bėgiojo ir žaidė su 
savo mažais draugais. Ypa
tingai pasižymėdavo maža
sis Antanėlis teisingumu. 
Kad ir atsitikdavo kuomet 
Antanėliui kas bloga pada
ryti, visuomet jisai prisipa
žindavo negerai padaręs.

Bet neilgai Antanėlis bu
vo teisingas. Susidraugavo 
jisai su kito kaimyno ištvir
kusiais vaikais.

Vieną kartą, kuomet An
tanėlis su jais žaidė, vaikai, 
pažinę gerą Antanėlio bū
dą, ėmė prašyti, kad jisai 
paskintų jiems iš sodo gar
džių obuolių. Tuokart tėve- 
lių nebuvo namieje, o vai
kai nenustojo prašę sakyda
mi: “Niekas nei nežinos, 
nei nematys, o jaigu suži
notų, tai pasakysi, kad vė
jas nukrėtė”. Antanėlis iš
karto nenorėjo sutikti, bet 
kuomet vaikai jį pradėjo 
vadinti šykštuoliu, pavy
duoliu, išpildė nedorą vai
kų norą.

Pagrįžę tėveliai namo 
nepoilgam pastebėjo, kad 
nuo geriausių skiepų nu
skinti obuoliai. Paklaustas 
Antanėlis, ar jisai nežinąs, 
užraudęs ir susigėdinęs, nes 
labai buvo sunku pirmą 
kartą meluoti, tarė: “Vė
jas nukrėtė, o aš radau ir 
suvalgiau”. Tėveliai žino
dami, kad Antanėlis nekuo- 
met nemeluodavęs, intikė- 
jo jam. Bet Antanėliui ne
linksma buvo po tokio ąt-

Mažas Antanukas mėgo 
draskyti paukščių lizdus. 
Bet kadangi dar buvo ma
žas ii’ nepajėgė įlipti į aug- 
štus medžius, tai ieškojo liz
dų tiktai po krūmus ir ant 
žemės. Pamatė jis kartą 
pabalyje ką tai panašų į 
vieversėlio lizdelį. Greitai
prišoko Antanukas prie iš
kilusių samanų ir, nesitikė
damas užtiksiąs ką blogą, 
suknabdė nagus, kad ir da
bar išsiimti mažus paukš; 
čiukus ai- kiaušinėlius. Bet 
apsiriko. Vietoj paukščiu
kų pajuto rankoje baisų 
skaudulį. Mat, ten butą liz
do laukinių bičių. Bet bitės 
dar nepasitenkino ingylę 
ranką — kelios išsiveržę iš 
savo samaninių namelių, 
pasivijo mažą paukščių liz
dų naikintoją ir suleido sa
vo geluonis jam į burną.

Nuo to laiko Antanukas 
daugiau jau nebedraskė liz
delių,’nes bijojo kito pana
šaus atsitikimo.

J. Karklas,

LAKŠTINGALA.

Mažas paukščiukas, 
Nors nedailus, 
Bet jo balsiukas 
O kaip gražus!

Rytmetyj nyku

Regis taip tyku, 
Bet ne, o ne!

Vyšnių sodelyj 
Dainius gyvuoj — 
Mažas paukštelis 
Linksmai dainuoj.

“S.”

Svarbios kliutįs. 1
— Labai prastai — kalba 

tėvas į sūnų studentą. —• 
Jau aštunti metai mokinie- 
si medicinos ir dar neap- 
leidai universiteto.

— Meldžiu nepamiršti, 
kad kas metai atsiranda 
vis naujos ligos.

2
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Gerų vaikų dr-stė.
Kansas City, Mo. Susior

ganizavo buris vaikų į dr- 
stę kovoti prieš vaikpalai
kius, kurie užmušinėja 
paukščius arba žiauriai ap
sieina su šunimis, katėmis 
ir kitais gyvuliais. Dr-stė 
užsivardino Good Boys’ 
Patrol. Jie susidarė sau 
drausmę ir taisykles, sulyg 
kurių elgsis. Kiekvienas, 
peržengęs taisyklę, tuoj iš
metamas iš dr-stės. Sulyg 
taisyklių “jokis vaikas, 
kurs keikia, meluoja, va
gia, ruko, šokinėja ant ve
žimų arba paikai elgiasi 
negali prigulėti prie šios 
organizacijos.” Tai nepap
rasta dr-stė, bet jos nariai 
pilni prakilnumo. Sugavę 
vaikpalaiki žiauriai pasiel
giant su paukščiais arba 
gyvuliais, jie stato ji prieš 
teismą. Prasikaltėlis visuo
met yra baudžiamas. Bau
džiamas taip, kad jį ištai
syti.

Baisus vėjas sostinėj.
Washington, D. C. Po 

kepinančių karščių liepos 
30 d. iš šiaurės atlėkė bai
sus vėjas, nešąs lietų ir le
dus. Tai ištiko apie trečią 
valandą po pietų. Dangus 
apsiniaukė, temperatūra į 
kelias miliutas nukrito 
nuo 100 iki 60 laipsnių, 
mieste pasidarė tamsu; vė
jas vienu kartu baisiai su
ūžė, sudundėjo smarkus 
griaustinis. Pasipylė lietus, 
o paskui ledai. Vėjas, lėk
damas 70 mylių valandoj, 
rovė medžius iš šaknų, lau
žė šakas, bloškė stogus nuo 
namų, vartė vežimus ir au
tomobilius gatvėse. Gra
žiai užlaikomos gatvės bu
vo užkimštos medžiais, ša
komis, negyvais paukščiais. 
Vėjas suardė trijų lubų 
plytų namus Saul kompa
nijos. Jame buvo 15 asme
nų. Tris liko užmušti ir še
ši nugabenti ligoninėn. 
Gražios pievos apie Baltuo
sius Namus buvo išpusty
tos.

Tris šimtmetiniai skirps
tai liko iš šaknų išrauti.

Prezidentas Wilson tuo 
tarpu buvo pildomamuose 
ofisuose ir kalbėjosi su 
dviem asmenimis. Smarkus 
vėjas tvojo į langus ir iš- 
piškino juosius. Visi trįs 
didžiame išgąstyj puolė į 
vidurinius kambarius.

Tuo tarpu senatas laikė 
savo posėdžius. Netikėtai 
ledai ėmė tvatyti į stiklinį 
stogą ir pakėlė tokį tauš
kėjimą, kad niekas negalė
jo susikalbėti. Posėdis ran
kos pamojimu buvo per
trauktas.

Vėjas padarė didį suju
dimą pinigyne. Vėjas per 
Išpiškytą langą išpūtė 1.- 
D00 viendolerinių. Viendo- 
lerinės išlakstė į visas pu
ses. Tuoj buvo pasiųsta 
rinkti. Visos buvo surastos 
apart $75.

Vienoj gatvėj užsitven
kė vanduo taip, kad joj 
arklys nuskendo. Kitas 
arklys su vežimu į upę Po
tomac buvo nublokštas. 
Šimtai namų paliko be lan
gų ir be stogų.

Toks smarkus vėjas dū
ko apie keturių mylių pla
tumoj. Priemiesčiuose ir 
ant farmų išpustymai buvo 
dar didesni.

Toks smarkus vėjas tą 
dieną apsireiškė ir kitose

Suvienyti! Valstijų dalyse. 
Baisus pliaupimas buvo 
West Plains, Mo., ledai a- 
pie Moorhead ir Rochester, 
Minn., didis lietus apie 
Bloomington ir Cairo, Ill. 
ir tornado apie Joplin, Mo.

Afrikos valdovas universi
tete.

Cambridge, Mass. Tyro 
kraujo Afrikos valdovas 
perėjo įstojimo kvotimus ir 
pastojo į Harvard univer
sitetą. Jo vardas yra P. 
Gbe Wolo. Jis turi 300.000 
pavaldinių vakarinėj Afri
kos daly j. Tie žmonės ne
turi raštiškos kalbos ir jis 
savo šeimynai tegali su
teikti žinias per kitus žmo
nes, kurie keliauja į tą Af
rikos dalį. Prigelbstant ne- 
kuriems asmenims jis ėmė
si už darbo sudaryti savo 
kalbai alfabetą ir surasti 
kalbos taisykles. Paskui 
imsis versti savo kalbon 
bibliją. Jis yra labai išsila
vinęs. Gerai pažįsta latiną, 
gražiai kalba francuziškai 
ir angliškai šneka be ak
cento. Apšvieta skleidžia 
nežinystės rukus ir tam
siausiose Afrikos dalyse. 
Tegu tas pavyzdis sujudi
na tebsnaudžiančius lietu
vius.

Nelaimės ant geležinkelio.
Iron Mountain, Mich. 

Ant geležinkelio bėgių bu
vo užblokštas medis. Užbė
gęs traukinis ant medžio 
nuspruko nuo bėgių. Prie 
to keturi žmonės buvo už
mušti. Vienas buvo baisiai 
sužeistas ir prašė, kad jį 
pribaigtų.

Boulder, Colo. Traukinis 
lėkė su ekskursiantais. Ne
tikėtai apvirto keturi va
gonai. 27 sužeista.

Homestead, Mont. Trįs 
plėšikai su kaukėmis su
stabdė traukinį. Mašinis
tams buvo paliepta atka- 
byti garvežį su ekspreso 
vagonu ir važiuoti toliau. 
Plėšikai telegrafų vielas 
buvo nupjovę. Kuomet gar- 
vežis nubėgo gan toli, tai 
plėšikai rengėsi sudrasky
ti šėpą su pinigais. Bet pa
sirodė, kad jie užmiršo di
namitą. Šoko nuo garve
žio ir pasislėpė. Garvežis 
sugrįžo prie paliktų vago
nų.

Galą gavo.
New York. Nekokis J. 

Gilson, 49 metų senas, tu
rėjo paprotį vaikščioti 
miege. Nesenai jis kamba
ryj bevaikščiodamas lipo 
per langą ir krito nuo ket
virtų lubų, ty. nuo apie 50 
pėdų augštumos. Jis susis
kaldę makaulę ir pasižeidė 
dar kitas kūno dalis. Mirė 
už dviejų valandų Leba
non ligoninėj. Nelaiminga
sis buvo našlys ’ ir gyveno 
su savo vaikais. Ryte vos 
gyvas rastas kieme. Many
ta, kad piktadarių tai buvo 
darbas. Bet kuomet sūnūs 
pasakė, kad jo tėvas buvo 
inpratęs vaikščioti miege, 
visi tyrinėjimai pamesti.

Šokėjus patiko nelaimė.
Kansas City, Mo. Apie 

50 porų šokėjų nuo vakaro 
iki gaidžių daužėsi ir šoko 
svetainėj. Galop asla su
siūbavo ir pasileido žemyn. 
Pragariškas išgąstis apėmė 
šokėjus. Lakstydami, kaip 
patrakę, daugelis baisiai 
susižeidė. Mirtinai susižei
dė du.

Išnaujo suėjo poron.
Kalamazoo, Mich. E. C _• -•* ~ ~ . 

Hibbard, turtingas vertel
ga iš Palmyra, N. Y. ir 
Mrs. Nellie L. Hibbard iš
buvę 25 metus persiskyrę, 
vėl suėjo poron. Po persi
skyrimo pati su dviem vai
kais išvažiavo į Kalama
zoo ir gavo darbą. Neužil
go ji ištekėjo. Šeši metai 
atgal mirė jos vyras. Už 
metų po mirties senasis 
vyras ėmė jai rašinėti laiš
kus ir galop susitaikė ir 
suėjo poron.

Ekspliozija išgąsdino žmo
nes.

St. Paul, Minu. Vienoj 
valgomųjų daiktų dirbtu
vėj ištiko ekspliozija. Tas 
nuotikis baisų sumišimą 
padarė netoliese stovinčioj 
ligoninėj. Visi ligoniai šo
ko iš lovų, puolė prie lan
gų, o stipresnieji nėrė per 
duris. Pašaukta galop dau
giau prižiūrėtojų ir pova- 
liai tvarka buvo įvesta.

75 asmenis išbėgo iš degan
čios dirbtuvės.

New York. Ant aštuntų 
lubų dvylikos lubų dirbtu
vės ištiko gaisras. Buvo lai
ku patėmytas ir nesiplėto- 
jo labai smarkiai. Dirbtu
vėj buvo apie 75 vyrų ir 
merginų. Visi išsigelbėjo. 
Atlėkę gaisrininkai tuoj 
suvaldė ugnį. Vis-gi gais
ras padaręs apie $15.000.

Greitai sumanė kas daryti.
Los Angeles, Cal. Miss 

L. Spahr, pamačius smar
kiai atlekiant automobilių, 
staiga blinktelėjo ant že
mės. Automobilius perlėkė 
per ją ir tik keliose vietose 
truputį sužeidė.

Mirė seniausias daktaras.
Pana, III. Nesenai mirė 

d-ras W. Linu. Jis dakta
ravo 72 metu. Jam buvo 
108 metai. Turėjo šešis vai
kus, seniausias kurių turi 
78 metus. Jis buvo seniau
sias d-ras Suvienytose Val
stijose.

Traukinis nukrito nuo til
to.

Muncie, Ind. Truputį po 
vidurnakčio trįs Pullman 
vagonai nukrito nuo tilto. 
Keliatas asmenų sunkiai 
sužeista. Traukinis ėjo iš 
St. Louis į New York.
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Susikūlė du traukiniu.
Duluth, Min. Susikūlė du 

traukiniu ant dokų. Šeši 
žmonės užmušta, keturioli
ka nuskendo. Dar daug bu
vo pavojingai sužeista. Du 
ir pusė šimto darbininkų 
gelbėjo nelaiminguosius. 
Jie buvo beužpuolą gele
žinkelio viršininkus. Jų nu
malšinimui buvo pašaukta 
policija.

Visa šeimyna žuvo-
Greenville, Ill. Morris su 

visa savo šeimyna — pati 
ir dvi dukters — važiavo 
automobiliu. Važiuojant 
per geležinkelį, trenkė į au
tomobilių traukinys. Moti
na ir viena duktė ant vie
tos buvo užmuštos. Tėvas 
ir antra duktė mirė vėliau.

Žydai yra gailingi.
Benton Harbor, Mich. 

Žydas Samuel Wolper at
sakęs duoti gerti prašan
čiam žmogui nežydui. Visi 
žydai jo pasielgimu pasi
bjaurėjo. Savo susirinkime 
sinagogoj nutarė neturėti 
su juo jokių draugijinių ir 
tikybinių sa^tikiu.

Katalikas

Aligatorius H neleidžia mau 
dytiof

Kingston, Mo. Nežiūrint
į didį karštu čia visos mau 
dyklės ištuštėjo.. To prie
žastis yra ■ aligątoriaus pa
sirodymas. Tą.^gyvūną bu
vo atsigabenęs. į vienas ver
telga prieš 12 metų. Jis bu
vo laikomas tam tikrame 
akvariume. Apie penkis 
metus atgal aligatoriui pa
sisekė ištrukti. Ir manoma 
buvo, kad jis išsinėšino į 
pietus. Bet nesenai buvo 
patėmytas upėj. Tariama
si, kaip čia jį gyvą suga
vus.

Nelaimė su motorcycle.
Cincinnati, O. Adin 

Johnson, sktiesdamas ant 
motorcycle, smogė į stul
pą, ant kurio buvo elektri- 
kos lempa, Stulpas virto ir 
motorcyklo . katiliukas su 
gazolinu susidūrė su elek- 
trikine viela. Sekė eksplio
zija. Degančiu gazolinu ap
lieta stovintieji aplinkui 
žmonės. Ant vietos krito 
du negyvu, šeši tuoj mirė 
ligoninėj ir vienuolika sun
kiai sužeista.

Prisipažino klasterius.
St. Louis, Mo. Nekokis 

Atkinson prisipažino, kad 
jis nuo liepos 11 d. š. m. 
padirbęs neteisingus čekius 
vertės $400. Dabar sėdi ka
lėjime.

Susikūlė du traukiniu.
Altona, Pa. Susikūlė du 

traukiniu. Vienas užmuš
tas, vienas pavojingai su
žeistas ir 146 lengviau su
žeisti. Vagonai buvę plie
niniai ir todėl nebuvo daug 
užmušta. h
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Seniai nesusitaikė.
Medicine Lodge, Kan. 

Vyras 80 metų senas buvo 
suareštuotas už pačios ap
leidimą. Metai atgal jis ve
dė moterį 50 metų seną. 
Tuoj po vestuvių už kelių 
mėnesių nustojo krūvoj gy
venti.

Lenktyniuotojai žuvo.
Watertown, N. Y. Du vy

ru ėjo lenktyn ant motor
cycle. Lėkė apie 50 mylių 
valandoj. Užbėgę ant 
šiurkštaus kelio virto že
mėn ir abu žuvo.

Vos nežuvo.
Atlantic City, N. J. Du 

orlaivininku krito žemyn 
į jurę iš 100 pėdų augštu
mos. Vienas susipainiojo 
orlaivy j, o kitas ir panėrė 
apie 25 pėdas giliai. Iškilęs 
ant tiek buvo tvirtoj dva
sioj, kad puolė gelbėti 
skęstantį susipainiojusį 
draugą. Tuo tarpu pribuvo 
gyvasties gelbėtojai ir abu 
buvo išgelbėtu.

Svaiginanti gėrimai ir ta
boka kalti.

Battle Creėk, Mich. Ir
ving Fisher tvirtina, kad 
vartojimas tabokos ir svai
ginančių gėrimų šioj šalyj 
bus uždrausta prieš pabai
gą kitos gentkartės. Fisher 
kaltina taboką, svaiginan
čius gėrimus 1 ir’ perdidelį 
mėsos vartojimą > ir sako, 
kad tie dalykai yra prie 
žastim besididinimo baisių 
chroniškų ligų Amerikoj.

KARALIUS ATVERČIA 
ANARCHISTĄ.

Kuomet nesenai pasikė
sinta Madride ant Hispani- 
jos karaliaus gyvasties, 
Francijos nekurie dienraš
čiai aprašo gražų atsitiki

mą iš jauno karaliaus gyve
nimo, kuris jam grasančio 
pavojaus valandomis visuo
met pajėgia užlaikyti šaltą 
kraują, kuo nustebina ne 
tik savo šalininkus, bet iš- 
ginkluoja net didžiausius 
monarchinio surėdymo prie
šininkus.

Vieną sykį karalius vie
šėjo Barcelonoj, garsiame 
hispanų anarchistų lizde. 
Viename fabrikų vienas 
karštas darbininkas anar
chistas pasigyrė kitiems, 
kas jis tomis dienomis at
tiksiąs tai, kad visas pa
saulis apie jį kalbėsiąs. Tai 
sužinojo fabriko savininkas 
ir gavęs pas karalių audien
ciją, pastarąjį persergėjo. 
Karalius Alfonsas tuojau 
nukeliavo minėtan fabrikai! 
ir liepė save nuvesti pas tą 
darbininką. Anarchistas, ži
noma, karalių tuoj pažino. 
Nustebęs tuo nelaukiamu 
susitikimu tai blanko, tai 
raudo visas virpėdamas.

Karalius pavaišino jį ci- 
garetu. Darbininkas, kuris 
visako kito lukeriavo, paė
mė „eigaretą. Karalius ė- 
mė pas jį klausinėti apie jo 
šeimininins santikius. Klau
sinėjo, ar jo tėvai dar gy
vi, ar turi pačią ir vaikus ir 
tt. Gi darbininkas atsakė, 
kad tėvai mirę, jis gi pats 
nesenai vedęs. Karalius 
šypsodamasis išsiėmė iš 
švarko kilpos gėlelę ir pa
davė darbininkui tardamas: 
“Tą gėlelę atiduok savo pa
čiai. Bet meldžiu pasakyk 
tamsta jai, kad jai tą gėle
lę siunčia karalius”.

■F

Visai Dykai!
Laikrodis-Budilninkas Dovanoms!

Puikiausiu $1.25 vertės budilninku “KATALIKO” išleistuvė apteiks vi
sus tuos, kurie užsisakys “KATALIKĄ” ant pusantrų metų (t. y. 18 mėn.) 
prisiųsdami tiesiog ant musų rankų $3.00. Už tą menkąsumą lankys jus ge
riausias ir didžiausias laikraštis per pusantrų metų ir gausit dykai budil- 
ninką, kurs buvo tam tyčia užsakytas geriausioj firmoj, šis laikrodis yra 
gvarantuotas. Eis gerai-nei skubėdamas 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.

“ Katalikas” ■

tobuliausias ir 
didžiausias

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

Siųskit pinigus 
šiuo adres1”

kad

yra

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

supažindinti ir 
parodyti kuopla- 
čiausiai tarp 
žmonių žinomu,

o
cF

KATALIKO” 
DOVANA

3249'53 So. Morgan St 
Chicago, III.

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

Paskui suspaudęs darbi
ninkui ranką išėjo.

Tą pačią dieną darbinin
kas išstojo iš anarchistų 
kliubo ir prisiekė, kad dau
giau jo koja nepastovės jo
kioj panašioj institucijoj.

IŠ PORTUGALIJOS.
Nežiūrint Portugalijos 

respublikos valdžios ofici
alių tvirtinimų, kad tenai 
viešpataujanti visiškoji ra
mybė, esama tikrų faktų, 
jogei respublikos toji “ra
mybė” atsiradusi nūn dide- 
liausiame pavojuje, kadan
gi prieš ją seka suokalbiai 
paskui suokalbius. Pasako
jama, kad Oporto apylin
kėse kas valanda laukiama 
reguliarės monarchist!! re

DU-KART NEDELINIS L AI MASTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarnlnkas ir petnučla.
-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ f 2spusei matij ipl.25
PTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-U {joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

£oa

voliucijos prieš dabartinę 
valdžią ir šalies surėdymą. 
Antai pačioj sostinėj Liz- 
bonoj revoliucionistai mė
ginę paliuosuoti iš kalėjimų 
politikinius prasikaltėlius, 
bet po kruvinam susirėmi
mui miesto gatvėse nieko 
nelaimėję. Lojalė kariuo
menė sukilusius monarchis- 
tus apveikus.

Buvęs karalius Manuelis 
rudenį vedąs. Žinoma, jam 
reikia prisiruošti, kaipo pa
prastam veltėdžiui vietą, 
suteikti pragyvenimas. 'Pa
tai monarchistai visomis 
jėgomis ir stengiasi atgauti 
jam sostą, kad paskui jis 
galėtų kuožiauriausiai at
keršyti savo priešininkams.

3



4 KATALIKAS

Jį MOTERIŲ SKYRIUS.!

MOKINKIME VAIKUS kiekviena motina privalo
MYLĖTI TĖVYNĘ. jam nupirkti kningeles

Moteries kaipo motinos 
ašaukimas yra kilčiausias, 
irgi gali būti kiltesnė už- 
uotis, kaip pasėlis vaiko 
irdelėje grūdelių, iš kurių 
uri pražydėti Dievo, tė- 
ynės ir artimo meilė!
Žemdirbis, kuris trokšta, 

dant jo apdirbamoji dirva 
tneštų gausius vaisius, ne- 
igaišuoja su pasėliu, bet 
gangreit tik pavasaris pri- 
iartina, beria purion že- 
nėn auksinius grudus. 
Daippat lygiai ir motina, 
lorėdama, idant jos pasėlis 
itneštų gausius vaisius, 
rrivalo sėti sėklas savo 
saikelio dušytėn, kuomet 
;ik toji dušytė pradės at- 
msti. Švenčiausia lietuvės- 
notinos priedermė yra: 
nokinti vaikų mylėti tėvy- 
lę. Rasi ne viena atsakys: 
‘Kaipgi tai mokinti, jei 
jis dar nieko nesupranta?”

