
V—

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

KATALIKAS" 
Išeina kas Ketvergas, Chicago, Ill.

Kaina metams:
Amerikoje $2.oo Į Užsienį $3.00

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

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

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas LietuviuNo. 33

THE LITHUANIAN WEEKLY 

"KATALIKAS” 
Published every Thursday at Chicago, 111.

Subscriptiqrr $2.oo per Year
To Eųrop0 $8.00 per Year

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

All communications must be addressed:

JOHN M. TANANEVJCZ 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Kataliku Amerikoje.
tt—-—i—r~~--------f j _ i _j L

Chicago, Ill., 14 d. Rugpjūčio (August) 1913 m.-
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. ‘25, 1899, AT THE POST OFFICE AS CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

R3 Metai XV
I Politiškos Žinios. ®

Karas pasibaigė
Praeitų savaitę Balka

nuose įvykusi galutina tarp 
valstybėlių santaika. Pra
eitų subatų valstybėlių 
specialiai atstovai po kelių 
dienų konferencijai susitai
kė ir po santaika pasirašė. 
Vadinasi, Balkanuose bai
sus karas pasibaigė. Santai
kos išlygos tuo tarpu nėra 
dar žinomos, bet praneša
ma, kad tuomi susitaikymu 
Bulgarija daugiau laimėjus, 
negu butų laimėjus be bro- 
liažudingo karo. O pirmiau 
buvo manoma, kad ji liks 
visai apkarpyta. Tuo tarpu 
kaiminės valstybėles jos pa
sigailėjo ir atidavė jai tai, 
kas tikrai jai turėjo prigu
lėti.

Naujas Bulgarijos rube- 
žius prasidėsiąs senoj vie
toj, ties upe Struma; iš ten 
pasisuksiantis lig miestui 
Strumica ir eisiųs upe 
Struma į pietus net lig kal
nų Beleš, link upės Mesta, 
ir pastara ja pasisuksiąs ju- 
rėsna. Tokiuo budu šiauri
nės Makedonijos dalis ir 
Tracija palieka Bulgarijai 
podraug su uostais Lagos ir 
Xanti. Gi uostas Kavala ir 
Saloniki su visu Chalcedon 
pusiausaliu ir pietvakarine 
Makedonija palieka Graiki
jai.

Po santaika pasirašė at
stovai Graikijos, Černogo- 
rijos, Rumunijos, Serbijos 
ir Bulgarijos. Pirm poros 
dienų buvo manoma, kad 
santaika neįvyksianti, nes 
Bulgarija griežtai nenorė
jus paleisti iš savo rankų 
nekuriu teritorijų. Tik pas
kui, kuomet Rumunija jai 
pagrasino Sofijos paėmimu, 
Bulgarija pasijutusi bejėgė 
ir nusileidusi.

Žir; / apie santaiką vi
sur džiaugsmingai sutikta.

Bulgarija dar turinti vil
tį, kad tų santaikos trakta
tų peržiūrėsiančios Euro
pos valstybės ir ji apturė
sianti geresnes išlygas; 
taippat ji mananti, kad val
stybės priversiančios tur
kus laikyties Londone pa
daryto taikos traktato, tuo
met Bulgarijai tekti) dar 
Adrianopolis ir kitos terito
rijos net lig sienai Enos- 
Miciia.

torija priklauso Bulgarijai. 
Turkijai atkreipta doma, 
kad valstybės negalinčios 
toleruoti tokio turkų sauva
liavimo ir traktato laužy
mo. Jei Turkija gražumu 
nepaklausytų, gali gimti 
trečiasis karas Balkanuose, 
Bulgarijos su Turkija, o to 
karo valstybės visai nerei
kalaujančios.

Tuo tarpu iš Konstanti
nopolio pranešama, kad 
Turkija visai nei nemanan
ti pasitraukti iš Adrianopo- 
lio. Tai padarysianti tik 
tuomet, jei Bulgarija tur
kams atiduosianti dalį Tra
kijos. Konstantinopoly j vei
kia karinė partija, kurių 
remsianti turkų visuomenė. 
Turkija persitikrinusi, kad 
nūn Balkanų valstybėlės 
nusikamavusios, todėl jai 
nieko blogo nepadarysian
čios, vadinasi, antrojo karo 
ji nesibijanti.

Turkija Adrianopolyj ir 
Trakijoj turinti arti 300.000 
atsilsėjusios kariuomenės, 
turinti pakaktinai amunici
jos ir visko. Tuo tarpu Bal
kanų valstybė!iii kariuome
nės likusios be jėgų ii* su- 
demoralizuotos, naujam ka
rui netinkančios. Tatai tur
kai ir norinti tuo apsireiš
kimu pasinaudoti.

Londone tečiau manoma, 
kad Turkija nusileisianti, 
kadangi jos atkaklumas ga
lįs jai pagimdyti naujas ne
laimes. Turkijon galį įsi
veržti Rusija, o tubkart 
Turkijai prisiartintų pas
kutinis galas, nes paskui 
Rusiją norėtų šiuomi-tuomi 
pasinaudoti ir kitos Euro
pos valstybės.
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Kap. R. Scotto jurininkai, • atsilankę pas Anglijos karalių. Kaip žinoma, kapito
nas Scott sušalo ant pietinio žemgalio.

ne į savo reikalus ir kuris 
nežino dalykų stovio Balka
nuose. Be to tie patįs laik
raščiai mena, kad Bryan 
tan reikalai! nutrauktas a- 
merikoninių žydų, kurie vi
suomet visur tik savo 
“skriaudas” mato. Taigi 
žydai privertę Bryanų pa
siųsti Bukareštan ųp.uėtų 
notų, ir nabagų . valdybės 
sekretorių tuo bųdu 
ke. ■ .'
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Meksiko ^©ikalai

TURKIJA TURI ATI
DUOTI ADRIANOPOLĮ.

Europos valstybės per 
savo ambasadorius Kon- 
stantinopolyj pranešė Tur
kijai, idant ji apleistų už
imtų Adrianopolį ir visų te
ritorijų net lig linijai Enos- 
Midia į šiaurius, kadangi 
negalima laužyti nesenai 
Londone padaryto santai
kos traktato Bulgarijos su 
I^M^įja. Kaip Adrianopo-

Mfcįr apkalbama teri-

NEREIKALINGAS PA
TARIMAS.

Andai Bukarešte Balka
nų valstybėlių atstovų kon
ferencijoje apturėta indo- 
mi nota iš Suvienytų Val
stijų nuo valstybės sekreto
riaus Bryan. Konferenci
jos pirmininkas, Rumunijos 
premieras Majoresco, susi
rinkusiems atstovams per
skaitęs Suv. Valstijų notų. 
Notoje išreikšta velijimai, 
idant santaikos traktate 
tarp kitko butų pažymėta 
ir tikybinė tolerancija vi
soms tautoms Balkanuose. 
Konferencijos pirmininkas 
nusišypsojęs susirinku
siems paskui apreiškė, kad 
reikalaujamoji "tolerancija 
Balkanuose jau senai gy
vuojanti ir todėl tasai iš 
šalies patarimas esąs dau-’ 
giau kaip juokingas, ^žino
ma, po to nota be jokių 
svarstymų atidėta šalin ir 
imta svarstyti savi reikalai.

Anglijos laikraštija da
bar pajuokia Bryanų ir jo 
diplomatijų, kuris maišosi

Pasididinus nesusiprati
mams Suvienytų Valstijų 
su Meksiku, kaip žinoma, 
iš Meksiko liko atšauktas 
ambasadorius Wilson. Pas
tarasis parkeliavęs Washin- 
gtonan nupasakojo prezi
dentui Wilsonui visą Mek
sike padėjimų ir patarė Hu- 
erto valdžių pripažinti tei- 
sota, nes, girdi, tik tuokart 
tenai galėtų įvykti ramybė. 
Prezidentui Wilsonui am
basadoriaus tasai ir kiti pa
tarimai labai nepatiko, to
dėl jis liepė ambasadoriui 
Wilsonui paduoti savo re
zignacijų iš užimamos vie
tos. Šiam taip padarius, 
prezidentas Wilson Meksi
kai! pasiuntė savo asmeni
nį atstovą, John Lind’ų, ku
ris tuojaus paskirtoj) vie
ton, ty. į Meksiko sostinę 
ir iškeliavo. Jam iške/avus 
pasklydo girdas, kad jis te
nai busiąs piktai priimtas 
ir jo gyvasčiai grųsiąs pa
vojus, todėl Suvienytų Val
stijų valdžia paskui jį į 
Meksiko pakraščius pasiun
tė kelis karo laivus. Tečiau 
Lind meksikonų nelytimas 
laimingai pribuvo į Meksi
ko sostinę ir tenai tomis 
dienomis pradėsiąs perc- 
trakcijas su liglai kiniu 
Meksiko prezidentu Huer
ta. Lind su savimi nusigabe
nęs prezidento Wilsono no
tų, kurių perstatysiųs Hu- 
ertai. Tos notos turinys nė
ra žinomas, bet iš pasikal
bėjimų su prezidentu štai 
kas sužinota apie tų notų:

Notoj 
laujama
santaiką ir visiškų ramybę 
Meksike.
son nenorįs, kad tarp Suv. 
Valstijų ir Meksiko gimtų 
kokie nesusipratimai, arba 
ir karas, bet podraug jis at
sisakąs pripažinti dabarti
nę Huerto valdžių. Prezi
dentas Wilson, sakoma, 
aiškiai pažymįs, kad nega
lįs pripažinti legale val
džios, jei ji paremta ant 
kraujo praliejimo ir sau 
nepatinkamų žmonių žudy
mo. Tam tikslui esama pri
rodymų ir jei jie viešai bu
tų paskelbti ir visos kitos 
valstybės bjaurėtus Huer
to valdymais ir Suvieny
toms Valstijoms pripažintų 
tiesų už jo valdžios nepri
pažinimų. Taippat pas Hu- 
ertų reikalaujama, idant 
busimieji Meksike prezi
dento rinkimai atsibūtų be 
valdžios presijų ir tik tada

Suv. Valstijos galės pripa
žinti išrinktų prezidentų le
galiu prezidentu, nežiūrint 
kad ir pats Huerta butų iš
rinktas.

Tai maždaug toksai tos 
notos turinys.

Kas link Huerto atsinc- 
šimo į Suv. Valstijų speci
ali pasiuntinį Lind, tuo tar
pu nieko nežinoma, nes Hu
erta tyli kaip akmuo ir ta
me reikale nei žodžiu neiš- 
siduoda. Tečiau visgi iš jo 
pasielgimo patiriama, kad 
jis imsiąs ignoruoti ir pre
zidento Wilsono notą ir pa
tį pasiuntinį Lind. Sužino
ta, kad Huerta labai arti 
susinešęs su Japonija. Be 
to iš Japonijos gabenąs sau 
ginklus, manąs Tokioj gau
ti paskolą, suteikia japo
nams visokias privilegijas 
pirklyboje ir pramonėje, 
taippat kalbama, kad jis 
nuskirsiųs didelius žemės 
plotus japonų kolionizaci- 
jai. Šitie faktai amerikie
čius labai užgauna, nes jei 
tas viskas įvyktų, atsirastų 
did;s pavojus Panamos per
kasui iš japonų pusės. To
mis dienomis teks patirti 
Huerto pasielgimas, nes pa
siuntinys Lind jam persta
tys preidento Wilsono rei
kalavimus.

Ligšiol, žinoma, dar nega
li but nei kalbos, kad turė
tų įvykti karas Suvienytų 
Valstijų su Meksiku, te
čiau nežinia ką gali atneš
ti rytojus. Retkarčiais ma
žiausias menkniekis gali 
sukiršinti amerikiečius ir 
karas pradėtas! O juk šian
die karai visuomet praside
da be oficialiu paskelbimo. 
Todėl Suvienytos Valstijos 
vis daugiau kariuomenės 
traukia į Meksiko pasie
nius. Šiais laikais ten ran
dasi vienuolika pulkų pės
tininkų, septyni pulkai ka
valerijos ir tris pulkai lan
ko artilerijos. Viso ten esa
ma 15.000 karei ių. Huer
to kariuomenė yra menka, 
bet pramatoma. kad jei 
gimtų karas, prieš ameri
kiečius atsisuktų ir revoiiu
cionistai.
armijos 
daugiau 
pratusių 
nūs.

Pastaraisiais laikais Hu
erta įgijęs didį populerišku- 
mą ir tai todėl, kad ,ji.v 
priešinasi visokiems' ameri
kiečių pasikėsinimams.

RUSIJA IR VOKIETIJA.
Iš Konstantinopolio Pa

ryžiun pranešta, kad tenai- 
tinis Vokietijos ambasado
rius valdiškai turėjęs ap
reikšti, jogei Vokietija jo- 
kiuo budu pei* pirštus nega
lėsianti ramiai žiūrėti, jei 
Rusija pasikėsintų pasisa
vinti nors mažiausių žemės 
sklypelį aziatinėje Turkijo
je.

Toksai sensacijinis amba
sadoriaus apreiškimas Ru
sijų labai įžeidęs ir. tuojaus 
prasidėję susinėsimai Pe
terburgo. su. Berlynu. Neuž
ilgo. Vokietijos valdžia. Ru
sijai pranešus, kad tas ne
tiesa, ambasadorius taip ne
sakęs ir visai nemanęs į- 
žeisti Rusijos. Rusija no- 
rints lig laikui tuomi užsi
ganėdino, tečiau Vokietijos 
tais tvirtinimais anaiptol 
nepasitiki.

Dabar iš m. CaTąeas ap
turėta žinia, kail Castro ten 
tui-įs daug šaliniiikų. Trum
pu laiku sugaudęą 4.000 
ginkluoti! žmonių ir keliau
jąs į šiaurius. Gomezo val
džia prieš jį pasiunčiusi 7.- 
000 kareivių. Castro be to 
dar skelbiąs, kad jis trum
poj ateityj turėsiąs mažiau
siai^ 12.000 savo ginkluotų 
žtnonių, gi vi$į gyventojai 
rišųr jį sveik į^ų kaipo res
publikos išgeįUtys-

• kad Gastro 
įkais gyve- 
ir tena) su- 

„ revpliųoijos
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: Dėdė S&mašTir čiaLhėSĮino 
kas reiktų įjuk
Gastro yra diJįsįSųv. Val
stijų valdžios ir kapitalistų 
priešininka^A>

pastaraisiais 
Peranksti Chinų respub- nCs Vokietijų 

’ ^ - Įstatęs visų, 
pledų. , ’

į:-x- i

likos prezidentas Yuau-Shi- 
Kai ėmė. plačiai girties/StJ 
jis apveiksiąs savo šalyj ki
lusių revoliucijų. Paaiškė
jo, kad revoiiucionistai savo 
keliu platinasi.

Tomis dienomis revoiiuci
onistai po kruvinam susi
rėmimui su valdiška kariuo
mene paėmę į savo rankas 
miestų Kanton, kuris yra 
vadinamas antraja Cbinų 
sostine. Taippat užėmę ir 
visas Kantono apylinkes. 
Provincijos gubernatorius 
vos pasprudęs, gi ten buvu
sioji valdiškoji kariuomenė 
prisijungusi prie revoliuci- 
onistų. Iš Kantono moterįs 
su vaikais išsinėšinusios į 
Shanghajų.

Tai tau ir revoliucijos 
nuslopinimas! Gi pavojus 
grasia net pačiam Pekinui.

IŠ VENEZUELĖ^ fe
Kaip žinoma, Vcnezuelės 

respublikoj buvusis tos res
publikos prezidentas Cas
tro slaptomis fSegeliaW 
Savo šalin ir šukele revjį 
liucijų prieš dab^unę vai-i 
džią, kurios- priešakyj stovi 
prezidentas Gom^^ seniau 
apveikusia Cast^^BL

stijų valdžios..

KARO LAIVYNO STO-

1 Nesenai Didžioji Britani
ja pasiuntė karo laivy
no į Bermudų; salas. Suvie
nytose Vaistuose gimė ne
paprastas trųkšmas. Brita
nija intarta,’ kad ji ruošia
si pasikėsinti ant Panamos 
perkaso (kanalo), kad ji 
ginkluojasi prieš Suvieny
tas Valstijas.

Dabar D. Britanijos val
džia išaiškino, kad ji nei 
prieš perkasų, nei prieš Su
vienytas Valstijas nieko ne
turinti, bet., nusprendžiusi 
aut salų . Bejuda intaisyti 
savokaro laivynui miĮžiniš- 
ką anglies stotį, kokios ten 
ligšiol neturėtu. Be to tenai 
nuolat laikysianti keturis 
skraiduoliuš. ? į

Suvienytus Valstijos tuo-
' mi paaiškįųimu ųepasiĮtiki 

tėmys telimeąnius D.

DIDELIS STRAIKAS 
ITALIJOJE.

Lombardijoj ir Piemonte 
gimęs baisus straikas me- 
talurginių darbininkų. Lig- 
šiol straikuoja daugiau 150.- 
000 darbininkų. Daugumoj 
miestų ir miestelių keliama 
antivaldiškos demonstraci
jos. Į nekurtas vietas val
džia pasiunčius kariuome
nę. Mediolane paskelbta ka
ro stovis, nes straikininkai 
buvę pradėję plėšti krautu
ves, tiesiog naikinti miestų. 
Andai važiuojant automobi
liu per* miestų karaliaus 
broliui, Abruzzų kunigaik
ščiui, straikininkai į jį ėmę 
laidyti akmenimis. Kuni
gaikštis spėjęs pasprusti, 
gi'kariuomenė susirinkusias 
minias išvaikius. Nekurtose 
miesto dalyse straikininkai 
susirėmę su kareiviais, sta
tydami ant gatvių barika-

visupirmu reika- 
įvykinti tuojaus

Prezidentas Wil-

tada meksikoiių 
skaitlius siektų 

100.000 žmonių, į- 
bastyties po kal-

das. Šis straikas panešis į 
revoliucijų, nes tarp strai- 
kininkų sukinėjasi daug 
narchistų.

a-

MANDŽŲrRAI SUKILĘ.
Pekine apturėta žinia, 

kad mandžurai, naudoda
mies suirutėmis Chinuose, 
sukilę ir sumanę atgauti 
panaikintų sostų. Sakoma, 
mandžurų generolas Chang- 
Hsun jau net pasiskelbęs

Chinų nauju ciesoriumi ir 
su kariuomene traukius į 
Kantonų.

Chinų prezidentas Yuan- 
Shi-Kai paliepęs visus aš
triai bausti, kas tik kėsin
tųsi aut respublikos, nepai
sant, kad toksai butų aug- 
ščiausias valdininkas.

Moralis revoliueionistų 
vadas, dr. Sun-Yat Sen, 
viešįs Japonijoje, z

1
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KAS DAUGIAU KELIA 
LIETUVIŲ TAUTĄ?
Beskaitydamas “Vilty

je” apie buvusį - Vilniuje 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
narių suvažiavimą, tarp 
*tc-ko užtikau, kad ameri
kietis, kun. Žilinskis, kal
bant apie rinkimą aukų 
tautos namams, priminęs, 
kad Amerikos lietuviai-dar- 
bininkai esą nepatenkinti, 
jog aukos tautos reikalams 
Nerenkamos beveik iš vienų 
darbininkų, tuo tarpu kad 
Lietuvos sodiečiai-ukinin- 
kai tų aukų beveik ir visai 
neduoda. Čia prelegento pa
sakyta tikriausia tiesa. To
kios nuomones yra netiktai 
tolimajame užjūryje gyve
nantieji musų išeiviai, bet 
ir tie Rusijos miestų lietu- 
■viai-darbininkai, kurie seka 
lietuvių gyvenimo begiu, 
mato savo gyvenančių tevy- 

t nėję brolių didžiausį atšali
mą ir nerangumą.

Laikraščiouse mes, Lie
tuvos išeiviai, gana dažnai 
girdime, kad lietuviai bė
gą iš savo tėvynės del ne
susipratimo arba stačiai ne
noro jai darbuoties. Tečiau, 
gerai įsigilinę į to bėgimo 
priežastis, pamatysime ne
mažane vien tokių, bet ir 
kitokių. Pamatysime, kad, 
toli gražu, nevisi musų išei
viai, kurie apleidžia Lietu
vą ir keliauja į svetimus 
kraštus, bėga nemylėdami 
tėvynės, priešingai, daugu
ma iš jii ir labai nenoroms, 
aplinkybių verčiami, daugi
nasi svetur, ieškodami sau 
laimes. Pavyzdžiui, paim
kime, kad ir mažažemių sū
nūs bei dukteris, kurių 
gimtinėje, sakysime, tėra 
nuo 3 ligi 15 dešimtinių že
mės, o yra po kelis brolius 
bei seseris. Tokių šeimynų 
vaikai, nenorėdami tapti 
amžinais dvaro bernais ir 
manydami svetur rasią sa
vistovesnę vietelę, noroms- 
aenoroms priversti yra ap- 
ęisti savo gimtinį kraštą 

S Pboto r ’• •» <<>*>vrisht by Zimmerman.

J. Lind, naujas Amerikos ambasadorius Meksikoj. 
Viršuj Meksikos revoliucionieriai, su kuriais jis tar

sis apie Huertos numetimą.

NAUJAS LENKŲ LAIK
RAŠTIS.

Liepos 1 d. pasirodė pir
mas numeris naujo lenkų 
laikraščio “Promien”, re
daguojamo p. A. Lapinskio.

Įžengiamajame -straip
snyje redakcija taip nupa
sakoja savo poziciją: “Mu
sų “Promien” labai netur
tingas, nes neturi nei parti
nių obalsių, nei vėluvų, ne
bent tik tą vieną brangią 
dovaną, kurią jam lyg lop
šyje tebesant pakabino ant 
kaklo visų motina tiesa ant 
lininio pasaitėlio pasiejusi.

REČIAU BELEIS ŠAU
TUVUS LAIKYTI.

Liepos 1 d. gubernato
rius išleido paliepimą re
čiau teleisti valstiečiams 
turėti šautuvus, motivuoda- 
mas savo paliepimą tuo, 
kad tarp valstiečių platinas 
organizuotos plėšikų . gau
jos.

PANDĖLYS.
(Ežerėlių apskr.).