Teisybė — maža galvutė 
?asi nesupras tos didybės. 
Pečiau kalbame vaikui apie 
Lygiai neapimamų didybę: 
apie Dievų ir juos mokina
me Jj mylėti.

Kokiuo gi tai budu moki
name mylėti Sutvertoje? 
Ar apsiribuojame tik tvir
tinimu: “Yra Dievas ir rei
kia Jis mylėti?” — Ne. 
Tad kg gi darome? Šitai vai
kui parodome skaisčių, kve- 
penčių gėlę, arba žydrainį 
dangti su ugniniu saulės 
kamuoliu, arba mirgančias 
skaisčias žvaigždeles. At
kreipiame mažutėlių domų 
į gamtos . stebuklus, Dievo, 
darbus ir sakome: “Tėmyk,< 
mielasis, tai viša Dievulis 
sutvėrė. Teisybė, koks ge
ras ? ^Privalome Jį ‘ mylėti. ’ ’

Iš tobulų Dievo rankų 
darbų pamokome vaiką a- 
pie Dįevo didumą ir šventu
mą, ir tuo keliu mažulyčio 
širdytėje gaiviname meilę, 
link Sutvertojo.

Tokiuo pat budu moki
name vaikus mylėti tėvynę. 
Ant gimtinės velėnos tasai 
mokinimas lengvai atsieina, 
kadangi kuone ant kiekvie
no žingsnio turime puikius 
atminimus, kuone kiekvie
nas žeiiieš. sprindis kalba 
mums apie musų tėvynės 
didybę ir šventumą. Čionai, 
išeivijoj, sunku mums tai 
atsiekti, tečiau galima su
rasti viliojimas. Negalime, 
liesa, nuvesti vaikelio kur 
į Lietuvos valdovų pilių 
griuvėsius arba ant Gedi- 
minkalnio. Negalime su
lenkti jų kelių kadir prieš 
Vytauto Didžiojo kapą. 
Tečiau turime įvairių iš 
Lietuvos praeities vaizdų, 
paveikslų, turime paveiks
lus kankinių, kurių lavo
nais šiaurės sūnus nuklojo 
Siberijos tyrinus.
^Tegu į tuos paveikslus 
tėmijasi vaikelių akelės, o 
tu, motin, vislab jiems aiš
kink, kalbėk apie tėvynės 
Lietuvos meilę. Mažoj šir
delėj gims žingeidumas, 
paskui nuosteba ir šlovė 
musų didvyriams, o tuo pa
nų keliu ir persitikrinimas, 
<ad toji Lietuva, del kurios 
;iek daug vargta ir kentėta, 
iž kurią tiek daug kraujo 
šlieta, turi būti kuo nors 
lidžiu ir šventu daiktu, 
rertu pamylėjimo ir ligi gy
vasties prisirišimo.

Iš pradžių su paveikslų 
r pasakojimų pagelba, o 
tuomet vaikelis pasiungės,

patriotinio turinio, kur dau
giausiai aprašoma Lietuvos 
praeities laikai.

Tatai, lietuvės motinos, 
mokinkime savo vaikelius 
mylėti Dievų ir tėvynę!

Agnė Jurkiutė.

MOTERIŲ IR VAIKŲ 
DARBO APSAUGA.

Esant prastam darbinin
ko uždarbiui, pastarojo šei
myną jokiuo budu negali 
prasimaitinti, tatai labai 
tankiai pati ir bėmečiai 
vaikai ieško uždarbių dirb
tuvėse, idant tuo keliu pa
didinus šeimynai įplaukas.

Antrojo 19-to šimtmečio 
pusėje nekuriu valstybių 
valdžios, apkainuodamos 
apverktinas to moterių ir 
vaikų darbo pasekmes, 
pravedė parlamentuose į- 
statymus, kas lytisi ap
saugos moterių ir vai
kų, priverstų uždarbiau
ti fabrikuose. Panašus į- 
statymai ima pradžią 1877 
metais ir dar šiandie jie 
gyvuoja kuone visose civi
lizuotose valstybėse. Tie į- 
statymai: 1) pažymi am
žių, žemiau kurio draudžia
ma priimti darban abiejos 
lyties vaikus; 2) pažymi 
amžiaus rubežių, link kurio 
atsineša apsaugojimo prie
rašai; 3) pažymi maksimalį 
darbo laiką; 4) apibrėžia 
darbe pertaukų ilgumą; 
5) paskutinių dienų įstaty
mai kai kuriose valstybėse 
uždraudžia moterims ' ir' 
vaikams visokį darbų • fab
rikuose naktimis.

daugumoj įstatymų pa
žymėta amžiaus rubežius, 
žemiau kurio draudžiama 
darbas duoti pramonėje, 
nuo 12 metų, o amžiaus ru
bežių, lig kurio siekia ap
saugos įstatymai, paliečian
ti moteris ir vaikus, nuo 
16—18 metų del bernaičių, 
o nuo 16—21 metų del mer
gaičių. Maksimalį darbo lai
ką vaikams apibrėžia įsta
tymai nuo 6 ligi 14 vai. 
dienoje, moterims nuo 8 ligi 
12 vai. dienoje. Darbe per
traukos, ąbelnai imant, , iš
neša vaikams nuo 1 ligi 2 
vai., moterims nuo 1? ligi 
2po vai. Žinoma, ‘tasai lai
kas yra minima lis. ' _ : ’

Apsaugos įstatymai įves
ta 23 europinėse valstybėse 
ir 3 užsienių valstybėse.

Pirmiausiai tokius įsta
tymus įvedė Šveicarija, nes 
1877 motais. Paskui seka 
paeiliui: Rusija (1882 m.), 
Vengrija (1884), Austrija 
(1885), Belgija, Suomija, 
Holan di j a (1889), Vokieti
ja ir Portugalija (1891), 
Hispanija (1900), Didžioji 
Britanija ir Danija (1901), 
Italija (1902), Bulgarija 
(1905), Rumunija (1906), 
Argentina (1907), Norvegi
ja (1909), Serbija (1910), 
Japonija (1911), Švecija 
(1912). Pirm to įvairiais 
laikais išleidinėta visokie 
apsaugos įstatymai Franci - 
joj ir Suvienytose Šiauri
nės Amerikos Valstijose.

Tų visų įstatymų vado
vaujančia mintimi — no
ras padėti užtvanką išnau
dojimams,’ kuriais labai 
plačiai naudojosi fabrikan
tai, dirbant jų įstaigose mo
terims ir vaikams. Kadan
gi fabrikantai moteryse ir 
vaikuose mato labai pigių 
jėgų, mielai tokiems sutei-

kia darbus ir tuo keliu pa
daro sau nepaprastai daug 
pelno. Į tokius išnaudoji
mus nei viena žmonių drau
gija negali ramiai žiūrėti, 
nes tokie dalykai veda 
draugijų išsigimiman. To
dėl ir norima tam viskam 
padaryti galas. Tam tikslui 
taigi ir įstatymai išleista.

Deja, ne visose valstybė
se tie įstatymai pilnai pil
domi, o kai kur visai už
mesti. Apie tai geriausiai 
galėtų paliudyti patįs jau
ni darbininkai ir skurstan
čios moterįs. Suaugusių 
darbininkų priedermė — 
valdžias priversti prižiurę-, 
ti, idant įstatymai nebūtų 
peržengiami.

MOTERIS AMŽIUJE 30 
LIG 40 METŲ.

Londono “Daily Mail” 
parengęs ankietą (paklau
simų), kada moteris yra 
patogiausia. Į tų klausimų 
vienas gydytojas atsakęs: 
“Amžiuje nuo 30 ligi 40 
metų moteris fiziškai yra 
tobuliausiai išsivysčiusi, o 
tada, jei ji nevartoja savo 
veido pagražinimui jokių 
tepalų, ji pasiekia augš- 
čiausią savo patogumo laip
snį”.

Angliškas tepliorius By- 
ans Shaw atsako sekančiai: 
“Esu nuomonės, kad mote
ris metais 30 ligi 35 yra 
patogiausia, negu kituo- 
met. Visai netvirtinu, idant 
jos pavidalas (figūra) bū
tinai butų toks dailus kaip 
pavidalas moteries 22 arba 
25 metų, bet jos veido iš
raiška, kuri išparodo dau
giau pobūdžio, patraukia 
žymiai daugiau, , negu jau
nesniais metais. Patogiau
sioji moteris, kokią kuomet- 
nors buvau matęs, turėjo 
36 metus amžiaus. Net ke
liais metais vėliau, kuomet 
turėjo daugiau 40 metų, 
dar vis buvo pasigėrėtiną”.’

Modistės ir moterių rūbų 
siuvėjai paklausti, taippat 
tvirtina, kad tos klientės, 
kurios turinčios 30—40 me
tų, esančios patogiausios.

MOTERIŲ JUDĖJIMAS
JAPONIJOJE.

Jauna Japonija, taip to
li opi į Visus civilizacijoj' 
virpėjimus, negalėjo būti 
abejinga į emancipacijinį 
moterių judėjimą Europo
je. Vadovaujant p-niai To- 
šiko-Tamura susitvėrė ' ja
ponių sufragisčių partija 
su programų, daug kukles
niu už Europos sufragisčių 
visokius progi'amus. Japbųi- 
jos sufragištėms rupi .lle 
lygiateisė politikoje, bgt’Iy-. 
giateisė etiška, viųuoinęniš- 
ka ir draugijinė. ’

Po puikiu išlaukinės ci
vilizacijos užklodalu Japo
nijoje labai daug iš senovės 
užsiliko archainių atgyve
nusių papročių, aiškiau sa
kant, barbarinių papročių. 
Daugiausiai tų senų papro
čių užsiliko japonų šeimy
noje. Moteris šeimynoje -už
ima visai antraeitę- vietų. 
Kaipo pati privalo netik 
būti aklai ištikima savo 
Vyrui, bet jai negalima-net 
išreikšti savo pavydumo, 
kadangi pačios pavydumas 
yra priežastimi, suteikian
čia vyrui teisę reikalauti 
persiskyrimo dėl pačios 
kaltės, o persiskyrimas — 
saly g japonų supratimo — 
paniekina pačią ir visą šei
mynų. Negalima taippat 
japonietei prieš inties vy

rui, nes ir pašrpriešinimas 
suteikia vyriii legalę tei
sę reikalauti' persiskyrimo. 
Susiėjimuose5'negalima jai 
atsisėsti be gvyM leidimo, 
negalima jai atsiliepti, jei 
ji kitų nėra užkalbinama. 
Žodžiu sakant, • šių laikų 
japonė randasi, aršesniame 
padėjime, negu jos europi
nės seseris buvo pirm kokio 
tūkstančio mejtų. Ir neste
bėtina, kad Europos, >ypa- 
tingai anoje vedusių porų 
santikių arčiau pažinimas, 
paskatino japones tverties 
į draugijas ir kovoti prieš 
tuos užsilikusius senovės 
prietarus, baisiai skriau
džiančius moteris. Nūdien 
Japonijų aplanko europe- 
naį su savo pačiomis, tatai 
japonės mato Aiškiai skir
tumų tarp europietės ir 
savęs. Europietė, paprastai, 
vyrų gerbiama, šlovinama, 
kad tuo tarpu japonė pri
versta vilkti visokius, nusi
žeminimus.

O tečiau tąsai japonų 
moterių teisingas judėji
mas labai nepatinka japo
nams inteligentams. Jie 
mano, kad jei bus leista 
laisvai japonėms organi- 
zuoties reikale lygiateisės, 
tai jos pradėsiančios sekti 
Anglijos sufragisčių pėdo
mis. Japonai to labai bijo
si. Japonijos laikraščiai 
tiesiog rūstauja ant japo
nių judėjimo ir. sako, kad 
naujos mados moteris išsta
to save visuotiną! pajuokai. 
Sako, jei leisimę moterims 
ignoruoti senuosius tautos 
papročius, senuolių paliki
mus, tada moterįs pareika
laus dar ko-., daugiau. Štai 
tose šalyse, .kur. moterįs 
gavusios visokią^ .lygūitei- 
ses, vis nenustoja kariavu
sios, jos nėra prisotinamos. 
Ypač japonių judėjimas e- 
sųs labai . kenksmingas pa- 
čiąi Japonijai, neš grasia 
šeimynoms išardimais.

Kaip matosi, japonės tu
rės daug ko nukentėti, kol 
atsieks savo tikslų, kuklių 
sau lygiateisę.
. Pasirodo, kad Japonija 
ne visakuom blizga. Išlau
kinė puse nuduotai civili
zuota, gi vidurinė — pri- 
sakstyta barbarybių lieka
nomis.

S. 

PA JUODAVĘ NAGAI. Geriausios su naujausiais patobulinimais 
| Fountain | pluksnoš!

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

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

Sveikumas padarė dide
lį šuolį savo pažangume. 
Apie tai negalima abejoti. 
Nūdien apie sveikumų turi
me geresnį supratimų. Tik 
nepamirškime jos įsakymų. 
Hygienos nurodymai pas 
mus visur pildomi. Tai 
mums liudija daug švares
nės virtuvės ir miegojimui 
kambariai. Viskas švariau, 
pradedant valgiu, baigiant- 
gi oru.

• " O tečiau! -Randasi viena 
sritis, kurioje - pažangumo 
pas mus nesimato. Tai pur
vai už rankų nagų! Tai sė
dyba aršiausių musų svei
katos ir gyvasties priešų!

Musų virbai ir virėjos 
nešioja baltus, svarius žiur
stus ii’ marškinius, ant gal
vų užsimauna -baltus čep- 
čius, bet diijstęlkite į jų 
poną gins!

Po nagais sau vietas ap
sirinkę įvairi .nuodai, mili
jonai visokių kenksmingų 
mikrobų. • * '

Kuomet tyrinėtojai ima 
skaityti kenksmingų bak
terijų, gyvenančių ramia! 
panagėse, rųšis, nesmagi! 
darosi. Atkakliausias lev 
gvamintis turi iš baimes 
susipurtyti. Be skaitliam,

ten vystosi: stafolokoki, 
strepsokoki, gelsvos bakte
rijos, baltos sarcinos, ok- 
seuresų kiaušinėliai ir t. t. 
Ir vis tai galingosios rųšis, 
retkarčiais galingesnės už 
cholerų ir tifusų.

Išdidžiai rašoma apysa
kose apie dailias, išlepintas 
karalaičių ir kitų panelių 
rankutes. Tas gerai. Bet 
svarbesnę reikšmę musų 
sveikatai ir laimei turi šei
mininkių-virė jų rankos.

Kiek tai kartų matome 
motinos, praradus vaikelį, 
sopulingą nusiminimų. Kei
kia ; gydytojus, burnoj a 
Dievą, tvirtina, kad sviete 
nesama teisybės, nusimini
me klausia dangaus, kuomi 
prasikaltęs jos vaikelis, jei 
jis nubausta mirtimi, kam 
tas buvo reikalinga, kad 
jis turėjo mirti ir tt.

O tuo tarpu pati motina 
tam kalta — ji nevalė vai
kui nagų. Pati auklėjo li
gų, nes paliko ramybėje 
priešų, kurį buvo lengva 
prašalinti ir išgelbėti vaiko 
gyvastį.

Tatai — valykime nagus. 
Pasistengkime, idant visi 
turėtų švarius rankų pira
tų panagius.

IŠSIGIMIMO ŠMĖKLOS 
NĖRA.

Pas kultūringąsias tau
tas giminių skaičius mažė
ja. Francijoj tas pastebėta 
jau senai. Dabarties tas ap
sireiškia ir Vokietijoj. Ne- 
kurie patriotai tuomi bai
sėjas! ir nugąstauja. Vokie
čių rašytoja Henrietta Vu- 
erth ramina nerimaujan
čiuosius. Nurodo kitą to 
apsireiškimo pusę. Jei, sa
ko, giminių skaičius mažė
ja del medžiaginio negalė
jimo augyti. ir auklėti vai
kus, tai tas apsireiškimas 
yra pageidaujamas ir gera- 
dėjingas. Garny darni kūdi
kį, gimdytojai turi pirmiau
siai atsižvelgti, ar jie pajėgs 
jį gražiai užaugyti ir išauk
lėti.

Ši rašytoja, aptardama 
giminių mažėjimą Vokieti
joj, pripažįsta, kad mažė
jimas buvo didis, bet taip

Kaina

A “A. WAT ER MAN ' & C MODERN’

Kaina

Kaina

Siunčiant pinigus adresuokite!

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

gi nurodo, kad mirimas 
taipgi žymiai sumažėjo. Su- 
lyg j°s ištirimų nuo 1872 
m. iki 1875 ųi. gimimų bu
vo 41,82 ant 1,000 ir nuc 
1902 m iki 1906 m. tebuve 
32,20 ant 1,000, o 1911 m. 
tebuvo jau 29,48 ant 1.000.

Šalep to duoda mirimų 
sumažėjimų. 1872 ir 1873 m. 
mirimų buvo 29,24 ant 1.- 
000. O laikotarpyj nuo 1902 
iki 1911 m. tebuvo 19,32 
ant 1.000. Todėl aplamai 
imant gyventojų skaičius 
Vokietijoj auga nuo 12,58 
iki 15,65 ant 1.000.

Turint tokias skaitlines 
prieš akis, sako, išsigimi
mo šmėkla visai išnyksta. 
Toliau ji pasakoja, kad tie, 
kurie gamina daugiau kū
dikių kaip kad jie pajėgia 
gerai išaugyti ir tinkamai 
išauklėti, kriminaliai prasi
žengia ir prieš pačius vai
kus ir prieš draugijų.

Mes moterįs, sako, turi
me žiūrėti, kad nepagami
nus daugiau kūdikių, negu 
mes galime išmaityti ir iš
auklėti. Ištikto mes turi
me, sako, tvirtai to laiky- 
ties del labo mus vaikų ir 
del labo visos tautos.

Toliau ji sako, kad mote
rįs turinčios kovoti, kad 
poruojantis! butų daktaro 
apžiūrimi. Per tai sumažė- 
sių ligūstieji gaivalai ir iš
gamos. Jei svarba tos nuo-^ 
monės butų suprasta, tai 
mažiau kūdikių gimtų ir 
mažiau jų mirtų. O išliku
sieji turėtų gražių viltį iš
augti į sveikas ir tvirtas 
žmogiškas esybes.

Taip tai žiuri į šeimyniš
kus dalykus radikalės mo
terįs.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 

ant 20 mėty,
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip ia- 
tnarg'uti, gerai

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninky, kurie turi daboti laiką, i 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiysi- 
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 14k.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

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

Nf-AV LINCOLN
IUILY LUAP ANIČIT'

AJIHMATICSEI^-ILliMC

Sergančioms moterims.
Sesute. —

AS esmių moteris, žinau kiek moterio 
turi iikenteti. Jaigu kenti nuo baltinį 

antdrapanių, nupuoli- 
/ mo arba attrukimoZ \ motės, esi nevaisinga.

/ \ turi skausmingus ir
/ \neregularišku8 perio*
! Į dus, reumatizmą ar
Į /kitokias ligas paban-
\ mano Naminį gy-
\ dymąsi, kuriuo issi-

ysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaui 
rašyk aprašydama sa

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

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

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras situ- 

jVęB kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztukn ir kitokiu 

—z** visokiu dalyku, kuriu tu la- 
Ibai nori, o nežinai kur ju gauti 
/Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
J na ir aiszku adresu, o as> tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas st tuk as 

tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

» (MAGIKAS) • 
3250 Union he., CHICAGO, ILL.

j*,

Russian - American Line
Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais partiniais garlaiviais. Naur> 

, su dubeltavu šriubu.
RUSSIA — 16,000 tony.
KURSK — 13,000 tony.
CZAR — 13,000 tony.

Į ROTTERDAM 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos | 
LIEPOJ?.

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

Plaukia kas antra subata.
Del tolesniy žiniy kreipkis.

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

New York.
8c CO, 

Chicago, EL

27 Broadway,
A. E. JOHNSON 

155 West Kinzle St, 
Russian American Line Prieplauka,
31st Street, Brooklyn, N. Y.

Ar matei kada-nors laikraštj 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! n. St 
Užsieniuose metams S3, pusei metų $;.6O 

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalolnimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35fh Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

. $1.50
.... . Į ... ■

, SELF FILLING

$2.25

$2-15

4
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KATALIKAS

; Iš Lietuviškų Dirvų.
. Valparaiso, Ind.

Kadangi paskutinis mok
slo bertainis baigiasi, todėl 
valparaisiečiai nutarė su
rengti draugišką pikninką, 
kuris atsibuvo 27 d. liepos. 
Šio pikninko buvo tikslas 
sutvirtinti draugiškumo ry
šius. Šiuo bertainiu pasibai
gia ir mokslo metai. Mok
slo metams pasibaigus, be 
abejo, Įvyksta didelės tarp 
mokinių permainos: vieni 
baigę mokslus visai mokyk
lą apleidžia; antri-gi persi
kelia į kitas Įstaigas, o tre
ti taip iš kokios tai priežas
ties turi mokyklos suolus 
apleisti. Šis pikninkas ir 
buvo surengtas, idant visi 
da kartą draugiškai pasi
linksminę išsiskirstytu. Į 
pikninką buvo laiškeliais 
pakviesti ir ex-valparaisie
čiai. Ex-valparaisiečių ir 
šiaip svečių pikninke daly
vavo net 20. Dauguma iš jų 
buvo chicagiečiai. Tarp sve
čioj radosi ex-valparaisietis 
dabar antrasis “Kataliko” 
redaktorius p. Pr. Gudas 
ir p. P. Lapelis, “Mokslei
vio” redaktorius.

Visi moksleiviai ir sve
čiai visą popieti linksmai 
žaidė ir smagiai laiką pra
leido.

Pikninke buvo užkandis 
ir trumpas programėlis, ku
rį vedė p. Z. Jankauskas.

Dalyvavusieji pikninke 
svečiai berods visi buvo už
ganėdinti. Kiti sakė, kad 
toki pikninkai reikia kas 
metai surengti, nes jie su
veda valparaisiečius į arti
mesnę pažinti su pašaliniais 
asmenimis bei inteligentais.

Pelno iš pikninko valpa
raisiečiai turėjo $1.07.

P-nas Pr. Gudas atvežė 
dovanoms nuo “Kataliko” 
išleistuvės valparaisiečių 
moksleivių kningynui se
kančias kningeles: “Žie
mos Vakaras”, “Graži do
vanėlė Lietuvos artojatns”, 
“Užkerėtas Jackus”,“Auk
sinio obuolio hist ori ja” ir 
“Laimė”, M. Vaitkaus po
emą. Už tai “Kataliko” -iš- 
leistuvei mes, valparaisie
čiai, tariame širdingą ačiū!

Prie progos bus neproša- 
lį paminėti ir tai, kad šioji 
mokykla užsidarys 14 d. 
rugpjūčio, todėl tuoj visi 
išsiskirstysime, it Grigo bi
tės. Naujas mokslo metas 
prasidės rugsėjo 16 d., 1913. 
Berods, nėra ko plačiau ra
šyti apie Valparaiso mo
kyklą, nes, manding, ji ir 
taip yra lietuviams plačiai 
žinoma. Gal reikia kiek 
priminti, kad šion mokyk
lon gali Įstoti kiekvienas 
doras žmogus abiejų lyčių. 
Čia galima ingyti ir pradi
ni mokslą. Jei asmuo dau
giau yra išsilavinęs, be abe
jo, gali pradėti nuo augš- 
tesnių lekcijų. Mokslas yra 
kiekvienam prieinamas, 
pragyvenimas taipgi pigus, 
miestelis labui švarus ii' 
sveikatingas. Bet lietu
viams yra už viską ' svar
biausia, tai lietuvių kalbos 
lekcijos, kurios čia yra iš- 
guldomos.

Jaigu da kam kas nebūt 
aišku, platesnes žinias vi
suomet gausite kreipda
miesi moksleivių kningy- 
iian sekančiu adresu:

Lithuanian Library,
751 Cyrus st., 

Valparaiso, Ind.
Norėdami gauti' atsaky

mą laišku, Įdėkit dvicentinį 
ženklelį. Žinolnas.

Sag Harbor, N. Y.
Retai tepasitaiko kores

pondenciją matyti laikraš
čiuose iš šio' miesto. Tiesa, 
čia ir nėra labai svarbi lie
tuvių kolionija. Yra apie 
20 šeimynų ir apie 15 pa
vienių asmenų. Čia gyventi 
re galo gražu. Visas mies
tas priaugęs didžių medžių. 
Yra dideli, puošnus daržai. 
Netoli jure. Karščių visai 
neatbojamo. Gyvename 
kaip rojuj. Bažnyčios savo 
neturime. Einame į anglų. 
Velykines išklausyti atva
žiuoja iš kitur. Praeitą me
tą buvo iš Mespeth, N. Y. 
Aprūpino ir lenkus, kurie 
norėjo. Lenkai gavo nuo 
lietuvio kun. pagirimą, o 
lietuviai papeikimą. Yra 
čia K. Gedimino dr-stė su 
20 narių. Vienas asmuo 
bandė sutverti S. L. A. kuo
pą, bet nepasisekė. Dar 
žmonės nesupranta Susi
vienijime apsidraudimo rei
kalo. Tik tada mūsiškiai 
prigulė j imo reikal ingumą 
pamato, kuomet nelaimė 
juos patinka. Brolyčiai, ne
būkim taip apsileidę, apsi- 
drauskime. Gal dėlto nesi
seka dr-stės, kad susirinki
muose čia užginta svaigi
nančių gėrimų turėti. Kiti 
ir sako, kokių kvarabų ei
siu susirinkimai!, kad ten 
nei išsigerti nevalia. Taigi 
ir gyvena mūsiškiai dabar
timi, nepažvelgdami i ryto
je

Yra čia viena dirbtuve, 
kur dirbama laikrodžiai ir 
kitokie aukso ir sidabro 
daiktai. Dirba joj apie 1.- 
000 darbininkų abiejų ly
čių. Atlyginimas neblogas. 
Lietuvių biznierių yra vie
nas smuklininkas ir kitas 
laiko valgomų daiktų krau
tuvę. Lietuviai nelabai te
sirūpina palaikyti lietuvio 
krautuvę. Lenda prie žydų.

A. V. Gargždiškis.

Montello, Mass.
(Socialistų mokslo vaisiai).

Gerai žinau ir pripažįstu, 
kad doriškų žmonių prasi
žengimų neišpuola garsinti 
be tikro reikalo. Čia tokių 
prasižengimų paminėsiu 
del to, kad socialistų ko
respondentai niekina ir že
mina mus miesto katalikiš
kas dr-stes ir jų veikėjus, 
o apie savo darbelius tyli. 
O štai kas pas juos deda
si. Čia yra dr-stė “Birute”. 
Ji yra veik socialistiška. 
Viena tos dę-stės viršinin
kių buvo užtikta su vienu 
socialistu 17 kuopos darant 
tą, ko žmonėms neišpuola. 
Tą užtiko moteries vyras 
su savo broliu. Kaltinin
kas skaudžiai apdaužytas. 
Nabagas, regis, nei namo 
neįvaliojo pareiti. D-ras 
jam apsiuvinėjo galvą, ku
ri, sulyg angliško laikraš
čio, turėjusi 7 žaizdas. Ant 
rytojaus mušeikos liko su
areštuoti.

Kita moteris, regis, “Bi
rutės” narė, nusinuodijo 
karboline rūgštim. Paliko 
dvi mergaites ir vieną vai
ką.

Trečias atsitikimas toks. 
Vyras apie 30 metų am
žiaus nupuolė nuo trečiųjų 
lubų. D-ras apžiūrėjęs ne
laimingąjį atrado žaizdų, 
kurios negalėjo but pada
rytos krintant. Dar bus 
tardymai. Nelaimingasis 
vos gyvas. Tuose namuo
se, kur ta nelaimė ištiko,

devynios statiuukės rudžio.
Tų asmenų vardų tyčia 

neminiu, nes juos išvardi
jant gali blogiau atsiliepti 
ant jų doriško stovio ir 
ant tų asmenų, kurie yra 
surišti su tais nelemtais 
atsitikimais.

S.

Hudson, N. Y.
Šis miestelis stovi ant 

Hudson upės kranto. Apgy
ventas žmonių įvairių tau
tų. Lietuvių yra apie 54 
šeimynos ir apie tiek pat 
pavienių asmenų. Ypač va
saros metu mus miestelis 
labai gerai atrodo. Namai 
žemi. Nėra susikimšimo. 
Čia žmogus gauni tyro oro 
daugiau, negu didmiesčiuo
se. Skaitome laikraščiuose, 
kad kituose miestuose iš
tinka įvairių nelaimių — 
tai saulutė perkarsta, tai 
lietaus perdaug, tai jo per- 
maža ir t. t. Pas mus to 
visko nėra. Nelaimės—ne
girdėtas daiktas. Apskritai 
imant, lietuviai gerai ir su
tikime gyvena. Biznio ne
labai griebiasi. Yra trįs 
smuklininkai ir viena val
gomų daiktų krautuvė. Pa
starajai neblogai einasi. 
Smuklininkai pas mus yra 
pikto palaikytojai. Nuo se
no jie inpratę kelti sūbat- 
vakariais šokius. Stengiasi 
privilioti jaunimą. Čia jis 
dūksta iki vėlumos. Smuk
lėse netik pinigai palieka
ma, bet ir dora. Ypač mer
gaitės papuola į pikto ža
bangas. Kas rupi smukli
ninkui. Jam by tik doleris 
kišenini!. Smuklei! užeina 
mergaitės ir vaikinai. Na, 
o mergina, kuri lanko to
kias vietas, yra pusiaukelyj 
prie nedorybės. Tad ir at
sitinka, kad kurią, ir aplan
ko negeistinas gandras. 
Tai vis'kenčia per savo ak
lybę. Paikutės nesupranta, 
kad saldliežiuviams, spor
tams nerupi tikras gyveni
mas arba apsivedimas. To
dėl merginos turi nusigręž
ti nuo jų, nei kiek neužsi
imti su jais. Smuklė ir 
smuklės salėj šokiai ne 
vieta merginoms. Ne ten 
susipažinsite su padoriais 
vaikinais. Tegu tėvai žiuri, 
kad dukters nelankytų 
tuos pikto urvus.

Tiesą mylįs.

nes vestuvėsna 
visus kaimynus

Dabar-gi tarp 
kilo : nesutikusias

mėnesio buvo vestuvių at
minimas, 
negalėjo 
sukviesti, 
tos poros
ir vaidai. Mergina nenorėjo 
tekėti už to vaikino. Tik 
pei* gerą piršlio liežiuvį ją 
pasisekė perkalbėti. Tegu 
tai buna pamoka kitiems 
vaikinams ir merginoms.

• Liepos 23 d. patiko ne
laimė vieną italą.. Jis pike 
bekirzdamas pataikė į 'ne
išsprogusi dinamitij. Sekė 
ekspliozija. Italas buvo nu
blokštas už 10 pėdų. Jam 
liko galva ir ranka nu
traukta.

duolėmis, dar nežinia. Galu
tinai neištirta. Bet geriau
sia džiovininkai sustiprėja 
tyrame ore, kur nėra dul
kių, durnų, dvokimo. Tams
tai reikėtų ant fanuos ap
sigyventi. Jei nelabai dar 
suimtas Tamsta, tai yra 
viltis pasveikti. Kreipki
tės prie gero daktaro.

S. L- A. STOVIS 1 ą 
LIEPOS MĖN., 1913 j

- d.
m. '

Mainieris.

(Prisiųsta).
“Tėvynės” No. 31-me pa

skelbta atskaita už antrą 
1913-tų metų bertainį, už 
balandį, gegužį ir birželį 
mėn. Iš atskaitos matoma, 
kad S. L. A. žymiai ir spar
čiai auga. Štai kelios skait
linės:

Per tris mėnesius prisi
rašė 468 nauji nariai: ant 
$1.000 apsaugos 36, ant 
$600 — 52, ant $300 — 119, 
ant $150 — 247, vaikų sky- 
riun — 14. Išviso antrame 
bertainyje išduota apsau
gos paliudijimų ant sumos 
$139.950. Į skyrių pašalpos 
ligoje įsirašė 465 nauji na
riai. Buvo tame skyriuje

Waterbury, Conn.
Liepos 27 dieną buvo 

rastas upėje prigėręs žmo
gus. Niekas nežinojo, kas 
do vienas jis toks. Paskui 
buvo atrastas dr-stės ženk
lelis prie drabužių ir ačių 
tam viskas sužinota. Tai 
buvo Adomas Musikevičia, 
lietuvis. Jisai liepos 25 d. 
išėjo vakare iš namų ir ne
grįžo. Buvo visur klausi
nėjama, bet veltui. Tik lie
pos 27 dieną vaikai bebė
giodami upės pakraščiais j.049, dabar jau yra 1*514 

-i cilv nn zl 1111 TTn   užtėmi j o skendulį. Davė 
žinoti policijai. Dar rasta 
jo kišeninį $25. Spėjama, 
jis buvo nugalabintas ir 
vandenin įmestas. Žmonės 
velionį pažinojusieji sako, 
buvęs geras žmogus. Neži
nia, kaip ir kodėl patiko jį 
tokia nelaimė. Jam buvo 
apie 25 metai. Paėjo iš Vil
niaus gub. ~

Žinių Mylėtojas.

bu- 
pa-

LONDONAS.
(Anglija)1.

Nedėlioj, liepos 6 d., 
vo laikytas bertaininis
rapijos susirinkimas Kliu- 
bo salėj. Salė buvo pilna 
žmonių. Prieš svarstymus 
muzikantai grojo, o kiti 
linksmai skrajojo po salę, 

rudžio ii 
“linksmi-

’ prie baro. Paskui li- 
susirinkimas atidary- 

Pirmiausiai kal
kini. K. Matulaitis 

aukotojų vardus pa-

narių.
Piniginis S. L. A. stovis 

yra šitoksai: 1 d. balandžio 
buvo išde gyvais pinigais 
$16.269.61; nuošimčių — 
$220.00, inplaukė antrame 
bertainyje $8.860.68, viso— 
$25.350.29. Antrame bertai
nyje išmokėta $6.925.04, 1 
d. liepos lieka išde gyvais 
pinigais $18.425.25, arba 
ant $7.031.49 daugiau, negu 
1-ą d. liepos m., 1912 metų. 
Pridėjus prie to S. L. A. 
namų ir kitokio turto ver
tę, gauname visą. S. L. A. 
turtą — $57.340.15.

Per šį bertainį išmokė
ta posmertinių pašalpų 
$2.587.50, ir pašalpų ligoje 
— $422.70.

per savaitę buvo ištuštėtos

® Skausmai ir Laužymai,
S$ $
©

$

neatsižvelgiant j jų charakterį, duodasi greitai apga- 
let ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku 
bus pavartotas

Severos
Gothardiškas Aliejus

(Severa’s Gothard Oil)
kuris yra žinomas kaipo vienas geriausių linimentr, 
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.

gali dirbti.
“Pavartojus Stvėrės Gothardlšką aliejų, pasijau- 
č’au daug geriau skausmas kojoj paslliovo greitu 
laiku o po sąvaltoj jau galėjau grįžti prlo darbo Ir 
dirbu dabar kaip pirm au. Skaitau Jusu fiothar 
dišką aliejų vienu iš goriausiu llnlmontu šios 
rūšies skausmams.”

TOM TAMA, Box 8. Gardlnor, N. Mox.

Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose di
dumuose: 25 c ntai ir 50 centai.

Vėl

W. F. Severą Co. ceTo^p'ds
James Allen. Kaip žmo

gus mansto. Vertė St. Bie- 
žis. Turtu ir spauda J. II- 
gaudo. Chicago, Ill. Pp. 51.

Gerhard Hauptmann: Au
dėjai. Penkių veiksmų vei
kalas. Vertė J. Laukis. Tur
tu ir spauda J. Ilgaudo. 
Chicago, Ill. 1913 m. Pp. 
112. Kaina 50c.

Simanas Daukantas. Pa
tašė Augustinas Janulaitis. 
Vilnius. Martyno Kuktos 
spaustuvėje. 1913 m. Pp.

Kaina 60 kap.

f
wcvwmMWowMVNovmn
Labai gražus keturiose spalvosa 

Jubilėjinis paveikslas 
!. KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
j; —■

! Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas— tai 

tenybė, tai

46.

Kaip drįsai?
— Kaip tamsta* drįsai va

kar mano dukterį pabučiuo
ti sutemus prieangyj ?

— Ištcisybės, poni, kuo
met šiandie šviesoje tams
tos dukteriai gerai, prisi
žiūrėjau, pąts tuo atsitiki
mu stebiuosi.

jubilėjinis 500 
metą sukaktuvių išleidimas ’------ .

tep-

Pleasant Prairie, Wis.
Čia ne miestas, tik nedi

delė stotis. Yra viena para
ko dirbtuvė, vardu Hercu
les Powder Co. Darbai sun
kus ir pavojingi. Liepos 22 
d. patiko nelaime vieną len
ką. Beveždamas mulu pa
raką, parvirto ant štangų 
ir nupjovė dešinę koją. 
Vietos d-ras laikė pas sa
ve tris dienas. Matydamas, 
kad nieko nebus jiero, siun
tė į Chicago ligoninėn. Vis
gi ir ten nieko negelbėjo 
ir turėjo skirties su šiuo 
pasauliu. Lietuvių čia yra 
5 šeimynos ir trįs pavieni 
asmenįs. Visi blaivininkai. 
Tik negalima išmanyti, ar 
iš neturto, ar del kitos prie
žasties. Greičiau kad neturi 
to bjauraus palinkimo prie 
svaiginančių gėrimų. čia 
pareina du No. “Kataliko”, 
vienas No. “Saulės” ir vie
nas No. “Keleivio”. Yra 
viena smuklė. Bet del žmo
nių blaivumo vos gyvuoja.

Vargdienis,

Hartshorne, Okla.
Čia aprašysiu apie du 

nuotikiu. Liepos 9 d. atvy-
ko iš Lietuvos viena mer
gina. Liepos 13 d. jos bu
le yęstuvėft, &20 £ te pat

Tinginiai-gi ir 
baltakės vergai 
nosį 
ko 
tas. 
bėjo 
visų 
minėdamas, kiek kas davė 
bažnyčiai. Toliau raštinin
kas perskaitė protokolą iš 
pereito susirinkimo. Be pa-, 
taisymų liko priimtas. Bu
vo duotos atskaitos. Kason 
inėję 190 svarų. Išlaidos 
buvo didesnės, nes šiek 
tiek skolų atmokėta. Kle
bonas sakė, vis daug dar 
savo algos prikišus bažny
čios reikalams. Guodėsi, 
kad jam atsibodę Londone 
gyventi. Barė parapijomis, 
kad mažai teaukoja. Po to 
buvo keliatas parapijonų 
įnešimų ir susirinkimas už
baigta.

Oras puikus? Neretai pa- 
lįja. Didelių karščių nebu
vo. >

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.'

Mainieriui. fp
Okla. Iš dviejų

tshorne, 
tamstos 

laiškų padarėme vieną ko- 
respoi i d e n c i j ą. Ma h >nėk it e 
ir toliau mums rašinėti.

Tiesą Mylinčiam. Hud
son, X. Y. Ačiū už raštą. 
Patariame įieaprašinėti da
lyko ai miotikici su visomis 
smuiku jenomis, aprašinėti 
tik trumpai ir paduoti ži
nių kuodą ilgiausiai.

Džiovininkui. Aaip tikrai 
yrą su d-TQ FiTudmano gy-

NAUJI RAŠTAI.

Charles Dickens. Oliveris 
Twistas. Vertė Jonas Kmi- 
tas. “Draugo” spaustuvėje 
atspaudinta, Wilkes-Barre,

Kas aršesnis?
Vyras: — Moteris toli 

aršesnės už vyrus; niekur 
šv. Rašte nėra parašyta, 
kad iš vyriškio butų išguiti 
septyni velniai.

Pati: — Tai aiškiausias 
prirodymas, kad velniifi ja
me sėdi.

kovos lietuvių ir lenkų 
kryžiuočiais. Paveikslas 1 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
>r jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir 
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
r.r»l«»Q«» l«b«l >1.111, »‘Ki-

r«dil(0l|0|«( .nt viltos, p»;
vilfc.li. lituoji tl lt 26c. t. ortai. ę_« 
tlmn I. kitai mlaatna, UOc. nąaii- 
timl, Imant daną, .nlal.ilama 50 
nnoilmtla.

Užsakymus su p'nigafe siųskite 
“Kataliko" išleistoje vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Ntrgsa CHICAGO, UI.

Šimtmetiniai medžiai vėtros nulaužyti Washingtone, D. C. (Skaityk “Amerikos 
Žinios”!.
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9.

RUGPJŪTIS m., 1913
7. K. Kajetono, Donato
8. P. t Giri jako

S. Roinano, Rustiko kent.
10. N. 13 po Sek. Laurino k.
11. P. Zuzanos pan.
12. U. Kliatos panos
13. S. Ipolito ir K.
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Tomis dienomis aplankė
me du indomiu laišku iš 
Pennsylvanijos. Laišku tiek 
indomiu, kad anuodu vaiz
džiai nupiešia musų brolių 
nesusipratimų ir pasitikėji
mų tik partijiniais balamu- 
tais. Iš rašto sprendžiama, 
kad laišku rašę paprasti 
darbininkai, tamsunėliai 
žmonės. Jų tamsumo turi
me prirodymus. Bet tiek to 
su prirodymais, tik pasisa
kysime, kad jiems buvo pa
siųstas. “Katalikas” del pa- 

~ sižiurėjimo.
Vienas jų džiaugiasi 

“Kataliku”. Sako, didelis 
laikraštis, spauda aiški. 

. Tečiau jam “Katalikas” 
visgi* nepatinkųs, nes, girdi, 
perdaug kritikuojųs socia
listų spaudų ir tikįs prieta
rams. Gi tais prietarais 'jis 
laikus kadir žinutę apie ste
buklus šv. Onos šventę ap
vaikščiojant (“K-kas” No. 
30.). Girdi, su tokiais prie
tarais socialistų laikraščiai 
kovojanti, “Katalikas” 
kaip tik atpenč rašus. Jam 
butų malonu užsisakyti 
“Katalikų”, jei šis nekriti
kuotų “apšviestesnių” 
(kana. jis pats!) darbininkų 
ir mestų Romos “agentų” 
palaikomus prietarus.

Antrasis dar toliau nuke
liauja su pamoka. Sako, 
jam “Katalikas” labai pa
tiktų, jei tik jis laikytųsi 
“Keleivio” nuomonės! Nes, 
girdi, “K—vis” jau daug, 
labai daug atvertęs l’ietu- 
vystėn sulenkėjusių lietu
vių!
. Tuodu laišku mums liu
dija, kad jų autoriais yra 
akli “Keleivio” nuomonių 
pasekėjai, ty. tamsiausios 
rųšies cicilikai; patiriama, 
kad juodu tiki tik burtams, 
visokios rųšies magijoms, 
vilkalokams ir “Keleivio” 
burnojimams. Iš to aiškiai 
suprantama, iš kokių gai
valų susidaro “Keleivio” 
nuomonių pasekėjai, kurių 
ansai, kaip pats sakęs, daug

ISkiais tai keliais žengia 
musų daljg išeivių. Tokius 
sunku apšviesti. Jiems prie 
širdies prilipęs partijinis 
fanatizmas. Visokis burno
jimas jiems širdyj prigijęs 
laikosi. Jie išskaito partiji- 
niame laikraštyj, kad dar
bininkų skriaudžia ne tik 
kapitalizmas, bet ir kuni
gija, tatai jie tos nuomonės 
ir laikosi, nors neturi nei 
mažiausio supratimo apie 
tariamas skriaudas. Parti- 
jiniai laikraščiai neleidžia 
jiems visapusiai ir laisvai pa
galvoti apie šių dienų drau
gijinį surėdymų ir tuo budu 
daro juos savo tamsiais ver
gais ir jie aklai tarnauja 
partijai.

Kitoj vietoj rašome, kad 
lietuviams, stovintiems ant 
žemiausio apšvietos laip
snio, reikalingi bepartiji
niai laikraščiai, kadangi 
partijiniai jų netik kad ne
apšviečia, bet padaro dar 
tamsesniais, siaurapročiais, 
vienos kokios partijos ver
gais — pastumdėliais, ku-

m.

Iš savaites savaiten.
rie partijų atstovus peni ir 
dengia, o patįs amžinai be 
apšvietimo skursta.

Visiems bepartijiniams 
musų laikraščiams priderė
tų į tai atkreipti domų ir 
pagalvoti, kokiuo budu to
kius lietuvius atitraukus 
nuo to partijinio fanatizmo 
ir nurodžius jiems visus 
tuos žabangus, į kuriuos jie,* 
galima sakyt, prievarta 
tempiami, jų protai alina
mi, dora išplėšiama.

♦
Atkeliavus Amerikon L. 

M. Dr. atstovam, “Tėvynė” 
iš to didelio entuziazmo nu- 
pranašauja, kad lietuviai 
Amerikoje trumpoj ateityj 
turėsianti išnykti, vadinasi, 
ištautėsianti ir susiliesianti 
su svetimtaučiais> Manome, 
“Tėvynė” tai rašė lietuvių 
paskatinimui, idant jie ge
riau atsižvelgtų į savo tė
vynę ir nesigailėtų aukų 
atkeliavusiem atstovam. 
Bet argi panašiam daiktui 
nebuvo galima rasti kito
kių žodžių užuot lietuvių 
gazdinimo, kad jų ateitis 
Amerikoje busianti labai 
juoda? Tokios “pranašys- 

; tės” dar labiau lietuvius 
nuo prisirišimo prie tautos 

' atšaldo ir pakuria širdyse 
nereikalingų abejojimų ir 
nusiminimų.

*
Siuntinėjimas krasa siun

tinių (Parcel Post) Suvie
nytoms Valstijoms atneša 
nemažų pelnų. Delei to ge- 
neralis postmeisteris nu
sprendęs Parcel Post veiki
mų dar labiau praplatinti. 
Ligšiol siuntiniai negalėjo 
but sunkesni 11 svarų,, gi 
nuo rugpjūčio 15 d. š. m. 
galėsiu būti lig 20-ties sva
rų. Paskiau manoma tasai 
sunkumas dar daugiau pa
didinti. Be to, busiu suma
žinta mokestis už persiunti
mų. Dabar ant siuntinių ne
reikia būtinai lipyti specia
lių trasos ženklelių. Tinka 
paprastieji laiškų ženkle
liai.

Apšvietimas lėšuoja.
Nusistebėtum, miels lie

tuvi, jei tau kas pasakytų, 
kad gali eiti pas duonkepį 
ir pas jį pasiimti veltui ke
paliukų duonos, arba pas 
mėsininkų svarų mėsos be 
Pinigų.

Pagalvotum, kad pana
šiai elgties nedora, būtent, 
naudoties svetimu geru, 
nes juk gerai žinai, kad 
duona ir mėsa lėšuoja. Duo
nos iškepimui arba mėsos 
pataisymui reikalinga na
mai, kakalis, kuras, miltai, 
mielės, galvijai, darbinin
kai. O tas viskas juk vel
tui neatsieina, nieko veltui 
negali gauti.