Sribiškių sodžiuje vie
nas žmogelis, pavardė Ne- 
čiokas (tikroji.. Grynenis), 
norėjo pasidaryti...sau galą 
šiokiu budu. Pjovęs sykį į 
kaklą ir paskiaus . visas 
kruvinas, bet dar.tųrėdams. 
jėgų, puolęs į šulinį. Laimė,, 
tą pastebėję netoliese „tuo 
laiku buvusieji,.žmonės*. ku
rie dar pasišaukę daugiaus, <

noriai dedasi į tautines 
draugijas, duoda tautos^-r-ei- 
kalams aukų ar tTT. Saulės 
bei tautos namųZ fondams 
po kunigų ir pasaulinių i in
teligentų daugiausia aukų 
sudėjo musų išeiviai darbi
ninkai, o ypa^.’Juherikie- 
čiai, taip gausiai juos parė
mė savo aukomis. Tuo tar
pu Lietuvos "sodiečiai ligi- 
šiol mažne visai neprisidė
jo. Dažnai apsilankydamas 
savo tėvynėje (Kaimo gub., 
Ežerėlių apskr.), . kartkar
tėmis esu kalbinęs savo pa
žįstamus dėti aukų L.* M. 
Dr-jos bei “Saulės” na
mams, bet tie paraginimai 
buvo tik tuščia kalba: pa
prastai man atsakydavo, 
kad jiems tie namai esą vi
sai nereikalingi, nes, girdi, 
“mums, rasi, niekad ne
teks nei matyti”.'

Laikraščių, kaip“. .įsitiki
nau, Lietuvos sodiečiai 
taippat visai maža teskaito. 
Yra dar tokių sodžių, į ky
riuos neina nė vieno laik
raščio. Miestiečiai, kurie 
nėra ištautėję,' retas kurs 
beapsieina be laikraščio, o 
kaikurie ima net po 2 — 3 
laikraščius. Kaip esu paste
bėjęs, ir į Lietuvą musų Iš
eiviai nemažai laikraščiui Iš
rašo. Tie, kurie sugrįštalle- 
vynėn, taippat nebėapšiei- 
na be savo numylėto draū- 
go-laikraščio/.Musų sodie
čiai neima laikraščių daž
niausiai del to,, kad gailis 
už laikraštį mokėti,' nes, 
kaip jie sako,'ėšą “ bran
gu”. Jie gailis'., laikraščiui 
išleisti 5—3 „rub... .visiems 
metams, tuo _. tarpu. kad 
tam pačiam .šykštuoliui ne
brangu mokėti" už “kelis J a- 
šus degtinės pusrubliais. 
Tad, kaip matote,., lietuvių 
tautai kilti daugiau padedą 
miestiečiai išeiviai. k k

ir danginties kur tollman 
užjurin, arba į didžiuosius 
Rusijos miestus. Bepigu bu
tų gyventi savo tėvynėje, 
jei Lietuvoje butų kokių 
fabrikų arba bent prekyba 
butų lietuvių rankose, e da
bar nieko. Tiesa, gerų- a- 
matninkų Lietuvoje dabar 
stoka, bet ir tie-amatai li
gi šiol lietuviams netaip 
jau lengvai buvo prieinami, 
nes Lietuvos liaudis, būda
ma užslopinta įvairių bau
džiavų, ypač neturėdama 
per 40 metų su viršum savo 
spaudos, ligi šiol savo vai
kų likimu nelabai ir tesi
rūpino. Išskiriant mažą tė
vų dalelę, kiti visi savo vai
kus, vos tik pramokinę 
šiek-tiek ant maldaknygės 
pažleberioti ir kaip tik vai
kai nustoja gyvulius ganę, 
tuojau pratina prie žagrės 
bei dalgio, o dukteris prie 
verpstės ir staklių.

Paaugus vaikams ir pa
daugėjus pertat darbinin
kų, kada prie savojo mažo 
ūkio visiems nebėra ko 
veikti, paprastai — jau
nesniuosius vaikus leidžia 
prie kitų ūkininkų arba į 
kokį dvarelį bernauti, ne- 
pramokinę nei rašto, nei jo
kio amato. Žmogui, jau atė
jusiam į metus, ir norint 
išmokti kokio amato, iiębe- 
taip jau lengva, o kartais 
nebeleidžia ir aplinkybės. 
Todėl ir nenuostabų, kad 
dauguma Lietuvos; vaikų, 
numatydami tėvynėje am
žiną savo skurdą, plaukia į 
svetimus kraštus- ieškoti 
geresnės sau laimės. Dau
guma išRjų> biidami Įtik 
prasti juodadarbiai, randa 
svetur ne laimę, d tik skur
dą. Tečiau, kad ir taip yra, 
dauguma iš jų savo tėvynę 
labiau brangina, negu pa
čioje Lietuvoje pasilikusie
ji musų tautiečiai. Jie nuo
lat ilgisi savo apleistos tė
vynės, dažnai rašinėja į ją 
laiškus, ieško po laikraš
čius iš savo krašto žinių,

vilniuje. :::
Peterburgo—ir Maskvos 

laikraščiai skelbia,- jog-deši- 
niesiems, kurie rūpinasi 
Vilniaus universitetu, vy
riausybė pasakiusi, kad u- 
niversiteto klausimas musų 
krašte esą perdaug dar ank
sti keliamas. 

puolę gęlbętji. Ištraukę iš 
šulinio “i sayzudį, pamatę, 
kad, beišrinkant, buvusi gal-
va gerokai nudaužyta į ak-
meninį yentinį ir geriamoji 
gerklė perpjauta. Jis grei
tai buvo nugabentas prie 
gydytoju, kurs pasakęs, 
kad gyvybei nesą pavojaus.

Žudymosi priežastis bu
vusi dalinimosi vienkie
miais.

PANDĖLYS.
(Ežer. ap.).

Paskutiniu metu audrin
gi debesėliai musų apylin
kėje padarė nemaža nuo
stolių. Taip, birželio 30 d. 
Lebedžių sodžiuje griaus
mas sudegino Glemžos visas 
trobeles ir Suvaizdžio kūtes 
su daržine; o prieš tai, bir
želio 28 d., Girbučių Biliūno 
naujausį klojimą.

Tik bėda, kad kai-kurie 
pamatę tą nelaimę, ne gel
bėti bėga, bet pavėpsoti ar
ba kuo nors pasinaudoti, 
pavogti.

Taip, po gaisrui Suvaiz- 
dis neberado šimto rublių, 
kuris buvo padėtas išnešto
je dėžutėje.

Ir visados nedera vogti. 
Bet jau tokiame atsitikime, 
tai tikrai didžiausia gėda, 
nesąžiningumas.

ŠAUKOTAS.
(Kauno gub.).

Vietinįs feldšeris Kuz- 
minskis pagarsėjo geru a- 
kių gydytoju; jis gydo pa- 
gelba lapiso ir zinci sulfu- 
rici. Už “išgydymą” ir bu
tą ima nuo kiekvieno paci
ento po 10 rub., ar tai butų 
ligonis, sergąs trachoma, ar 
šiaip-jau^ akių paraudona- 
vimu, o už pažiūrėjimą a- 
kių, t. y. pripažinimą svei-f 
komis, ar.ne — ima po 20 
kap. Pacientai džiaugias, 
geriau gydąs ir pigiaus, ne
gu Šiauliuose akių specia
listas Cumftas, todėl ne
nuostabu, jog pas jį nuolat 
terminuoja po 6—7 žmones, 
ypač jauni berniukai, ren
giąs sprukti Amerikon 
Šaukoto jaunuomenė skun
džias, jog nuo tų jaunų ber7 
niūkų negalima esą atsigin
ti, ypač vakarais: slankioją 
palangėmis, puolą į mergai
čių darželius ir raują gėle
les, užkabinėją mergaites ir 
t. t.

MOKOLAI.
(Marijampolės ap.). 

Sekmadienyje, liepos 13 d., 
n. kai. bu via lietuvių vaka
ras. Žmoniją prisirinko pil
nintelė sale; buvo netik iš 
Mokolų, bet. jr .iš Marijam
polės. Vaidino .“Gyvuosius 
nabašninkųs”. Leidimas

. ■ • J . k >■ »

buvo gautas “G abi j os ” var
du. ; ... .

Vaidinimas, pasisekė tik
rai gerai. Geriausiai buvo 
atvaidinta Tado rolė; ne
blogai vai dilio ir advokatas. 
Po vaidį^įmp didelis cho- 
ras puikiai padainavo ke
lias tantijUęs daineles, ku
rios ne vienam sujudino 
sielą. < _

Pabaigoje buvo šokių, 
šoko ir poniškųjų. Žaislus 
žaidė didžiausiais ratais, 
kiek tik įpyo galima. Ma
nau, kad žaislu kaimo vaka
ruose reikią jcuodaugiausia. 
Jei kitam ir nepatiktų žais
lai, nereikėtų to žiūrėti, nes 
lietuvių vakarai juk yra 
taisomi daugiausia sodie
čiams. ' *K

VAŠKAI.
(Panev. ap>).

’ Muąų apylinkėje iš dide- 
lės giedros ir kaitrų javai, 
buvo visai suvargę. Tik bir-

uiškėlio par. ledai išmušė 
laukus Gustonių dvare, Gu- 
stonių, , Pantakonių, Sabo
nių sodžiuose ir kitur. 
Žmoneliai liko be pašaro ir 
be duonos; kiek darbo ir 
vargo nuėjo niekais. Ansto- 
lis surašė nuostolius. Žmo
nės, rasi, gaus kiek pašal
pos iš vyriausybės. Ir kito
kios nelaimės aplankė musų 
kampelį. Birž. 27 ir 28 d. 
lietus su nuolatine perkūni
ja Plonėnų dvare sudegino 
daržinę su garine mašina, 
kurioje buvo ir 8 žmonės 
nuo lietaus pasislėpę. Žmo
nėms nieko nepadarė. Pa
lėpių dvare trenkė į muro 
svirną, bet neuždegė. Pas
valio par., Purvalkių sodž. 
sudegino ūkininko Krivic
ko klojimą ir kitą trobą. 
Kad ne lietus ir žmonių pa- 
gelba, butų visos trobos su
degusios. Ir Putrių sodž. su
daužė medinį kryžių. Gir
dėti, kad Pakuršėje nutren
kė tris vyrus. Musų apylin
kėje retai atsitinka taip 
daug nelaimių. Kaip dvari
ninkams, taip ir turtinges- 
niesiems ūkininkams reikė
tų įsitaisyti perkūnsargiai.

PRŪSŲ LIETUVOJE.
Katyčių lietuvių “Vaini

ko” draugija liepos 27 die
ną nauj. kai. Vaškiaus sve
tainėje, Katyčiuose (Coad- 
juthen) laikys savo vasari
nę šventę. Šventė prasidės 
4 vai. po pietų. Šventės 
svečiai eis su muzika į Ver- 
smeniukų giraitę, kurioje 
bus lietuviškų žaislų, laiga- 
vimų ir kitokių pasilinks
minimų. Vakare taippat su 
fhuzika grįž į Katyčius. Su
grįžus, salėje bus prologas, 
teatre vaidįs “Dėdė atva
žiavo”, duetas padainuos: 
“Dar yra Tėvynė”, bus dai
nų, deklemacijų. Po visam 
bus viešas pasivaišinimas. 
Draugijos valdyba kviečia 
visus lietuvius aplankyti 
šią > šventę. Važiuojant, rei
kia važiuoti į Stoniškių sto
tį, kur svečių lauks veži
mai. Ypač kviečiamas yra 
Račiūnas, atvažiavusis iš 
Amerikos į Lietuvą imti ki
nematografams vaizdų. Kas 
Račiūną sutiks, valdyba 
prašo jam pasakyti. Butų 
gerai, kad ir pats p. Ra
čiūnas praneštų, ar atvyks 
į “Vainiko” dr-jos šventę.
KEPYKLŲ SAVININKŲ 

STRAIKAS.
Kepyklų savininkai, ne

patenkinti pakėlimu tiktai 
rugines duonos kainos (ne
senai miesto savivald. leido 
jiems pardavinėti Į4 kąp. 
brangiaus), liepos 4 d. atė
jo į miesto galvą, prašyda
mi pakelti visų rūšių duo
nos kainą. Kadangi miesto 
galva atsisakė tatai pada
ryti, savininkai sustraikavo 
ir nustojo kepę duoną. 
Miesto savivaldybė negali 
pakelti duonos kainos, nes 
apsunkintų ir be to jau var
gingą gyvenimą daugumos 
miesto gyventojų.

NEMUNAITIS.
(Trakų apskr.).

Birželio 16 d. buvo čia 
lietuvio agronomo Stulgin
skio paskaita apie ūkį. 
Klausytojų susirinko ne
maža. Visi buvo patenkin
ti, nes aiškino lietuviškai ir 
suprantamai. Tikimės, jog 
ir toliau, daug galėsime pa
sinaudoti tuo, kad apsigy
veno Alytuje, Vilniaus gub. 
lietuvis jgį^^mas, žinoma, 
jaigu. norėsime ir

želio 21 dj, ačįų Dievui, už- 
lijo, ir laukai nušvito, pra- 
dėjo augti. Bet vietomis
lietūš nemaža pakenkė. Jo-

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

MUSŲ KREGŽDUTĖS,

Vasarą mes suvažiavom 
trįs vaikai: dvi mergaitės ir 
aš. Vieną sykį aš nežinau 
iš kur sugrįžau į kambarius 
ir šiuriu: abi mergaitės, jų 
motina ir dar vienas stu
dentas stovi krūvoje ir ką 
tai laiko rankose. Aš pribė
gau ir pamačiau dvi kreg
ždute Jos tupėjo studento 
Petro rankose ir išsigandu
sios žiurėjo į mus visus. 
Petras atidavė mums jas 
auginti. Lizdas jų buvo iš
kritęs ir sudužęs, jos kaž
kaip išliko gyvos.

Mergaitės turėjo seną, 
nereikalingą, seniau kuo
met miške rastą, kaži-ko- 
kios laukinės paukštelės 
lizdelį. Į jį indėjom mes 
dabar savo kregždutes, pas
kui paklausėm studento 
Petro, ką joms duoti lesti. 
Petras patarė duoti musių. 
Tuoj visi pradėjom jas gau
dyti ir duoti kregždutėms. 
Didesnė kregždutė čirkšė- 
dama rijo muses, o mažoji 
pasiliko susitraukusi, išsi
gandusi ir neimdavo nieko 
iš musų rankų. Tada mes 
mažąją penėjom kelias die
nas, kol ji prie musų ne
priprato ir pati nepradė
jo žioties.

Paskui tos abi paukšte
lės taip pradėjo ryti mu
ses, kad mes nebegalėda- 
vom tiek musių prigaudyt!. 
Pamėginom todėl duoti vir
to kiaušinio, bet nuo kiau
šinio jos pradėjo sirgti. Tat 
reikėjo būtinai gaudyti mu
ses, o mes truputį tingėjo
me, turėjome juk ir kitų 
užsiėmimų. Norėdavome ir 
šiaip laukais, pievomis pa
skraidyti. Juk vasara viena, 
o miesto murai jau per žie
mą atsibodo. Bet sugrįžę 
kaskart razdavome savo 
kregždutes baisiai rėkian
čias. Mums nesant šeimi
ninkė nuraminimui paukš
telių pripenėdavo jas duo
na arba varške ir jos mums 
susirgdavo.

Netrukus visi namiškiai 
pamėgo musų kregždutes, 
nes jos buvo tokios juokin
gos ir neapsakomai gražios. 
Su savo pagurklėliais, iš
mintingomis į žmogų spok- 
sančiomis apskritomis aku
tėmis ir trumpais mėlin- 
juodžiais sparnučiais.

Kuomet prikišdavo kas 
joms musę ant piršto, tai 
jos viena prieš kitą pešda- 
mos ir čirkšdamos čiupda
vo ją. Kuomet jos būdavo 
sočios, tada mes jas pri- 
dengdavom stora skepeta, 
ir jos jau linksmu balsu 
čirškėdamos užmigdavo.

Ilgai mes kregždutes pe
nėjom ir auginom. Kada 
jos buvo jau gerokai paau
gusios, prisiėjo man išva
žiuoti iš namų visai savai
tei. Sugrįžęs išgirdau liūd
ną žinią; Pasakojo man, kad 
kregždutės buvo dar gero
kai paaugusios, pasidarė 
dar linksmesnės ir meiles
nės ir jau mokėjo truputį 
skrajoti. ......

Vieną vakarą studentas 
Petras paėmė vieną jų, pa
sodino ant kėdės galo, o 
pats nuėjo toliau, gaudyti 
musių. Pagavęs kelias, su
grįžo ir buvo jau norėjęs 
duoti kregždutei, kaip stai
ga paukštytės neberadęs. 
Tada jis pasišaukęs mer
gaites, o mergaitės buvo ki
tame kambaryje ir penėjo 
antrą kregždutę. Kada jos 

išgirdo, kad jas šaukia, tai 
savo kregždutę padėjo ati
daryto lango kertelėje, o 
pačios nubėgo pas Petrą. 
Užsižibinę žvakę išieškojo 
visus kampus, išžiūrėjo, bet 
veltui. Kregždutė žuvo, 
kaip į vandenį įmesta.

Nuliudusios grįžo mergai
tės prie antros kregždutes, 
bet ir tos nerado. Nuliudu
sios bėgiojo po visus kam
barius, vis dar ieškodamos 
pražuvusių kregždučių. 
Staiga tarnaitė pradėjo 
šaukti: “Vaikai! vaikai!” 
Mergaitės nubėgo .ir išvy
do prausiamajame bliude į 
vandenį inkritusią kregždu
tę... tą, kuri pražuvo nuo 
lango. Greitai ištraukusios 
iš vandens, nunešė kregž
dutę studentui Petrui. Tas 
paėmęs pašildė ją rankose 
ir padėjęs ją į lizdelį, šil
tai užklojo. Ant rytojaus 
tečiau kregždutė buvo ne
linksma, susitraukusi. Pa- 
vakaryj, tą pačią dieną 
kregždutė pradėjo mėtytis. 
Visi, kas buvo, gailėjosi jos. 
Petras paėmė ją į rankas. 
Kregždutė pasimėčiusi tru
putį, dar jo rankose nulei
dusi galvelę ir ramiai pasi
mirė. Buvau nuvargęs iš 
kelionės, buvo jau vėlu, iš
klausęs tos liūdnos apysa
kos reikėjo eiti gulti. Rytą 
atsikėlę, mes paieškojome 
skardinės (blėtinės) dėžu
tės ir indėjom ten kregždu
tę su visu lizdeliu, kuriame 
jos abi visados tupėjo.

Mes nuo pat pradžios va
saros rinkome visokias ne
gyvas paukšteles ir užkas- 
davome jas vienoje vietoje, 
kurią pavadinome musų 
kapais. Dabar pašaukę Pet
rą, mes nuėjom į tuos ka
pus, iškasom duobę ir, pas
kutinį sykį pažiūrėję į sa
vo kregždutę, indėjome ją 
į tą duobę ir užkasem. Pa
darėm paskui gražų kapą, 
apdėjome žolynais, aptvė- 
rėm tvorele. Paskui kasdie
ną ateidavom čia ir sėdėda
mi liūdnai žiūrėdavom į 
musų mėliną kapelį. Tada 
atsimindavom visus musų 
kregždučių čirškėjimus, ir 
mums taip liūdna pasidary
davo, kad nepasisekė išau
ginti vargšų našlaičių pauk
štelių.

Geras paliudijimas.
— Tatai poni prisipažįs

ti, kad su tuo kaltinamuoju 
pragyvenai aštuoneris me
tus? Iš to suprantu, kad 
aštuoneri metai esate vedę?

— Taip, ponas teisly.
— Ar poni turi to šliubo 

kokį nors paliudijimą?
— Turiu tris paliudiji

mus, ponas teisly — dvi 
dukterį ir vieną sūnų.

Meilė.
— Mano duktė Aurelija, 

kas tiesa, turi vieną koją 
trumpesnę, bet jei jai pa
sitaikytų koks atsakantis 
žmogus, aš galėčiau tą jos 
trumpesnę koją prailginti 
banknotais.

Jaunikis: — Gerbia
mas geradėjau: ar neturi 
dukters su abiem trumpes
nėm kojom?

Iš advokato kalbos.
— ... Ir gal manote, kad 

tasai užkietėjęs piktadaris 
buvo kokiuo bukapročiu, 
žvėrišku seneliu? Priešin
gai, buvo tai lygiai jam^| 
ir žydintis patogybf^^r..v 
kaltis kaip ir

i

2



i

KATALIKAS x
8

(TjiAMERIKpS'ŽINIOS:^
Naujos gadynės patį W-

Grasia blogmetis?

Washington, D. C. Nese
nai pagarsyti valdiški pra
nešimai apie šių metų užde- 
rėjimą sulyg to, kaip javai 
išrodė pradžioj rugpjūčio 
mėnesio. Pranešimai nėra 
raminanti. Spirginančios 
kaitros ir stoka lietaus bai
siai nusilpnino javus. Pava
sarį, gegužio m. pradžioj, 

. javai išrodė labai gerai ir 
buvo tikėtasi gausiausio už- 
derėjimo. Dabarties pasiro
do, kad užderėjimas kur 

• kas menkesnis bus, negu 
praeitais metais. Jei neat
veš ir nebus lietaus, tai bus 
visai blogai. Valdiški prane
šimai- yra gųzdinanti. Tie 
aprokavimai buvo daromi 
pačioj mėnesio pradžioj. O 
tuo tarpu deginanti vėjaliai 
nuolat naikino kas dar bu
vo užsilikę. Negirdėtai nu
kentėjo Kansas, Oklahoma, 
Nebraska, Missouri ir iš da- 

, lies Illinois ir Iowa. Ypač 
nustelbti yra kordai. Jų te- 
sitikima 2.672.000.000 buše
lių. Taigi mažiau 453.000.- 
000 bušelių, negu pernai. 
Kadangi šioj šalyj kornų 
sunaudojama 3.000.0000.- 
000 bušelių, tai aišku, kad 
jų šiems metams neužteks. 
Šiemetai tik kviečiai teuž- 
derėjo gerai. Tuomi jie at- 
pildys kornų nuostolį. Kvie
čių šiemetai prikulta 744.- 
000.000 bušelių. Taigi 14.- 
000.000 bušelių daugiau, ne
gu pereitais metais. Svar
biausiųjų javų — kornų, 
kviečių, avižų, miežių, ru
gių laukiama šiemetai 4.- 
647.000.000 bušelių. Tai yra 
886.000.000 bušelių mažiau, 
negu pereitais metais..