Valgyti svetimų duonų ir 
mėsų ir už tai nemokėti, 
gali taip elgties tik išnau
dotojas. Tas dalykas taip 
aiškus ir naturalis, kai kad 
šviečia saulė arba lįja lie
tus.

Bet kuomet ateina - ap
švietimas, prasiplatinęs po 
priedanga kningų, laikraš
čių, moksliškų paskaitų ir 
t. t., ne vienam rodosi, jo- 
gei*tai turi apturėti kaipo 
išmaldų, veltui.

Paprastai tie, kuriems 
apšvietimas yra reikalin
giausias, nesuprazdami jo 
naudingumo mano, kad jis 
nieko jiems neprivalus lė- 
šuoti, ir pasirengę jį mielai 
priimti, bet tik labdaringos 
dovanos formoje, kuri ne- 
perstato paliečiamos vertės, 
tatai gyvenimui nesųs bū
tinai reikalingas ir visuo
met kaipo toksai galįs but 
ignoruojamas.

Jei, apskritai imant, dar
bininkas nusipirks kningų, 
užmokės už laikraštį prenu
meratų, arba paskaitų metu 
išleis kelis centus už įėjimo 
biletų, jam rodosi, jogei jis 
darus kokių tai nepaprastų 
aukų, pasišvenčiųs, kų pas
kui tankiai tas išlaidas il
gai apgailestauja.

Nerastum turbut norma
liai išsivysčiusio žmogaus, 
kuris neatjaustų apšvietos 
reikalingumo, didesniame 
ar mažesniame laipsny j, bet 
ne kiekvienas mus supran
ta, kad už tų apšvietimų, 
proto maistų, turi but mo
kama taippat kaip už kūno 
maistų.

Nes kas tai yra apšvieta?
Juk tai ne dangaus man

na, nei saulutės spinduliai, 
kuriais gamta mus gausiai 
veltui apdovanoja, bet žmo
nių minčių vaisius, išlietas 
ant poperiaus kningų ir 
laikraščių pavidale.

Gi proto prekės nėra len
gvai išdirbamos. Jų išdirbi-' 
mui reikia darbuoties išti
sus metus, arba pašvęsti ir 
visas gyvenimas.

Mažų kningėlę autorius 
kartais rašo ištisus mėne
sius, taigi jam už tai pride
ra atlyginimas, nes ir jam, 
kai kad ir kitiems žmonėms, 
reikalingas pragyvenimas 
ir užsilaikymas.

Laikraščio išleidimas 
taippat reikalauja - daug 
proto-veiklumo, laiko ir pi
nigų; taigi kas laikraštį 
skaito, privalo už tai mo
kėti, nes neužšimokant tok
sai žmogus palieka sunkaus 
žmonių darbo išnaudotoju- 
mi. Tasai nenoras mokėti 
už apšvietimų pas 
labai išsiplatinęs.

Gėrimams yra pinigų, vi
sokioms pramogoms ir ki
tokiems tuštiems daiktams 
— Visuomet atsiranda cen
tai, tik pas mus pinigų

*
Turime nepaprastos rų- 

šies pranašų. Antai p. J. B. 
Smelstorius “Keleivyj” nu-* 
gieda, kad jau Bažnyčia 
puolanti. Taip manus jis 
pats ir kiti. Bažnyčia (tai
gi ir tikyba) sugriusianti 
ir išnyksianti todėl, kad ji 
kovojanti prieš naujas mok
slo srioves, o tuo mokslu e- 
sas ne kas kitas, kaip tik 
socializmas. Kad jį, tų p. 
Smelstorių, 
gautų, kaip jis moka intik- 
ti musų cicilikams.

vilkas nepa-

sukako“Saulei” šiemet
25 metai nuo jos įkūrimo. 
Sukaktu vii; paminėjimui 
liepos 25 dienų išleista pa
didintas numeris. Iš savo 
pusės laikraščiui “Saulei” 
mes velijame kuogeriausio 
pasisekimo, bet podraug pa
tartum kuoveikiau pakeisti 
savo senų rašybų naujasne 
ir tuo atžvilgiu susilyginti 
su visais kitais lietuviškais 
laikraščiais.

Pasirodė pirmas numeris 
neva mėnesinio juokų ir sa
tyros laikraščio “Šakė”. 
Tai šlamštas, kokį senai te
ko kur-nors matyti. Tas 
liudija, kad cicilikai užuot 
daryties išmintingesniais, 
vis darosi paikesniais.

Karalius ilsisi. Londone 
vieši su savo šeimyna “per
daug persidirbęs” Hispa- 
jos karalius Alfonsas. Lon
done jis iškilmingai priim
tas.

pagalvoja ne

trūksta nusipirkti laikraš
čiams ir kningoms.

Paskaityti laikraštį arba 
kningų laisvomis valando
mis butų labai malonus 
daiktas 
vienas — bet kuomet prisi
eina tas nusipirkti — tik 
ranka pamojama.

“Pritruks man nedėldie- 
nio pramogėlei, o tas nėra 
nei svarbu, galų—gale ga
liu gauti laikraštį pasiskai
tyti, pas kaimynų ir tas 
man nieko nelėšuos, o jei 
kaimynas laikraščio neturi, 
tai ir be jo bus gera.”

Taip galvoja daugumas.
Mieste rengia indomių ir 

pamokinančių paskaitų. Iš 
tos paskaitos daug ko butų 
galima pasimokinti apsi
šviesti.

Kasgi iš to? Reikia tam 
tikslui išleisti keliolikų cen
tų, o tie pinigai reikalingi 
kokiam nors “naudinges- 
niam” daiktui.

“Kad apšvieta pati vel
tui prisipirštų, tada butų 
galima greičiau ana j a pasi
naudoti, bet mokėti už ži
nias ir mokslų, tam tikslui 
pinigų trūksta” — tvirtina 
ne vienas darbininkų ir pa
lieka tamsuoliu prasčioku. 
O juk lengvai galėtų apsi
šviesti, jei tik tam tikslui 
kas savaitė arba kas mėnuo 
nesigailėtų atidėti kelių cen
tų. Ir lengvai galėtų tai 
padaryti, sakydamas: — 
savo proto maistui kas mė
nuo skiriu 50c., likusieji pi
nigai tegu bus suvartojami 
kūno maistui.

Pusdoleris mėnesyj —■_ 
maža suma, beveik nieko 
nereiškianti prieš keliolikos 
dolerių uždarbį savaitėje, o 
tečiau maža suma kiek tai 
gali darbininkui suteikti.

Pusdoleris mėnesyje, tai 
šeši' doleriai metais. Kiek 
tai už tuos pinigus galima 
apturėti mokslo, naudingų 
žinių, tiktai reik norėti, ne
sigailėti ir suprasti, kad 
tos menkos išlaidos tūks
tanteriopai apsimokės, jei 
ne dabar, tai trumpu laiku.

Gal iš šimto-lietuvių vie
nas atsiras, kuris jaučia ap
švietos pirkimo reikalų, kai 
kad jaučia išlaidų reikalų 
pragyvenimui, apsidengi- 
mui, buto samdymui.

Kiti apie tai visai nemuš
to ir lukeruoja keptų kar
velių.

Taip neturėtų pas mus 
būti. Turime šviesties ir ne
sigailėti mokslui pinigų, 
jei norime, kad mus svetim
taučiai gerbtų, jei nenorime 
būti pastumdėliais. Metas 
apie tai kiekvienam pagal
voti.

mumis

Kodėl Anglijos sufragistės 
griebiasi nuožmių priemo-

* nių.
Kas do priežastįs atsira

dimo Anglijos kariaujan
čių sufragisčių? Tai svar
bus klausimas. Ne vienas 
stebėjosi, kerima vo ir neži
nojo k^ manyti apie tų mo
terių daigelius. Naikinti 
laiškus,.' deginti namus, ba
dauti kalėjime, pulti po ka
raliaus arklio kojomis ir 
būti sumyniota yra baisus 
apsireiškimai. O tai vis ap
sireiškia civilizuotoj šalyj, 
Anglijoj. Kodėl taip dedasi? 
Kariaujančios Anglijos su

fragistės neišdygo, kaip gry
bai viena nakčia. Per išti
sus 60 metų, o gal ir ilgiau, 
vystėsi tos 
Anglijoj.
metus 

rųsies moterįs 
si jos per ilgus

sunku ir kovoti. Iš pradžios 
Anglijos valdžia elgėsi, kaip 
su grybais, bet pasirodė, 
kad čia dalykus turi su ki
tonišku gaivalu.
Kariaujančios Anglijos su

fragistės, sako, kovojančios 
prieš moterių vergijų. Jų 
vergija prasidedanti lopšyj 
ir baigiasi po karsto antvo
žu. Ji yra ne tik be teisių 
socialiame gyvenime, bet 
taip ir namuose nustumta 
į užpečkį. Medžiagiškai ji 
yra skriaudžiama.

Mieste Woolwich gyveno 
vedęs rubsiuvis. Tame mies
te laikėsi kai*iuomenė ir mi- 
nėtasai siuvėjas gamino 
drabužius oficieriams. Už
dirbdavo po 45 šilingus 
($11.25) savaitėje. Ištikro 
tuos siuvimus atlikinėjo jo 
pati, kuri buvo penkių vai
kų motina. Viskas, kų vyras 
darė, tai tik pristatydavo 
drabužius ir atsiimdavo pi
nigus. Galop jis mirė. Naš
lė kreipėsi į oficierius, kad 
duotų ir toliau jai darbo, 
idant ji galėtų užlaikyti 
vaikučius. Oficieriai neno
rėjo tikėti, kad moterių ga
lėtų tokį darbų atlikti. Ji 
savo darbu jiems parodė, 
kad ji tų gali atlikti. Oficie
riai davė jai darbų. Nors ji 
tiek pat darbo padirbdavo, 
bet jos alga buvo numažin
ta nuo 45 iki 25 šilingų.

Baisiai neprielankus mo- 
terei yra persiskyrimo įsta
tymas. Jei moteris vyrui ne
ištikima, tai vyras gauna 
persiskyrimų, o jei vyras 
neteisingas moterei, tai jai 
nėra persiskyrimo.

Mergaitės, pažadamos ap- 
sivedimui kartais nuo 12 
metų. Neretai tuomi pasi
naudoja baltosios vergijos 
agentai, kad gauti mergaitę 
sau legalėn nuosavybėn.

Visokiuose dalykuose šei
mynoj moteris turi nusileis
ti. Ji neturi balso. Viena
me miestely, ties Londonu, 
vienas daktaras buvo vedęs 
mergaitę, kuri irgi buvo už
baigusi medicinos mokslus. 
Pati neužsiiminėjo gydymu 
ir viskų pavedė vyrui. Jos 
apsirėdymui ir asmeniškoms 
išlaidoms vyras skirdavęs 
jai $200 metais. Kartų pati 
gavo $15 už straipsnį. Tuos 
pinigus pridėjo prie vyro 
pinigų bankan. Kuomet a- 
tėjo laikas suteikti jai pap
rastai išduodamus pinigus, 
tai d-ras $15 pasilaikė. Tų 
savo pasielgimų d-ras teisi
no tuomi, kad jei ji užsidir
ba kiek pašaliais, tai tiek 
jis turįs teisę jai neprimo
kėti. Tai menkos svarbos 
atsitikimai. Bet anglų šei
myniniame gyvenime jų ai
bės yra. Tokie apsireiški
mai nepakenčiamai įkandi- 
no moteris ir jos ėmė bruz
dėti.

Bet yra ir nuožmesnių ap
sireiškimų, kur moterįs yra 
skaudžiamos. Įstatymai ne
duoda joms jokios teisės 
ant savo vaikų. Kų nori vy
ras, tų daro su jais. Be vyro 
žinios ir sutikimo motina 
negali įčiepydinti vaikus. 
Vyras gali apleisti šeimy
nų. Jei tuo tarpu pati šiek- 
tiek pralobs, arba įsitaisys 
kokį biznį, sugrįžęs vyras 
gali sugrobti visus pinigus, 
parduoti biznį ir vėl išrūkti 
kur akįs mato, kur kojos 
neša. Moterei nėra užtary
mo.

Apskritai imant, moteris 
gauna tik trečdalį mokes- 
ties už tų patį darbų, kaip 
vyras.

Per desėtkus metų dirbo 
moterįs, brazdėjo. Galop 
jos kreipėsLĄ premierų su 

prašymu balsavimo teisių. 
Premjeras atrėžė, kad jos 
turėsiančios iškovoti tas 
teises.

Stebėtina. Senovėje pas 
teutonų tautas, prie kurių 
ir anglai priguli, moterįs 
buvo didžioj pagodonėj. 
Jos pas tas tautas buvo 
kur kas augščiau laikomos, 
negu pas kitas tautas, ku
rios ant lygaus kultūros 
laipsnio stovėjo. Laikui bė
gant, mat, vyrų atsinešimai 
atsimainė tiek, kad išvystė 
tokį negeistinų tipų, kaip 
kariaujančios sufragistės.

Mums reikalingi bepartiji- 
niai lakraščiai.

Gilų ir pastovų politiki- 
nį ir draugijinį persitikri
nimų gali turėti tiktai ap
šviestas žmogus. Kas neturi 
apšvietimo, negali turėti ir 
politikinių persitikrinimų, 
o jei nepaisant to prisiskai- 
to prie bent kurios parti
jos, tai savo principų neat
siekė locno proto pasidar
bavimu, bet jam tas viskas 
kitais antmesta. Tamsus 
žmogelis nėra naudingas 
partijai, po kurios vėluva 
jis randasi, nes jis negali 
būti savarankia vienata, 
bet tik paprastuoju kitų 
pastumdėliu. Tegu jam kas 
toksai pagiria kitų partijų, 
tegu panaudoja prieš jį 
tvirtų argumentacijų ir e- 
nergijų, tuojaus privers jį 
apleisti eiles, į kurias pri
sišliejo netikėtai, neturėda
mas išdirbtos opinijos.

Kadangi yra patikrintas 
faktas, jog tarp lietuvių A- 
me riko j e esama daug dau
giau žmonelių tamsių, negu 
apšviestų, tatai ir lietuvių 
laikraščiai turi but laikomi 
sulyg lietuvių skaitytojų 
proto laipsnio. Todėl reika
las lietuviams Amerikoje 
turėti laikraščius tikrai in- 
formacijinius, kulturinius, 
bet ne partijinius ir agita- 
tivinius.

APIE PINIGUS.
Kaip atsirado pinigų rei

kalavimas?
Buvo laikas, kuomet ne

buvo pinigų. Bet kaip tik 
žmonės ėmė statyti namus, 
jaukyti gyvulius, apdirbi- 
nėti žemę, tai žmonės daž
nai panorėjo savo daiktais 
apsimainyti Vienas galėjo 
panorėti savo avį mainyti 
ant kito ožkos; ir tai buvo 
menkas daiktas atlikti. Jis 
galėjo duoti savo kaimynui 
avį ir gauti nuo jo ožkų. 
Bet jei jis norėjo ingyti 
ožkų ir taipgi pasilaikyti 
sau avį, tai čia ir pasirodė 
sunkumas. Arba jei žmo
gus norėjo parduoti namus 
ir pasistatyti kitus, tai vėl 
aišku, kad sunku buvo tai 
atlikti. Todėl žmonės suta
rė -vartoti daiktus, kurie 
išreikštų vertę avių, ožkų, 
namų ir t. t. Daiktai, ku
riuos žmonės sutarė varto
ti, buvo pinigai. Nekurto
se žemės dalyse žmonės 
vartoja tam reikalui lukš
tus. O veik visose žemės 
dalyse vartojama popera, 
ypatingai pagaminta, kad 
niekas negalėtų pagaminti 
panašios. Bet paprasčiausi 
ir parankiausi pinigai yra 
daromi iš metalų — aukso, 
sidabro, vario. Auksas pa
rankus pinigams del savo 
retenybės. Jei kokiu nors 
stebuklu kalnai pavirstų 
į auksų, tai pinigai turė
tų nustoti savo vertės ir 
kiltų reikalas kitų būdų ir 
medžiagų išrasti pinigams 
daruti. .4

Lietuvių inteligentų A.- 
merikoj mes mažai teturi
me. Ir tie turi savo išdirb
tas nuomones. Jie žino, ko- 
kion pusėn krypti, nes nau
dojasi svetimtaučių laikraš
čiais, kurie atsako jų idea
lams. Gi visos likusios lie
tuvių minios, neturinčios 
locnos nuomonės, nežino nei 
kas pradėti, nei katron pu
sėn krypti.

Kas-gi butų reikalingiau-< 
šia tai žmonių miniai?

Ar ji turi aklai pasiduoti 
globon partijinių laikraš
čių, kuriuos jai įsiūlo agen
tai, ir vystyti savo protų 
siaurais partijiniais princi
pais, ar turi pirmiau kuo- 
daugiausiai gauti beparti- 
jinių informacijų ir žinių 
ir tik paskui, išdirbus opi
nijų, prisišlieti prie bent 
katros partijos?

Mes manome, apšvieti
mas yra reikalingesnis už 
politikų.

Ir todėl bepartijiniai 
laikraščiai, besidarbuojanti 
liaudies apšvietimo pakėli
me, jei visapusiai pamoko 
neapsišvietusį skaitytojų, 
vysto jį kulturaliai ir pri
ruošta prie politikinio gy
venimo. Mums šioj valan
doj tokie laikraščiai yra 
reikalingiausi.

Bepartijiniai laikraščiai 
— tai kaipo laikraštininkų 
armijos pasiteiriaujamieji 
būriai. Jie pasiekia tam
siausius užkaborius, kas 
partijiniams laikraščiams 
visai neprieinama, ir taiso 
kelių kitiems.

B eparti j in i ai lai krašč iai 
pildo svarbiausias savo už
duotis, ypač išeivijoje, ka
dangi jie liaudžiai naudin
gi, nes skleidžia tyrų ir tik
rų apšvietimų.

Politikinės ir partiji- 
nės spalvos nublanksta ar
ba nusitrina laikui bėgant, 
vientik bespalvis apšvie
timas palieka visuomet vie
nodos vertės.

Reikia, vienok, da leisti, 
kad žmonės vis-gi nustos 
daryti pinigus iš aukso. 
Reikia daleisti, kad tautos 
sutiks ir sutars vartoti vien 
čekius arba panašius raš
telius. Auksas yra labai 
brangus ir gražus metalas 
ir jis bus vartojamas dai
lės veikalams.

Kodėl ne visiems valia 
dirbti pinigus?

Jei mes turėtumėm ma
šinų pinigams daryti, turė
tumėm aukso ir mokėtu- 
mėm jį kietesnių padary
ti primaišant kito metalo, 
tai mes lygiai galėtumėm 
tokius pat pinigus daryti, 
kaip ir valdžios. Bet žmo
nės kad ir mokėtų tokius 
pat kaip ir valdžios pini
gus daryti, tai ir tuomet 
jiems nebūtų leistina. Tai 
but pragaištinga. Nes turi 
gerai but žinoma, kiek pi
nigų yra apyvartoj. Jei 
kiekvienas galėtų jų skai- 
čių didinti, tuomet nebūtų 
žinoma. Kiekvienas aukso 
pinigas išleistas apyvarton 
žemina vertę kitų. Apart 
to, žmonėms neužsimokėtų 
daryti pinigus, mes auksų 
lengvai ir ant gerų išlygų 
galima valdžiai parduoti.

Dirbimas neteisingi; pi
nigų yra paprasta vagystė. 
Tai atsiliepia ir žemina ver
tę visų pinigų.

Kodėl pinigų kraštai yra 
karbuoti?

Varinių ir nikelinių pi
nigų kraštai yra lygus.

{Seka aut 7-to pusi.)
: ? j'.;..

6



7

Bukime susipratusiais.
Štai paslaptingas didis 

miškas ūžia ir šlamia. Per 
šimtmečius jis kerėjo ir 
savo tankumynuose globo
jo tūkstančių tūkstančius 
paukščių, žvėrių ir kitokio 
gyvio. Bet štai užplųsta, 
apninka jį žmonės ir štai 
po keliatos metų saulė jau 
kepina nenaudingą plota.

Taip dedasi ir su tauto
mis. Per šimtmečius auga, 
klesti, išvysto augštą civi
lizaciją. Bet atsidangina 
nežinomi žmonės iš kitur 
apninka civilizuotą, įsigy
venusią tautą ir ima engti. 
Žiūrėk, jos civilizacija į 
skutus sulaksto, jos miestai 
į griuvėsius pavirsta, o pati 
tauta atėjūnų kraujuje pa
skęsta. Taip buvo su egip- 
tėnais, taip buvo su asiri- 
jonais, persais, foinikais. 
Negirdėtos, neregėtos civi
lizacijos pasiekė graikai ir 
romėnai. Bet atidūmė iš 
šiaurės žiaurus germanai ir 
palaidojo abi tautas ir jų 
civilizaciją. Atėnuose nu
stojo išminčiai galvoję, ap
sistojo dailininkų kaltuvas 
tauškė j ęs. Ryme nėra ai
nių Caesario, Cicerono, Vir- 
giliaus. Tai tautos auga, 
sulaukia subrendimo, pas
kui sensta ir miršta.

Neišliks nuo žuvimo nei 
dabartinės tautos, negyvęs 
amžinai ir lietuviai. Tik 
gal šių laikų tautos žus del 
kitokių priežasčių, negu se
novės.

Žinodami ir gerai supraz- 
dami, kad žūsime, neturi
me del to nuleisti rankas 
ir atsiduoti likimui. Juk 
mes, kaipo individualiai, ge
rai žinome, kad reikės mir
ti, vienok, kas yra toks 
paikas, kad pamojęs ranka 
pasakytų: “Kam čia man 
sukti galvą mokslu, kam 
čia man rupinties apie gy
venimą, pralobimą, juk vis- 
vien reikės mirti”. Sakau, 
nėra tokių asmenų, bet gal 
ir yra; jie tai butų tikrai 
paiki. Kiekvienas sveiko 
proto žmogus, nors ir maž 
pajėgiąs, maž išmanąs, rū
pinasi apsišviesti, sutaupy
ti turto, ingyti nuosavybę, 
pakilti doroj. Iš to išeina, 
kad mes, kaipo tautos na
riai, ' matydami savo tautos 
silpnumą, žinodami, kad il
gainiui jai lemta pražūti, 
vienok, kiekvienas sulyg 
savo išgalės turi nors ma
žu šapeliu prisidėti prie 
palaikymo savo tautos, pa
kėlimo jos apšvietime, su
sipratime, doroj. Didžiuma 
mus brolių yra neapsišvie- 
tę, neturtingi ir todėl ne
daug kuomi gal prisidėti 
prie tautos kėlimo. Bet 
kiekvienas, kurs tik rūpi
nasi apsišviesti save ir au
koja keliatą centų tautos 
reikalams, jau atlieka savo 
pareigą kaslink savo tau
tos. O nuo. tų, kuriems dau
giau duota, daugiau ir rei
kalaujama.

Taigi norėjau pasakyti, 
kad turime laikyties savo 
tautos ir kad kiekvienas 
mus gali prisidėti prie jos 
netik palaikymo, bet ir ka
limo.

Viršuj sakiau, kad tau
tos auga, plėtojasi, išvysto 
civilizaciją, sulaukia su
brendimo laiko, sensta ir 
miršta. Kokiame plėtoji
mosi laipsnyj mes esame 
dabarties? Ar dar tik au
game, ar bręstame, o gal 
jau senstame. Jei prisižiū
rėsime į mus gyvenimą, pa
žvelgsime į mus tautiečių

veikimus,, tai pamatysime, 
kad pas mus dabarties yra 
kultūrinio veikimo rytas. 
Pas mus saulė vos prade
da draikyti nakties rukus. 
Mus literatūra, dailė tik 
diegus tepradeda leisti. Lig- 
šiol mes buvome nevaisin
ga, kieta uola. Bet kaip su
trūnijusi uola virsta į gerą 
dirvą, taip lygiai ir lietu
vių tauta slepia savyj di
džiam veikimui spėkas.

Suprantant tuos dalykus 
yra smagu prisidėti prie 
tautos kėlimo. Viskas aiš
kiau išrodo. Gyvenime pa
matai tikslą. Pamatai sa
vo pareigas. Išnyksta noras 
prisiplakti prie kitos augš- 
tesnės tautos. Vietoj to at
siranda noras imti nuo kitų 
tautų, kas pas jas gero yra.

Deja, daugelis, gal di
džiuma mus tautiečių, ne
supranta dar tų dalykų. 
Nebrangina savo tautos. 
Nemato, kad puldami že
myn doroj nevien patįs nu
puola, bet puldo visą tau
tą, teršia ją ir žemina ki
tų tautų akyse. Todėl no
rint žmones doriškai pa
kelti, reikia juos tautiškoj 
dvasioj sustiprinti.

Vienas didžiausių tautos 
turtų yra kalba. Todėl rei
kia labai tą turtą branginti. 
Lietuvių kalba yra graži, 
todėl ypač ją reikia bran
ginti. Labai negerai daro 
tie, kurie teršia mus gra
žią kalbą svetimais žo
džiais. Tyčiomis nieko jau 
nesakau apie tuos, kurie 
išsižada savo kalbos; jie 
mirę del lietuvystės ir lie
tuviai nieko iš jų neturės. 
Bet, tie, kurie vartoja be 
tikro reikalo svetimus žo
džius, labai bjaurina kalbą 
ir nusideda prieš lietuvys
tę. Seniau mus kalba buvo 
pilna “cnatų”, “milasnin- 
kų”, “loskų”, “juidų“ 
daug kitų niekžodžių. Bet 
nuo jų jau valosi mus kal
ba. Bet čia, Amerikoj, mus 
kalba tikrų nevidonų pri
kimšta. Čia turime “taikin
ti”, dišes, “auzes” ir šim
tus kitų bjaurybių. Koks 
nesąmoningas žodis yra 
“pėdė”. Juk jis paeina nuo 
angliško — pay day, užmo- 
kesties diena. O žmonės sa
ko: gavo, prašvilpė, išleido, 
pragėrė visą pėdę, ty. pra
gėrė dienos užmokestį. Ar 
reikia keistesnio išsitari
mo? Bet ant tiek tame at- 
žvilgyj nueita žemyn, kad 
yra ištisi sakiniai be jokio 
lietuviško žodžio, o tik su 
lietuviškomis galūnėmis. 
Girdėjau motiną sakant: 
“Džianelis išrunijo stritan 
ir susifaitavo su boisu.” 
Koks tai ausis draskantis 
sakinys. Darko savo var
dus ir pavardes. Nuolat sa
ko: Džiovas, Džianas, Fren- 
kis ir-t. t., virsta lietuviai 
į Savagius, Daugalus, Hil- 
lus ir t. t.

Lietuvių kalba gali apsi
eiti be “macnų”, “nesmer- 
telnų” ir t. t., ji dar geriau 
gali apsieiti be “runyti”, 
“taikinti” ir t. t. Tokie sve
timi žodžiai labai teršia ir 
bjaurina mus kalbą ir prik- 
lu yra klausyti taip šne
kant. Nustokime todėl juos 
vartoję. Turime užtektinai 
savų žodžių. Skaitykime 
gerus laikraščius, gražias 
daineles, gerų poetų eiles 
gabių rašytojų apysakas 
Tuomet, pažinę savo kalbos 
gražumą, pamatysime, kaip 
dergiama sava kalba sveti
mais žodžiais.

J. J. Čužauskis.

LIETUVIŲ MOKSLO DR 
JOS ATSTOVAI Į AME

RIKOS LIETUVIUS.

ir

Gerbiamieji broliai lietu
viai!

Nesykį jums teko skaity
ti Amerikos lietuvių laik
raščiuose apie Didžįosios 
Lietuvos reikalus. ■ Vienas 
svarbiausiųjų reikalų — 
tai Lietuvių Mokslo ir Dai
lės Draugijų Namų įstei
gimas. Šitie namai turės 
būti visos musų tautos kul
tūros-židiniu. Juose tilps 
musų muziejus, kningynas 
ir kitokie minėtųjų Drau
gijų bei visuomenės daly
kai. Be šios naudos, kurią 
atneš mums Mokslo ir Dai
lės Draugijų Namai, bus 
dar ir kita, bene didžiausio
ji, būtent: musų sostapilė- 
je, Vilniuje, mes, lietuviai, 
turėsime svarbiausiąją vi
sos tautos įstaigą, kurioje 
jungsis visos musų mokslo 
ir dailės spėkos. Savo sos- 
tapilėje mes užimsime tokią 
vietą, koki ištikrųjų mums 
ir pridera, kaipo gyvento
jams tos šalies, kurios sos- 
tapilė yra Vilnius.

Tokią įstaigą gali ir pri
valo įrengti visos tautos 
sukrautinės spėkos. įkišiu 
namų statymui rinkta au
kos Lietuvoje, tečiaus ne
daug jų tesurinkta delei į- 
vairių kliūčių, kurias ir 
Jus, Broliai, gerai supran
tate. Rėmė aukomis ir A- 
merikos lietuviai: surink
toje suligšiol sumoje 17.000 
rublių, iš Amerikos aukų 
buvo apie 2.000 rublių. Tų 
visų aukų toli gražu neuž
tenka. Pradėtas darbas rei
kia baigti. Namai reikia 
pastatyti tokie, kad ir sve
timtaučiai matytų, jog lie
tuviai 
kokią 
tokios 
kaip 
Draugijos.

Mokslo Draugija, žinoda
ma, jog Amerikos lietuviai, 
gyvendami tarp augštai 
kuturoje iškilusių tautų, 
moka dar labiau branginti 
tokias įstaigas, o ir jų gir
dįs gyviau suplasnoja, atsi
minus tėvynę ir jos reika
lus, pasiryžo atsišaukti į 
jus, Amerikos lietuviai, ir 
kviesti Jus pagelbėti minė
tosioms Draugijoms pasta
tyti savus Namus. Tuo tai 
tikslu jos atsiuntė mus, 
kaipo savo atstovus — pa
siuntinius, Amerikon.

Mokslo ir Dailės Drau
gijos stovi toli nuo viso
kių politikos ir tikėjimų 
ginčų. Jose telpa visokių 
pažiūrų žmonės, visi, kam 
tik rupi mokslo, dailės ir 
kultūros augštyn kėlimas.

Kadangi tasai reikalas y- 
ra svarbus visai musų tau
tai, tad mes šaukiame pa- 
gelbon visus, kas tik jau
čiasi lietuviu esąs, be poli
tikos ir tikybos pažvalgų 
skirtumo. Šaukiamės į vi
sus: atskirus "asmenis, į pa- 
šalpines, kultūrines ir po
litiškas organizacijas, į vie
tų draugystes, kuopas ir 
kliubus.

Beveik kiekviena lietu
vių draugystė turi savo 
konstitucijoje paragrafą, 
kuriame sakoma, kad drau
gija rems visus lietuvių ap- 
švietos reikalus. Taigi, Bro
liai, atsižvelgkite į tą, savo 
įstatymų skirsnį, apsvarsty
kite savo draugysčių ir 
kuopų susirinkimuose šį 
musų atsišaukimą ir auko
mis paremkite musų pradė
tąjį darbą.1 <

Kiekvienas Liet. Mokslo 
Draugijos 'narys moka į

Draugijos iždą* 3 rublius 
metams. Iš tų pinigų Dr-ja 
leidžia savi** rhštus (“Lie
tuvių Tauta”)? ir apmoka 
administracijos išlaidas, o 
kitokiems darbams pinigų 
nelieka. ,

Sulig šiol Mokslo Drau
gija turi tiktai du nariu 
labdariu, D-rą S. Bazarev- 
skį (Lietuvos Totorių) ir 
aptiek. K. Aglinską. Jiedu 
aukojo Draugijai po 200 
rublių, o už tokią ir dides
nę auką Mokslo Draugija, 
pagal savo įstatų, suteikia 
aukotojams Narių—Labda
rių vardą, ir tokių aukoto
jų vardai bus įkalti dabar 
statomųjų Namų sienoje. 
Pasitikime, kad ne viena 
Amerikos lietuvių draugija 
ir ne vienas Amerikoje gy
venąs lietuvis panorės likti 
Nariu Labdariu ir tokiu 
budu įgyti nemirtiną musų 
tautos pagarbą ir dėką. Ar
gi nebūtų malonu, jei ir lie
tuviai, svetimuose kraštuo
se pralobę, savo turtais 
šelptų savo brolius tėvynė
je likusius, kaip tai daro 
airiai, graikai, bulgarai ir 
kitos tautos. Graikas Sout- 
zos, surinkęs didelius tur
tus, pastatydino puikiau
sius tumus universitetui 
Atėnuose. Bulgaras Gepr-

gievas, bankierius Buka
rešte, mirdamas 
penkis milijonus frankų 
universitetui Sofijoje į- 
steigti. Čekai iš surinktųjų 
visuomenėje centų pastatė 
puikiausi Tautos , teatrą 
Pragoję ir t. t.

Visų vietų, kur tik lietu
vių gyvenama, mes negalė
sime aplankyti, taigi pasi
taikys, kad vienur-kitur 
neteks pasimatyti su drau
gystėmis ir atskirais asme
nimis, kurie bus pasiryžę 
aukoti augščiaus paminė- 
tąjam tikslui. Todėl iš vi
sli tų vietų, kurių mes ne
galėsime pasiekti, draugys
tės ir šiaip geros valios au
kotojai tesiunčia aukas D- 
ro J. Basanavičiaus vardu 
šiuo adresu: Dr. J. Basa
navičius, 307 W. 30-th st., 
New York, N. Y.

Vėliaus pranešime laik
raščiuose, kur ir kada 
kysimės. Visos aukos 
skelbiama Amerikos 
Lietuvos laikraščiuose.

Jei kas norėtų žinių
lyg musų kelionės, tegul 
kreipiasi į “Tėvynės” re
dakciją, 307 W. 30-th st., 
New York, N. Y.

D-ras J. Basanavičius, 
Adv. M. Yčas.
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Kaip A. Carnegie įgijo 
milijonus.

jau aiškiai supranta, 
svarbą, tautai turi 
kultūriškos įstaigos, 
Mokslo ir Dailės

! Daugumui žinomas yra 
vardas Andrew Carnegie. 
Yra tai vienas žymiausių 
Amerikos milijonierių 
vienas tų, kurie gausiai 
koja geriems tikslams 
steigia geras įstaigas. 
Carnegie didelę sumą 
aukojo taikos rūmams Ha- 
agoj, įsteigė šimtus kningy- 
nų įvairiuose miestuose A- 
merikoj ir Europoj. Vie
nok, šis vyras buvo kadai- 
sia mėlinakis vaikutis, 
kurs nuo ryto iki vakaro 
prakaitavo vienoj Pitts- 
burgo medvilnės dirbtuvių.

Andrew gimė mažuose 
nameliuose miestelyj Dun
fermline, Škotijoj, virš 70 
metų atgal. Jis turėjo dar 
vieną jaunesnį brolį. Tėvas 
turėjo audžiamą mašiną ir 
samdė keliatą darbininkų. 
Kuomet Andrew buvo 11 
metų, tėvo darbas sumažė
jo ir visa šeimyna pasijuto 
blogame padėjime. Po pa
sikalbėjimo šeimyna nuta
rė viską parduoti ir plauk
ti Amerikon.

Pribuvęs Amerikon And
rew su savo tėvu uždarbia
vo medvilnės dirbtuvėj. 
Tuomet darbo valandos bu
vo ilgos ir darbas nuobo
dus. Andrew, vienok, vi
suomet buvo linksmas, 
nors dažnai labai privarg
davo. Nekuomet nesiguoz- 
davo savo motinai, kuri a- 
part namų, ąpžįurejimo dar 
uždarbiavo, atlikinėdama 
šiokius-tokius pašalinius 
darbus. Andrew didžiavosi 
tuomi, kad galėjo prigelbė- 
ti užlaikyti šeimyną. Jo lai- 
mingiausia gyvenimo valan- 
da buvo, kuomet jis parne
šė savo motinai $1.20 kaipo 
savaitės uždarių.

Bet vaikučiui nebuvo 
lemta pasilikti toj dirbtu
vėj. Kitas turtingas vyras, 
airs buvo atvažiavęs taip
gi iš Dunfermline, pasiūlė 
am darbą už padidintą al

gą. Išpradžios Andrew tu
rėjo prižiurinėti krosnį. 
3et tai darbas buvo pavo
jingas ir surištas su dide
le atsakomybe. Tas darbas 
4a r"' ji la’>ai neramiu. Nei

ramumo.

ir
au-

ir

pa-

, Dažnai jam prisisapnuoda
vo, kad krosniui sprogus 
visa dirbtuvė išlėkė į pa- 

■ dangės ir baisiame išgąstyj 
pabuzdavo.

J am buvo dideliu pa
lengvinimu, kuomet jo 
darbdavis paėmė jį sau į 
privatinį ofisą. Ilgainiui jis 
visai apleido dirbtuvę. Ga
vo vietą pasiuntinio tele
grafo ofise. Nebuvo buvęs 
dar tokiose gerose aplinky
bėse ir labai džiaugėsi iš 
savo darbo. Tik bugštėsi, 
kad neprastotų vietos del 
neapsipažinimo su miestu. 
Todėl parėjęs namo jis stu
dijuodavo gatves ir užsi
merkęs išvardydavo visas 
gatves ir firmas ant jų. Iš
studijavęs miestą, jis apri
mo; Galop jis išmoko prii
minėti ir išsiuntinėti tele
gramas. Tą atlikdavo labai 
gabiai ir paskui stojo tele
grafistu. Ilgainiui gavo vie
tą prie Pennsylvania gele
žinkelio ir čia labai buvo 
užganėdintas. Darbą atliki

nėjo taip'šauniai, kad at
kreipė į save geležinkelio 
superintendento T. Scott 
domą. Tasai paklausė vaiki
no vardo. Šis atsakė: Andy 
Carnegie, a Scotsman from 
Scotland”.

Superintendentas Scott 
buvo pats škotas, todėl la
bai indomavo jaunu vaiki
nu, kurs laidė telegramas 
žaibo greitumu. Jis pakvie
tė Andrew dirbti į savo 
privatinį ofisą.

Nuo to laiko Andrew 
greitai kilo. Jis nekuomet 
nepraleizdavo geros progos. 
Jo darbdavis vis labiau jį 
godojo.

“Aš žinau prie ko svei
kas varaisi. Sveikas nori 
maųp vietą užimti”, pasakė 
jam vieną dieną Scott.

“Ir aš ją gausiu”, atrė
žė Andrew. Taip ir buvo. 
Keliatas metų vėliau Tho
mas Scott stojo vice-prezi- 
dentu Pennsylvanijos gele
žinkelio, o Andrew Carne
gie užėmė jo vietą.

Ištikus civiliam karui 
jaunas Carnegie tvarkė ka
riškuosius traukinius ir te
legrafus visose rytinėse

valstijose. Tai atliko su 
nuostabiu pasisekimu. Bet 
buvo dirbęs perdaug ir del 
sveikatos atgavimo apleido 
savo vietą.

Dirbdamas prie geležin
kelio, jis turėjo paėmęs ke
liatą pajų iš Adams Ex
press kompanijos. Vėliau 
jis sumanė įvesdinti miega
muosius vagonus. Paskui 
padavė sumanymą staty
dinti geležinius tiltus, vie
toj medinių. Jo aštrus pro
tas tuoj pamatė didelę atei
tį toj šakoj ir turėdamas 
sutaupęs kiek pinigų suda
rė Union Iron' Mills gamin
ti geležį tiltams.

Keliaudamas po Angliją 
jis dar vieną dalyką patė- 
mijo — pakeisti geležinius 
bėgius plieniniais. Tam rei
kalui jis padidino savo 
dirbtuvę. Po to jis nustojo 
dirbti prie geležinkelio ir 
stojo pramonininku. Dabai* 
jis stojo savistoviu.

Apart aštraus proto, su
manumo ir matymo progos 
ten, kur kiti jos nepatėmy- 
tų, Andrew Carnegie turėjo 
didelį gabumą invykdinti 
sumanymus. Jis buvo tokio 
budo, kad kur tik nėjo, 
ingi j o ištikimus sau drau
gus. Jis turėjo nuostabų 
gabumą organizuoti, tvar
kyti ir vesti dalykus. Tai
gi tas mėlinakis vaikutis, 
apleidęs medvilnės dirbtu
vę, keliais metais pasiekė 
to, kad tvarkė darbus ka
syklų, geležinkelių ir trijų 
milžiniškų plieno dirbtu
vių. Negana to, jis urnai 
išplėtojo savo veikimo lau
ką ir apėmė visos Ameri
kos plieno išdirbystę. Tarp 
kitų savo gabumų Andrew 
Carnegie turėjo dovaną 
permatyti žmogų. Jis iškar
to matė, ką koks žmogus 
gali. Todėl mokėjo surasti I 
žmones, kurie pasekmingai 
vedė j o-dalykus ten, kur 
jis pats negalėjo būti.

Būdamas virš 40 metų 
amžiaus A. Carnegie apsi
vedė. Turėdamas milijonus, 
jis apleido veikimo lauką.

A. Carnegie’io protas ne
buvo tuščia plynia. Savo 
jaunose dienose, kuomet 
sunkiai kamavosi, jis per
skaitydavo kiekvieną knin- 
gą, kokia tik į jo rankas 
pakliūdavo. Ingijęs dau
giau pinigų ir turėdamas 
daugiau laiko, jis samdė 
mokytojus. Dar biznyj bū
damas jis ėmė rašyti kuni
gas. Ligšiol yra parašęs a- 
pie šešias kningas. Platini- 
masi jo parašytų kningų 
daugiau jam suteikė 
džiaugsmo, negu pasiseki
mas gyvenime.

Senai A. Carnegie nuste
bino svietą savo gausiomis 
aukoųiis geriems tikslams. ; 
Ypač jis žinomas,- kaipo 
kningynų steigėjas. Jis ži
nojo, kaip jis dvasiškai al
ko savo jaunose dienose 
negaudamas kningų. Todėl, 
jis nusprendė, ant kiek ga
lės, prašalinti tas blogas 
aplinkybes, kad kiti vaikai 
nebūtų tokiame pat padė
jime. Niekas nežino, kiek 
jis pristatė kningynų Ame
rikoj ir Europoj. Bile koks 
miestas, kurs tik nubalsuos 
turėti kningyną, duos vie
tą ir užtikrins jo užlaiky
mą, gaus iškaščius pastaty
mui tinkamų namų. Šimtai 
yra tokių kningynų.

A. Carnegie paskyrė 
.$10.000.000 apmokėti ne
turtingiems 
Škotijos 
Jis įsteigė $15.000.000 fon
dą, iš kurio bus mokama 
pensijos seniems profeso
riams, arba jų našlėms. JisįSO metų.

įsteigė Carnegie Hero Fund 
komisiją. Gausiai apdova
nojo keliatą universitetų 
ir ligoninių.

Washingtone A. Carnegię 
įsteigė Carnegie Institution 
moksliškiems tyrinėjimams. 
Pittsburge įsteigė vieną ge- 

sviete 
Jis į- 
pensi-

darbininkams plieno 
dirbtuvių. Didelę 'sumą pa
aukojo Haagos Taikos Bu
mams. Šios tai tik mažuma 
jo aukų.

riausiai išrengtų 
technišką institutą, 
steigė fondą mokėti 
jas

KODĖL REIKIA GERAI 
KRAMTYTI MAISTĄ.

Jei nesukramtome pride
rančiai valgio, tai blogos 
to pasekmės yra skaitlin
gos; neretai būva pavojin
gos sveikatai ir net gyvybei. 
Pirmiausiai tas, kurs ne
kramto maisto priderančiai, 
dažniausiai persivalgo. Tai 
ypač dedasi, kuomet valgis 
minkštas. Tame atsitikime 
neretai ■ tik pačiaumojama 
ir rįjama. Kitas rįjunas tik 
tiek pakramto, kad tik nu
ryti galėtų.

Ne tame svarba, kiek 
mes suvalgome, bet tame, 
kiek mus skilvis suvirškina. 
O valgio šmotelius skilvis 
negali suvirškinti. Skilvio 
syvai nepajėgia persisunkti 
per nesusmulkintą maistą. 
Žinomas Fletcher darodė, 
kad jis labai mažai maisto 
vartodamas, bet gerai kram
tydamas, užlaikė gerą svei
katą ir vikrumą. Jis pir
mas nurodė didžią gero 
kramtymo svarbą ir iš jo 
pavardės padarytas anglų 
žodis fletcherize—kramtyti.

Nesukramtyti ir todėl 
Į nesuvirškinami valgio šmo- 
Įteliai gimdo sunkumą ir 
skaudėsį skilvyj. O kartais 
del to išsivysto liga, vadi
nama appendicitis, ty. už
sikimšimas aklosios žarnos. 
Tuomet reikia daryti ope
raciją ir išpjauti tą-žama- 
galį.

Iš mažens reikia lyokyti 
vaikus valgyti palengva ir 
gerai kramtyti. Nuo to pri
guli geras stovis burnos ir 
dantų. Žandų augimas pri
guli nuo kramtymo. 
Jei žandas nėra kram
tymu mankštinamas, tai 
jis neišaugs gerai ir ne
bus dantims vietos augti. 
Nuo nckramtymo ir dantįs 
nukenčia. Žymus dentistas 
Grant Mitchell yra nuomo
nės, kad dantų puvimas y-* 
ra ) nckramtymo priežas
tim. Todėl atkreipkime dau
giau domes į kramtymą, o 
turėsime skilvį sveikesnį, 
geresnius dantis ir mažiau 
tesu valgysime.

APIE PINIGUS.
(Pabaiga nuo 6-to pusi.)

Auksiniu ir sidabrinių yra' 
karbuoti. Tai daroma *\ie! 
to, kad žmonės skuzdavo 
pinigų kraštus ir tuos mil
telius parduodavo. Tai, ži
noma, buvo vagystė. Ge
riausias būdas užkirsti tai 
vagystei kelią yra karbuo
ti pinigų kraštus. Vario ir 
nikelio pinigus niekas ne- 
skuta, nes tai neužsimokė
tų. Todėl tie pinigai ne- 
karbuojami.

studentams 
universitetuose.

Mirė senyvas kunigas. 
Sasbache, Vokietijoje, pa
simirė kun. Fr. Lender, se
niausias atstovas Vokieti
jos parlamente. Kunigavęs
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6 KATALIKAS

A.URICE MAETERLINCK

ciieas ir Melisanda
Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

(Tąsa).
ARKELIS.

Tai yra... bet nesibijok 
ko blogo nedarys, 
bijai, tai jis išeis..
mingas...

MELISANDA.
Kas yra tasai?

ARKELIS.
Tai yra... tai yra tavo vyras... Go-

tau 
buk drąsi... Jaigu 
. Jis yra labai ne-

MELISANDA.
Golo yra čia... Kodėl jis neateina pas 

me?
GOLO {rilkdamasi prie loros). 