Šliubo dienoj nusišovė*

Pittsburg. Už valandos 
prieš šliuba nekokis E. Wei- 
ter du kartu šovė į save dė
dės namuose. Jis buvo pir
mas, kurs . išsiėmė daleidi- 
mų vesti po išleidimo nau
jų įstatymų. Sulyg naujų 
įstatymų, prieš suteiksiant 
daleidimų apsivesti, užduo
dama įvairus klausimai. 
Tarp kitko klausiama:, ĘAr 
neturi limpančios’’ ligos?” 
“Ar neturi palinkimo:‘prie 
svaiginančių, gėrimų arba 
nark.otiškų vaistų?” “Ar e- 
si kūniškai, užtektinai stip
rus, kad uždirbti pačiai 
duonų?” Weiter ant neku
riu klausimų sumelavęs ir 
todėl inpuolęs į didį, nusimi
nimų. Tad ir nedrįso nuota
kų vesti prie altoriaus. Jis 
yra sunkiame padėjime, bet 
pagysiąs.

Didis straikas.

Reika but linksmiems.

Baltimore, Md. Garsaus 
Johns Hopkins universite
to gydytoj ai-profesoriai pa
taria būti linksmiems ir, a- 
belnai, būti gerame upe, 
kad išvengti aklosios žarnos 
užsikimšimo (appendicitis) 
ir kitų vidurinių ligų. Chi
rurgai sako, kad daug vidu
rinių ligų yra blogo ūpo pa
sekmė. Jie sako: “Rūpinkis 
ir pajausi skaudėjimų šo
ne”. Juo daugiau, sako, gar
džiai juoksimės, j uos veikes
ni busime, juo mažiau ne
galių turėsime.

Aklosios žarnos užsikim
šimo priežastis esti blogas 
upas ir taipgi blogas valgio 
kramtymas.

//Klinikose visokiais bu
dais stengiamasi palaikyti 
pacientų gerų ūpų. Jei. pa
cientas mėgsta skaityti, tai 

kningų ir 
pilnai yra 

Jei kas 
tai tas tur 
gramofonų.

jam duodama 
laikraščių, kur 
gardžių juokų, 
mėgsta muzikų, 
progų klausyti
Visukuo norima nublaškyti 
blogų ūpų nuo ligonių.

vaikų — vieno pakanka. -
Vyras, nežiūrint į savo 

užsiėmimus, turi atrasti 
jai laikų ir atkreipti į jų vi
sų savo domų.

Vyras turi turėti užtekti
nai ištekliaus ir būti taip 
duosnus, kad pati galėtų į- 
sitaisyti, ko tik panorės.

Jos vyras gi stato pačiai 
šitokius reikalavimus:

Ji turi būti gera šeiminin
kė, kantri motina, vyro pa
dėjėja ir neturi eikvoti pi
nigų savo parodams;

Teisėjas, žinoma, neatsi
žvelgė į besmegehiškus mo
teries reikalavimus ir neda
vė persiskyrimo, nes matė, 
kad vyras yra geras ir iš
mintingas. "> '.
Gausiai atlygino už viešin- 

gumą. j
Bacon, Mo. G. Graft sep

tyni metai atgal užėjo į J. 
Borrono namus ir paprašė 
valgyti. Šeimininkai pavai- 
šiuo jį geriausiai, kuo galė
jo ir pasakė, galėsiąs nak
voti. Tų naktį Pratt apsir
go. Ir daugiau kai mėnesį 
išbuvo pas geraširdžius šei
mininkus. Pagijęs jis iške
liavo į rytines valstijas auk
so ieškoti. Turėjo didelį pa
sisekimą. Pralobo. Dabar
ties jis sugrįžo pas savo se
nus geradėjus. Šie jo nepa
žino. Tas pasisakė, kas esąs 
ir išėmęs didelį pluoštų pi
nigų atskaitė $1.500 ir in- 
teikė savo gera dėjai didė
damas: “Jei sveikas norėsi 
daugiau tai pranešk. Aš esu 
sveiko bankininkas. Kytoj 
eisim pirkti automobilių.

Gavo kaĮėjiflltfkyšius?5
Webster Springs, W. Va. 

Penki šios valstijos Įegisla 
toriai gavo kalėjimo uz ky
šius laikė sėfiatdk'laus rin
kimų. Keturi' 5 jų turės po 6 
metus atsėdėti iri vienas ‘5 
metus. Apart'to,"'jiems ne
bus daugiau *valih užimti 
bile kokį valstijoj ofisų. 
Byla buvo nagrinėjama il
giau, kai du mėnesiu. Dar 
du yra inpainioti ton bylon, 
bet jų pasielgimai dar ne
paaiškėjo. Tai buvo di
džiausia byla^šioj valstijoj. 
Btivo nagrinėjama augš- 
čiausiame valstijos teisme.

Išlaimėjo straiką.

St. Louis,. Mo. Telefonis
čių straikas jau pasibaigė 
jų išlaimėjimu. Straikas tę
sęsi septynias savaites. 
Straikavo ąpię.300 asmenų. 
Straikas kilo del, pavary- 
mo iš darbo 32 telefonisčių. 
Sakoma, kad jos pavarytos 
del to, kad ėmusios tverti 
unijų. Kompanija pasiža
dėjo dabar nežiūrėti ar pri
guli prie unijos, ar ne, pri
ims visas lygiai. Bus įves
ta aštuonių valandų darbo 
diena, kaip ir pirmiau jau 
kompanija buvo ketinusi 
padaryti,

Nubalsavo straikuoti.

Farmington, Mo. Didžiu
ma balsų nutarta straikuo
ti. Eis straikan Visi švino 
kasėjai St. Francois apskri- 
tyj. Straiko prięžastis, tai 
kompanijos nesutikimas pa
kelti 50e. dienoje algų. Bus 
apie 5.000 straikininkų.
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tobuliausias ir 
didžiausias

“Katalikas”

supažindinti ir 
parodyti kuopia- 
čiausiai tarp 

/žmonių žinomu,
• ....  kad

a.Visai Dykai!
Laikrodis-Budilriinkas Dovanoms!

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

.gvarantuotas. Eis gerai-nęį skųbydamąs nei vėluodamas, šis musų budil- 
ninkas rytą-metą neapsirinkančiai pabudys jus lygiai toj valandoj ir minu- 
toj, ant kurios užstatysit. Todėl galėsit'miegoti ramiai, o ne kaip zuikis pa- 
krumyj, nes busit tikri, kad atsikelsit pageidaujamoj valandoj.

Ši musų nepap
rasta dovana yra 
daroma su tikslu

iš visų lietuviškų 
• laikraščių Ameri-

kos Ir Lietuvos.
Šią didžiausią do
vaną,-kokios nei 

_ vienas, laikraštis 
nėra suteikęs savo 
ėmė j ams, ‘ ‘ Katali
kas1? pradėjo davi
nėti naujai užsisa
kantiems ėmėjams 
nuo Geg., 1 d. š.m.
- Siųskit pinigus 
šiuo adresu:

KATALIKO”
DOVANA

3249-63 So. Morgan St. 
Chicago, III.

Kaip bulgarai pralaimėjo 
karą.

Pradėdami brolžudžių kan 
rą, bulgarai buvo tvirtai į- 
sitikinę, jog jie> ■ e laimėsią. 
Ypač išaugšto žiurėjo bul
garų vadai į graikus, kurių 
kariuomenė neteisingai 
(kaip parodė turkų; ir : šis 
karas) skaitoma buvo men
kiausia iš visų Balkanų 
valstybių. Tuo įsitikinimu> 
ir tegalima išaiškinti, leng- 
vumą, kuriuo bulgarai .ry
žosi pradėti šį karų> nors 
be serbų ir graikų turėjo 
užpakalyj dar rumunus ir 
turkus. Kaip bulgarai buvo 
įsitikinę savo pajėgomis 
galima numanyti kad ir iš 
to, jog vyriausiasai bulgarų 
vadas Savovas, norėdamas 
ką tai pranešti vienam sa
vo giminaičiui oficieriui, 
tarnavusiam generolo Iva
novo kariuomenėje, tik ka
rui prasidėjus, nelaukda
mas jokių žinių iš karo lau
ko, mušė jam telegramą tie
siai. .. Salonikų miestan. 
generolo Ivanovo kariuo
menė buvo, mat, pasiųsta 
atimti iš graikų Salonikus 
ir Savovas buvo įsitikinęs, 
jog kol telegrama nueis, 
jo giminaitis drauge su vi
sa kariiioiųene, kaipo per
galėtojas, busiąs jau Salo
nikuose. Bet kaip skaudžiai 
Savovas ir visi bulgarai šį 
kartą apsiriko! Gauti tele
gramą minėtasai Savovo 
giminaitis tai gavo, bet jau 
tiktai būdamas jurėje, grai
kų karo laive, kaipo grai
kų nelaisvis.

Kaip gi atsitiko, kad bul
garai pralaimėjo tą karą ir 
pralaimėjo jį taip greitai? 
Kad atsakius į tą, visiems 
indomų klausimą, reikia 
pažvelgti į karo lauką tuo 
metu, kai tas karas tik pra
sidėjo. Žiūrint nuo Egėjaus 
jūrės pusės (iTfio Salonikų) 
į Jonijos jurę, pačiam kai-

i

najam sparne, jau netoli 
jūrės, atsigrįžusi į vakarus 
stovėjo bulgarų generolo I- 
vanovo vadinamoji antroji 
kariuomenė, išviso 70—80 
tūkstančių kareivių. Toliau 
į šiaurę, dešiniu nuo Ivano
vo, stovėjo antrojo bulgarų 
vado, gen. Radko-Dmitrije- 
vo 3-j i kariuomenė — 60 
tūkstančių žmonių; dar de
šiniau jos — 4-foji genero
lo Kovačevo kariuomenė, 
pati didžioji, nes turinti 
100 tūkstančių; pagaliaus,- 
kerčioje į rytus, pagal se
nosios serbų-bulgarų sie
nos — 1-moji generolo Ku
tinčevo kariuomenė, 50—60 
tūkstančių kareivių, pati 
menkoji bulgarų kariuome
nė, nes sudaryta beveik iš 
vienų neįpratusių kovoti 
atsarginių.

Prieš tas bulgarų kariuo
menes stovėjo: priešais gen. 
Ivanovo kariuomenę—sep
tynios graikų divizijos, ve
damos paties graikų kara
liaus Konstantino, išviso 
100—120 tūkstančių žmo
nių; priešais Radko-Dmitri- 
jevo ir Kovačevo kariuo
menes — serbų sdšto inpė- 
dinio, karalaičio Aleksan
dro vedamoji kariuomenė 
(100 tukst. žmonių) ir ser
bų generolų Jankovičiaus ir 
Živkovičiaus kariuomenės 
(apie 40.000 žfri.) 'išviso ligi 
140 tukst. kartikių; kiek 
toliaus, bet gi' grt'ta, stovė
jo dar vieno ^ėrljų genero
lo Stefanavičiatt^ kariuo
menė — 50 tūkstančių žmo
nių ir 20 tūkstančių černo- 
gorų, kurie saugojo serbų 
sienos nuo gen. Kutinče
vo užpuolimo.

Vienos ir antros pusės 
jėgos buvo, tat, i<aip mato
me, beveik lygios? Taigi ir 
laimėti tegalėjo tik toji pu
sė, kuri išmintingiau ir

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

pro kalnus, kas begalo truk
do jų nelemtų žygį. Be to, 
eidami kalnais jie vargiai 
nusigabęsių su savim savo 
amunicijos ir maisto krovi
nius. O dar gali būti ir tai, 
jog serbai užkirsiu bulga
rams ir ta paskutinįjį ke
lių, nes jau jiems pavyko 
paimti Kiustendilip mies
tų, kuris yra visai netęli to 
kelio. / ’

Nepavyko atstumti ser
bų nei drąsiausiam bulgarų 
vadui, gen. Radko-Dmitri- 
jeyui, kuris iš • pašėlės;sten
gėsi užpulti serbus. Negel
bėjo taippat nieko ir gene
rolo Kutinčevo žygis Ser
bijos pasienyje. Jam taip
pat nepavyko pereiti serbų 
sienos ir tuo atitraukti ser
bų kariuomenę iš Makedo
nijos: serbų generolas Ste- 
fanavičius lengvai sugebė
jo pats vienas atstumti bul
garus nuo pasienio.

Tokiuo tai budu bulga
rų žygis Makedonijoje vi
sai nepavyko ir, gali sakyt, 
visai jau yra pabaigta^^P 
bar tegali būti k<tfl5a apie 
serbų ir graikų užpuolimų, 
kad nusikaldavus sau dar 
t< >1 imesn i i losi us kraštus.
Bet ar gali būti šiame brol
žudžių kare laimėtojai? Ar
gi galų gale, ne tik bulga
rai, bet ir serbai bei grai
kai, nebus baisiausiu budu 
patįs save sumušę? Laimėti 
iš to karo gali tik tie, ku
rie' . gudriomis intrigomis 
sukurstė vienus prieš kitus 
ir, stumę juos brolžudžių 
karau, sunaikino pa matuose 
gemančią pietų slavių są
jungos galybę.

se vietose ir buvo pačios 
atkakliausios ir svarbiosios 
kovos.

Iš pradžios bulgarams 
buvo kaip ir pavykę išpil
dyti savo pienai. Gerai 
kiekvienų savo žingsnį ap
svarstę ir urnai netikėtai 
užpuolę bulgarai užgriebė 
savo rankosna abu keliu. 
Bet ir serbų ir graikų kar
vedžiai suprato bulgarų 
gudrumų ir .jų užimtųjų po
zicijų svarbų ir, nenusimi
nę, patįs vėl užpuolė bulga
rus. Kova trūko ištisas pen
kias dienas. Ir galų gale 
graikų karalius Konstanti
nas ir serbų karalius Alek
sandras, kurių dviejų ka- 
ruomenėms reikėjo vyriau
siai kovoti, laimėjo; ne tik 
atsigavo sau savo pozicijas, 
bet dar ėmė stumti tolyn 
užpuolikus-liulgarus.

Bulgarams reikėjo trauk- 
ties atgal ir, kas blogiausia, 
taippat tik vienų vieninte
liu keliu: geležinkeliu pro 
Sereso ir Demotikos mies
tu į Adrianopolį; tik tuo 
vienu keliu Bulgarija su
jungta su pietų Makedoni
ja. Bet graikų karalius 
Konstantinas pasirodė esąs 
labai pavojingas priešinin
kas; jis pasiskubino užeiti 
bulgarams į pryšakį ir at
stume generolo Ivanovo 
kariuomenę tolyn, nuo Sere- 
so-Drameo -Demotikos gele
žinkelio; -Taippat ir kara- 
laitis- Atlėksandi'ųs nebelei
do prieiti prie te geležinke
lio Kovačevo' kariuomenei.

Tokiuo budu bulgarams 
reikia dabar traukties at
gal labai blogais keliais,

gudriau paves karų.
■ Kartie gi slėpės tasai ka

ro gudrumas? Ogi tame, 
kad' taip apėjus priešinin
kas, idant jam butų užkir
stas kelias (geležinkeliai) 
grįžti atgali idant jis nebe
galėtų susisiekti su savo tė
vyne.

Serbai tiktai savo kai
riuoju sparnu buvo susisie
kę su tėvyne, taigi bulga- 
rariiš reikėjo tik nustumti 
šalin kairįjį serbų sparnų 
ir užimti jo vietas, kad bu
tų užkirstas kelias Serbi- 
jon ir Visai serbų kariuo
menei; Vadinas, bulgarams 
reikėjo tik išardyti Nišo 
Uskiubo geležinkelio dalį, 
Vranijos apylinkėse, ir ser
bai butų atsiradę kaip ir 
spųstuose. Bet serbai turėjo 
dar antrų kelių: užkirtus 
bulgarams kelių tėvynėn, 
jie dar * galėtų pasitraukti 
bičiuolin Graikų žemėn, va
dinas, negalėdami eiti pir
myn, serbai galėjo pasi
traukti užpakalio keliais.

Taigi bulgarų kariuome
nės užduotis buvo dvejopa: 
visupirma pulti pirmyn, 
Kumanovo apylinkėsna, ir 
tokiu budu pertraukti ser
bų ryšį su Serbija; antra, 
atskirti serbų kariuomenę 
nuo graikų ir tokiu budu 
užkirsti serbams kelių Grai- 
kijon. ’

Taip bulgarai ir pasielgė. 
Jie užpuolė vienu sykiu ser
bų kariuomenę ties Kuma- 
novu, o taippat stūmė savo 
kariuomenę Gevgelio apy- 
linkėn, kur susisiekė tarp 
savęs serbų ir graikų ka
riuomenės. Tose tai dviejo-

lavimus ji stato 
•ir knlrins ■načioR

vandens, raudonųjų 
ir įvairių naminių 
Riaušės tos dienos

Calumet, Mieli. Vario ka
sėjų straikas yra dabarties 
didžiausias Suvienytose 
Valstijose. Straikuoja apie 
15.000 darbininkų. Jau ke- 
liatas savaičių, kai strai
kuoja. Kilo straikas del ne
pripažinimo unijos ir neiš- 
pildymo jos reikalavimų. 
Iš pat straiko pradžios bu
vo kilusios riaušės ir liko 
pašaukta milicija. Nerima
vimai neapsistojo. Ypač 
smarkiai straikininkai susi
ėmė su policija ir milicija 
liepos 31 d. Straikininkai 
apart revolverių griebėsi 
karšto 
pipirų 
daiktų.
užsibaigė 10 vadovų suareš
tavimu. Miliciantai vaikė 
riaušių darytojus durtuvais. 
Visur stovi aštri sargyba. 
Nekuriose vietose apžiūri
ma kišeniai, nes straikinin
kai ėmė vartoti dinamitų.

Rugpj. 5 d. straikininkai 
turėjo didį mass-susirinki- 
iną. Nutarta kreiptis į sena
tų ištirti kompanijos santi- 
kius su darbininkais. Tam 
tikros rezoliucijos liko pri
imtos. Pribuvo iš Washing- 
tono darbo departamento 
delegatas tyrinėti straiką.

Pastaruoju-gi laiku imta 
vilioti neunionistus grįšti 
prie darbo. Šie bene tik su- 

I tiksiu dirbti, jei jiems sau
gumas bus užtikrintas. Bet 
ir neunionistai reikalauja 
tos pat mokesties, tiek pat 
valandų dienoje ir tokių pat 
sąlygų darbe, kaip kad ir 
unijos darbininkai reikalau
ja. To dalyko apsvarstymui 
buvo susirinkę apie 700 ne 
unionistų straikininkų.

Pritruko vandens.
Kansas City, Mo. Del bai

sių kaitrų išsekė upės, kūd
ros ir šuliniai. Farmeriai 
valstijų Missouri ir Kansas 
kreipiasi į miestus ir prašo 
vandens savo gyvuliams. 
J aekson apskrityj vienas 
farmeris paprašė vandens 
250 galvijų girdyti. Mies
tas atsakė. Miestas Olathe, 
Kan. jau nuo senai išduoda 
farmeriams 60.000 galonų 
vandens kasdien.

Nekuriose vietose Kan
sas valstijoj nudegė ganyk
los ir farmeriai savo gyvu
lius gabena į kitas valsti
jas. Nekurie ėmė. pjauti 
korinis, nes bijo, kad jie vi
sai nesunyktų ir nenueitų 
ant niekų. Dabarties nu
pjauti bus sunaudoti paša
rui. Spirginanti vėjai kves- 
noja, o kartais ir smarkiai 
papučia ir neša debesius 
dulkių. Valstijose Kansas, 
Oklahoma, Missouri termo
metras retai kuomet žemiau 
100 rodo. O dažnai pasiekia 
110. ..................................

Nedavė persiskyrimo.
New York. Augščiausia- 

me teisine Mrs. C. Tousey 
pareikalavo persiskyrimo. 
Ši moteris yra sufragistė. 
Persiskyrimo priežastis ta, 
kad jos vyras esąs senos 
gadynės. Šitai kokius reika-

► savo vyrui 
'ir kokios pačios pareigos?
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
APSIVEDIMUI KLIŪ

TIS.

Yra žinoma, kad Veng
rijoj toli lengviau apsives
ti, negu kur kitoj Europos 
šalyj.-

Du žmonės, kurie nori 
susirišti saldžiu moterys
tės ryšiu, bet del visokių 
priežasčių savo tėvynėje 
tai padaryti negali, Veng
rijoj labai lengvai gali tai 
atlikti. Tiesa, kad kitų val- 
stybiU;'vyręsnybės tų mote
rysčių? nepripažįsta legalė- 
mis, lięt~ nežiūrint to, dau
gelis porų; ta proga pasi
naudoja.

Nesenai Vengrijoje iš
leista?’^ ’kiiingelė vardu 
“Praęąlinimas užsienių 
kliūčių kas link įstojimo 
moterystčn;;; V engrijoje”.

Toj?iaini^ėię|> ųntorius,, 
dr. Gėfd, pažymi visas mb- 
terystes-, .kliūtis, pripažin
tas leistomis svetimose ša
lyse. Tarpe tų kliūčių ran
dame .. daug rimtų ir vertų 
gerbimo,,, bet sutinkame 
taippžt ir labai indomių, 
tiesiog ypatingų.

Graikų-katalikų
leidžiama vesti arba ištekė
ti tiki tris sykius; kas pa
lieka našliu arba našle po 
trečiam apsivedimui, negali 
jau ketvirtu sykiu vesti- ar
ba ištekėti.

Belgijoje persiskyrusiai 
porai nevalia išnaujo stoti 
moterystei!, be atžvilgio į 
persiskyrimo . priežastis. 
Bet jaigu persiskyrimas į- 
vykstą sutinkant abiem pu
sėm, pej’siškyrusieji praė
jus trims metams tegali iš-

šalyse

GRAŽIOSIOS PLUNK
SNOS.

- , ..L,a __ __
prisilietė pirštu šlapios vir
vės, tik, žibt, ir iššoko iš 
jos panaši žaibui maža ki
birkštėlė, ir vienkart pasi
girdo silpnutis trenksmas. 
Tai buvo mažas žaibas, bet
gi tikras žaibas. Alažasis 
žaibas dilgtelėjo Franklinų 
pirštai!. Ir lig tik Frankli
nas ar kas kitas prisilies
davo šlapios virvės, tuo- 
jaus iš jo iššokdavusi ma
žas žaibas-kibirkštėlė ir 
kas kart pasigirzdavo silp
nutis trenksmas.