Melisanda... Melisanda...
MELISANDA.

. Ar tai jųš, Golo! Aš jūsų beveik ne
pažinau... Tai dėlto, kad vakaro saulė 
iečia man į akis... Kam jus žiūrite į 
■ną? Jus esate suliesėjęs ir nusenęs... 
■ ilgai, kaip mes nesimatėme?

GOLO {i Arkeli ir gydytoją).
Išeikite ant akimirksnio, aš jūsų mėl

iu... Aš paliksiu duris atdaras. Tik.,, 
k ant akimirksnio... Aš norėčiau jai 
, sakyti; be to aš neįstengčiau numirti... 
’ jus norite? Nueikite ligi karidoriaus 
lo; tad jus tuoj galite grįsti atgal.... 
^atsakykite man šito meldimo... Aš esu 
laimingas žmogus.. . {Arkelis ir gydyto- 
s išeina). — Melisanda, ar tu pasigailė- 
manes, taip kaip aš tavęs?... Melisan- 

i?... Ar tu atleidi man, Melisanda?...
MELISANDA.

Taip, taip, aš tau atleidžiu... Ir ką 
gu aš atleidžiu.?

GOLO.
Aš esu padaręs tau tiek daug blogo, 

elisanda... Aš negaliu išpasakoti, kiek 
ogo aš tau esu padaręs... Bet aš tą ma
tt šiandien taip aiškiai... pradedant 
io pirmos dienos.. . Ir viskas, ko aš li- 
šiol visai nežinojau, šį vakarą tampa 

ano akyse aišku... Ir viskas yra mano 
iltė, visa, kas atsitiko, ir visa, kas atsi
us.. . Jei aš galėčiau tai išreikšti, tu žiu- 
tumei į tai taippat, kaip ir aš!... Dabar 
i visą matau, visą!... Bet aš tave taip 
vlėjau!... Bet nūn, kuomet reikia mir- 
... Ir aš noriu mirti, aš... Tad aš no- 
čiau žinoti... Aš norėjau tavęs klausti... 
f tu nepyksi?... Aš norėčiau... Reikia 
kyti žmogui tečiaus teisybę, kuris mirš- 
... J iš turi žinoti teisybe, kitaip jis ne
lietų numirti... Ar tu prisieki, jog sa- 
rsi man teisybę?

MELISANDA.

Tai yra savotiškai! Melisanda! 
Kur tu esi? Kur tu eini? {Arkelis ir gydy
tojas pasirodo buto duryse). Taip, taip; 
jus galite įeiti... Aš nieko nežinau; vel
tui... Per vėlu; ji jau yra pertoli nuo 
musų... Ir aš to nekuomet nedasižino- 
siu!... Aš numirsiu, yt neregys žmogus!...

ARKELIS.
Ką jus darėte? Jus ją nužudysite... 

GOLO.
'Aš jau esu ją nužudęs... 

ARKELIS.
Melisanda...

MELISANDA.
Ar tai jus, sfenuti?

ARKELIS.
Taip, dukrele... Ką turiu aš daryti? 

MELISANDA.
Ar tai tiesa, jog žiema jau arti? 

ARKELIS.
Kodėl tu. tai klausi?

MELISANDA.
Todėl, kad yra vėsus oras ir nėra jau 

lapų...’ ,

esi C
rwrwum!. ■■■■m

VISOKIOS ŽINIOS
- _ ... .<ri■■

Aštriai nubausta. Londo
no vienas teifinų| sufragis- 
tę Rigby pasmerkęs 9 mė
nesiams sunkaus kalėjimo 
už padegimą pilies Riving- 
tone. Poni Rigby esanti 
žymaus Londono gydytojo 
žmona. <

Didelis straikas. Hispa- 
nijos mieste Barcelona su
streikavę darbininkai 64- 
se audinyčiose, kur audžia
ma medvilniai audeklai. 
Valdžia tame streike ma
tanti revoliucijinį judėji
mą, todėl į tą miestą pa- 
siunčiusi daugiau kariuo
menės. Ir Alfonso sostas 
stovi ant molinių kojų.

Taip.

Ar tu

Taip

GOLO.
mylėjai Pelleasą?

' MELISANDA.
aš jį mylėjau. Kur yra jisai?

GOLO.
Tu manęs nešupranti? — Tu nenori 

prasti? Man taip rodosi... Man rodosi... 
t gerai, matai: aš tavęs klausiu, ar tu 
ylėjai jį uždrausta meile?... Ar tu...

judu neprasižengete? Sakyk man, sa-

M ELI SAN
Ne, ne; mes nepraši žengėme. — Ko- 

1 jus tai klausiate?
GOLO.

Melisanda!... Del mylimojo Dievo, 
kyk man tiesą!

MELISANDA.
Kodėl aš nesakyčiau tiesos?

GOLO.
^Nemeluok tiktai, pačioje mirties va-

MELISANDA.
Kam ateina mirtis? — Ar man?

GOLO.
Tau, tau! Ir taipgi ir man, taipgi ir 

iu, po tavęs!... Ir mes turime žinoti tie- 
... Pagalios mes tinime žinoti tiesą, ar

Sakyk man viską, sakyk man 
tau viską atleidžiu!...

MELISANDA.
aš turėčiau mirti? — Aš to ne-

rdi?... 
ską! Aš

Kodėl 
lojau.. .

GOLO.
Nūn tu žinai!... Yra laikas, yra lai- 
;... Greitai, greitai!... Tiesą, tiesą!...

MELISANDA.
Tiesą..-, tiesą...

GOLO. ; .
Kur tu esi? —• Melisanda! t—* Kur tu

ir keli desėtkai sužeista. 
Užmuštųjų tarpe atsiran
dąs ir Danijos parlamento 
atstovas. M. Sabroe.

Straikas nepasibaigęs. 
J ehannesburge aukso ka
syklų darbininkai vis dar 
tebestraikuojanti ir visas 
to straiko padėjimas einąs 
/nuolat aršyn. Kadangi 
darbdaviai darbininkų iš
lygų nenori priimti, tatai 
nežinia kas tenai gali atsi
tikti. Bet darbdaviams ei
na pagelbon valdžia. Pasių
sta būriai kariuome'nės, ta
tai darbininkams apie ko
vos išlošimą negali but nei 
kalbos. Pasipriešinusius 
“legaliu” budu sušaudys ir 
bus po viskam.

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” kėliajam! agentai:

P. Vaitiekūnas _ -
J. Digrys . ; n . , .
K. Vilkevičius

Lankosi po Penusylvanija valstija; 
galite pas juos užsisakyti ‘‘KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonius M. TananevičiaK.Leidėjas.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury St.

WATERBURY, PA.
K. C. Kazemekas, 785 Bank
J. Vieraitis. 107 S. Harding

St.
St.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauskas, 415 Meade

KENSINGTON, ILL.
M. Valaskas, 345 Kensington ave.

st.

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

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, . 238 Slocum Ave.

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

SO. BOSTON, MASS
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.

P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
P. RauJinaitis, 377 W. Broadway

P.
J.

F.
BRIGHTON, MASS.

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

Meškinis, 35 Arthur St. -

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St
"Tarką” P. O. Box 105

LONDON, ENGLAND.
J. Naujokaitis, 45 Planet St. 
Commercial Road East.

LOWELL, MASS.
Li. Stakeliunas, 50 Charles, St.

ARKELIS.^
Ar tau šalta? — Ar tu nori, kad už

darytų langus?
MELISANDA.

Ne, ne... kol saulė dar neuusileido 
į jurą. — Kaip pamažu ji leidžiasi! Ir tai 
užstos žiema?

ARKELIS.
Taip. — Tu nemėgi žiemos? 

MELISANDA.
Vai, ne. Aš bijau šalčio. —Aš taip la
bi jau didelių šalnų...

ARKELIS.
j autiesi geriau ? 

MELISANDA.
taip; manęs nebekremta tokia

bai

Ar tu

Taip, 
nerimą...

ARKELIS.
Ar tu nenorėtum pamatyti savo kū

dikėlį?
MELISANDA.

Kokį kūdikėlį?
ARKELIS.

Savo.— Tu esi motina... Tu-pagimdei 
mažą mergaitę.. .

MELISANDA.
Kur yra ji?

ARKELIS.
Čia...

MELISANDA.
Tai ypatinga... Aš negaliu pakelti 

rankų, kad paimti ja...
ARKELIS.

Tu esi dar labai silpna.. . Aš patsai 
ją palaikysiu; matai...

MELISANDA.
Ji nesišypso... Kokia ji mažutė... Ji 

verks... Man gaila jos...
{Bute pamažu susirinkusios pilies tar

naitės, kurios tylomis susistojusios pa
sieniais ir laukia).

GOLO {urnai atsikeldamas).
Kas yra? — Ką visos šitos moteriš- 
čia nori daryti?

GYDYTOJAS.
Aš ne...

kės

sų

GOLO.
Kodėl jus čia suėjote? — Niekas ju- 
nekvietė... Ką jus čia veiksite? — 

Taip, kas gi yra? — Atsakykit!... {Tar
ti a i t ės ncatsa ko).

ARKELIS.
Nekalbėkite taip garsiai... Ji užmie

ga; ji užmerkė akis...
GOLO.

Tečiaus ne... ?
GYDYTOJAS.

Ne, ne; matote, ji kvėpuoja... 
ARKELIS.

Jos akįs pilnos ašarų. — Tai yra jos 
siela, ką dabar verkia... Kodėl ji taip iš
tiesia rankas? — Ko ji nori?

GYDYTOJAS.
Tai be abejonės prie savo kūdikio. 

Tai yra motinos kova prieš. ..
GOLO. -

Šį akimirksnį! — Šį akimirksnį? — 
Jus turite pasakyti tai. sakykite, saky
kite!...

GYDYTOJAS.
Gal būti.

GOLO.
Tuoj!... Vai, vai! Aš turiu jai pasa

kyti... Melisanda! Melisanda!.-.. Paliki
te mane vieną! Palikite mane vieną su 
ja!...

i?

ARKELIS.
Ne, ne; neikite artyn, 

ramybę... Nekalbėkite su ja... 
uote, kas tai yra; kuomet siela

(Bus toliau).

Duokite jai 
neži-

Nauja revoliucija. Vene- 
zuelės respublikoj rengia
ma nauja revoliucija. Nie
kam nepateinijant tenai 
nusikraustęs buvęs tos ša
lies prezidentas Castro ir 
su savo šalininkais manąs 
apversti viską viršun ko
jom. Kaip Castro ten dasi- 
gavo, nežinia. Seniau jis 
norėjęs apsigyventi Suv. 
Valstijose, bet trustai ga
lingieji jam . neleido čion 
išlipti, nes jis būdamas Ve- 
nezuelės prezidentu anuos 
persekiojęs. .Kadangi Suv. 
Valstijų valdžia trustams 
tarnauja, tatai stengsis 
Castro išnaujo iš tėvynės 
ištremti. Dėdei Šamui at
siranda naujas x‘džiabas”.

Panaikinta^ konstitucija- 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozas specialiu raštu 
patvirtinęs savo., kabineto 
nusprendimą, kuriuomi pa
naikinama Čekijos autono
mija ir konstitucija ir toj 
šalyj įvedama valdžios ko
misijos valdymas. Taigi Če
kijoj panaikinti ir seimai ir 
viskas. Kadangi- per kelis 
metus čekų seime nuolat 
riejosi čekai suf vokiečiais, 
tatai tuo laiku netik kad 
nieko šalies naudai nenu
veikta, bet dar užtraukta 
daug skolų. Mat, pašėlusie- 
ji vokiečiai buvo sumanę 
čekus suvokietinti ir prive
dė prie seimo panaikinimo.

Šnipas. Šlionzke, Vokie
tijoj, tomis dienomis suim
ta Rusijos generalio štabo 
kapitonas Ješov, kuris už- 
siimdinėjęs šnipinėjimo a- 
matu. Neišvengs kalėjimo.

Taipgi individuas. Nese
nai Saksonijoj miręs tur
tingas žemvaldis Knorr, ku
ris savo visą turtą, daugiau 

: 4 milijonų vertės, užrašęs 
, kaizeriui Viliuiarmijos 
ir kąro laivyno \ sųdrutįni- 
raui. Likusi Knbrro našlė 
mananti prieš tokį keistą 
palikimą užvesti -bylą, 
daugi jai palikta tik 
tūkstančiai. Tai taipgi 
tvėrimas!

ka- 
keli 
su-

r Jn
Kova su trustais. Argen

tinos valdžia, siekdama Suv. 
Valstijų valdžios pėdomis, 
pradėjus kovĮf1 |rfieš ten į- 
sivyravusius įrustus. Pir
miausiai tašai reikalas 
smulkmeniškai perstatyta 
kongresam

Baisi nelaimė. Nesenai 
baisi nelaimė atsitiko ant 
geležinkelio Danijoje. Trau
kinis, gabenantis žymų 
skaitlių emigrantų, keliau
jančių į Ameriką, ties sto
tim Esbjėrg nūšbko nuo bė
gių. J 6 emigrantų, užmušta

Žemčiūgai nesurasta.
Žemčiūgų apykaklės Lon
dono policija nesuradusi. 
Toji brangenybė pavogta 
iš krasos, kaipo siuntinis 
vertės $65.000. Dabar pa
aiškėjo, kad tuos žemčiū
gus iš Paryžiaus buvo par
traukus Anglijos karalie
nė, kaipo dovaną einančiai 
už vyro kunigtikštei Fife. 
Dovana nuėjo savais ke
liais.

Nesutikimai. Tarp Vokie
tijos garlaivių kompanijų 
Hamburg American ir 
Lloyd gimę dideli nesusi
pratimai. Todėl manoma, 
kad trumpu laiku prasidė
sianti konkurencija laiva
korčių' atpiginime.

Irgi dovana. Londone 
viešinčiam Portugalijos ex- 
karaliui Portugalijos mo- 
narchistai kaliniai prisiun- 
tę šliubinį švino žiedą, ku
rį kaliniai prieš išsiuntimą 
pabučiavę. Žiedas padirb
dintas slapta. Ex-karalius 
tai gavęs labai susijaudinęs 
ir užviręs jam kraujas 
prieš republikonus, kiA-ie 
pavarę jį nuo šiltos vietos, 
nuo sosto.

Šantažistų darbai. Iš 
Londono rašo, kad lordas 
Rotschild pastaraisiais lai
kais gavęs kelis grasinan
čius laiškus, jei nesudėsiąs 
paskirton vieton $150.000. 
Už tai jau esąs suimtas 
vienas vokietis.

Mirtinai sergąs. Lizbo- 
noj mirtinai susirgęs Por
tugalijos respublikos prezi
dentas Arriaga.

Amerika ignoruojama. 
1915 metais Suvienytose 
Valstijose ruošiama visa- 
svietinė paroda m. San 
Francisco. Daugumas Eu
ropos valstybių atsisako to
je parodoje dalyvauti. Pa
staraisiais laikais atsisa
kius Anglija, Rusija ir Vo
kietija. Sakoma, taip pasi
elgsianti ir Austrija.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivą kompanija sviete. 

Plaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
ir

dienose

žemos Kainos 
$34

Tarpdčnis.
Tobuliausias išrengimas — 

ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnią smulkmeną 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.

labai ge-

| DR. O. C. HEINE
* DENTISTAS
z Kamp. 31mos ir Halsted gatvių
E Ofisas Viliuj Aptinkąs
• 16 metų vienoje apygardoje.

R.
Jonas Ramanauskas, 135 Jame» St.

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

Keliaujanti.....
1111 Agentai!

J. DIGRIS,
S. SZAFRANAUCKAS. |

P.
CAMBRIDGE, MASS.

Bartkevičia, 877 Cambridge

CICERO, ILL.
A. K. Boekus, 1318 S». 49 Court • •

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted 
E. Butk.evičia, 314# B. Halsted St.
J. Dgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavičia, 3416 Auburn Are.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S’. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.

J. Tananevičia 670 W. 18 St.
A. Vabalas, 1700 No. Ashland

J. Valezukas, 4511 S. Honoro St. 
A. L. Zaeharcvieia, 2336 S. Oakley 
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

M.
M.

p.

St.

St.

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

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

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

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, P. O. Box 453

* **
* 
A * 
A
A įj

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

• K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

NEĮPRASTA
Proga už

ave

išsigydyt

RAPIDS, MICH.
448 L.onard St. N. W.

1351 Hamilton ave.

GRAND
C. Kentraitis
V. Stasevičia,
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

MONTREAL CANADA QUEBEC
K. J. Bajoriuas
St. Laurent College,

NEW BRITAIN, CONN.
P. V. MlkneviCia, 91 LaSalle Sfe

NEW HAVEN, CONN.
C. -K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. J. Vaitkevieia, 286 Wallace St.

NEWARK, N. J.
V. V. Ambrozavičia, 178 Ferry St. 

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multric St.
A. Povilaitis, 112’4 Saginow St.

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10869 Curtis Ave.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 27 Stoke St.

ROCKFORD, ILL
C. Miklasi, 1408 S. Main St

ROSELAND, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan 

SPRING VALLEY, ILL.
P. šivickis, ’P. O. Box 912.

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Boss Ave.

NEB.
A.

SOUTH OMAHA, 
B. Versoeki, 261 So. 3:

ST. CHARLES,
S. Kiela, 575 W. 6 St.

ILL.

SWOYERS. PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box 19.

WILKES-BARRE, PA.
V. Adominas 34 Logan St.
K. Kučinskas, ISO Pringle St. ,
A. Soškevičia, 501 New Grant St.

Av.

1(10
Patrūkimą

D-rns Flint, idis patrūkimo specialistas Chi 
eagoj siūlo nuostabu $10 i«K<vdyiua
Ta S1O proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz i. 
-eilini ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus'pritaikytas mano gydymo būdas. Asz išly
džiau vienos <anvaites kūdikius ir vyrus me
tu amžiaus, bet szi$10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kairia 
negali testis ilgai”.

10 ISZGYDYTU PADŪKELIU.
Bernard Van Mynen, S >. Holland, 111.
F. Frauchina, 862 Gault 8t., Chicago, HL 
J. Golobic, Blue Island. Ė. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-«t>.
K. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits. 1126 Michi ran ave.
L. Hol lee, 1732 N. Spaulding.ave.
A. F. Lange, 943 Wilsou-avo.
L. Schneider, 1021 Newporl-ave.
H. 11. Penniuger, 1670 Millard-ave.

JUS TRUPUT: patrukę;
Zmonn-, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi ai minti, kad dideli pat rūkimai seniau bu- 
vomuzt Nepaisojinias, utideliojinia , .ntempi- 
mas, pa.-lidimas arba virtimas, kosėjimus arba 
cziatidejimhs gali padidinti jnsu patrūkima iki 
milziuiszko didumo ir all vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsiįt dyk. Atmink, 
maža patruk ima yra lengviau užgydyti, negu 
dideli. Jai jnsu patrūkimas didelis, atrūk arba 
raszyktnoj. Rod 1 kentėti putra imu, kuomai 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR 5 RA DIDI PROGA iszsigydyli Dakt t- 
ro Flinto badu uz $10.

Valandos: kasdien uuoji’ryto iki 6 vakaro; 
nanedeliai' ir ketvergajs nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
ucdelioins nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKBKSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Siuva visokius ruous. Atlieka Jus
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokiu materiją nut pasi
rinkimo. Ątsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, c busit užganC-diuti. Palai
kyk;! savuosius. Artimas pavasaris. ’ 
Užsisakyk siutą pas mus pagal pask‘.'- 
tinę n'ačą.

Taip rut užlaikau geriat-1..as lietu
viškas kningas ir užrašau Įnik1 j 
“Kat atiką”.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Av>.» 

Kingston, Pa.

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI III l’LIANUl 

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

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

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................................................
VAI Aš PAKIRSčIAU ..............................................................

6. Už ŠILINGĖLI .........................................................................
7. DOVANOJO (dzūkiška) ............................................................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ..........................................................
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA ................................................
10. SAULELĖ RAUDONA ............................................................
11. LIHGO (latviška) ....................................................................
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekam-iu 

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

4.
5.

30c. 
60c. 
60c. 
20c. 
20c. 
20c. 
3Oc. 
15c. 
15c. 
15c.

15
s

8



9

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

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

šis lietuvių kalbos vadovėlis yra. parūpintas mus gabiausio auk- 
lėtojaus, gerai suprantančio mokinimo ir mokinimosi budus, šis va
dovėlis yra labiausiai tarp lietuvių prasiplatinęs ir laikomas dalyko 
žinovu už parankiausi;i susipažinti su pamatais lietuvių rašybos, 
šis vadovėlis yra skiriamas mokyklų mokiniams, bet labai tinka 
kiekvienam. Jame visi dalykai kuoaiškiausiai išdėstyti, taip kad ir 
pirmą kartą' žmogus paėmęs gramatikos mokyties be. vargo supras 
čia aiškinamus dalykus, čia gerai išguldytos kalbos daljs,. daiktavar
džių, įvardžių, būdvardžių, skaitvardžių linksniavimai ir veiksma
žodžių asmeniavimai; aiškiai išdėstyta apie prieveiksmius, prielinks
nius, jnuges ir jausmažodžius. Išmokęs šį vadovėlį, rašysi lietuviškai 
taisyklingai ir suderysi sakinius sulig lietuvių kalbos reikalavimų.

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 gerbiausio .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 išaiškintos. 
Visokios taisyklos čia paraiškytos skaitlingais sakiniais-pavyzdžiais 
iš gyvos kalbos lietuvių pasakų ir geriausiųjų • raštininkų. Tokių 
gražių pavyzdžių čia gausiai pridėta. Yra labai patogu ir lengva 
mokyties, turint po ranka daugybes pavyzdingų sakinių. Be to va
dovėlio negalima tinkamai susipažinti su lietuvių kalba. O iš jo be 
didelio vargo išmoksi taisyklingai rašyti ir suderyti lietuviškus sa
kinius. Tai-gi kiekvienas, kurs tik rašo lietuviškai, turi ingyti šį 
vadovėlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats rašysi, bet 
ir kas kito parašytą lengviau suprasi.

šitas dvi kningi galima nusipirkti “Kataliko” kningyne.

Išgydysiu Jus 
• E J NUO PASLAP- 
Inu Ui TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
Be, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant noju 

k lėk vien am u 
ganed inlma 
kuris atsilan 
kys in mano o 
fisa. Asz is. 
gydysiu jus u, 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius isžka- 
azecius. As. 
vartoju ir fab- 
riknoju pat, 
tavo medicinas 
priprovaa k u- 
rias esi pat, 
importuoja. 
Dal >ar laika.

Speefaltotas kerf, 
iazcydo ko kiti neguli.

iuslgydyti Ir bnti sveika. Rod. ir In- 
onaaaiMVojimas dgkai, ar gydysieai ar 
ne. Ass pritaikysiu mano maža nemo
kesni, pagal jnsn liKgalejima. Netruk
dyk! bet atsilankyk azendien.

Asz kalbu Itetuvlszkai.
Western Medical Institute

18*7 Blue Island Ave., t inb. vinns! Ran
kos, prie 18tos gnbvea, Chicago, UL 

DR. RBNPBR. Specialistas.
VahSr. iki 8:30 v., nedel. 8r. ikiltdleo

MOKUWItS NEKUOMET NERfl VELUI
Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningą

DANGUS
'Pagal K. Flammarion, paraše

P. brandumas.

! Atmokate Anglišką kalbą?
<j Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškal-Angliškos Kalbos Ronkvedis bei 
Žodynėlis Lietnviškal-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del 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. Toliausseka 
Žodynėlis Lietnviškai-Angliškos su Fonetiška Ištarimu. <] Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <j Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Rending, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. «J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amer'koS'Valstybių Piliečiais, <5 Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | 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.

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

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

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:

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge 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 
PAGEBINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.00 su prlsiuntimu
Jlttęrvi Vf

® <3>C3>® ®

Young « American

į DAKTARAS ir CHIRURGAS 

Ignotas Stankus: 
Tikra, lietuvy, daktaras 
baigą, mokslą steitavlška-

’ me universitete. Buvo mie-
■ ato daktarą Indianapolis, 
Ind. ir epecljališkai moki
no,! NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas Ilgas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengs savo locną SANATORIUM 
(naminj ligonbutj) Ir užlaiko visokius Ilgo, 
niųs del gydymo Ir darymo operacijų:

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

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

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas; 

daktarą Stankų ypatiskai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Tari tūkstančius pa- 
dėkavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus; 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS

1210 S. Broad st., —
Philadelphia, Pa.

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

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

J>G>©O<2 QQ©©°

ARCHITEKTAI

120=124 GRAND ST
25 metų Jubilėjinis numeris 10 c. 

Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.”" reikia draugė ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

WHIP & MM
UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tl METAI

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

pa»laptinga> ir kraujo ligai, ; į
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais < 5 

ir nuo 5 iki 0 rak. < >'

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

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje.

Išeina kas Sereda.
■■ į' ■■

T.ail^atis .;“yrenxbė Liętusąiiialm’V 12-^sį puslapių, x didelio fprmąįp,. . 
reda'gtmjhtffaif'Tedakti&riU‘, *tftipina" kaštus geriausių raštininkų h 
visuomet telpa visokių žinių iš Dįdžiotios 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 viešpatystėse:

Metams $3.00, epušei metų $1.50

J. J. PAUKŠTIS & CO.
BROOKLYN, N. Y,

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIU PAŠAIPI NE DRAUGIJA
. ĮSTEIGT  A* 1886 M.

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

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

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

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

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

PLWM3ERIS
Suveda gazą, suras ir tt. visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8852 Emerald Avenue Chicago, HL

Telephone Yards 4527.

Uranium Steamship
Company L

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai—Ruimingi kambariai
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 Tikletu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (Si 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 Valeli jose.

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 svioto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raityk adresu:

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

866 Milwaukee Ave, 
kampas Center Ave. 

Pasekmingai gydo vyru, me- 
tėra Ir vaiku ligas. Taipgi

Rittenhouse and
Embree Go
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai. 

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yaids 502 JOS. į. R0ZH0X pa rd.

' - i '‘.•Į.— •

i 1859 W. Chicago Ave, 
■ 6235 So; Halsted St.

Chicago, Illinois

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617.

Siųsdami piningus adresuokite:

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

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSK1S, - SAVININKAS

Franklin 3972 IĮ6-II8 N. LaSalle St. Phone: Aut. 34041
PRIE SZ AI MIESTO SALE

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

n I . . ||f- ■ 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, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

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

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

iki $ po piet. Nodelioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervkų storo). Phone Canal 32G3

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

pavietuose. Čia yra 145 lietuviškos farmos. Aš turiu toj apylinkėj 
iš anglikų paėmęs daug gatavų farmų su triobėsiais ir su sodnais 
ant pardavimo. Derlingi ir lyvųs laukai. Parmos visokio didumo. 
Turiu nuo $20 už akrą ir augščiau. Anglikai nenorėdami gyventi tarp 
lietuvių užgyventų farmų, pavedė man parduoti jų farmas labai pi
giai. Tai-gi dabar lietuvlms 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 lengvių išmokesčių. Po kiek norit, po tiek galit mokėti. Tos 
fannos 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 fer
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 fannos; 
aš esu farmeris ir jums galėsiu duoti kožną valandą patarimą kaipo 
pradėti Ūkininkauti ir dabar atvažiavęs galėsi praleisti savo vakacijas 
pas mus ant farmos ant čysto sveiko oro: Galėsi upėse ir ežeruose pa- 
sišvejoti ir galėsi kuogeiriausia žemę išsirinkti ir likti mus kaimynu. 
Kai pribusi Peacock pas mus, tai telefonuok man ant farmos, aš pri
busiu su automobiliu, paimsiu jus ir apvėžysiu po tuos laukus iš kurių 
galėsi išsirinkti geriausią farmą. Adresuok tuoj gausi kningute ir 
mapą veltui.

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

>

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

HumoraSj-SatyrA
Lietuviams laisvu laiko praleidimui ir saldiems juokams.

■ SURINKO
i JUOKU MYLĖTOJAS.

Puslapių 158.

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

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

Kningą turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 15c.

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

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

»/

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

Ant
miniai švelnios

šeimynų

216 W. Madison St

geriausia!

tanti vertę geros

se ir Saliunuose. Yra

Teisingai padaryta degtine is
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
baro

Žmonės supran

ruginės degtinės
orderiuoia SOLO
Kiiubuose, Koteliuo

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

Reikalauk S-O-
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

prieprovos daro 
SOLO degtine

geru vaistu

9
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‘Kataliko’ Spaudos Knygos,
a.

2.

iš

15c.

3.

4.

5.

6.

30. LAIMĖ. Poema (Eilės)'. Parašė M. Jait- 
Jiųs. Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kąina.. 35c. 
M ALBO 8 GALYBE. ^Istoriškas piešinys

KATALIKAS 
■'—"r....TrTT "

31.
. APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas 

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

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

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

.BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė 
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mi) apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 15c. 
BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus 
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Kaina ..............................  $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.
BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-. 
JAI KATAKOMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, '--vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 
Ta pati apdaryta ........................................
DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .......................................  75c.
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 ............. 5c.
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 padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina ...........................................................
HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 

laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juoki) 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.

L9. IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė 
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c.

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

BĮ. 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

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

S3. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose ............................................. 35c.

84. 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.

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

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

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

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

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvh) Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažį- 
ei su gyvenimo budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina 
$U apdarais
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo piriiitl- - 
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c,. 
MAGDELĖS MARIJĄ. Pusi. 72. Kaina 15c. 
__ ______ L_ __Juokingas ap
rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina...... .................50c.
Ta pati apdaryta...................................... 75c.
MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. 
Hoffmaną parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 25c.
MILUKU ADA, arba nepaprasti ■ dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina .......J 
NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms Mokslainėms Amerikoje. Dalią i 
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 ................  I

37. NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai-
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Brąn- 
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 ............................

38. NAUJA CHRESTOMATIJA

32. MAGDELĖS MARIJA.
33. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE.

35c 
50c.

40c.
65c.

15c.

34.

35.

36.
5c.

50c.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

sicrfiosKopal.

25c.
30c.

Knygelės miera 2%x3% col. Pi1 si. 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 malda? 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

NEVIO RE LIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

' į x Jaunuomenei. .

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

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

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo 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 abrozčlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, tąip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį nekirs
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 gimus; 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

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-

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

i..

binasi p£fe amžinojo grabo. Supratęs vis- 
Eą kiekvienas1 skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs f savo Į>uvį ir pJgkąrĮ gąį kitaip 
manys apie amžinastį. Viskas parodyta ' 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
ĮTaTna '. TT. 1 * .* f. P. .T.;v..'........ . 50c.
Ta pati apdaryta ..................... . ................. 75c.
SNIEGAS, Drama 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina .......... 50c.
TRIS keleiviai. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė ,Pj B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ....................
Ta pati apdaryta ........................................
TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo 
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina .................................... 10c.
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevieia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ............................ 35c.
UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš lietu
vių gyvenimo. Pagal lenkiškų nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c. 
UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz-

56. UŽKERĖTAS JACKUS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .. 15c.
ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................. 10c.
VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaug seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin- 
gos telpa . pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas supjementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val- 
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kaina popieros apdarais ................ $1.25.
Gražiais audimo apdarais.........................$1.50
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P. B. Apygaka apie žydą, kuris nu
pirko malūną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną 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, Pusi. 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.

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

I

......... 35c.
del Lietu

viškų Mokslainių Amerikoje. Dalis A . Pa
rengė P. Brr.ndukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaitės. Pusi.
155. Kaina drūtuose apdaruose .............. 30c.
.'TAŠLAluIAi, arba paveiks’as jš praeities. 
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ............................ 35c.

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

. RANKVEDELIS pasimokymui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ........................ 25c.
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ......... . ................................. ..................
Ta pati apdaryta ................. ............
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi. 
42. Kaina ...................................................

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

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

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

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

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

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas.
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba . 
fermentacija. 5) Kas yra aleoholis. 6) 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) Kū
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 13) 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata. 
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00. 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J.
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama
nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą Šv. Rašto ir giliai apmąstęs su
pras. ar jos teisinau, ar blogu keliu ukjį-

39.

42.

43.

49.

59.

50c.
75c.

10c.

40c.
65c.

15c.

50c.

25c.
10c.

MALDAKNYGES
UJO 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 ................................................... $1.25
e Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............$2.50

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

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe...
b šagrino skubos apdarais su kabe.............................
e Morokko skuros kietais apdarais.............................
d Morokko skuros minkšta su kabe..........................
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-

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

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

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

. 75c 
$1.00 
$1.00 
$2.00

50c.
. 75c.

6139 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

1140 Baltos skarelė* lo
ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

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

VAINIKĖLIS

.. 60c

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

1123 PraneuziSkos aku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka, kryžius, pa- 
ražai ir kraštai .. $1.25

1121 Prastais, drūtai* 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom* 
briaunoms pasidabruoto
mis Metelėmis, su kabu
te..................................60e

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

75c 
$1.00

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

1110 Sagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75*

1111 Prancuzij 
relės, 
sų už

---------- i^Įrosieku- 
gražiausia iš ri
tą prekė.‘i."!$1.00

1112 Morokko švelnios 
■kurelės su gižiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.50

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

8a baltais kau-1113
lėliais, medalikėliais ir
gražia kabutė..'.. $1AO

1114 Prancūziškos *ku- 
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiai* 
ant šonų...: 11,73

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalime 
yrek* ....... .... 50c

V'

1125 Baltos celuloidos 
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

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

J

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

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui

nešti.
8. Šventa Veronika apsiuosto 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, 

žiavojimo vietos. 
Kareiviai ir 6v. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motinų Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.

14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Sv. 

P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “fital 
Smogus ’ ’.

SESIJA n.
Susideda Iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselį.

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

delį oceaninį laivų.
28. New York. ........................~

Garden).
29. Boston.

Atlantic City, New Jersey, 
maryj.
Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Sho* 
Palls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ii 
Michigan Avenue.
Kaskaaos ir pokyilnė svetainė. It 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas Barnioje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 8.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėda* apėmio. 
Yosemite Klonyj, C*l.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Boss. 
Inėjimas į Muckross Klioštorių.
Airijoj. *
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencų, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio į Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Prancijoj.
Tullerinų dariau, Paryžiuje, Fran- 
cijoj.
Palociai tautų ant upės Selnao* 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

-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 užplauką ir ežeras, Ville* 
france, Francijoj.

11. Carnicho kelias ir ežerėlis Ville- 
farnehe, Francijoj.

12. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.

kryžių 

veidų 

jo ne- 

nukry <

11.

12.
13.

23.
24.

25.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

10.
U.

12.
<3.

15.

16.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

55.

>6.

57.

>8.

>9.

.’•J.

Pilies darias (Cast*!* 

Ežeras viešame darže.

Patkavinie vandenskri-

JONAS M. TANANEVIČE 
3249 53 S. Morgan St.

10



12 J
KATALIKAS

t

administracija liet, teateal. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA. ŠV. 

1IARTIITO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vico-prsz.

, 948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. l'aštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziswski, Fin. S;?*.. 

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

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

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden A v.
Frank Dauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St. _ 
Kazimieras Stulga. Kasierius.

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeškevlee. I Finansų KašS
503 New Grand Str., 

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

KIKNINKAS.
Antras didelis iškilmingas piknin

kas, parengtas storone Lietuviškos 
Taut. Dr-stės Lietuvos Mylėtojų, Ci
cero, III., kuris atsibus Nedėlioj, 10 
d. rugpjūčio (Aug.), 1913 m., Jur
gio Cernausko naujam lietuviškam 
darže, Lyons, Ill. Pikninkas prasi
dės 9 vai. iš ryto ir trauksis iki vėly
vos nakties. Inžanga 25c. porai.

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

KOMITETAS.
Pasarga: Katrie turite tikietus ant 

13 July, tai tie tikietai bus geri ant 
10-tos Augusto.

---- ■ ..... ' .TV?
Parsiduoda navas ir lotas labai ge

roj vietoj. Pajrsiiįuoda pigiai. Atsišau
kite: x3 ij

Mrs.' E. Selo.nke,
3039 Lymau - st.,; Chicago, Ill. 
31—32. - - ' . ė

Parsiduoda groefernė del ligos (ant 
trijų metų pfįralyjavota). 1624 Ruble 
st.

Parsiduoda ? labili pigiai galiūnas. 
Randasi labai gbroj vietoj. Biznis 
buvo vedamas per 30 metų ir labai 
gerai išdirbtas. -.Tarp lietuvių, lenkų 
ir kitų tautų. Priežastis pardavimo— 
savininko liga. g{564 Blue Island avė., 
Chicago, Hl.

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, Pin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Ausi ra, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

2.1 Teehery St.

pirmin., 
Avė., 
J.

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

Kaz., Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akialis, Išdininkas, 

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

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., „■ 
Paterson, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

PIKNINKAS.
Didelis metinius pikninkas, pareng

tas dr-stės šv. Antano iš Padvos, at
sibus Nedėlioję, 10 d. rugpjūčio, 1913 
m. visiems Chicagos lietuviams žino
moj vietoj, Bergman’s Grove (dar
že), Riverside, Ill. Pikninkas prasi
dės 9-tą 
porai, 
lietuvius 
giausiai 
Metinio
nesigailėsite. Bus visokių skanių gė
rimų, kvepenčių cigarų ir puiki mu- 
zykė. Visus užkviečia

KOMITETAS.

valandą iš ryto. įžanga 25e. 
Maloniai užkviečiame visus 
ir lietuvaites kuoskaitlin- 

atsilankyti aut musų Didelio 
Pikninko, o užtikriname, jog

EXTRA!
Parsiduoda lietuviška duonos ke

pykla su namais ir visais išrengi- 
raais, 4 vežimai, 3 arkliai, daro apy
vartos $2.000 mėnesyj. Parduoda iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą. Par
duoda visai pigiai, tik už $4.500. 
Atsilankykite apžiūrėti.

Dowiat ir Malinowski Co.
W. llth avė. Gary, Ind.
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ADMINISTRACIJA DR-STbS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiui!*. Vice-Firm.
4506 So. Wood St.

t J. Pelekas, rašt.
4G0S S. Wood St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEV r.\RK. 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.
Aiex Cerbauskas- i- in. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

ADMINISTRACIJA. 
edwaiidsville, pa. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Are.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Besą. Butkus. Pinu.
* S40 — 33rd. St.

Stubs. StouevlSė, Viee-Prez, 
85S — 33rd. St.

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

Antanas Kasparavtez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Avė.

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

Ignacas Braznuskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ĖV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINIST 1ACIJA.

811 t esiras Piliečiais, i 'rezidentas, 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-j rezidentas, 
501 New Grand St.

Vincas Adominas, Prot. Sekr.,
34 Logeu St.,

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1 ra
96 Logan St.

Jonas Liautus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grand St.

Juozas Šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J.

J.

s.

Laukus, Prezidentas 
425 S. Grant St.

Staneika, Vice prezid.
57 Oak Lanę.

Pieekis, Prot. Sekr., 
462 S. South St.

J. Daukšvs, Kasierius,
18 N. Meade St.

V. Adomynas, I Finansų, Sekr.,
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Greve St.

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

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 49 Serija prasidėjo ketver
ge,' rugpjūčio 7 — 1913. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

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

Su guodone, ...
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

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

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

yra
yra

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
, ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Joint P. Ewaldas - “
3247 Emerald avė.

Ant. Mostelta, Protokolų Raštin..’ 
821 33rd — PI.

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

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 
I>. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jouas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

4540 So. Honore St.
Jonas Barkauskis, Fin. Sekret.

So. Wood St.
Kasierius.

So. Paulina St.
Gvartujos Generolas.

■i.— i S. Hermita^,. Avė.
L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.

462.8
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU- 
J. M. Tanaueviče, Piriuiniukąs 

3^49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKšTITOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Raštif
Jonas Zvlvitis, IšdininkBBj W

841 W. 33 St.

per-

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva” Pastoli jimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

39 Serija prasidėjo utarninke, rug
pjūčio 5 . — 1913. Susriinkimai • at
sibūta kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dora, šemaieio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvienas 
ar -viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6% metų ir atneša $100.60.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
rių ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.
į Sitį guodonc,

Kaz., Kątutis, Prezidentas, 
f ■-.■ < ’ 710 W. 13 St.

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
• * ■ 3247 Emerald Ave.
Phones: —Yards 2116 Wabash

M. J. Tananevicze, Kasierius.
679- W. 18 St.

yra 
yra

iš-
Na-

2200.

BALIUS.
Puikus metinis balius, parengtas 

storone Lietuviškos Teat. Dr-stės šv. 
Martyno, nedėlioj, 31 d. rugpj., 1913 
m., Freiheit Turner svet., 3421 So. 
Halsted st. Prasidės 5:00 vai. po pie
tų. Inžanga 25 centai porai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ant 
taip puikaus baliaus. Atminkite, kad 
ant rytojaus, panedėlyj, bus šventa, 
‘ ‘ Labor Day ’ ’, tai turėsite gerą pro
gą pasilinksminti. Su godone

KOMITETAS.

GERA PROGA!
Parsiduoda lietuviška pikčernė lie

tuvių apgyventoj kolionijoj, Ant 
kampo, tarpe dviejų gatvių. Aplin
kui lietuviški bizniai. Gyventojų 
miestely 7.000. Lietuvių apie 4.000. 
Trįs katalikiškos bažnyčios, viena iš 
jų lietuviška. Fotografų daugiau nė
ra. Priežastis pardavimo — noriu va
žiuoti į Lietuvą. Del platesnių žinių 
atsišaukit šiuo antrašu:

St. Mažrimas,
P. O. Box 28, Westville, DI. 
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PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergina prie namų dar

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

M. 3. Tananevicz,
670 W. 18th St., Chicago, DI.

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

G. Benosius,
124 E. 114 Place Kensington, DI.

Ieškau vargonininko vietos prie lie
tuviškos katalikiškos bažnyčios. Tik 
ką atvykau į Ameriką. Vargoninin
kavau apie 14 metų Telšiuose. Gerai 
suprantu savo amatą. • ’ ■ ,

Alfonsas Vilčinskas, .
1749 80. Halsted st., Chicago, Dl.

31—2—3.

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

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

31—2.

Paieškau savo dėdės Vaclovo Vit
kevičiaus, paeina iš Kauno g., Šiaulių 
p. . Kuršėnų par., iš Raudėnų mieste
lio, 
bus 
kur

Kaip išvažiavo iš Lietuvos jau 
koki 8 arba 9 metai ir nežinau 
dabar jisai gyvena, 

šūkis,
Cook Hills Farm, Wallinford, Conn.

Paieškau Vladislovo Norbuto. Pa
eina iš Kauno g., Vilkmergės p., Ra
guvos p., Užune vėžių s.

F. Vanagevičia, 
342 — 15 st., Hąrvey, Dl.

Paieškau savo vyro Antano Jan- 
kauskio, paeina iš Žvingių vals., Ra
seinių 
leido 
dviem 
gu jis
tas praneš apie jį gaus 5 dol. dova
noms.

pav.Daugiaus kaip metai ap- 
mane, palikdamas varge 
ktidikiais. Viską dovanoju, jai- 
pats atsišauks, arba’ kas ki-

su

Ona Jankauskienė,
3602 Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

SVARBI NAUJIENA!
žinoma, plačiai tautiška draugija 
“VYTIS.”' ant Bridgeporto savo mė
nesinius susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldieuį kiekvieno mėnesio pirmą 
vai. po pietų L. Ažuko salėje, 3301 
Auburn avė. Sekantis susirinkimas 
atsibus rugpjūčio (Augusto) 10 dieną, 
š, m. Kviečiama ir patariama lietu
viams “Vyties” draugijon prisirašy
ti, nes per sekančius kelis mėnesius 
palengvinta įstojimas, tik $1.00„ Lie
tuviai tegu susirinkimo metu atsilan
ko ir tegu išpildo įstojimo aplikaciją. 
Tai. labai gera proga.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunasšale 

Tananevicz Savings Rankos 
namo. Parsįduos labai pi 
giai. Atsišaiikit į Tanane
vicz Savings Banką. '< t

Parsiduoda namas Įkartu su salikinu. 
Biznis gerai, eina. Pigiai' netoli šv, 
Jurgio bažnyčios Adr.: . l' '■

Petras šlakis, ,
3321 S. Auburn Av. ' Chicago,. Dl.

(30-1-2)
Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stč šv. Stanislovo V. ir-K. lai

kys savo mėnesinį susirinkimą 10 d. 
rugpjūčio, 1 vai. po pietų, šv. Kry
žiaus parapijos svet., ant 46 ir Wood 
gatvių. Kiekvienas narys būtinai rei
kalingas.

32.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Dailydžių dr-jos atsiliks 

pirmas susirinkimas rugpj. 9 d., 7:00 
v. v., Mikolainio salėj, 2334 So. 
Leavitt st. Geistina, kad kuoskait- 
lingiausias but susirinkimas, 
daug ko svarstymui.

Simonas Chivinskas, 
1232 Lincoln sty Chicago, Ill.

Bus

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

933 W. 32nd St.
’ (30-1-2)

Parsiduoda rakandai. Geri, mažai 
vartoti, keturiems kambariams; labai 
pigiai, nes apleidžiu miestą., Adr.:

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

Parsiduoda namai ir lotas. 4, 5 ir 
6 kambarių gyvenimai ir daržinė. 
Trįs išeinamieji kambariai ir maudyk
lės. Raudos $35 mėnesyj, Už $2.700.

3713 Wallace st.
ParsiduocŠ^ barzdaskutykla. Gerai 

ištaisyta. LietKvių ir kitokių tautų 
apgyventoj vietoj. 24 — 115 St. 
Kensington, Hlj 
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Siųsti, 
kams, 
viską

Telefonas Yards 1533
DR. J. KULIS

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

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.

Sučedyk savo sveikatą Irpiirigus 
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
iratlik prosinimąi pu- 
sęlaiko su mažais išlai
dais ir laiko gailimu. I 
Visada gatavas;giluma 
reguliuojama; gali pro- 
svti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriaibu 
tinai reikalingas.Rasyk 
apie platesnias žinias. 
Arent, geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 Ss. Halsted St. Oept. 1 Giloago, III-

❖

Historiškas romanas

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapiu 468.

ŽODYNĖLIS

Perkupčlams duodame gerą nuošimtį

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia
8249-53 So. Morgan St.

... -

❖
❖
❖ 
❖

•j
•?

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
.. AUDEKLO .. $1.25

LlEIUVIŠKAi-ANGLIŠKAS 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpina savyje dek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygute yralabai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeninį. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelj pąlengvinimą prasimokinirnui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirks 
C nesigailės!

Prancūziškos skilteles apdaruose____ £1.00
Audekliniuose apdaruose. . .....................

MICHAEL J. TANANEVICZ 
670 W. 18th St., Chicago, til,.