Kitas mokslininkas pa
dirbo labai didelį aitvarų 
iš šilko, o virvės vietoj pri
kabino šilku apsuktų vielą. 
Užėjus atidrai iš tos vielos 
iššokdavusios sieksninės ki
birkštįs- ir vienkart pasi
girzdavo gan didelis trenk
smas^. Tada visi žmonės su
prato, j bg iš vielos iššoks
ianti; kibil‘kŠfis ir žaibas — 
tai vienas tas pats daiktas. 
Tiktai virvės kibirkštis ma
žutė, o debesų žaibas dide-

" Toji kibirkštis ne ugnies, 
bet elektros.

Ugnies kibirkščių esama 
ten, kur yra ugnies. Elek
tros kibirkščių esama ten, 
kur yra elektros. Laike au
dros debesyse susirenka la
bai’daug elektros. Todėl 
juose! ir pradeda žaibuoti. 
Elektiros yra ir aitvare ir 
pririštoj e'>prie jo virvutėje. 
Elėkt-ros . esama visur: vie- 
littr daugiąus,'- kitur ma-

” Didelė .elektros kibirkštis 
hė'tiktai duria, bet ir degi
ni Todėl'ir iš žaibo gali 
kilti gaisras: i; ‘

? Datyar skaitytojai žinosi
te, jog. žaibas tai labai di
delė elektros kibirkštis.
,<lMiėutę elektros kibirkš
tį galima Ir pačiam pasi
daryt). Tam yra daug prie- 
m&niii. Pavyzdžiui,. aure, 
■kaipr i ? sugalvojo padaryti- 
vienAS /išmintingas anglas, 
pasėmė j jis - b didelį gintaro 
SiAot^ .firminė jį trinti vil- 
none> jskepetąite. Bent kiek: 
pųtĮyįięs, ‘jis; staiga pama- 
tėį jcįg :; aš' gintaro iššoksta 
elektros kibi»kštįs, visai to
kios, pat,; kaip iš pririštos 
pfię .aitvaro virvutės, tiktai 
dang? mažesnės. Alat nuo

Geros širdies sfememui, iš
vydusiam puošnias plunk
snas, prisimįs anos kančios, 
kuomet jos: buto paujamos 
nuo gyvų, paukštelių.

Salemutė.

trinimo gintare atsirado e- 
lektros. Galima jos gauti* ir 
kitokiais budais. Pavyz
džiui, ji pasirodys, jei triū
sime oda stiklų, arba kailiu 
dervų. Jos susirenka labai 
daug ir tuokart, kada sau
lė labai kepina ir greitai 
džiūsta vanduo. Žinote pa
tįs, jog kaitroje labai tan
kiai esti perkūnijų.

Alusų laikais žmonės pui
kiausiai moka pasidaryti 
elektros ir jų sunaudoti sa
vo norams. Pavyzdžiui, jie 
priverčia jų bėgioti tele
grafo vielomis, nušviesti 
miestų gatves.

O kas gi yra griausmas?
Žmonės ir apie jį jau su

žinojo. Jie pastebėjo, jog 
mažosios elektros kibirkštįs 
iššoka ypatingo trenksmo 
lydimos. Juo didesnės ki
birkštįs, tuo didesnis nuo 
jų trenksmas. Žaibas tai la
bai didelė elektros kibirk
štis. Aišku, jog toki kibirk
štis iššauks ir labai didelį 
trenksmų. Tųjį trenksmų 
žmonės ir vadina griaus
mu. Griausmas ir žaibas vi
suomet esti kartu ir vienu 
laiku. Be žaibo nėra ir 
griausmo. Bet nuo žemės 
ne visai taip atrodo. Kar
tais dienų pasigirsta griau
džiant, o žaibo nematyt. 
Todėl, kad žaibų užstoja 
saulės šviesa ir debesįs. 
Bet jei ištinka labai švie
sus žaibas, mes jį ir dienų 
matome. Kartais gi naktį 
atsitinka atbulai: matai žai
buojant, o negirdi griau
džiant, tas atsitinka tuo
kart, kada audra nuo musų 
labai toli. Žmogaus balso 
neišgirsi nuo didelio tolu
mo, taigi ir griausmo išto
lo nevisados išgirsi.

Jei! audros esama arti, 
tai kąip tik sužaibuos, tuo- 
jaus ir griaudžia. Jei audra 
nuo musų toli, tai pirmiaus 
sužaibuoja, b tik paskui 
pasigirsta griaudžiant. Tas 
pats; atsitiks, jei tėmysime 
ištolbį kaip iš patrankų šau
do: jpirmiausiai pasirodo 
durnai, ir tik kiek palūkė
jus ‘pasigirsta šūvio balsas, 
nors dūmai ir šūvis ištinka 
vienu, laiku. Kaip negalima 
atskirti šūvio nuo durnų, 
taip lygiai negalima atskir-

ti ir žaibo nuo griausmo, 
jie visuomet ištinka kartu, 
ir tik mums rodosi, jog žai
bas eina sau, o griausmas 
vėl sau. Alums taip išrodo 
todėl, kad žaibo ir šūvio 
šviesų mes jau ištolo pama
tom, tų pačia valandų, kaip 
tik jis pasirodo, balsas gi 
ne taip greit ateina pas 
mus per orų: juo toliaus bu
si nuo audros, tuo vėliaus 
sužaibavus išgirsi griau
džiant.

Na, o kas gi pagaliaus y- 
ra griausmo dundėjimas?

Gi tas pats ką ir miško 
skambėjimas, smarkiai ja
me sušukus. Jei šuktelėsi 
miške, tai balsas ir nueis 
mišku, ir jis visas suskam
bės.

Alės tuokart šakume, jog 
miške atsiliepia aidas. Ly
giai tas pats esti ir debesy
se. Žmonės, kurie orlaiviais . 
laksto po orų, pasakoją, . 
kad jie iškilę ligi debesų 
šaudydavę iš šautuvų: kaip 
tik iššaus, šūvio balsas ir 
nueina debesiais. Tas pats 
darosi ir su griaustiniu.

Žmogus savo vaidentuvėj 
visur gali nuskriesti, visur 
patekti. Tai didelė žmo
gaus dovana, didelė jo ga
lybė.

Nuskriskime ant ’ valan
dėlės į Venezuel'ą. Pelkėtoj 
vietoj mes matome kaž ką 
judant. Tai paukštelis — 
baltoji čaplė, — sužeista ir 
nupešta. Ji yra. paremta ir 
prie stulpelio . piąrišta. Jis 
privilioja savo rūšies kitus 
paukščius. Jau antra diena,, 
kai ji kankinasi ir girdi be 
paliovos savo vaikų Vadini
mą. Ji dabar ilgai čia’ kan-. 
kintųs, .■ jei raudonosios 
skruzdės jos nerastų;? Jos 
padarys čaplės . kančioms, 
galą. Čaplė dabar imą rnėr 
tyties į šalis. Tai yra del 
to, kad skruzdės sėda još .ą* 
kiš. Pasižvalgykime ? r gai> 
.Visur po medžįąis, mątpjųe, 
plasnojant ir pįe.zdant, 
peštas čaples. , Jos „ negalį 
lėkti į- lizdų prie. sayo kryk- 
štau j ančių vaikų,. nes... be
širdžiai medėjai; L nudraskę 
jų plunksnas. Piętinėj Flo? 
ridoj visur matosi . lizdai, 
pilni nugaišusiųar . gar. 
gaištančių paukščių i.vąįkų. 
Ant Laysan, salų ..randame 
gaują vokiečių . pąsąųidytų 
japonų, kurie vienų sgzpjių. 
nugalabija 289.0QO ^paukŠ^. 
čių. Jie sugavę, ^pąukščiiis, 
dvasina juosius. Tąi . daro
ma dėlto, kad. ?sųlįęsmųš 
juosius. Odos, tąųkąį.. gąlij 
pagadyti plunksnas.

Skriskim iš Amerikos A- 
zijon, Afrikon, ąybą ^ 
stralijon. Ir ten,.yįsųr. ma7, 
tysime žudynes,.pūkštančių 
tūkstančiai . t gražiausių
paukščių galabijama. nuažn 
miausiu , budu,..,.i SkerdymW?: 
įeina :nuo. pat .spirgįnanęip. 
ekvatoriaus iki (yiętų, ,;kųr 
nuolatai sniegas ;tekšp% ^Tąį, 
ne vaidentuvės išsya joji
mai,- bet tai gyyįyfaktai.; 

■■ ■ Tos visos baisios žnfly-; 
nes atliekamos, *yien džgar 
nedinimui paikos. ikmėt^rij); 
mados papuoštįjjskrybė-:, 
les paukščių plunksnomis. 
Del mados atliekama vie
nas nuožmiausių žmogaus 
darbų. ; i

. Norima apsaugoti pauk
ščius įstatymais. Dabarties 
svarstant muito klausimą, 
buvo įnešta užginti įgabe- 
nimų šion šalin paukščių 
plunksnų, išskiriant strau- 
‘so. Bet prie to įnešimo pri- 
detas; netikęs ■ 
galinia bus 
plunkšnaš bičdi^ų--pauk?- 
čių ir tų, kurių?mėHa^rft nugalvojo nukelti žaibą iš 
valgoma. Taigi sts įstaty- ”” "e'™a'n 
mas veik nieko 
Juk nėra paūksmių 
kurių nebūtų kdr-® 
but vartojama 
ba kieno nors’ hefeių-okai^ 
tomą blėdinga.

vyriškis, taip ir moteris 
skaitosi pilnamečiais su
laukus tik 25 metus am
žiaus; Austrijoj 24 metus; 
Hispanijoj 23; ; "■ Betgi joj, 
Bulgarijoj, ; • - ;Vokietijoj, 
Francijoj, Graikijoj, Angli
joj, Italijoj, ■’ Černugorijoj, 
Norvegijoj, ,; Pprtųgąli joj, 
Rumunij o j,.. Ru sijoj,•' Berbi- 
joj ir Šveicarijoj' 21 metai; 
gi Šveicarijoj- 20 metų? Tur
kijoje vyriškis gali būt pri
pažintas pilnąųųjiįiu 
metuose, motęyį^ gi 9—15 
m., kas tankiąj].siąi priklau
so nuo fiziškarišsivystymo.

'Amerikoj WiVikkU jokių 
įstatymų Img^įikV^terys- 
tės. Kas tiesa, žiūrima tik 
pilnieji metai — 16 arba 17 
mergaitei, gi 18-ka bernai
čiui. Suaugusiems yra pil
noji laisvei.,visoj,žfldžio 
prasmėj.’ Gali vesti', taippat 
tilo jaus gali lengvai ir per
siskirti. Taigi.... Yengrįj oje 
liuosybė galitik nublankti 
prieš " Amerikos liuosybę 
tame atvėjyj. Amerikoj ga
lima kadir šimtas sykių 
vesti ir persiskirti. Valdžia 
į tai nieko nepaiso. Tik kai 
kuriose valstijose uždraus
ta po legaliam persiskyri
mui persiskyrųsįems vesti 
nepraėjus vieniems me
tams. Tasai uždraudimas 
turi but pildomas ir Illi
nois valstijoje. ;

Kad tame dalyke viešpa
tauja tikroji laisvė,. galime 
spręsti iš atsitikimo, . ran
damo angliškuose laikraš
čiuose. . ‘

Ohio... valstijoje,, gyvena 
turtingas - pramonįinpkasy 
iifek oksąi j. Jąųięss Cyayen, 
JTš’vedė .šešįas. gęąerisp.pą-., 
eilini, nuo seniausios j? ligi 
jauniausiai. .... 
j Pirm desėtko ? metų <>Qrar? 

vėn susipažino; > .taipgi* su 
pramonininkUj-. toj - pat- val
stijoj gyvenančiu#«vokiečiu 
Ląmprecht,! irotųrineįu r-6. 
dukteris. Craven .įsimylėję 
vyriausion dukteyin, 24= me
tų amžiaus, ir tuoj apsives 
dė. Neužilgo po šliubui jau
nų jo moterį nužudė koks 
tai indionas, kuris • taippat’ 
anų buvo pamylėjęs. Kiek 
palaukus jaunas našlys 
kreipėsi su meilės išreiški
mu į antrų paeiliui Lanip- 
rechto dukterį- ir buvo pri
imtas. JIet ir tų netrukus 
tąsai kerštingas . inflįoaąs 
nužudęs. PąskūĮ taš^pattihe 
dionas -nudėjęs įr- -tračią 
šerį, sukuria Craven buvo 
apsivedęs. Žnidgžudišrii^^- 
nas po to, pragai^G-vm^išoy 
kie. paieskojimątr neatnešė- 
Jokių . vaisių.

Tečiau našlys; 
pamiršo, vis^vg^^y^fc^gty 
reėhto,' turinčio^

šalin1 špilkos į

susti-

svetimais asmenimis. Bel
gijos, Frąneijos ir Rumuni
jos įstatymai įsako net su
augusiems asmenims pirm 
apsivedimo prašyti gimdy
tojų patarimo, bet to pata
rimo pildymas nepriversti- 
nas.

Belgijoj ir Švecijoj mi
rus pačiai vyras privaląs 
ją apgąileštauti mažiausiai 
6 mėnesius ir tuo laiku už
drausta jam išnaujo vesti.

Danijoj ir Norvegijoj 
negalima įstoti nioterystėn 
asmenims, kurie nečiepyti 
nuo raupų, kibą jei sudėtų 
liudijimus, kad jię taja. li
ga persirgę.-f? . ! ■ ‘7.

Grailuj’O^e ifęvas^ negali 
vesti savo -sūnaus šužadėti- 

>nės, neU-;šunįis tęvo šu- 
zaUėtinės,--. nei- brolis ... -. .J-,
sužadėtines? =-.

Serbijoj’c :jęi kas nori; 
ketvirtifysykįų’ įstoti mote
rystei!, tųiįjgąuti augščiau- 
sios dvąšįnęš??yyriausybėš 
leidimą. Lygiai toksai leidi
mas reiį;ąlįngaš moterims, 
turinčiom^ 'šų.vįfš 50 metų 
amžiaus; gi vyriškiams virš 
60 metų. ąihžiatis. Jei baž
nytinis teismas persiškyri- 

inetu; sūšeks abiejų pu
sių T5^<tai abiem nevalia 
.vesti antru sykiu ir turi 
visas gyvenimas gyvanaš- 
liauti. Bet jei kalta viena 
kuri pusė, tai tik tai pusei 
ir vesti draudžiama. Alinę 
siu dvasiškių likusioms 
našlėms taippat uždrausta 
antru sykiu1 ištękėti.

Visose šalyse įstoti mo- 
terystėn daug kliūčių gim
do taippat jauni ’ihetąn 
Nepilnamečiai tegali . įstoti čia; dabar laupSihgaL^^v^ ^uošniorins pluii 
Eterystėn tik?daįėidžiąnt' 

įdytojams. Bet - įvairio- 
šalyse yYa ĮVUirūš pilnų 
;ų laikas. Danijoj kaip

Tai atsitiko ’’ Stokholme. 
Keliaujant tramvajų vie
nas ponas, kaip paskui pa
sirodė, baronas Rostrum, 
išsitraukė revolverį ir at
kišo anų į šalia jo sėdin
čių moteriškę; 1 '

Šalin spilkbs! - 
ko?

1 Žinoma, moteriškė iš bai
mės apalpo, o ^baronas įš- 
ųaujo atkišo ’revolverį į ki
tas dvi motetis, sėdinčias 
pyieš jį, ir atkartojo:

■ — Šalių špilkos!
Šitos moterįs .buvo drų-. 

sesnės už pirųaąjų, taigi, jos 
užuot alpti, sukėlė baisiau
sių rėksmų. Tramvajus su
laikyta ir pakaukta polici- 
3a-

Baronas policijos nuova
doj išaiškino, kad jis tuo 
savo pasielgimų norėjęs pa
daryti gero visuomenei, 
priversti atkaklias moteris 
nenešioti skrybėlėse ilgų 
špilkų, kuriomis gali išba
dyti žmonėms, akis. Kadan
gi moterįs yrą-labai atkak
lios ir su jomis negalima 
susikalbėti, jis.tam tikslui 
panaudojęs revolverį. Tai 
ir viskas. . -
,tli.Kas dar ypatingiau, kad 
Stokholmo policija baronui 
pripažino tiesų,;.o kadangi 
jis turėjo lęidįyių nešioti 
ręyolverį, jį-pąliųosavo nuo 
ą^tsakomybė^.: ;

Tasai švedas, kas-tie
sų, paųaudjgo plakai aštrų a 
hųdų- Bet tokianijjįiasielgi- 

, .mųį ^nereikia stebęjįįes. Juk 
. musų. ,moterių jo,kino .bū
dų ; negalima .pertikrinti, 
kąd nenešiotų. ilgų špilkų,, 
kurios kiekvienam grasia 

- §wžeidimm į Tame, reikale 
. |ečiau pasinaudoti revolve-, 
gįų mes nępątųrtumėm. Rei
kėtų naujas bųdas tam tik- 
sįųi išrasti.. į;Ji ■.

KAS TAI YRA GRIAUS 
MAS IR ŽAIBAS.

brolio

dukteris . išleidi^mhr^Taii 
neužilgo apsivedė su- dted 
virta • šesėrimi; ’:: Šita T

kui jis vedė -pafeilini^penk- 
tą seserį,. kuGų^^-Į^ytyrimu 
pam. pagvvenimui -rižrrmšė 
traukinis.

lėčiau Cravenę ncpergą'ŽŠį- 
no ir jis įsimylėjo į šeštų 
ir i paskutinę ..Uictų. 
Lamprečheiutg^^;įy^aų^" 
mergaitė sutikp^^tėkčjy 
.už .savo svainiu.-į

iiąs jau pusmetis.

bet tikras a: 
tas.

Prieš šimtų penkiasde
šimtis metų žmonės nežino
jo, kas tai yra~ griausmas 
ir žaibas. Dabar jie jau ži
no. Bet, oi, nelengva jiems 
buvo sužinoti; kaikųrie iš ■"'‘fe* 
tos priežasties lir; gyvybės 
Sustojo. Pirmiausiai apie 
-griausmų ir žaibų sužinojo 
-amerikietis Franklinas. Jis

ibesų žemėn.
^Buvo šitaip:

?®^*Į?’Franklinas padirbo dide-

.lokį pat, kokius paprastai 
Žuvėju leidinėja kaimo vai-

'mąnįtarižmo klaųsimj^^p 
ąs.ta'tyjnaį nedauge ką 
sti; taip ir čia stiuku kąįjga- 
daryti įstatymo keliu. Kas 
nedora arba' žmoniškumui 
priešinga, reikia patiems 
žmonėms pamesti darius. 
Taigi išvydę tokį nesvie
tiškų gražiausių .- žemes 
paukščių žiaurų. žudymų, 
turime atsisakyti palaikyti 
tas skerdynes. Nustokim 
pirkę ir nešioję plunksnuo

siąs skrybėles. Ątkalbinė- 
s kiųi kitas nuo-^' -mikinųr

Skrybėlėmis.
pmo, žinoda^a»Hter^T3ežnidg

iš poperoš,1 Franklinas 
poperoš ' vietdj ištempė 

ant kryžmais šunertų bala
nėlių šilkų Skepetėlę. Prie 
aitvaro jįs į/fikabiūo uode
gų, pririšo 4irvę — viską 
kaip reikiant; ir dar iš pry- 
šąkio prisegi? Įiusmailintą 
Vielos galelį.1‘Pūskųi prieš 
pat audrų Fi^aiildinas išėjo 
į jaukų ir paleido aitvarų. 
Aitvaras greitai iškilo aug- 
štyn, o Franklinas, laikyda
mas virvės galų, šmukšte
lėjo pastogėn, nes jau įsi- 
iffijfaė lyti. Užėjo audra. 
3BXUdėjo žaibuoti, griausti. 
3Klvė, prie kurios buvo pri- 
Jlžįas aitvaras:, greitai su- 
StSjio, tiktai tas jos galas

niškas žudynes,kb^s buvo pastogėje, išliko 
J.’’^ftfeas.-Tig tik Franklinasmia širdžia jomis-' "gėrėtis.

Į..

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina (italams $2, pusei o. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei mėty 3'1.50 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago. lit,

Russian - American Line
Tiesioginis plaukiučjimas tarp Hussi- 

jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Kussijos imj>e- 
ratoriškais paštiuiais garlaiviais. Nau- 

, su dubeltavu šriubu. .
. ‘ ■ 5 - U ;' - ' f ' •' ) - ■ I V f

RUSSIA — 16,000 tomj.
KURSK — 13,000 torių.
CZAR — 13,000 tonų. = . ■“

Į ROTTERDAM. 9 dienose be per
mainos. 11 dienose be permainos j 
LIEPOJŲ. ' : I '

$31 — 3 klasa — $33
$45 — 2 klasa — $50
$65 —1 klasa ■' ’

Plaukia kas antra subatą. ■ , ,

Del tolesnių žinių kreipkis, ,, ų..
A. E. JOHNSON and CO., General ?

"■ Pass. Agouti
27 Broadway, New , York.. '

A. E. JOHNSON & Op,, .. , 
155 West Kinzle St., Chicago, IU. 
Russian American Line Prieplauka, 
31st Street, Brooklyn, .N.Y.:

ji,

Geriausios su naujausiąis patobulinimais 
K1 < | 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. 
Ištiktųjų, fontanine plunksna didžiai svarbus išradimas ir patogus įrankis. Bet 
vartoti fontaninę plunksną, vietoj paprasto plunksnakočio, yra ne vien patogiau, 
parankiau ir švariau, bet taip-gi, viską aprokavus, kur-kas PIGIAU ATSIEINA. 
Nes gerą plunksną įsitaisius, naudojies ja ilgus metus. Išvengi daug keblumų, 
nuolatinio dažymo, vartojant paprastą plunksnakotį.

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

Siunčiant pinigus adresuokite:

Jonas M. Tananevičia
3249 So. Morgan St.

Kaina
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KATALIKAS,

« Iš Lietuviškų Dirvų
daugelis lietuvių čia yraBrooklyn, N. Y.

Liepos 31 d. Brooklyne saliunininkų vergai. Juose 
buvo susirinkimas Didžiojo jie supila savo sunkiai už- 
New Yorko lietuvių inte
ligentijos būrelio, kurio ve
dėjas buvo išrinktas p. A. 
Augunas pirmininku ir A. 
Lapinskas raštininku, kur 
liko išrinkta 12 agitatorių, 
kurie lankysis vietiniu 
draugijų susirinkimuose ir 
gyvu žodžiu praneš draugi
joms apie reikalingumą ir 
rinkimą aukų Lietuvių 
Mokslo ir Dailės Draugijų 
Namams, Vilniuje, kuriam 
tai tikslui minėtos draugi
jos atsiuntė savo pasiunti
nius, Dr . J. Basanavičių, 
L. M. D. pirmininką, ir p. 

lietuvių atstovą
Peter- 
aiškįs

Čia yra rusų. Kartą *jie tu
re j o ‘ ‘ pasilinksminimą ’ ’.
Ištiko peštynės. 13 buvo su
areštuota. Buvo nuteisti po 
$14 užsimokėti, o rengėjas 
$50. Baliuj buvo ir keliatas 
lietuvių. Ir tie lygiai nu
kentėjo.

M, Yčą. 
valstybės durnoje, 
burge. Agitatoriai 
vietinėms draugijoms vir
šuj minėtą tikslą ir kvies 
draugijas rinkti savo pa
siuntinius į susirinkimą vi
sų draugijų atstovų konfe- 
rencijąy kuri bus 29 d. rug
pjūčio, Lietuvių svetainėje, 
101—103 Grand str., Brook- 
lyne, kur bus apkalbėta 
prisirengimas imti dalyvu- 
mą priėmime susirinkimuo
se ir išleidime Lietuvos pa
siuntinių.

Agitatoriais išrinkti:
A. Kulkauskas, J. Raz

minas, A. Augunas, J. G in
kus, V. Šabanauskas, V. 
Jankauskas, M. J. Vinikai- 
tis, J. Lutkauskas, K. Kru- 
šinskas, P. Mikolainis, M. 
Martus ir kun. Dr. V. Var- 
nagiris.

Agitatorių -komiteto pir
mininku išrinkta kun. Dr. 
V. Varnagiris, vice-pirmi- 
ninku M. J. Vinikaitis, sek
retorium V. K. Račkaus
kas.

1. Šv. Kazimiero draugi
jos susirinkimas buvo 1 d. 
rugpjūčio Taut. Name, 101- 
103 Grand st., kur lankėsi 
pp. Jankauskas ir Vinikai
tis. Draugija išklausė agi
tatorių pranešimą su atida 
ir prielankumu, ir išrinko 
du atstovu į draugijų kon
ferenciją, kuri bus toje pat 
svetainėje 29 d. šio mėn.

Lietuvių Gimnastų 
susirinkime 

No. 81 Met- 
taipgi prie- 
agitatorius,

pp. Ginkų ir Lutkauską, ir 
nutarė siųsti savo atstovus 
į konferenciją.

3. Šv. Petro draugija sa
vo susirinkime rugpjūčio 2 
d., 73 Grand st., nutarė vi
same prisidėti kiek tiktai 
išgales. Agitatorius buvo p. 
Martus.

4. Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja savo susirinkime, rugpj. 
2 d., 106 Greenpoint avė., 
Blissiville, labai prielankiai 
priėmė agitatorius pp. Kru- 
šinską ir Razminą ir išrin
ko du atstovu į konferenci
ja

5. D. L. K. Vytauto dr- 
ja savo susirinkime rugpj. 
2 d., 27 Hudson avė., Cen
tral Brooklyn, prielankiai 
išklausė p. Mikolainio.

kamuotus centus. Čia yra 
bjauri mada duoti gerti ant 
bargo. Po užmokesčio die
nos jei neužsimokėsi, tai 
jau negausi. Taigi darbi
ninkai kam, kam, o saliuni- 
ninkui, tai užmokesčio die
noj rūpinasi atiduoti. Šei
mininkei, krautuvninkams 
nesirūpina atiduoti.

Tokiu savo pasielgimu y- 
pač saliunininkai pavergia 
žmones.

Čia rengiamasi statyti 
naująbažnyčią. Kainuosian
ti apie $30.000. Tėra surink
ta apie $3.000. Todėl nega
lima dar pradėti. Žmonės 
sukemša pinigus į saliunus 
ir neturi ką bažnyčiai au
koti. O apjakėliai guodžia
si dar ant blogi) laikų. Ge
riantiems nekupmet neateis 
geri laikai. Nuolatai kan- 
kys juos blogmetis.

Dabar pas mus yra fė- 
rai. Prasidėjo liepos 26 d., 
pasibaigs rugsėjo 1 d. At
silieka mokykloj. Esti se- 
redomis, subatomis ir nedė- 
liomis. Yra šokiai, dainos 
ir visokie pasilinksminimai. 
Yra suaukota daug visokiu 
daiktų forams. Pelnas nuo 
fėrų eis naujai bažnyčiai. 
Dabar yra čia medinė baž
nyčia, bet visi lietuviai ne
gali sutilpti.

Prūnysiu, kad šių metų 
rinkimais daug lietuvių pa
teko į urėdus. Yra lietuvis 
majoras; jis gavo virš 500 
balsų, Yra 3 policiąntai, 
Aldermanai yra lietuviai. 
Kad apsiblaivytų čia lietu
viai, iš jų galima but pasi
džiaugti. Bet dabarties 
liūdna darosi, matant- tokį 
nupuolimą girtybėj.

Darbai silpnai teeina. Pa
tariu lietuviams nevažiuo
ti. O kai pagerės, tai “Ka
talike” apie tai parašysiu.

Kalnakasis.

K. U.

Rockford, Ill.
Truputėlį primįsiu 

savo gyvatą ir nusidavimus. 
Ketvirti metai, kaip šioj 
šalyj. Lietuvoj turiu žmoną 
su keturiais vaikeliais. Ten 
vargingai gyvenau ir jau į 
skolą buvau bebredąs. Nesu 
koks amatninkas, bet dar
bą dabojau ir todėl pajė
giau išsiųsti žmonai gerą 
pluoštą pinigų, už kuriuos 
ji nupirko gyvenimuką. Vy
riausias sūnūs yra 14 metų 
ir apdirba viską apie na
mus. Pats už kokių poros 
metų važiuosiu į savo bran
gią tėvynę prie savųjų. Ne
su mokytas; pats per save 
rašto pramokau. Prie svai
ginančių gėrimų palinkimo 
neturiu. Nebe to, kad ret
karčiais neįsimesčiau. Bet 
visuomet gėrimui žinau sai
ką. Mėgstu laikraščių pasi
skaityti.

Darbai pas mus silpnai 
teeina. Daugybė žmonių be 
darbo valkiojasi. Dailydžių 
dirbtuvėse švedai bosauja, 
todėl jos ir yra švedų už
kimštos. Lietuviui sunku 
papulti. Šis miestas yra 
sausas. Tai subatomis ir 
nedėliomis lietuviu namuo
se tik ūžia ir stiklai tauš- 
ka. Kaitros pas mus buvo 
didelės. Keliatas asmenų 
del jų persiskyrė su šiuo 
pasauli”

apie

pas
su-

2.
Kliubas savo 
rugpj. 1 d., po 
ropolitan avė, 
lankiai priėmė

neužsimoki 25 
brangaus rel

inėj imą į baž- 
kilę kivirčai 
parapijonais.

uždaryta.

Vandergrift, Pa.
Nesenai atsibuvo 

mus pikninkas. Buvo 
rengusi Vytauto dr-stė.
Diena buvo labai daili. 
Linksma buvo, džiaugsmin
ga. But viskas buvę gerai, 
jei ne keli padaužos. Keturi 
susikivirčijo ir vienam bu
vo durta peiliu ausin. Su
žeistasis nugabentas ligo
ninėn. Kaltininkai sėdi už 
apkaltų geležim langų. Tai 
kuom mūsiškiai pasižymė
jo. Kaip tai žmonės yra ne- 
kurie nupuolę. Nusikankinę 
per dienas darbu turėtų 
grožėtis išėję su saviškiais 
tyran oran. Bet ne. Suter
šia piktadaryste save ir ga
dina pasilinksminimą ki
tiems.

Westville, Ill.
Šis miestelis yra žymus 

iš nekuriu atžvilgiu, bet a- 
pie jį nematyti dažnai laik
raščiuose. Čia yra lietuvių 
virš 1.000. Ir kasmet tas 
skaičius auga. Lietuviai tu
ri bučernių 5, drapanų 

• krautuvių 3, barzda skilty k- 
lų 2, saldainių ir šaltakošės 
parlorių 2. O saliunų gyvas 
pragaras — 40. Aišku, kad

Cedar Rapids, Iowa.
Nesenai šių miestelin pri

buvau iš Mahanoy . City. 
Primįsiu vieną nuotikį iš 
ano miesto. Ten bažnyčion 
neleidžia, jei 
c. Del tokio 
kalavimo už 
nyčią buvo 
klebono su
Bažnyčia buvo 
Vieni lietuvių tada ėjo į ki
tų ■ tautų bažnyčias, o kiti 
visai metė ėję į by kokią 
bažnyčią. Aš tuomet tikką 
buvau atvykęs iš Lietuvos 
ir mėgau lankyti bažnyčią. 
Uždarius lietuvių bažnyčią, 
ėjau į lenkų. Bet paskui 
lenkai išgudrėjo. Matyda
mi, kad daug lietuvių eina 
jų bažnyčion, ėmė reikalau
ti 25c. įžangos. Kartą man 
inėjus bažnyčion pareikala
vo 25c. Pasiūliau 10c. Nesu
tiko. Išsinėšinau iš bažny
čios. Buvo tik ką po pa- 
krapinimo. Del to man bai
siai širdį sugilo. Parėjęs 
namon graudžiai apsiver
kiau. Tuokart turėjau tik 
35c. Iš tų 10 c. buvo bažny
čiai paskirta, o už 25c bu
vau prižadėjęs užpundyti 
žmogui, kurs darbą parū
pino. Už neišleistus bažny
čiai 10c. parsinešiau rudžio. 
Pats atsigėriau ir namiš
kiams daviau. Paskui susi
radau tą, kurs mane darbu 
aprūpino ir jam pundijau 
už likusius.

Dabar aprašysiu vieną 
nuotikį šiame miestelyj.

leizdamas žemyn, Kl. Opau- 
skas baisiai buvę sužeistas 
ir nuo skausmų buvo apal
pęs. Minėtas vyrukas buvo 
tvirtas ir sveiko proto. O 
kai bosas po nelaimės pa
klausė gyvenamos vietos, 
tai ilgai negalėjo atsiminti. 
Paskui truputį sustiprėjęs, 
nuėjo pas gydytoją. Čia vėl 
apalpo. Dabarties jau pra
dėjo sveikti ir gal greitai 
galės eiti darban. Čia kom
panijos daugiau rūpinasi a- 
pie mašinas, negu apie 
žmonių saugumą.

Ten buvęs.

Į SVEČIUS IŠ LIETU
VOS.

St. Louis, Mo.
Per laikraščius sužinojo

me, kad atvyko iš Lietuvos 
du gerbiamu svečiu — d- 
ras J. Basanavičius ir M. 
Yčas su Mokslo ir Dailės 
dr-jų reikalais. Širdingai 
sveikiname gerbius svečius 
ir .kreipiamės klausimu, ar 
ne teiksitės atsilankyti ir į 
mus greta stovinčius mies
tus St. Louis, Mo. ir E. St. 
Louis, Ill. Pirmame mieste 
yra lietuviu apie 700, ant
rame gi apie 2.000 ir turi 
savo parapiją. Pas mus ne
atsilanko geru tėvynainių, 
o į šuntakius , traukiančių 
žmogeliu neretai pribūva. 
Tatai labai malonu but, kad 
gerbus svečiai teiktųs atsi
lankyti. Yra kelia tas dr-jų,. 
kurios prisidėtų prie pra
kalbų surengimo.

Su augšta pagarba,
A. Živaitis, Liet. Sūnų 
ir Dukt. dr-stės rašt.

1522 N. 17th st.

Kas link baltųjų darbi
ninkų, .pakanka kasyklų de- 
tektivij observacijos, tečiau 
nigeriu priežiūra yra daug 
aštresnė. Kol tie juodi dar
bininkai dirba deimentų 
kasyklose, jų padėjimas ne
siskiria nieku nuo kalinių 
padėjimo, bet kuomet pa
meta darbą, paduodami sa
vaitės kvarantanai specia
liuose namuose, vadinamuo
se “detension house”.

Tie namai apsiausti aug- 
štu muru. Darbininkai už
daromi didelėn salėn, ku
rioj palieka ištisią savaitę 
išrengti plikai, retkarčiais 
net pririšti. Dienomis ir 
naktimis juos daboja spe- 
cialė sargyba.

Prižiūrėjimas taip stro
pus, kad kiekvienas darbi
ninkų iš kalno netenka 
ties, kad jam pasiseks 
tas “pagriebti”.

Nežiūrint to, nigeriai
kadą mėgina laimės, norints 
sargai, kelis metus ar ke- 
lioliką prie to dirbanti, ži
no nigerių visas štukas ir 
brangių akmenėlių pakavo- 
nes. Jie žino, kur reik jų 
ieškoti. Smulkus deimentai 
retkarčiais būdavo pasle
piami visose galimose na- 
turalese vietose. Sykį pasi
taikė, kad deimentas atras
tas žaizdoje, kurią tyčiomis 
vienas chinietis pasidarė. 
Paklaustas, kodėl jis taip 
padaręs, atsakęs — norėjęs 
deimentų sugydyti žaizdą, 
nes deimentas turįs gydymo 
ypatybę.

vil-
šis-

kai

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

J. D. Harvey, Ill. Apie 
poetų banką nedėsime. Ra- 
šinėkit mums žinutes iš lie
tuvių gyvenimo.

J. P. R. So. Boston, Mass. 
Sveikas užduodi perpla- 
tų klausimą. Jei rengiantie
ji prakalbas yra ne socia
listai ir tikinti žmonės, tai, 
žinoma, negalima kviesti į 
kalbėtojus socialistą, kurs 
piktažodžiauja prieš Augš- 
čiausįjį arba vien agitaciją 
varo savo pusėj. O veik 
visi “garsieji” socialist!) 
kalbėtojai ir atsiduoda tuo- 
mi raugu.

Anglių stotis. Vokietija 
patyrus, kad Anglija suma
niusi ant sali) Bermuda į- 
kurti anglių stotį, ir ji ima 
rupinties tai padaryti, jei 
tik tain tikslui' bus surasta 
atsakanti vieta. Suvienytos 
valstijos to akiveizdoje ne
žino nei kas veikti.

Karaliaus kelionė. Angli
jos karalius su karaliene 
ateinančiais metais žadąs 
keliauti į Australiją, iš ten 
paskui nori aplankyti Ka
nadą ir Suvienytas Valsti
jas.::

Pensija šeimynoms. Fran
ci jos parlamentas nuskynęs 
$10.000.000 pensijoms del 
tų šeimynų, kurios turi dau
giau trijų vaiki).. Už sekan-

DEIMANTŲ IEŠKOTOJŲ 
KVARANTANA.

® Skausmai ir Laužyčiai,
neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi gre'tai apga- 
lėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku 
bus pavartotas

® Severos
S Gothardiškas Aliejus
O (Severa’s Gothard Oil)

$imi
© ’■

& Vėl

kuris yra žinomas kaipo vienas geriausių liniment", 
Arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randi sau labai 
platų lauką, nes vartojamas įvairiuose atsitikimuose. 
Pagelbėjo ^kitiems — leiskit, kad pagelbėtų ir jums. 
Perskaitykit sekantį prirodymą.

gali dirbti.
“Pavartojus Severe* Gothardlšką aliejų, pasijau* 
eitu daug geriau skausmas kojoj paslllovo greitu 
laiku o po sąvaitej jau galėjau grįžti prie darbo ir 
dirbu dabar kaip p rmeu. Skaitau jusu Gothar 
diiką aliejų vienu Iš geriausiu linimentu šios 
rūšies skausmams.”

TOM TAMA, Box 8. Gardiner, N. Max. $

^JĮl
$1
©

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose di- (Hį
jį™ durnuose: 25 c ntai ir 50 centai.

W. F. Severą Co. Wds

IšSISIŲSDINK ŠIANDIEN. 
TIKTAI *1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas - tautos, visuomenes 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir j.rozos rinkinį galima gauti tiktai už *1.00 pas:

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
___________________ Reikalaukite visu r.

Reikalaujama agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

čius vaikus tėvams bus mo
kama mėnesinė pensija lig 
13 meti) vaiki) amžiaus. 
Tuo keliu norima padidinti 
francuzų tautą, kuri stovin
ti ant išnykimo slenksčio.

Pagieža. Vienan Hispa- 
nijos uostan užkliuvęs Su
vienytų Valstijų karo lai
vas “Illinois”. Laivo oficie- 
riai parengę pokilį ir anan 
pakvietę Hispanijos aristo
kratus. Bet tie atsisakę da
lyvauti pokilyj. To priežas
timi — tai amerikiečių ne- 
apkentimas, kurie anais me
tais hispanams supliekę 
kailį ant salų Kuba ir Fi
lipinų. Hispanijos aristo
kratai negali pamiršti to 
smūgio.

Aukso sluogsniai. Iš Bel
gijos Kongo pranešama, 
kad tenai vienoj provinci
joj atrasta aukso sluogsniai.

Įar nori
gauti DYKAI dvi geras setu* 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku estuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

I bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jei^u taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiseku adresą, o ass tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas setukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. 3 Z L. ĮKAS, 
» (MAdKAS) •
3250 Uniia he., CHICAGO, ILL.

HAMBURG AMERICAN LINIJA.
Didžiausia laivų kompanija sviete. 

Plaukinėj* vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klesa.
ir

dienose

žemos Kainos 
*34

Tarpdinis.
Tobuliausias išrengiinas — labai ge

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

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

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

1 y up-
/„4 ’ f<

gpR|

Jei kuris ' darbininkų, 
tarnaujančių Pietų Afri
koj, nori pasiliuosuoti nuo 
savo priderysčių. “Deiman
tų draugija” jį tuokart pa
veda savaitinei kvaranta
nai.

Toji kvarantana, žinoma, 
visai nei ne mano ištirti 
darbininko sveikatos stovį. 
Apeina tik tas, idant darbi
ninkas nepaimtų su savimi 
kokio-nors brangaus akme
nėlio. Todėl darbininkai y- 
ra priverčiami pasiduoti 
kankinančiai operacijai.

Vienas Italijos konsulių, 
Francesco Medici, susipaži
nęs taigi asmeniškai su ta 
“kvarantana”, kuripn pa- 
davinėjami deimantų ieško
tojai. ’ •

Kiekviena atkasena, iš 
kurios išimami deimentai— 
pasakoja minėtas konsulis 
— apsupta dviem geleži
nėm tvorom, per kurias jo- 
kiuo budu negalima per- 
lysti. Jei kam tropytusi 
sauvališkai lysti, tuoj elek
tros skambalėliai praneša 
vietos sargams ir tie, žino
ma, pavartoja nepaklus- 

.dęngtuyą niems šautuvus^ ^Įį

Julijonas.

Hartford, Conn.
Čia atsibuvo bažnytinio 

choro pikninkas. Buvo link
sma. Šokta, dainuota. Bu
vo saldžių, gardžiu gėrimų. 
Teisybės prisilaikant rei
kia pasakyti, kad ir rudžio 
buvo. Bet jo duota tik iš
tikimiems asmenims, ty. 
tiems, kurie gėrimui žino 
saiką. Buvo ir kunigas. Jis 
užpundijo visiems choris
tams ko tik kas norėjo.

Rugpjūčio 1 d. čia buvo 
didi nelaimė. Tai ištiko ak
menų skaldykloj. Skaldant 
dinamitu akmenis, vienam 
ranka liko sulaužyta, kitam 
ausis nuplėšta, trečiam no
sis numušta.

A. Dzekis.

Dekalb, UI.
Čia vienoj liejykloj pati

ko nelaimė vieną lietuvį, 
Klemensą Opauskį. Nelar-' 
mė atsitiko del netikusių, 
užvedimų dirbti,
dantis katile cinas yra už
dengiamas tam jtikru deng- 
tuvu. Taįa

Ver-

Photos by American Press Association.

New Yorko tvirtovės. Aišku, ir Dėdei Šamui parupo ginkluoties.
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| Patemijimai.i
Nesenai nuvykę Londo

nan lenkų politinių partijų 
iš Rusijos, Austrijos ir Vo
kietijos parinktieji (atsto
vai), kurie inteikę valsty
bių ambasadorių tarybai 
taip vadinamą “memoran
dumą”, kuriuomi išrodoma 
reikalas Lenkijai autono
mijos, ty. savitumo, ir kad 
su Lenkija Europos valsty
bės taip pasielgtų, kaip su 
Albanija padariusios. Len
kai sako, kad Europoje ta
da tik santaika busianti 
tvirta, kai Lenkija atgau- 
sianti savitumą. Gi priešin
gai lenkai grasia Europos 
valstybėms, nes, girdi, len
kų tauta ir visa liaudis 
jau daugiau negalinti vilkti 
svetimus jungus, todėl neti
kėtai sukilsianti ir visą Eu
ropą apnyksiantis... kata
klizmas. Viena nelaimė, kač 
valstybių pasiuntiniai į tą 
memorandumą neatkreipia 
domos, bet dar pasityčioja. 
Antroji nelaimė —■ tai sa
vitarpis lenkų nesutikimas 
— klerikalai rūstauja, kac 
be jų žinios inteiktas tasai 
memorandumas. Bet jie ir 
tikri egoistai. Jiems norėtų
si Lietuvą paveržti tan savo 
“ savitumai! ”.

Tai vis tuo tarpu tuščios 
svajonės.

Jei viskas tiesa, butų 
inksmas apsireiškimas. Gi 
veikti yra kas, dirva plati. 
Tik reik mažiau laikyties 
tautinio antagonizmo, gi 
daugiau artimo meilės.

Iš “Vilties” sužinoma, 
kad Vilniuje pirmeiviai su
manę įsteigti dienraštį. 
Tam reikalui “Liet. Žinių” 
bendradarbiai atlaikę susi
rinkimą. Nutarta dienraštis 
leisti nuo 1914 metų pra
džios. Nutarta tverti ben
drovę. Dienraščio organiza
cijos darbas pavestas tuo 
tarpu A. Bulotai, J. Vilei
šiui ir K. Žilinskui. Regis, 
ir vėl susilauksime savo 
kalboj dienraščio,. koks lie
tuviams būtinai reikalingas.

*

“Keleivis” kas link L. M. 
D. atstovų atkeliavimo pa
liko bešaliu, vadinasi, šiek- 
tiek tautos žvilgsniu su
rimtėjo. Jis nerašo nei už, 
nei prieš, tik andai atkarto
jo kitų laikraščių nuomones 
sulyg to dalyko. Butų indo- 
mus apsireiškimas, jei “Ke
leivis” nepasiduotų cicilikų 
“kosmopolitizmui”.