♦ 
4- 
♦ 
f 
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4 
4
4 
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4.+4-4-4.4>4-4-4-+4.4-4<-M~{.4-4-4-4-4-4.4 . 
į JOHN M. BRENZA 

LAWYER
Lietuvys Advokatas

4608 So. fl&bland Ave., Chicago, III.
PHONE DROVER 1O»B

Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali ricu bylu. Taipgi peržiurtu 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautieti.

ralH-EXPELl
♦9% ALCOHOL 
F.MBicmmco

Lietuviai eikit pas lietuvį.
..Pirkti laikrodėlių, lenciūgėlių, šliu 
binių žiedų, laivakorčių, doviernaščių, 

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

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

Wilkes Barre, Pa.
(29-36)

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautiecrio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Priesaai Ssr. Jurgio naša. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

n»w<isi i KLAUSK i 
CHOPIN i

10c. 
CIGARU 

nes padirbti Įsa
gerausio tabako

Jos. Bartkowlak, Itzdirbtju.
4134 So. Pauliu St, CHICAGO, ILL

ANT PARDAVIMO.
Pirmos kliasos kepykla lenkų ir 

lietuvių apgyventoj vietoj. Parduodu 
delei nesveikatos. Prie to parsiduoda 
automobilius. Viskas parsiduoda už 
labai prieinamą kainą. Atsišaukit tuo- 
jaus:

4610 So. Ashland avė.
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Kadaisia Senai
ADAISIA farmeriams buvo eysta bėda. Vakare par- 
vėžliojęs iš lauko dirbęs, jis turėjo dar šimtus mažą 
darbeliu apie namus, tvartą, daržinę ir kiemą. Tie dar

beliai imdavo laiką ir nekuomet nesimatė jų galas. Reikėjo vandens 
pripumpuoti, malkų prisipjaustyti, sukti ranka įvairias mašinas. Tai 
buvo vargingas gyvenimas. Bet tai buvo kadaisia senai, šiandie 
labai dažnai ant farmų rasi patogią mašinėlę, kuri visuomet gala 
va atimti nuo savininko pečių visą darbą, prie kokio tik ji gali 
but pritaikyta.

Jei jus branginate poilsiu ir norėtumėte išvengti bereikalingą 
darbą, jus pirkit I H C mašiną, kuri yra pagirta ir tarp visų 
turi gerą vardą. I H C mašinos yra dirbamos tinkamai perdėm 
ir tarnauja ilgus metus pasekmingai. Ar tai jus norite pjovimui, 
vandens pumpavimui, laistymui, elektrikiniai šviesai, separatoriaus 
varymui, daiktų pataisymui ir atlikinėjimui daug kitų vargingų 
ir nuobodžių farmos darbelių, jums reikia

I H C mašina išvysto nui 10 iki 30% daugiau, negu jos 
aprokuotas didumas. Kuras pilnai sudega, todėl niekas nesieikvoja. 
J4 yra prasta ir neturi keblumų.

I H G Aliejaus ir Garo Mašinos
I H C mašinos yra pritaikomos įvairiausiems darbams — pjo

vimui, laistymui, pumpavimui ir t. t. Visaip pritaikomos — vertika
liai, horizontaliai, galima ant vietos pritaisyti ir kilnoti. Didumų 
visokių yra nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos varomos guzu, kerosi
mi, nafta, alkoholiu. Kitos išvysto nuo 12 iki 60 arklių spėkos. 

Pareikalauk, kad vietos I H C mašinų pardavėjas išparodytų 
mašiną ir išaiškintų visas jos dalis. Gauk nuo jo katalogą arba 
rašyk tiesiog:

International Harvester Company of Americ
(Incorporated)

Chicago USA

4.

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

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

Geriausias gydymo būdas
TTžsisenėjęs reumatizmas, 

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

veltui: 
dusulys, 

Adresas: 
Sta. W.

AKUŠERKA.
Savo darbą atlieku kuogeriausiai, 

kuorupestiugįausiai prie gimdymų. 
Taipogi Įtaduodu visokias rodąs ir pa- 
gelbą moterių įr^. vaikų, ligose. . Esu 
užbaigusi” kursą .Esculapian College 
of Midwifery, Chicago, Dl.

K. Freigof,
3414 So. Auburn -av., Tel. Drover 456L 
' 32.

Phone Bando]ph 1120

911
1515 W. 12th sf. Phone Canal 407 

Hours: 7—8 P. M.

f’

Nantfa Lietuviška |

fhPTIEKAi
Ai atidariau naują lietuvišką £ 

Aptieką. Aš užlaikau Severas gy- * 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir £ 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti. £

F. FUNK, Aptiekoriui f
3462 S. Halsted st. arti.35 g. *

Telefonas Drover 2773 ą.
4
* ******************** *****

Telephone Yards 687 * 
*
£
* 
* *i 
* ** * ** 
** 
* s*

* 
*
*

* *
DR. G. H. GLASER,

3149 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Pranešu visuomenei, kad aš esu 

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

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
TANKU1S PLAUKJiiEJIMAI.

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

North German Lloyd o
PKHOS KAINOS.

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

MAURICE J. GOLAN
Lietuviškas advokatas

Ashland Block, Chicago.

■mtts

<1 Pajutęs 
nesveikatą 

pilve ir vi
duriuose 

naudok

Richter’io 
Pain - Ex-

su lyg nuro
dymo, kurs 

randasi ant 
butelio.
Kaina 25 ir50c

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo 1.50

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TANANEV1CZIA
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL

Labai naudinga kninga
M. Bernatowicz.

* * -* * ** * * 
*S * 
*5k**********^***<?! *********

Chu ELLS
Bells * Specialty.

4

ŽODYNĖLIS *

nrar

UtnVlSUI-MWlHS
* ue ilni-LiETifflSns

i Biznieriai garsinkites “Katalike”

Pajauta, Lizdeiko Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Yra tai kninga nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didelė kninga ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
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.

CHICAGO, ILL.
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VIETINES ŽINIOS Į »Į
Atstovų atsiliepimas.; Tam reikalui graborius, p. 

Vyrai! Paulius Mažeika, aukojo
Kam iš jūsų nėra brangi savo automobilių.

Tėvynė, kam nerupi jos ki
limas, kas nenorėtų būda
mas jos tikru sūnumi, kad 
musų tauta susilygintų su 
kitomis tautomis, kas ne- 
geistų, kad ji perstotų 
skurdus ir susilauktų ge
resnės, šviesesnės ateities? 
Mes tikime, kad tas kiek
vienam rupi.

Bet tauta, ypač lietuvių 
tauta, turėdama tokią gra
žią praeitį, turi gerai jąją 
pažinti. Yra daug senovės 
palikimų apie musų prabo
čius, yra daug lietuvių ir 
svetimtaučių apie mus pa
rašyta. Jei mes branginame 
praeitį, tai mes turime vi
sa, kas musų tautą paliečia, 
surinkti į vieną krūvą ir 
priderančiai užlaikyti. Šiam 
reikalingas tam tikras na
mas. Tokius namus turi vi
sos tautos, tiktai mes dar 
iki šiol neturėjome. Dabai’ 
pasiryžo tokius Tautos Na
mus statyti L. M. ir Dailės 
Draugijos.

Tokie namai reikalingi 
ne vien praeities pagerbi
mui ir musų historijos lie
kanų užlaikymui, tokie na
mai bus musų visų bendru 
kultūros židiniu. Čia tilps 
visos reikalingos musų tau
tos įstaigos: čia bus musų 

! tautos biblioteka, tautos 
muziejus, archivas, čia bus 
salė susirinkimams daryti, 
čia bus salė teatrui ir dai
lės parodoms, čia galiau
siai bus butas visai musų 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
įstaigai, kuri, nelyginant, 
kaip kokia akademija lie
tuvių mokslą atstovauja.

Taigi mes atvažiavome 
pas jus, broliai, šios Drau
gijos siunčiami, kad jus pa- 
detumet tu Tautos Namu 
pastatyti. Kviečiame visus, 
kam dar lietuviška širdis 
krutinėję plaka, atsilanky
ti į musų prakalbas ir savo 
auką atnešti.

D-ras J. Basanavičius,
L. Mokslo Dr-jos Pirm.

Martynas Yčas, 
Lietuvių Atstovas Val- 

stybės Durnoje.
i Gerbiamųjų svečių iš Lie
tuvos prakalbos bus laiko- 
J|os šiose vietose:
•W Rugpjūčio 3 d.

Visų Šventųjų par. svet., 
10806 Wabash ’avė., Rose

land, Ill.
Rugpjūčio 5 d.

„ J. Alijošiaus svetainėje, 
Kamp. 46-tos ir Wood gat.

Rugpjūčio 7 d.
Bažnytėlėje svetainėje, 

Cicero (Grant Works), Ill.
Rugpjūčio 9 d.

Aušros Vartų par. svet., 
2321 W. 23-čio Place.

Rugpjūčio 10 d.
Apveizdos Dievo par. svet., 
Kamp. Union avė. ir 18 gat.

Rugpjūčio 11 d.
Šv. Mykolo par. svetainėj, 

AVabansia avė. ir Paulina g.
Rugpjūčio 13 d.

Lietuvių bažnytinėj svet.,
South Chicagoje.
Rugpjūčio 14 d.

Šv. Jurgio parap. svet., 
Kam. Auburn avė. ir 32 PI.

Visur pradžia 7:30 vai. 
.vakare.

tilpo
nu-

Pataisymas.
Savo raštelyj, kurs 

praeitame “Kataliko’ 
meryj, vardu “Kas girdėt
ant Town of Lake”, kelio
se vietose apsirikau. Para
šiau: 1904 metais šv. Kry
žiaus parapija nupirko 14 
lotų, turi but 10 lotų. Da
bar parapija turi ne 18 lo
tų, o 15. Viso nėra išmokė
ta $90.000, bet tiek ta nuo
savybė apvertinama.

J. J. Lietuvis.

1

10 policiančių.
Praeitą pėtnyčią, rugpj.
d., majoras Harrison pa

skyrė 10 moterių i policijos
departamentą. Nuo panedė- 
lio, rugpj. 4 d., jos stojo į 
savo vietas. Jų aštuonios 
bus gatvėse, o dvi tarnaus 
detektivų ofise. Kol kas jos 
dar neperėjo tam tikrus 
kvotimus ir todėl majoras 
nereikalavo įsitaisyti uni
formas. Policiantės rimtai 
žiuri į savo darbą. Tikisi 
pasitarnauti ypač mote
rims. Joms bus mokama $75 
mėnesyj.

Ypač norima policiantė- 
mis apstatyti maudykles ir 
viešąsias žaismavietes. A- 
pie tai nuspręs komitetas 
iš moterių. Komitetas susi
dės iš p-nios Britton, kuri 
dirba prie Juvenile Protec
tive League, ir po vieną de
legatę nuo moteriij katali
kių dr-jos ir žydų labdarin
gos dr-jos.

Tėvynės pasiuntiniams po- 
kilis.

Ateinančią subatą, rugpj.
9 d., po tėvynės pasiunti
nių Meldažio salėj prakal
bų, atsiliks Gavrilavičiaus 
salėj, ties 22 PI. ir Oakley 
avė. gerbiems svečiams po- 
kilis. Jį rengia 28 T. M. 
D. kuopa. Bus puošni va
karienė ir dailus progra
mas. Tikietai reikia gaut 
ne vėliau, kai pėtnyčios va
kare. Galima jie gaut pas 
p. B. Lenkauską, 2336 So. 
Oakley avė. ir pas p-lę K. 
Kaupaitę, 2232 W. 24 st. 
vakarais, dienomis-gi “Ka
taliko išleistuvėj, 
Yards 6870. Pradžia
10 vai. vak.

Tel. 
apie

buvo pasi- 
prigelbėjus 

ingalioti- 
pi’akalbas

------- ----- “■* ■
Atsilankė svečiai.

Praeitą ketvergą, liepos 
*31 d., L. M. D. pasiuntiniai 
— d-ras J. Basanavičius ir 
Į f. Yčas atsilankė į Tana- 

evicz Savings Bank. Tą 
ieną su burių lietuvių in- 
Jigentų lankėsi po įvai- 
ias vietas ant Bridgeport-o.

Tėvynės pasiuntinių .pra
kalbos Chicagos apylinkėse.

Ačių p. Šarkos pastan
goms nedėlioj, rugpj. 3 d., 
“Aušros” salėj liko sušauk
tas didis Chicagos S. L. A. 
kuopų susirinkimas. Susi
rinkimo tikslas 
tarti, kaip čia 
Mokslo Dr-jos 
niams surengti
Chicagos apylinkėse. Susi
rinkiman buvo pakviestas 
ir p. St. Tananevičia. P- 
nas Tananevičia išaiškino 
dalyko svarbumą ir nurodė 
reikalingumą veikti krūvoj, 
neatsižvelgiant į įsitikrini- 
mus bei partijas. Visi susi
rinkusieji karštai pritarė 
sumanymui surengti inga- 
liotinių prakalbas Chicagos 
apylinkėse ir tam reikalui 
liko išrinktas komitetas.

dr-Moterių “Apšvietos 
jos pikninkas.

Praeitą nedėlią, rugpj. 3 
d., Leafy Grove miškelyj 
atsiliko moterių “Apšvie
tos” dr-jos pikninkas. 
Žmonių suvažiavo daugiau.

negu buvo tikėtasi. Buvo 
virš 200 asmenų. Tokiam 
didžiam skaičiui nebuvo ga
lima žaisti arba ką kitką 
daryti iš krūvos. Todėl iš
siskirstę į grupas arba žai
dė, arba kalbėjosi. Tik prie 
gardaus užkandžio visi su
sirinko krūvon. Pavakariop 
p. P. Sarpalius pagriežė 
ant smuiko įvairiij šokių, o 
jaunimas tuo tarpu links
mai skrajojo ant žalios pie
velės.

Sugrįžo.
Mus gerb. muzikas p. P. 

Sarpalius sugrįžo su savo 
žmona Chicagon. Keliatą 
savaičių viešėjo pas tėvus 
ir važinėjosi po rytines 
valstijas. Užsiiminės tuo 
pat, kaip ir pirma — duos 
muzikos lekcijas, dalyvaus 
vakaruose ir t. t.

peticijos. ReKisrerium yra 
lietuvių publikai gerai ži
noma p-ni Dundulienė. Ši 
nenuilstanti veikėja pa
skirstė roles ir atvažiuoja 
ant repeticijų.

Drabužiai taipgi jau siu
vama. Vienu žodžiu rengi
mąsi yra stropus. Bus loš
tas spalio 12 d. Norintieji 
dalyvauti kaipo kareiviai 
ar šiaip smulkesnėse rolėse, 
gali but priimami ant repe
ticijų. Repeticijos būva kas 
pėtnyčią Stančiko salėj 
nuo 7:30 v. v. Toj pat sa
lėj kas pirmas utarninkas 
kiekvieno mėnesio esti su
sirinkimai, kur galima pri- 
siraštyti.

atsilankyti, negu šiose dvie
jose atsilikusiose. D-ras J. 
Basanavičius kalba apie 
Lietuvos kultūros reikalus, 
M. Yčas apie pastarųjįi lai
kų veikimus Lietuvoj, apie 
valstybės durnos veikimus, 
apie politinį stovį Rusijos 
ir Lietuvos. Žmonių prijau
timas kalbėtojams yra di
dis. Tegu tik plačiau pra- 
sklinda žinia apie nepa
prastų svečių prakalbas ir 
tegu lietuviai skaitlingiau 
į jas atsilanko.

- d

Apvogė.
namų po No. 3137 U-
st., Kl. Ramanausko

Iš 
nion 
pavogta $40. Tai atsitiko 
po pietų. Šeimininkė parė
jusi iš krautuvės pasidėjo 
pinigus komodon ir neužra
kino jos. Pati išbėgo ant 
gatvės nusipirkti tomačių. 
Užtruko vos keliatą minu
čių, bet sugrįžusi pinigų ne
rado. Kl. Ramanauskas vos 
nesenai tuosna namuosna 
buvo persikėlęs. Pirmiau 
čia irgi gyveno lietuviai ir 
jįj pavogta buvo $50. N” v

A. S. M. B. Dr-jėlės susi
rinkimas-

Pereitoj pėtnyčioj, ty. 1 
d. rugpjūčio, viešame knin- 
gyne ant West Side, po No. 
2336 So. Leavitt st., atsibu
vo “Aniolų Sargų” mer
gaičių ir bernaičių draugi
jėlės susirinkimas, kuriame 
beveik visi tos dr-jėlės na
riai susirinko. Susirinkimo 
metu buvo svarstoma kaip, 
ir kokiu budu pagerinus 
jos dabartinį gyvavimą, ir 
kaip atsikračius nuo tos 
dr-jėlės persekiotojų. Tai- 
posgi liko nutarta, kad se- 
kantin susirinkiman kiek
vienas tos dr-jėlės narys 
atsivestų savo tėvus ir to
kiu budu susijungę su tė
vais galėtų sutvirtinti tą 
dr-jėlę. Sekantis susirinki
mas atsibus 8 (d. rugpjūčio, 
7:30 v. vakare, viešame 
kningyne ant West Side, 
po No. 2336 So. Leavitt st. 
Geistina, kad visi tų vaikų 
tėvai pasirūpintų atsilanky
ti tan susirinkiman ir prisi
dėtų prie sutvirtinimo tos 
musų vienatinės vaikų dr- 
jėlės Chicago  j.

A. S. M. B. D. Globėjas.

Ratelietis.
Didis airių susirinkimas.
Praeitą nedėlią, rugpj. 3 

d., Comiskey darže airiai 
atliko didį tautišką susirin
kimą. Dalyvavo jame virš 
10.000 asmenų. Buvo su
rengtas Keltiškos Lygos 
Airijoj, prigelbstant Kel
tiškai Lygai Chicago j. Ly
gos tikslas yra atgaivyti 
užmirštą airių kalbą, 
padavimus ir papročius. 
Susirinkimas prasidėjo Il
linois valstijos gubernato
riaus kalba. Paskui buvo 
kalbos senovės airių kalboj, 
taipgi buvo airiškos dainos, 
šokiai, muzika, žaismės. Y- 
ra tai žymus ženklas tautiš
ko veikimo. Tokie apsireiš
kimai pas kitas tautas tu
rėtų but mums pavyzdžiu 
ir paakstinimu: prie tautiš
ko veikimo. Ypač dabar
tės, kuomet tarp mus ran
dasi svečiai iš tėvynės, tu
rėtumėm subrusti ir būti 
duosniais tautos reikalams.

Šaudymai pikninke.
Praeitą nedėlią, rugpj. 3 

d., Bergman darže atsiliko 
švz Kazimiero dr-stės pik- 
ninkas. Pažymėtina, kad 
nepaprastai daug buvo deg
tinės ir alaus. Pavakariop 
nekurie įsikirtę ėmė neri
mauti. Vienas susikivirči
jęs keliatą kartų šovė. Nie
kam nepataikė. Šovė j as 
tuoj liko suareštuotas.

Ten buvęs.

Tananevicz Savings!

Gaisras.
Subatos vakarej rugpj. 2 

d., buvo užsidegę mediniai 
narnai po No. 3151 So. Hal- 
sted st. Kol suspėjo pri
būti gaisrininkai, liepsna 
jau buvo gerai apėmusi na
mus. Greta prie degančių 
namų stovėjo “Aušros” sa
lė. Gaisras joj buvo sukė
lęs didį sujudimą. Čia lai
kėsi S. L. A. M. susirinki
mas. Susirinkusieji per
traukė svarstymus ir daly
kams užbaigti nuėjo į d~ro 
Drangelio ofisą. Nors na
mai nesudegė, bet daug gy
ventojų daiktų buvo sunai
kinta arba pagadyta. Nu
kentėjusieji yra lietuviai.

(Advert.).
Kur yra jus skilvis?

Vienas garsus gydytojas 
pasakė, kad po valgio mes 
neturime žinoti, kur yra 
mus skilvis, ty. mes neturi
me jausti nei mažiausio so
pėjimo arba negalės. Tikrai 
sveikas žmogus neturi ži
noti, kur yra jo širdis, ink
stai, arba jakuos. Kaip tik 
jus skilvis duos jums žino
ti, kur jis yra skaudėjimu, 
širdies supykinau, ledaka 
arba kita negale, jus turite 
užsitikėti Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine. 
Jis sustiprys skilvį, tvar
kys virškinimą, palengvys 
sukietėjimą. Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine 
yra geras naminis vaistas, 
kurs yra didi pagelba neti
kėtoj negalėj, nevirškini
mui ir ledakai užėjus, mėš
lungy j, apetito netekus, su
kietėjimą gavus. Ap tieko
se. Jos. Triner, 1333-39 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Triner’s Liniment greitai 
prašalys raumenų skaudėji
mą, išnarinimą, sutinimą.

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA. Sav.JONAS M. TANANEVIČIA, Sav,

3249*53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 amerikoniš

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 j- 
tengtoje 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.

Moksleivių susirinkimas.
Praeitą subatą, rugpj. 2 

d., atsiliko S. L. A. M. su
sirinkimas. Tartasi apie sei
mą, kurs atsiliks rugs. 4, 5 
ir 6 d. Vakaras atsibus ned., 
rūgs. 7 d.

Kensington, Ill.
“Kataliko” No. 30 Nau

jas “K-ko” koresponden
tas, aprašydamas apie Sce
nos Mylėtojų Ratelio pik- 
ninką, užsiminė apie jo vei
kimus ir paabejojo bau ga
lės sulošti paimtąjį veikalą 
“Orleano Mergelė” del sce- 
nerijos menkumo Stančiko 
salėj. Turim už garbę pra
nešti, kad su p. Stančiku 
yra padaryta sutartis. Bus 
intaisytos keturios naujos 
scenerijos. Jas pieš gerai 
žinomas p. Liudkevičia. 
Jis jau yra tokius dalykus 
atlikinėjęs su pasisekimu. 
Užsitikėtina, kad ir šiuo 
kartu atliks atsakančiai.

Antras dalykas, ar pa
jėgs Ratelio nariai išsila
vinti priderančiai didžio 
veikalo roles. Pasakysiu, 
kad geriausieji ir darbš
čiausieji Ratelio nariai jau 
kovo mėnesyj pasiėmė ro
les. Nuo to 
yinasi. Kas

laiko uoliai la- 
sayaite esti re-

Ingaliotinių prakalbos.
Praeitą nedėliąį rugpj. 3 į 
d., svečiai iš tėvynės pirmu ' 
kariu viešai prabilo Chica- . 
go j. Prakalbos atsiliko Vi
sų Šventų parapijinėj sa
lėj, Roseląnde. Žmonių bu
vo virš trijų šimtų. Nevi- ! 
sai nusisekė su svarbiuoju į 
dalyku — aukomis. Ingalio- ’ 
tiniai pasakę apįe augštes- ■ 
niąšias aukas, nepasakė, i 
kad priimamos ir smulkiau- j 
sios aukos. Nors kun. Sera- i 
finas priminė apie tai, bet ' 
tuoj po prakalbų neatsisto- , 
ta :su skrybėle prie durių, i 
Veik pusė žmonių išspru- i 
ko. Del tokios tai priežas
ties dalies aukų netekta. : 
Surinkta apie $300. Utar- ■ 
ninke, rugpj. 5 d., atsiliko i 
prakalbos Alijošiaus salėj, j 
ant Town of Lake. Čia su- ; 
rinkta irgi apie $300. .

Ingaliotinių kalbos yra ; 
bidonuos, dailios. Turėtą į 
žmonės į jas skaitlingiau t

PIRK NAMA 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 Chicago j. 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 raudos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
vietoj jis yra.

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, j1? 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
3249-53’South Morgan Street, Chicago, III.

J. SZUKAS, Real Estate Dejst. Manažerls.
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