♦

“Aušroje” skaitome, kač 
lenkbemiai buvę manę ir 
Kauno katedroje sukelti 
maišatis lietuvių pamaldų 
metu, kai kad padaryta šv. 

1 Jono bažnyčioje, Vilniuje.
■ Tečiau Kaune dvasinė vy-
■ resnybė daug buklesnė. 

Riaušių sumanytojus atida
vė policijai 
pasibaigė.

ir “lenkmetis’

*
pagaliau graso

Maskvos miesto geležin
kelio mažosios stoties vardu 
Bielokamennaja telegrafis
tas Vladas Karlavičius, lie
tuvis, nesenai palikęs 10 
milijonų rublių inpėdiniu. 
Jam tuos milijonus palikęs 
miręs Paryžiuje' bankinin
kas Valdem. Karlavičius, 
kuris pirm keliolikos metų 
iš Vilniaus gubernės iške
liavęs Amerikon ii’ daugiau 
jau nesugrįžęs. Milijonų pa
veldėtojas, sakoma, gautų 
milijonų nemenką dalį išda- 

. lysiąs savo draugams. Iš to 
džiaugsmo tam tikslui net 
padaręs raštą pas notarą. 
Tik labai abejojama, ar ta
sai telegrafistas gavęs pi
nigus norės prisipažinti lie

tuviu. Jau gal senai jis Bie- 
lokamennoj suburlokėjęs. 
Jei taip, tai menkas tautai 
iš to džiaugsmas.

“Laisvė”
L. M. D. atstovams, kurie, 
nesiklausę ponų cicilikų 
nuo “Laisvės”, atkeliavo 
Amerikon aukų rinkti ir, 
kas aršiausiai, nuo jų užsi- 
grįžo, bet prisiglaudė prie 
tautiečių ir kunigų. Ir yra 
už ką rustinties ir taip be
gėdiškai užsipuldinėti.

♦

“Rygos Garsas
jęs, kad busimųjų metų 
pradžioje “Viltis*’ busianti 
pakeista dienraščiu. Šių 
metų pradžoje norėta tas 
in vykinti, bet nebūta reika
laujamų jėgų.

girdė-

PADEKITE RENGTI 
TAUTOS MUZEJŲ.

“Drauge” skaitome:
‘1 Pittsburgo kongresas

paskyrė keliatą komisijų į- 
vairių reikalų aprūpinimui. 
Kai kurios jųjų jau atliko 
savo uždavinį. Pav., mokyk
lų programos komisija jau 

k turi savo rankose plačią 
^-programą, kurios tečiau del 

josios ilgumo leisti per or
ganą negalima. Gal kokia 
draugija, arba parapijos 
susidėjusios sumestų reika
lingą sumą jos atspaudini- 
mui.

“Vienacentiniai ženkle
liai, iš kurių pardavinėjimo 
krausis tautos išdas, jau 
duoti padirbdinti. Delei ne
priklausomų nuo komisijos 
priežasčių jų padirbimas 
užsivilks truputėlį.

“Moterių Sąjungos komi- 
'Tsija, kaip matyt iš jos pra
nešimo, jau pradėjo veikti 
ir savo darbo vaisius pa-
ikelbs rugsėjo pradžioje.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja Vilniuje, savo muzejuje, 
kursai ilgainiui taps tau
tos muzejumi, renka įvai
riausius etnografijos daik
tus ir dirbinius, kuriuose 
atsispindi lietuvių gyveni
mas, jųjų dailės apsireiški
mas, jųjų kultūra. Savo ar
chyve ir bibliotekoje, Dr- 
ja renka visokius raštus ir 
kningas, kuriose apie Lie
tuvą ir lietuvius rašoma. 
Mokslo Draugijai butų la
bai malonu, jaigu jai pasi
sektų surinkti savo rengia
muose namuose, kurie bus 
lietuvių Tautos Namais, pa
našių .daiktų skyrių, kuria-; 
me galėtų atsispindėti ir 
Amerikos lietuvių gyveni
mas. Todėl prašau visus 
tuos Amerikos lietuvius, 
kurie prijaučia šitam mano 
atsišaukimui, kad jie teik
tųsi prisidėti prie įrengimo 
tokio skyriaus lietuvių tau
tos muzejuje, Vilniuje. Rei
kalingi butų iš Amerikos 
nors paveikslai lietuvių ir 
lietuvaičių atskirų tipų, jų
jų šeimynų, vestuvių, krik
štynų, mokyklų ir mokinių, 
nąmų kurduose gyvena, sto
rų, grosernių, saliunų, ban
kų, ofisų, fabrikų, bažny
čių, vienuolynų, kapinių,

Jaunuomene ir augštesnis- 
mokslas*

Apie augštesnio mokslo 
ietuvių jaunuomenei reika
lingumą daug rašoma ir 
kalbama, tečiau tame at- 
žvilgyj beveik nieko nevei
kiama. ^Norėdami pasivyti 
kitas tautas ir užgana pa
daryti pažangumo reikala
vimams, mums būtinai rei
kia turėti, apart apsišvie
tusių darbininkų, inteligen
tus žmones, įgijusius augš- 
tesnį apšvietimą įvairiose 
mokslo šakose.

Ligšiol Amerikoje lietu
vių jaunuomenės idealu yra 
palikti: kunigu, kartais 
daktaru ir pagaliau advo
katu. Daugumas taigi to 
apšvietimo šakas ir pasiren
ka. Kad tuo tarpu inžinie
rių, chemikų, technikų, fi
lologų, gamtininkų ir daug 
kitokių mokslo perstatyto- 
jų pas mus visai nėra ir 
musų daugumas nei supra
timo neturi, kam mums to
kie mokslininkai butų rei
kalingi.

Daugybė lietuvių ameri
kiečių laikosi nuomonės, 
kad lietuvių jaunuomenė 
svetimtaučių augštesnėse 
mokyklose besimokindama 
ištautėja ir žųsta lietuvys
tei. Bet toksai manymas y- 
ra klaidingas. Ištautėti juk 
lygiai gali kaip inteligen
tas, taip ir neapšviestas 
žmogus. Ištautėjimo prie
žastimi nekuomet negali 
būti išimtinai apšvietimas. 
Tai svetimų intekmių, ap- 
siautimo ir gyvenimo sąly
gų persvara. Tečiau visuo
met sutinkama faktas, kad 
apšviestas žmogus, besimo
kąs kelias kalbas, nekuomet 
gimtinės kalbos nepamirš
ta ir neišsižada. Gi tamsuo
lis, pramokęs ištarti kelis 
svetimus žodžius, mielai 
tais žodžiais vaduojasi gim
toje kalboje. Kaipo toks, 
visai nesupranta savo kal
bos svarbumo ir brangumo.

Išėmus mažą saujalę su- 
gabesnių lietuvių, laužan
čių įvairias kliūtis savo iš- 
laikomybe ir darbštumu, 
lietuvių jaunuomenė šalina
si augštesnio mokslo, kuris 
visuomet yra surištas su 
augštesnėmis vietomis 
draugijoje. Kol mokslas yra 
priverstinas ir nieko nelė- 
šuoja, o vaikai dirbti dar 
perjauni, tai iš bėdos siun
čiami pradinėn mokyklon, 
bet lankymas vidutinių mo
kyklų — tai tik laiko aik- 
vojimas, gi tas laikas gali 
but panaudotas darbui fab
rikuose, vadinasi,- uždar
biams. Gi apie mokslą uni
versitetuose nėra nei kal
bos. Universitetas — tai 
kas tokio nesuprantamo, 
neapibrėžiamo, kuomi ne
verta nei galvos aušinti. 
“Pagaliau Amerikoje . ne
verta, daug mokinties, nes

ldant 
išeiti

nes

tikslams. Kar-

sunkus
kad

Toliau reikalingos =—• fo
tografijos lietuvių veikėjų, 
susivienijimų seimų,..įvairių 
draugysčių ir jų kuopų, 
draugysčių diplomų ir jų 
ženklelių, įvairių medalių ir 
t. t.

Visų tų, kurie turėtų to
kių fotografijų ir norėtų 
jas atiduoti tautos muzejun, 
prašau vislab siųsti “Tėvy
nės” redakcijos adresu: 
New York, 307 W. 30th st.

D-ras J. Basanavičius, 
^.P. S. Prašau kitų laikraš
čių perspaudinti.

ir be mokslo galima turėti 
duonos kąsnį.”. Tai papras
tas lietuvių išsireiškimas. 
Žinoma, įkas dirba, duonos 
turi ir visuomet gali turėti, 
bet be augštesnio mokslo 
bus tik paprastu virbalu 
kopėčiose, kuriomis laipio
ja išmintingi žmonės.

Sunku reikalauti, 
visi lietuviai turėtų 
augštesnius mokslus,
ne kiekvienas jų turi atsa
komą tam tikslui gabumą 
ir norą, tečiau butų reika
linga, idant didesni lietuvių 
jaunuomenės būriai švies
tųsi. Tuo dalyku turėtų pa
sirūpinti lietuvių visuome
nė.

Vidutinėj lietuvio darbi
ninko šeimynoj jaunuome
nė, trokštanti mokslo, ne
sutinka didelio parėmimo 
ir paakinimo. Tėvas su mo
tina, nuolat sunkiai dirbda- 
mu, malonėtų, idant jų vai
kai kuogreičiausiai stotų 
jiems pagelbon ir prisidė
tų atsiekti savitą būvį. Vai
kų apšvietimas jiems neru
pi, nes to dalyko nesupran
ta. Jų visų idealu yra ap
rūpinti kasdieninius gyve
nimo reikalus ir apvezdinti 
savo paaugusius vaikus. 
Rasi kiti ir pagalvoja apie 
savo vaikų tolimesnį moki
nimą, bet sunku jiems -iš
leisti savo sunkiai uždirb
tus centus kasžin kokiems 
netikriems
tais vaikas nebaigs mokslų 
ir išlaidos dingsta. Be to 
tiek ilgai laukti, kol sūnūs 
šį-tą" atsieks 
daiktas, juo labiau,
jam reikia nuolat duoti už
laikymas. Tankiai tokie a- 
pie vaiko laimę svajojimai 
išnyksta it muilo burbulas 
ir vaikas priverstas diti 
fabrikuosna uždarbiautų.

Taigi daugelyj atsitikimų 
gabus jaunikaičiai palieka 
paprastais darbininkais 
del tėvų neištekliaus, del vi
siems žinomo skurdo, 
kiuose atsitikimuose 
vams pagelbon turėtų 
lietuvių visuomenė, 
vams neišgalint, visuome
nės priederme auklėti jau
nuomenę.

Jaunuomenė, norinti 
šviesties, apart moralių pa- 
akstinimų, reikalauja liuo- 
numo ir materijalės nepri
klausomybės. Tatai, jei na
miškiai negali, ar nenori 
suteikti tolimesniam ap
švietimui išlaidų, pridera 
tais dalykais pasirūpinti vi
suomenei. Musų visuomenė 
yra duosni ir tautos reika
lams duoda, kiek gali. Bet 
toji pati visuomenė turėtų 
atminti, jogei pirmutinis ir 
opus reikalas pas mus — 
tai jaunuomenės apšvieti
mas. yiskaš galima atidėti 
tolimesnfaĮn laikui, bet ap
švietimą4 apleisti negalima. 
Kuomet musų tarpe nebus 
analfabetų, kuomet apšvies
tų žmonfų skaitlius pasidi- 
dįs, išleisti apšvietimui pi
nigai sugrįš šimteriopai.

Kas tu|’i norą baigti aug- 
štesnes npokfklas, tas tegu 
turi teisę atsiliepti į visuo
menę ir paprašyti aukų. 
Pašelpų suteikimas tegu 
nebus apsunkintas apriba- 
vimais ir pasargomis, be 
kurių galima pilnai apsiei
ti.

Tais dalykais turėtų pla
čiau užsiimti lietuvių tau
tinės draugijos, kurios pa-

Tb- 
tė- 
ėiti 
Ti

sičmę už tiksiu —> platinti 
apšvietimą^

Kas daryti su vyrais nemr* 
rinčiais dirbti.

Nėra tos dienos, kad laik
raščiai nepraneštų, jogei 
policija paėmus savo “glo- 
bon” tokį ir tokį šeimynos 
tėvą, kuris nenori dirbti 
savo pačios ir vąikų užlai
kymui.

Tos trumpos žinutės, ku
rias tankiai skaitome laik
raščiuose, atsinešdami į 
jas šaltai, paprastai užden
gia skausmingas gyvenimo 
tragedijas. Tankiausia to
kioje šeimynoje, kurios gal
va tinginiauja, nesuteikia 
jai užlaikymo^ kasdieniniais 
svečiais būva nelaimės, 
skurdas, vargas, o retkar
čiais ir piktadarybė. Mote
rių saužudybės, vaikų nu
žudymai, nepaliaunamos 
muštynes aiškinama tuomi, 
kad tėvas yra apleidęs sa
vo šeimyną ir palikęs liki
mo malonei.

Taip veikiasi visame svie
te, ne tiktai pas mus. Šiau
rinėj Amerikoj nesenai im
ta radikaliu budu apsieiti 
su vyrais ir šeimynų tėvais, 
kurie šalinasi darbo ir ne
nori prisidėti prie šeimynų 
užlaikymo. Tokiems indivi- 
duams įkurta priverstino 
darbo įstaigos. Pirmiausiai 
tokios įstaigos įkurta vals
tijoje Washington; pasiro
dė, kad tokios įstaigos la
bai gerai veikia visuomeni
niu atžvilgiu. Panašios į- 
staigoš įkurta taippat Da
nijoje. Nenorinti dirbti tė
vai pavedami policijos prie
žiūrom Kuomet policija pa- 
tėmija jų tinginiavimą ir 
perspėjimų nepaklausymą, 
tuojaus jie atiduodami pri
verstino darbo įstaigon. 
Ten jiems paskiriama pa
prastai nelengvas darbas, 
gi jų uždarbis atiduodama 
šeimynų užlaikymui. J ei 
kuris vyras toje įstaigoje 
atsisako dirbti, apreiškia 
savo atkaklumą, tada jam 
neduodama valgyti, nes ba
das tame reikale geriausiai 
tinginius atpratina nuo tin
giniavimo, vadinasi, prati
na prie darbo. Tose įstaigo
se gyvenimas mažai kuo 
skiriasi nuo gyvenimo kalė
jime^ Grasa aštri, valgis 
prastas, gi asmeninė laisvė 
apribota. Kur tos įstaigos 
gyvuoja, dykūnai vyrai jų 
labai bijosi, todėl nenorė
dami priversti su šeimyna 
gyventi, dirbti ir šiai duo
ti užlaikymą.

Tokio parėdymo pasek
mes labai naudingos. Daug 
nelaimių ir vargų tuo budu 
pragaišinama nelaimin
goms pačioms ir motinoms. 
O ir pačiai visuomenei tas 
naudinga. Kiekviena ka
dangi šeimyna, kurią mai
tintojas apleidžia, lieka vi
suomenei sunkenybe ir pa
smerkta privatiniam arba 
pavietų labdaringumui. Ap
leisti vaikai tankiai auga 
nemoraliai ir galų-gale ati
duodami į pataisymo namus. 
Priverstino pataisymo na
mai tuo tarpu neatsako sa
vo tiksint Ten vaikai nieko 
gero nėišmokinami, iš jų 
jokios naudos neapturi vi
suomenė. O tų pataisymo 
namų užlaikymas irgi ne 
pigiai tai pačiai visuome
nei atsieina. Iš tų namų iš
ėjusieji vaikai tankiausiai 
virsta tikrais kriminalis
tais ir ’ visuomenei nauja 
bėda. Reikia £gm tikslui 

kurie

fiuQ darbą Ir nęųžlaiko savo 
Šeimynų. Tokiems dykū
nams geriausias būdas ‘— 
įkurti kiekvienoj valstijoj 
priverstino darbo įstaigas. 
Tokių įstaigų įsteigimas 
atsieitų daug mažiau, ne
gu kad šiais laikais ap
leistų šeimynų užlaikymas. 
Bet svarbiausias daiktas 
butų tas, kad bėdinoms mo
tinoms ir pačioms butų su
taupyta daug ašarų, rūpes
čių ir vargų.

Perry apgalėjimų apvaik- 
ščiojimai.

Kaip Suvienyti; Valstijų 
federalė valdžia, taip ir at
skiros valstijos, atsiran
dančios didelių ežerų pa
kraščiuose, uoliai prisiruo- 
šė apvaikščioti šimtmetines 
sukaktuves apgalėjimo An
glijos karo laivyno, kurį 
rugpjūčio 13 d., 1813 m., 
sunaikino amerikoninio ka
ro laivyno komendantas 
Perry.

Oliver Hazart Perry gi
mė South Kingstone, R. I., 
rugpjūčio 23 d., 1785 m. 
Įstojo Suvienytų Valstijų 
jūreivi j os mokyklon 1799 
m. Baigęs mokyklą atsižy
mėjo narsumu kovoje ties 
Tripoli, už ką liko paaug- 
štintas poručninku. Kuo
met 1813 m. gimė karas 
Suv. Valstijų su Anglija 
ežeruose Erie ir Huron, 
Perry tais pačiais metais 
kovo mėnesyj gavo įsaky
mą priruošti laivyną ant e- 
žero Erie ir pasipriešinti 
anglams. Neužilgo jis turė
jo parengtas karui tris ka
nonieres “Lawrence”, “Ni
agara” ir “Caledonia”, ku
rių kiekviena turėjo 16 ka- 
nuolių; šiems laivams pa- 
gelbon buvo intraukta ir 6 
mažesni laivai su keliomis 
kanuolėmis. To laivyno ad- 
miroliniu laivu buvo kano
nierė “Lawrence”. Ameri- 
.koninis laivynas, abelnai i- 
mant, turėjo 54 kanuoles, 
kad tuo tarpu priešai šį pa
siųstas anglų laivynas, su
sidėjo, kas tiesa, tik iš še
šių laivų, bet tie laivai bu
vo daug didesni ir turėjo 
63 kanuoles. Ingulos žvilg
sniu abi pusi buvo lygi.

Rugpjūčio 10 d. anglų 
laivynas prisiartino prie 
Sandusky intakos. Perry 
pasileido prieš anglus su 
“Lawrence” ir “Niagara”, 
likusieji gi laivai turėjo 
tuojaus plaukti paskui. 
Tuo tarpu delei neišaiškin
tų apystovų Perry likusieji 
laivai susivėlavo. Perry at
sirado kritiškame padėji
me akiveizdoj priešo, ku
ris jo vėlu vinį laivą užpylė 
šoviniais. Kuone visas lai
vas liko į šmotus sudaužy
tas ir iš visos ingulos išsi
gelbėjo vos tik 20 žmonių. 
Tai matydamas Perry kuo- 
greičiausiai paprasta valti
mi persikėlė ant laivo “Ni
agara”. Ir tuo pačiu laiku 
atplaukė jo kiti likusieji 
laivai. Dabar prasidėjo tik
rasis susirėmimas. Netru
kus amerikiečiai anglų lai
vyną sunaikino ir tas pa
skubino karo užbaigimą. 
Toje kovoje amerikiečių 
buvo 26 užmušta ir 96 su
žeista, anglų 41 užmušta 
ir 94 sužeista. Kritusie
ji amerikiečiai
riai palaidota ant salos 
Put-in Bay, kur paskui jų 
atminimui pastatyta pa
minklas.

Tų apgalėjimo šimtmeti
nių sukaktuvių ištraukta 
iš ežero nuskandytas laivas 
“Niagara”, kuris apvaly
tas, pertaisytas ir šiandie 
išrodąs kai kad mūšio me-

tu, ty. pirm šimto: metų. 
Dabar tasai laivas, busiąs 
vežiojamas per visus ant 
ežero kranto atsirandan
čius miestus, kuriuose bu
sią parengti iškilmingi ap- 
vaikščiojimai, dalyvaujant 
reguliarci armijai ir milici
jai. 7

Fabrikantų apsileidimas.
Metai į metus pasitaiko 

koki nors milžiniška nelai
mė, koks pasibaisėtinas at
sitikimas, kas turėtų kitus 
apsaugoti nuo panašių at
sitikimų. Nesenai atsitiku
si nelaimė Binghamton e, N. 
Y., kur viename fabrike su
degė keli desėtkai moterių 
ir merginų, suteikia dar 
vieną daugiau prirodymą, 
kad ne visuomet ir ne visi 
fabrikantai ir darbininkai 
nori ar moka naudoties 
atsitikimais, idant save ap
saugojus nuo tykojančių 
nelaimių. Už panašius at
sitikimus negali but kalti
nami vieni fabrikantai. Už 
tai kalti ir patįs darbinin
kai. Nes nors turime gais
rams įstatymus, fabrikams 
įstatymus, kurie užima 
daug vietos teisių kningo- 
se, nors turime įvairių ko- 
misorių ir inspektorių, te
čiau neįstengiame apsisau
goti nelaimių ir jų taip il
gai neišvengsime, jei darb
daviai ir darbininkai nepa
sistengs prašalinti visų ga
limų būdų, nuo kurių paei
na tie visi nelaimingi atsiti
kimai, surišti su gaisrais.

Juk tą milžinišką nelai
mę Bringhamtone pagimdė 
lengvaminčiai pamestas ci
garete nuodėgulis. Tai iš
tyrus specialiai paskirtoji 
komisija. O kiek tai nelai
mių butą dar pirmiau iš 
tos pačios priežasties? Tai
gi ar nevertėtų fabrikuosna 
uždrausti rūkymas ir lai
kymas kur kertėse lengvai 
užsidegamų mėšlų? Argi ir 
darbininkai, kurie pasku
tinės nelaimės buvo prie
žastimi, nenorėtų iš savo 
pusės ateityj palaikyti di
desnio atsargumo? 0 juk 
panašių gaisro pavojų leng
vai galima išvengti.

Kiekvienas išmintingas 
fabrikantas kiekvienu to1- 
kiu nelaimingu atsitikimu 
pasinaudoja, įveda fabri- 
kan pagerinimus, kuriais 
norima išvengti jo fabrike 
visokio pavojaus, nežiūrint 
to, ar tas įstatymais ver
čiama, ar ne. Todėl ir dar
bininkai būtinai turi pasi
stengti, idant jų darbo vie
tos butų nuo pavojaus ap
saugotos, taippat, idant 
darbo vietose nebūtų ne- 
švarybių ir mėšlų. Tokiose 
vietose darbininkams butų 
sveikiau ir baisios katastro
fos neturėtų sau vietos.

oficie

užlaikyti kalėjimai, 
milijonus prarįja.

Aišku, jogei- tųi ne- 
ne- 
šei- 

savo

Aišku, jogei- visų tų ne
laimių priežastimi yra ne
užginamas faktas, kad šei
mynų tėvai nepildo savo 
priedermių^jAdent šalinasi

Byla pasibaigė. Berlyne 
pasibaigusi byla reikale 
parlamento atstovo socia
listo Liebkriechto revaliaci- 
jos parlamente apie minis
terijos valdininkus ii’ armi
jos ofieierius, tarnaujan
čius ginklų fabrikantų nau
dai Keli valdininkai ir o- 
fieieriai susekta kaltais; 
jiems ginklų fabrikai už 
valdžios paslapčių išdavinė
jimą mokėję žymias algas. 
Kaltininkai uždaryti kalė- 
jiman trumpam laikui. So
cialistai toje byloje laukę 
didelių sensacijų, bet to vi
so nebūta.

21 žuvo. Netoli Glasgovo 
užgriuvo viena anglekasyk- 
la ir palaidojo 21 darbiniu-

—

6



5H!
KATALIKAS

Nekurie garsus vienuoliai.
Nuo senai yra vedamas 

tikras ginčų karas kas link 
(vienuoliu ii’ vienuolynų. Y- 
ra tai vienas tų dalykų, ap
šnekant kurį, žmonės įsi
karščiuoja ir kalbėdami 
karts nuo karto trenkia 
kumščia stalan. Amerikoj 
.vienuoliai nesiplatina. Šios 
šalies gyventojai nėra linkę 
prie apvienyto vienuolinio 
gyvenimo; jiems labiau tin
ka veiklus gyvenimas.

Vienuolynuose buvo ne
dorėlių, lygiai kaip ir šven
tų. Bet daugiausiai jie pri
pildyti gerais, ramiais, 
prastutukais žmonėmis, ku
riems. gyvenimas pasirodė 
tuščiu arba baisiu. Šen ir 
ten vienuolių historijoj ma
tome skaisčius blikstelėji- 
mus, kuomet drąsus, galin
gi vienuoliai puolė gyveni
mo verpetan, gelbėjo žmo
nes nuo doriško suniekėj,i- 
mo arba šlovingai veikė 
mokslo'srityj. Pav., vienas 
anglų vienuolis, kaip že
miau pamatysime, pirmas 
pakėlė balsą už mokslą po 
penkiolikos amžių tylėjimo.

Pradėsime nuo švento 
Ambraziejaus, nors po tik
rai teisybei vargu bau jis 
gali but vadinamas vienuo
liu. Sulaukęs 36 metų am
žiaus ir pasekmingai varęs 
advokato amatą, stojo Mi
lano gubernatoriumi. Pasi
taikė tuo tarpu vyskupo 
rinkimai. O tuomet jie bu
vo žmonių renkami. Taigi 
tais rinkimais pasidalino 
žmonės į dvi partijas ir jos 
labai ergeliavosi. Pribuvo 
gubernatorius ir karštai ė- 
mė raginti susirinkusiuo
sius krikščioniškai užsilai
kyti. Jam užbaigus savo 
kalbą, padavimas sako, vai
kas sušukęs: “Ambraziejus 
yra vyskupas*’'.

Žmonės ėmė kartoti tą 
jiat. Veltui Ambraziejus 
purtėsi ir atsisakinėjo nuo 
vietos, veltui jis bandė pa
bėgti. Galop Ambraziejus 
išpardavė savo turtus, nu
siėmė valdiškus rubus ir 
stojo vyskupu. Atėjo diena, 
kuomet jis parode savo 
dvasios, galę. Tuolaikinis 
imperatorius Theodosius 
nugalabino žmogų. Pasibai
sėjęs tuomi vyskupas, pa
rašė valdovui, kad jis jo ne- 
priimsiąs katedron.

Imperatorius atsakė, kad 
Dovydas papildė žmogžu
dystę. “Sek jį metavonėj 
taip, kaip ir nusidėjime”, 
atrėžė didvyriškas vysku
pas. Po astuonių mėnesių 
atėjo imperatorius pas vys
kupą ir tarė: “Aš ateinu, 
atsiduodu ir darysiu ką tik 
liepsi”. Vyskupas liepė vie
šai metavoti ir ateityj te
liepti išpildyti svarbų nuo
sprendį tik pp 30 dienų, 
nes imperatorius buvo nesu- 
sivaldąs. Ambraziejus buvo 
teisingas, drąsus ir doras 
vyras. Šv. Ambraziejus gi
mė 340 m., mirė 394 m.

Garsus buvo šv. Jeroni
mas. Ypač atsižymėjo iš- 
yertimu šventraščio latinų 
kalbom Begalo mėgo jis 
kningas. Jis buvo laimingas 
tik su garbingais autoriais. 
Dažnai dalyvavo ir kišosi į 
aštrius bažnytinius ginčus. 
Jis buvo nuvažiavęs Jeru- 
zoliman ir ten vienuolyne 
vertė Šventraštį latinon. 
Tame dalyke jam prigelbė- 
davo mokytieji žydų rabi
nai. Bet kuomet Ryme iš
kildavo ginčai, tuoj šv. Je
ronimas pribūdavo ir užge- 
sydavo visus ginčus. Jis gi
mė 342 m., mirė 420 m.

Žymus buvo vienuolis šv. 
Bernardas. Jis vadinamas 
paskutiniu bažnyčios tėvu. 
Nuo jaunų dienų jis sten
gėsi užmušti savyj visokį 
palinkimą prie svieto links
mybių. Valgė, tik kad už
laikyti gyvastį. Vedė var
gingą gyvenimą. Jam esant 
55 metų, jo buvo paprašyta 
.sukelti visą Europą į antrą 
kryžiaus karą. Nudriskęs, 
.išblyškęs, susitraukęs apėjo 
Pranei ją ir Vokietiją. Žmo
nes taip sujudino ir vyrai 
taip skaitlingai ėjo kry
žiaus karau, kad nekurtose 
vietose ant vieno vyroi liko 
septynios moterįs.

( Paskui jį ėjo kitas žmo
gus, kurs kurstė skersti žy
dus. Šv. Bernardas pavadi
no jį velnio vaiku hr pasiun
tė vienuolynam Gimė lOS1! 
m., mirė 1153 m.

Nepaprastas vienuolis bu
vo šv. Dominikas. Yra tai 
įsteigėjas šv. inkvizicijos, 
įlš jaunų dienų buvo pa
maldus ir labai gailaširdis. 
Jam lankant mokyklą, bu
vo užėjęs badas. Jis parda
vinėdavo savo daiktus ir 
drabužius, kad bėdiniems 
pagelbėjus. Paskui stojo 
kunigu ir iškalbingu pa
mokslininku. Jis buvo his- 
panas. Čia viskas jam klo
josi gerai, čia klausė žmo
nės kunigų. Bet vėliau, jis 
atvyko su misijomis į Da
rni ją. Čia buvo nustebintas 
didžių žmonių nepaklusnu
mu ir jų herezijomis. Pasi
ryžo atnaujinti juos. Vaikš
čiojo basas, juodai apsirė
dęs, elgetaudamas ir uoliai 
darbavosi. Bet veltui. Ga
lop prabilo: “Aš kalbėjau 
jums su švelnumu, mal
domis, ašaromis. Bet sulyg 
mano tėvynės priežodžio, 
kur palaiminimas negelbsti, 
ten rykštė prigelbės.” Jam 
prirašoma įsteigimas šv. in
kvizicijos, tos baisingos or- 
iganizaeijos. Gimė 1170 m., 
•mirė 1221 m.

Didis buvo mokslininkas- 
vienuolis Roger Bacon. Jis, 
sako, žinojęs viską. Nuo 
Archimedo laikų, apie 300 
jm. prieš Kristų, iki Roger 
Bacon laikų, apie 1200 po 
'Kristaus, moksle nebuvo 
.padaryta žymių atidengs
imų. Tai penkiolika šimtme- 
,čių tylėjimo. Šis vienuolis 
pirmas prabilo po ilgo ty
lėjimo. Jis studijavo chemi
ją ir astronomiją.

Buvo daug visokių gar
sių vienuolių. Visų čia ne
galima aprašyti. Paminė- 
sim dar apie jėzuitų įsteigė
ją.

Šv. Ignatius Loyola yra 
jėzuitų organo įsteigėjas. 
Jis buvo augšto gimimo ir 
buvo prie Hispanijos kara
liaus rūmų. Viename mu- 
įšyj jis buvo sužeistas. Be
sigydant jam tėvo pilyj, 
papuolė į jo rankas viena 
tikybinė kninga. Nuo to 
laiko jis permainė savo gy
venimo būdą. Atsidangino 
Paryžiun ir čia elgetauda
mas lankė universitetą. 
J am esant 46 metų, jis buvo 
įšventytas į kunigus. Būda
mas augštos dvasios vyru, 
jis labai pritraukdavo prie 
savęs kitus žmones, šešie
se 1534 m., Loyolai vado
vaujant, sudarė naują tiky
binį ordeną. Iš tokios men
kos pradžios iškilo viena di
džiausių tikybinių organi
zacijų. Jie pasivadino jė
zuitais. s Organizacija pa
sklido po visas tautas, , bet 
visur buvo ta pati dvasia 
ir darė tą pat darbą. Šis

LENKŲ MEMORANDU
MAS LONDONO KONFE- 

, < s RENCIJAI. w
;—■——i fecr '

Į Londoną atvyko lenkų 
deputacija, kuriai pirminin
kauja kaži-koks d-ras Jod- 
ka. Ta deputacija vadina 
save laikine lenkų komisija 
ir skelbia laikraščiuose, jog 
ji turinti teisės kalbėti 27 
milijonų vardu. Deputacija 
indavė Londono konferen
cijos pasiuntiniams memo
randumą, kuriame aiškina, 
jog taika Europoje galinti 
itik tada būti, kada Lenkija 
išsiliuosuosianti iš prūsų ir 
rusų jungo.

Vienos laikraštyje “Zeit” 
buvo išspauzdintas memo
randumo tekstas, kurį len
kų komitetas: indavė Lon
dono konferencijos pasiun- 
’tiniams. Memorandumą su
stačiusi organizacija, ku
rion įeina visų lenkų orga
nizacijų, kaip Austrijos, 
taip Prūsų ir rusų Lenki
jos atstovai. Iš Austrijos 
lenkų organizacijoje daly
vaują - lenkų progresistų 
partija su Lisevičiu ir SH- 
vinskiu, soc.-demokratų
partija su Dašinskiu ir len
kų liaudies partija su Sta- 
jpinskiu. Memorandumas 
prasidedąs atsišaukimu į 
pasiuntinius, kuriame esą 
nurodoma, kad Europa, ru- 
ipindamosi Albanija, tuo la
biau turinti pasirūpinti 
Lenkija, kurios dabartinis 
padėjimas esąs labai pavo
jingas Europos taikai.

Memorandume išdėta len
kų historiją, pradedant nuo 
trečiojo 
mo, ir 
tarpu, 
Prūsija

trįs Galicijos politikos par
tijos, kurios būtinai norė
jusios gtgįjrti Lenkiją nuo 
Rusijos. ‘Višoš^tos partijos 
sutaisusios laikinę komisi
ją, kuri apsiėmusi priruoš
ti žmones prie sukilimo. 
Sukilimo metu komisija 
turėsianti pildyti tautines 
vyriausybės pareigas. De
šimtimis tūkstančių lenkų 
studentų, darbininkų ir u- 
kininkų esą prisiruošusių į 
karą ir, tuoj tik pašaukus, 
noriai stosiančių į kovą 
del savo tautos reikalų. 
Memorandumas sako, jog 
lenkų klausimas išrišti ga
lima esą tiktai suvienijus 
visas lenkų provincijas į 
vieną, nepriklausomą vals
tybę. Pradžiai, kaipo pali- 
ativą, memorandumas siūlo 
taip padaryti: 1) Lenkija
ir pridėtoji prie jos Lietu-;

Tos dalis turinti gauti auto
nomiją su savo seimu ir vy
riausybe, kuri butų tik nuo 
seimo priklausoma. Seimų 
nutarimai negali būti nei 
tvirtinami, nei kontroliuo
jami Valstybės Durnos ar
ba kitos kurios Rusijos į- 
staigos, 2)’ užimti krašto 
valdymo vietas gali tiktai 
Lenkijoje gimusieji; 3) 
renkamieji rusi? Lenkijoje 
muitai turi būti sunaudoja
mi tik Lenkijos reikalams; 
4) naujokai, imamieji rusų 
Lenkijoje, turi tarnauti tik
tai lenki? žemėje; 5) visi 
lenkų varžymai del tauty
bės visoje Rusijos imperi
joje turi būti panaikinti ir 
6) žydams turi būti duota 
.laisvė visur gyventi, panai
kinus jų gyvenamąsias ri
bas.

Lenkijos padalini- 
nurodyta, jog tuo 
kada Austrija ir 
davė teisės savo 

lenkams dalyvauti konsti
tucijos gyvenime, Rusijos 
lenkai esą slegiami ir var
žomi, Rusijos Lenkijoje 
lenkų kalba visur esanti 
persekiojama, ir vyriausybė 
visaip stengiasi lenkus pi
ginti. Valstybės durna taip
pat nieko nepadariusi. lenkų 
padėjimui pagerinti. Di
džiausia Rusijos lenkų ne
laimė — tai banditizmas, 
kurio naikinti rusų vyriau
sybė visai nesirūpinanti. 
Patįs žmonės negalį su tais 
banditais kovoti, nes neturį 
teisės laikyti ginklų.

Tolia us memorandume y- 
ra sakyta: “Tuo laiku, ka
da dar 1906 m. visos politi
kos partijos, išskiriant so
cialistų dalį, apskelbė sepa
ratizmo priešininkais, nuo 
1908 metų ir tie Rusijos 
lenkai, kurie priderėjo prie 
vidurinių politikos partijų, 
patyrė, jog tiktai ginklais 
galį išliuosuoti savo tėvy
nę iš vergijos. Remdamies 
šiuo patyrimu, lenkai pra
dedą steigti slaptas kariuo
menės korporacijas, kurių 
uždavinys esąs auklėti ir 
■organizuoti gyventojus ben
dram sukilimui. Tos orga
nizacijos tiktai laukiančios 
progos, kada galima busią 
pradėti darbą.

Toki proga atsitiko pra
ėjusių metų pabaigoje. U-.; 
žėjtis Austrijos su Rusija 
karo pavojui, tuojaus pra
sidėjęs rengimosi sukilti 
prieš Rusiją; tas sukili
mas turėjęs prasidėti, tuo 
tik ištikus Austrijos su Ru
sija karui. Tam tikslui su
sivienijusios penkios Len
kijos politikos partijos ir

APIE KARĄ
1 Ar karai reikalingi?

Nei vienas tikras minty- 
tojas netiki, kad karas, 
kaip jis dabarties yra su
prantamas, yra reikalingas. 
Bet klausimas kitaip išro- 
dys, jei pažvelgsime, ką at
likdavo karai senovėj. 
Kiekvienas mus dabarties 
sutiks, kad nekurie karai 
buvo nereikalingi ir jie ne- 
turėjo ištikti. Visi karai 
buvo nereikalingi, kurie ve
dėsi del vieno asmens, kas 
jis nebūtų buvęs —• kara
imus, karalienė, ar toks ~az- 
kariautojas, kaip Napoleo
nas.

Mes taipgi visi pripažį- 
sime, kad karai del tikybos 
buvo nereikalingi. Žmonės 
grumdamiesi ir užmušinė- 
dami kits-kitą nieku gyvu 
nepatarnavo tikybai. Ir 
tiems, kurie sukėlė karus 
del tikybos, rūpėjo ne tiky
ba, bet galybė, garbė, val
džia.

Senovėj labiau civilizuo
tos tautos užpuldinėjo ir 
engė silpnesnesias, laukines 
tautas. Taip, Romos legio
nai, Ceasario vedami užpuo
lę buvo galus, britauus Ir. 
iš dalies, germanus. Toliu 
budu civilizacija liko pra
plėsta tarp tų laukinių tau
tų. Išeina, lyg kad tokie 
karai praeityj buvo reika
lingi taip, kaip mirtis.

Šiais laikais dalykai ki
taip išrodo. Dabarties visos 
laukinės tautos ir visi neap
gyventi ir net neapgyvena
mi žemės plotai yra, taip 
vadinamų, civilizuotų tau
tų rankose. Todėl tokie se
novės karai yra nereika-

ordenas nepanašus į kitus. 
Jo narilu. neužsidaro vie
nuolynuose. Jie yra svie
tiški vienuoliai. Jie daly
vauja visokiose tarybose įr 
parlamentume. \ }

Kodel tautos negali iš
vengti karų?

Nuo to jas sulaiko nedo
ri žmonių palinkimai. Jei 
tarp dviejų gerų ir teisin
gų žmonių ištinka nesusi
pratimai, tai jnodu sueis 
krūvon ir vienas kitam pa
klos savo dalykus. Vienas 
kito išklaušęj juodu ieškos 
susitaikymo j budo. Jei juo
du ir po tjo. nesusitaikys, 
tai juodu savų dalykų nu
sprendimą pavęs kitam do
ram žmogui, kuriuo abu už- 
sitiki. Abu Jpriegtam pasi
žada klausyti, ką, jų išrink
tasis nuspręfc ' Taip daro 
teisingi ir geri žmonės, taip 
daro draugijos, taip galėtų 
daiyti darbdaviai su darbi
ninkais, taip, galop, galėtų 
daryti ir susikivirčijusios 
valstybės. Toks taikinimosi 
būdas yra geriausias abiem 
pusėm.

Bet žmones ne visi tėra 
gerus valios. Taip ir tautos 
nėra teisingoj Jei kokią.

nors valstybė susikivirčija 
su kita ir užsimano ką nors 
turėti, ko teisotu budu ji 
negali, tai ji išranda kokią 
nors priekabę, dažniausiai 
nuduoda įsižeidžius, na, ir 
ima dar labiau save žeisti, 
apšaukdama karą. Karas-gi 
blėdingas yra nevien besi
grumiančioms pusėms, bet 
ir kitoms civilizuotoms tau
toms. Palengvėl ims žmo
nės permainyti tuos daly
kus ir reikalauti valdžios 
pavesti nesusipratimus iš
rišimui taikos konferenci
joms. Šita permaina nuo 
karo prie taikos konferen
cijos vyksta pamažu. Ilgai
niui, reikia manyti, jos in
gis didesnę galybę ir karai 
tuomet rečiau teištiks. Juo 
greičiau žmonės visų vals
tybių pamatys, kokias pra
gaištis daro jiems karai, 
tuo greičiau gero velijimas 
tarp tautų užviešpataus.

Ar yra kas gero kare?
-Vienlenčiai žmonės ma

no, kad šis-fas gero yra ka
re, kaip baisus kraujo pra
liejimas ten nebūtų. Jie 
mano, kad kartą žmonės ru
gys pertekliaus ir neturės 
ko bijoti, jie ims pulti že
myn. Ištikro, vienok, yra 
tai nežmoniškas apsireiški
amas. Senovėj gal šioks-toks 
geras ir buvo iš karo. Tuo
met kiekvienas buvo ka
riautojas. Tuomet reikala- 
vosi daug drąsos ir begalės 
ištvermės. Tuomet bent-gi 
žūdavo bailieji ir silpnieji.

Šiais laikais viskas ki
taip dedasi. Valstybė siun
čia mušiu rinktinį jaunimą 
ir tūkstančiais jų -ten žūva 
nuo bombų, kulipkų ir ligų. 
Namie gi lieka menkučiai, 
ligūstieji, seniai. Taigi tie, 
kurie į kareivius netinka, 
palieka namuose ir stoja 
tėvais naujos kartos. Da
barties yra aiškiai prirody
ta, kad kiekviena valstybė, 
kuri tik eina karan, baisiai 
nukenčia visvien ar ji išlo
šia karą, ar ne. Visvien 
kiek pergalėjusieji negau
tų aukso nuo apgalėtųjų, 
jiems nebus atlyginta už 
tūkstančius jaunimo.

Šie yra karo vaisiai: už
laikymas milžiniško vyrų 
skaičiaus, kurs nieko nega
mina, sutrukdymas vaisbos, 
sunaikinimas daugybės na
mų, o blogiausia, tai išgru- 
dimas žmonių ir išvysty
mas blogų palinkimų liku
siuose.

Sakoma, karas plėtoja 
žmonėse drąsą ir savęs pa
sišventimą. Bet šitos dory
bės apsireiškia pas žmones, 
kuomet tik jų reikalaujasi. 
‘^Titąnię’ųi” skęstant šim-

Sukaktuvių paminėjimui
Šiemet sukanka 15-ka 

metų, kaip “KATALI
KAS” išvydo šviesą, kaip 
pasirodė “KATALIKO” 
1-mas numeris. Penkiolika 
metų —- tai ne viena diena. 
Per tą laiką daug ko ma
tyta ir daug ko naujo įvyk
ta. Per 15-ką metų “KA
TALIKAS” daug kuo pri
sidėjo prie lietuvių apšvie
timo, daug kuo prisirtarna- 
vo musų broliams išeiviams. 
“KATALIKAS” išpradžių 
buvo mažas laikraštis, gi 
šiandie, kaip matote, yra 
didžiausias už visus kitus 
savaitinius laikraščius. Su
lyg savo didumo, ir pats jo 
turinys įvairus, su dauge.' 
žinių, apysakų ir kitko.

“KATALIKO” Redakci
ja sutikintai su Adminis
tracija taigi ir nusprendė 
šias “KATALIKO” 15-kos 
metų sukaktuves kuomi- 
nors pažymėti. Nutarta lap
kričio pradžioje š. m. išleis
ti padvigubintą “KATA
LIKO” numerį, kuriame 
turės tilpti visa “KATALI
KO” historiją, taippat žy
mesniųjų atsitikimų tarp 
Amerikos lietuvių paminė
jimai. Tarne numeryj, išė
mus bėgančias žinias ir spe
cialius straipsnius, bus pla
čiau aprašyta lietuvių ko- 
lionijos Amerikoje, jų pra
eitis ir dabartis, būtent: 
parapijos, organizacijos, 
pašelpos draugijos, vertei- 
viai ir jų skaitlius, 
turtingas savo 
“KATALIKO”
Amerikos lietuviams 
graži dovana. Apie tai 
abejojame.

Bet kadangi vienai 
dakcijai toksai “KATALI
KO”
sunku sudėstyti trūkstant 
tinkamųjų žinių, 
džiai kreipiamės 
gerb. Skaitytojus 
kitus lietuvius 
mums tuoj aus
vo kolionijų žinučių su
lyg žemiau nurodytų klau
simų. Meldžiame rašyti 
kaip kas moka. Viskas bus 
kuodailiausiai sutvarkyta 
ir žadamam numeryj at- 
spaudinta.

Tas 
turiniu 

numeris 
bus 
ne-

Re-

žinyno numeris

nuošir- 
į visus 
ir šiaip 
pranešti 
iš sa-

tai žmonių parodė stebėti
ną didvyriškumą. Lygiai 
daug didvyriškumo nekurie 
žmonės apreiškė laike šio 
pavasario potvinių. Bet 
koks pabludėlis tvirtins, 
kad laivakrušos, potviniai, 
gaisrai, nelaimės kasyklo
se ir kitos panašios progos 
atsižymėjimui yra geri 
geistini apsireiškimai.

ii’

Vienodo likimo.
Elgėtė į patogią mergi

ną: — Turėk susina.vlėjimą 
ant manęs, gražioji panele, 
neturiu ko valgyti ir neži
nau, kur šią naktį praleisiu.

Mergina
nežinau, mano moteriškėle.

Ir aš lygiai

Mandagus vyras.
Pati: — Dušiuk, to jau 

man perdaug! Pakvieti ma
ne kavinėn ii’ kuoramiau- 
siai skaitai vieną laikraštį 
paskui kitą, tarytum, ma
nęs pasaulyj nebūtų ir...

Vyras: — Ai, atsiprašau 
daug! Tarne, atnešk tai po
niai vieną laikraštį.

Taipgi talentas.
Globėjas: — Nesuprantu, 

kaip gali tiek daug gerti?
Studentas: — Aš pats 

kartais stebiuosi... ale tai 
turi būti įgimtas talentas.

Štai ko mes norime suži
noti iš kiekvienos lietuvių 
kolionijų Amerikoje:

1. Katrais metais atke
liavo ir apsigyveno pirmiem 
ji lietuviai.

2. Jų skaitlius ir žymes
niųjų pavardes.

3. Kokius darbus dirba. 
Skaitlius paprastų darbi
ninkų ir amatninkų.

i 4. Katrais metais suorga
nizuota pirmutinė lietuvių 
draugija.

i 5. Kur buvo laikomi pir
mutiniai mitingai ir kur 
laikomi dabar, kaip tan
kiai.

6. Kas organizavo drau
giją

7. Pavardės pirmutinių 
draugijos viršininkų.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai>.

9. Kaip draugijai sekėsi. 
Kiek narių draugija skaitė 
ją įkurus ir kiek narių 
skaito dabar.

10. Kiek dabar draugijų 
gyvuoja. Kada kuri drau
gija liko suorganizuota. 
Kiek narių kiekvienoj drau
gijoj.

11. Kokius 
pitalns valdo 
tikslams. •

12. Kada
lietuvių parapija. Kiek pa
rapijom? buvo išpradžių ir 
kiek dabar. Kas buvo pir
mutiniu klebonu, kas juo 
yra dabar. Kaip tvarkoma 
parapijos reikalai.

13. Kiek draugijų prigu
li prie parapijų.

14. Kada įkurta parapi
jinė mokykla, kas mokina 
vaikus, ar daug vaikų mo
kyklą lanko.

15. Kas, kada ii’ kokią 
pirmutinę krautuvę uždėjo. 
Ar daug yra dabar lietuvių 
krautuvių.

16. Kaip daug prasiplati
nęs tarp lietuvių skaity
tinas. Kiek laikraščių atei
na.

17. Abelnos pastabos apie 
vietos lietuvius ir jų santy
kius su svetimtaučiais.

Suteikiantiems mums tas 
žinias iš kalno tariame ačių- 
“KATAL.” RED ir ADM.

draugijos ka-
ir kokiems

suorganizuota

Kiek jų turi.
— Zose, ką skaitai?

; — Laišką.
— Nuo ko?
— Ar aš žinau.
— Juk turi būti parašas?
— Yra.
— Taigi?
— Pasirašyta “tavo Jo

nelis” — o ar aš galiu ži
noti katras?

Ant gatvės.
1 — Ar negalėtum man pa
skolinti dolerio?

— Visuomet, galėčiau, 
bet negaliu, nes neturiu.

Neteisingas intarimas.
— Mačiau, kaip tave va

kar Vincukas pabučiavo. 
Ar tu jį prie to skatinai?

— Visai ne! Tįįy> daryti 
nebuvo reikalo'.

Iš vaiko lupų.
Motina: — Adomėli, jau 

trečiu sykiu tau atkartoju 
historiją apie pasaulio su
tvėrimą, o tu vis nieko ne
išmoksti.

Vaikas: — Tegu mama 
nesistebi, juk ir pats Die
vas pasaulio sutvėrimui rei
kalavo 6 dienų.

Nežino jos.
— Ar ponas Adomagpa- 

žįsti gerai botaniką V
— Ne, aš tos... merginos 

savo akimis ne^u matęs.

7
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Iš latvių ir anglų vertimų vertė 

JULIUS BANIULIS.

GOLO.
Tai ne mano kaltė.. . Tai ne mano 

kaltė!
ARKELIS.

Saugokitės... Saugokitės... Kalbėsi
me tyliau. — Nejudinsime jos... Žmogaus 
siela yra labai tyli... Žmogaus siela mė- 
gia eiti viena... Ji yra taip baugi savo 
kentėjimuose... Bet tie rūpesčiai, Goto... 
tie rūpesčiai iš viso to, ką žmogus mato!.. . 
Vai, vai, vai!... (š’j akimirksnį visos tar
naitės buto gale urnai suklaupia).

ARKELIS (apsisukdamas).
Kas yra? ’ -

GYDYTOJAS;
(prieina prie lovos ir apčiupinėja kūną). 

Jos turi tiesą... (Ilga tyla).
ARKELIS.

Aš nieko nemačiau. — Ar jus neklys
tate?;..

GYDYTOJAS.
.. Taip, taip. '

ARKELIS.
Aš nieko negirdėjau,.; Taip greitai, 

taip greitai... Iš vieno karto... Išeina 
nė žodžio nepasakiusi...

GOLO (garsiai verkdamas). 
Vai, vai, vai!

ARKELIS.
Nepasilikite čia, Goto... Jai reikalin

ga dabar tyla... Jhkime, eikime... Tai 
yra baisu, bet tai ne jūsų kaltė... Ji bu
vo mažas sutvėrimėlis, taip ramus, taip 
baukštus ir taip tylus... Mažas bėdinas 
sutvėrimėlis, slėpiningas, kai visas pasau
lis. .. Tenai ji guli, tarsi butų senesnio
ji savo kudiko sesuo... Eikime, eikime... 
Dieve mano! Dieve mano!... Aš to 
kuomet nesuprasiu... Nepasiliksime 
— Eikime; nereikia palikti kūdikio 
me bute... Tasai turi nūn gyventi jos
toje... Nūn ateina šios mažosios vargše
lės eilė... (Jie išeina t ylomis) i

GALAS.

lie
čia, 
šia- 
vie-

Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

PIRMOJI DALIS.
ANT ŽEMĖS.

I.
Iš rojaus žolynų mergaitė. Dvi Jie vos. 

Pasaulio sutvėrimas. Pirmoji moteris.
Nieko tada dar šiame pasaulyje ne

buvo, tik dangus ir vanduo, tarpe kurių 
tuščioje ir tamsioje platybėje skrajojo 
Dievas.

Nebuvo žemės, nei žvaigždžių, nei jo
kio gyvo sutvėrimo.
^S^aomet toje begalinėje ir rūsčioje tuš
tybėje pasigirdo griausmingas Dievo bal
sas:

— Velniau, nusileisk ant jūrių dugno 
ir atnešk man smilčių saują!

Pikta dvasia žingeidžiai paklausė:
— Kam reikia ?

~ — Neklausk! — antru sykiu pasigir
do Sutvertojo balsas, — tik eik kur sakiau 
ir imdamas smiltis pasakyk: “Palaimink 
jas Dieve!”

Užvirė ir sucipo vanduo, tarytum, kas 
j^i degantį pagalį įmetė.

Velnias perpykęs, kad prieš jį Dievas 
turi kokia'^ten paslaptis, krito į jūrių 
gelmes ir pasinėrė* bet greitai vėl iškilo 
ir paklausė:

—Kam, Dieve, Tau tos smiltys?
— Eik ir padaryk ką liepiau! — rūs

čiai pasakė Dievas.
Ir vėl piktasis nuskendo, bet jo bega

linis žingeidumas nedavė jam ramybės, 
tad jis iškilo ir vėl kreipėsi prie Dievo 
su tuo pačiu klausimu.

Geras Dievas velnio pasigailėjo ir pa-

Iš smilčių sutversiu žemę, paskui 
ant ikfi žemės sutversiu žmogų ir tam 
žmogmtKi duosiu žemę. Dabar žinai kam 
man reikalingos smiltys! Tad eik ir kuo- 
greičiau atneški

Velniui net akys nušvito; tai jis kai 
žaltys šliaužė į tylią, per amžius miegan
čią, begalinę jūrių gelmę; grimzdamas vel
niais vis gilyn, mąstė sau:

— Palauk, aš apgausiu Dievą, "nes 
ir aš sau sutversiu" žemę; prisikimšiu sau 
gerklę ir už panagių smilčių, kad Dieva*1- 
neužtėmytų; saują atiduosiu Dievui, o kas 
bus gerklėje ir panagėse — sau pasiliksiu.

Taip ir padarė.
Išplaukęs su smiltimis velnias iš jū

rių gelmių, s žioplę turėjo sučiaupęs: bi
jojo prakalbėti, kad neimtų smiltys by
rėti ir nesuprastii Sutvertoj as velnio gud
rybės.- Velnio akys iš džiaugsmo žibėjo, 
nes jam rodės, kad apgavęs Dievą, turės 
savo pasaulį, savo žemę ir savo žmones. 
Bet kur tu čia visažinantį Dievą apgausi...

Dievas paėmė smiltis į savo šventas 
rankas, palaimino ir staiga metė pavir
šium vandens; smilčių grūdeliai ir gaba
lėliai ėmė staiga augti, tarp savęs vie
nytis, ir, bematant, aptraukė jūres kie
tu kevalu.

Darantis žemei, velnio žioplėje ir pa
nagėse smiltys ir pradėjo bringti ir aug
ti; vos tik neužslopino piktojo ir vos tik 
už menko biskio nepersprogo j arų galva; 
tad jis pradėjo spjauti T 
smiltis: šnirpštė, krankštė, 
vis spjaudė į jūres, ežerus, 
darėsi salos, tvenkiniai, kur 
silaiko ir vaidinasi piktieji.

Dievas, sutvėręs dangų 
tvėrė ir angelus, arba aniolus ir patalpi
no pas save gyventi danguje, bet juos 
apėmė puikybė, pradėjo laikyti save už 
dievus. Sutvertojas, tai matydamas, užsi
rūstino ir pabaudė juos — išmetė į-praga
rą, kur krito be perstojimo 40 dienų ir 
nakčių su baisiu šauksmu ir keiksmu iš 
piktumo bei didžio nuliudimo.

Paskui Dievas, neilgai laukęs,- sutvė
rė pirmutinį žmogų — Adomą. * • - - - T.' „

Tai buvo neapsakomai stiprus, labai 
stambus ir labai augštas žmogus, kaip 
tikras milžinas. Paėmęs stipriausią medį 
išraudavo, kaip mažiausią diegelį—želėse

Didžiausi gyvuliai ir baisiausi žvė
rys su baime,j. vaikštinėjo apie jį ir tik 
kada nekada paniūromis dėpteldavo į to
kį galiūną^ tad nieko blogo neišdrįso 
jam daryti, nes jis buvo už juos daug 
tvirtesnis; odą turėjo kai ragą, nei joki 
dantįs negalėjo įkąsti, nei iltys įkirsti, 
nei ragai įdurti.

Negera buvo Adomui vienam, nors 
ir rojuje... Ypač buvo ilgu, nes neturė-. 
jo su kuo pasikalbėti. .

Dievas nusprendė jam duoti -draugę; 
tai papūtė į rojaus puikių-puikiausius žo- 
lynus, is kurių pasidarė pirmoji motelis 
— tyra ir balta, kaip puikiausia lelija, 
maloni ir lengva, kaip žiedų kvapas; s ji 
buvo puikesnė už visas rojaus gražybes; 
tai tokia pirmoji moteris-mergaitė buvo.

Dievas atvedė tą mergaitę pas Ado
mą.

Kur-kas šviesiau ir maloniau pasida
rė visame rojuje tai gražybei pasirodžius; 
nors ir diena tuosyk buvo, bet visos 
žvaigždės išbėgo ant dangaus jos pažiū
rėti.

Kas tik buvo gyvas, kas tik kvėpavo 
ir turėjo kokį nors balsą, pradedant zir- 
zenčiomis muselėmis, o baigiant oro pauk
šteliais ir girių žvėreliais, pradėjo garbinti 
visagalį Sutvertoje ir nekaltą mergelę.

Tik vienas Adomas į tai žiurėjo šal
tai, be jokio jausmo ir meilės; menka ji 
buvo, kaip vaikštinėjo,- tai, tarytum, slan
kiojo lengvutėlis miglos debesėlis.

Nedrįso Adomas prie jos prieiti, ne
žinojo, ką su tokia drauge-žmona dary
ti ir kaip su ja pradėti gyventi rojuje...

Suprato tada Dievas, kad tokiam 
šiurkščiam sutvėrimui, kaip Adomas, per- 
švelni ir 
ris, ir jis 
gražiausią 
o Adomui 
jam draugę,panašią į jį, sutvėrė iš jo 
paties šonkaulio — Jievą.

Adomas, pamatęs - Jievą, prasijuo
kė pirmą kartą savo gyvenime ii’ sykiu 
labai apsidžiaugė, kad turės sutvėriihą, 
panašų į save, su kuria gyvęsiąs per am
žius rojuje.

Sutvertojas-Dievas mergaitę,, sutveis 
tą iš žolynų, laikė pas save dangaus gra
žybėse ii1 paskyrė jai kitokį likimą.. Toji 
gražiausioji mergaitė paliko paskui Dievo" 
Sunaus Motina. ■

Puikiausiai ir tyriausiai mergelei rei
kėjo pasilikti danguje, pakol žmonės,, su
tepti nuodėme pirmųjų tėvų, pasmerkti 

(Bus toliau).

• eu. ivi •
Nedalyvaus ^.parodoje 

Berlyne patvętinta žinia, 
kad Vokietija tatipumo at
žvilgiu nebusianti dalyvu- 
mo visasvietinėj parodoj 
San Francisce 
Aišku, Europos
ima visai ignoruoti Suvieny
tas Valstijas.

1915 m. 
valstybės

Pasiuntinys neužganėdin
tas. Naujas Suvienytų Val
stijų pasiuntinys Vokietijo
je, Gerard, nukeliavęs Ber
lynan ir tenai neradęs sau 
apsigyvenimui vietos, ka
dangi ambasada užimta 
valdininkais. Sakoma, pas
kui suradęs kokius ten na
mus, bet anų nuomaviriias 
labai brangiai atsieinąs. Jis 
manąs iš tos savo pasiun
tinystės rezignuoti.

sosčiii'j are;.'-, 
motas Amerikietis Blum 
kuris kaltinamas už prign 
įėjimą suokalby j prieš Hu 
ertą. Be to provincijoj Chi
huahua suimta dar kiti pen 
ki amerikiečiai, kaltinami 
už prielankumą revoliucio- 
nistams. Suv. Valstijų val
džia už tai Huertai “grasi
na” ir podraug nieko ne
veikia. Regis, Dėdė Šamas 
nuseno.

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĘ VYRAI 

ČIA YRA JUSU PALENGVINIMAS.

laukan vogtas 
prunkštė ir 
balas, o ten 
ligi šiol pri-

ir žemę, su-

- Ekspedicija išnykus. Per
nai į šiaurinį žemgalį iške
liavo iš Vokietijos ekspedi
cija vadovaujant; keliaunin
kui Schroeder-Stratz. Ka
dangi visas laikas nuo jo 
neapturėta jokios žinios, 
surengta antroji ekspedici
ja pirmosios ątieškojimui. 
Dabar Christianijoj apturė
ta žinia, kad antrosios eks
pedicijos laivas ledynuose 
susidaužęs ir nugrimzdęs. 
Iš keliauninkų tik keli žmo
nės išsigelbėję ii“- prisiglau
dę. ant salos ?Spitzberg. Gi 
apie pirmųjų. ekspediciją 
nieko negirdima. Manoma, 
kad ji žuvus.

Apsiskolinęs. Aeroplanų 
fabrikantas Paryžiuje De- 
perdussin įsivaręą į 8 mili
jonus frankų skolų. Bankai 
jį patraukę teisman už sko
lų neužmokėjinią. Bet fab
rikantas turįs viltį su vi
sais atsilyginti, kadangi 
jam už aeroplanus daug pi
nigų kalta pati Franci jos 
valdžia ir privatiniai asme- 
nįs.

Naujas atidengimas. Vie
nas Londono moksliškų 
laikraščių skelbia apie ati
dengimą naujo gazo, 16 sy
kių lengvesnio už vanden- 
darį. Tasai gazas, sakoma, 
atsirandąs ant saulės, gi 
ant žemės ligšiol jo nesu
sekta, Bet mokslininkai ma
no tokį gazą gauti ir ant 
žemės. Tasai gazas — pava
dintas “corphium” — butų 
neišpasakytai naudingas a- 
vįacijai.

Vaistai nuo choleros. Pa
ryžiaus moksliški laikraš
čiai skelbia, kad dr. P. 
Roux susekęs vaistus prieš 
cholerą. Paryžiaus Akade
mija atlikus pasekmingus 
mėginimus. Serganti chole
ra, tais vaistais čiepijami ir 
išgydomi. Jei tas tiesa, bu
tų . tikras palaiminimas 
žmonijai.

Indomus nutarimas. Pa
ryžiaus miesto taryba išlai
džius įstatymus, sulyg ku
rių kiekvienas asmuo, atsi
randantis bent kokiame pa
statyme ir savo sėdynės pri
gulinčiai nematąs regyklos, 
turįs teisę reikalauti sugrą- 
žintį pirktą biletą. , —,

neatsakanti tokia graži metė
jos nevertas. Tada Dievas tą 
mergelę-kvietkelę pasiėmė sau, 
sutvėrė kitą moterį, atsakančią

~~ Gydytojų suvažiavimas. 
Londone prasidėjęs gydyto
ją,. tarptautinis suvažiavi
mas. Visi juo interesuojasi. 
Suvažiavimą atidarant ka
ralių Jurgį atstovavęs ku
nigaikštis Connaught, taip- 
pat buvęs kanclieris Grey, 
visi ministerial ir užsienių 
diplomatai.

Riaušės Indijoj. Iš Indi
jos miesto Kalkuta rašo, 
tad tenai vietos gyvento
jai buvo sukėlę dideles riau
šes griaunant vieną maho- 
metanų švėntynę, kuri bu
vus reikalinga nugriauti 
gatvės praplatinimui. Mi
nia puolėsi ant policijos. 13 
užpuolikų užmušta, gi dau
giau 30 sužeista.

Ne paroda rupi. Ir Chinai 
atsisakė dalyvauti visasvie- 
tinėj parodoj, koki atsibu
sianti 1915 m. San Francis
co. Chinai teisinasi finansi
nėmis sunkenybėmis ir ša
lies suirutėmis.

Pasitraukė. Dabartinės 
Chinuose revoliucijos šali
ninkas, garsus dr; Sun-Yat- 
Sen, sakoma, apleidęs savo 
šalį, iškeliaudamas užsie
nin. Jis pasibijojęs, idant 
Yuan-Shi-Kai nepadarytų 
jam galo. Jo išvažiavimas 
skaudžiai atsiliepęs į revo- 
liucionistus. - -i U' ir/ 
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Arčiau tėvynes.!Iš Pary
žiaus parėjo žyniai, kad te
nai viešįs žinomas' Meksiko 
diktatorius Pįjrfijio Diaz. 
Jam vis dar rupįs paliktas 
Meksike “sostas”.

Liz-Prezidentas miręs.
bonoj pasklydęs gandas, 
kad Portugalijos preziden
tas Arriaga dar; pirm kelių 
dienų miręs, bet valdžia tą 
faktą laikanti paslapty j ir 
skelbianti, kad aųas sveik
stąs. Tatai apie prezidento

Baptistai “iškeikti”. Ru
sijos : vidurinių reikalų mi
nisterija leidžias stačiati
kių sinodui iškeikti baptis
tų sektą, kurių nariai, tar
naujantieji kariuomenėje, 
atsisaką priimti prisiegą ru
sų Įkalboje. Taip tai lengvai 
ir del tokių nebutniekių 
pasinaudojama “prakeiki
mais”.

Nesiseka sudaryti kabi
netas. Po abelnų Holandi- 
joj rinkimų, kuriuose žy
miai laimingai išėjo socia- 
istų partija, karalienė Vil- 
lelmina naujo kabineto su
tvėrimą buvo pavedusi d- 
rui Ros. Šis tečian neįsten
gęs parinkti sau ministerių, 
xadangi kviečiami socialis
tų vadai atsisakę būti mi- 
nisteriais, ypač dr. Boso 
pavaldiniais. Karalienė ta
tai dr. Bosą paliuosavus 
ir premieru paskyrus kitą 
valstybės vyrą.

Susirėmimas. Novogri- 
gorievsko sodžiuje, Rusijo
je,’ jomarko metu ūkininkai 
susirėmę sų .žemsargiais. 
Du ūkininku užmušta, keli 
sužeisti, tame skaičiuje ir 
vienas žemsąrgįs. Suimta

AS ASABISKAI 
JUS GYDAU.

‘ Visos ligos Vyry.
Jeigu turite kokią nors ligą, 

silpnumą arba bėdą apie kurią 
nesuprantat, ateikit pas mane. 
Aš išegzaminavosiu Jus išaiškin
damas viską apie Jūsų ligą ir 
pasakysiu kokiu budu galite but 
palengvinti. Aš nepraktikavo- 
ju. Aš suteikiu gydymą, kuris 
veikia greitai, paslaptingai ir be 
jokio skausmo.

Nerviški Vyrai.
Jeigu Jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučiat norinčiais dirbt, esate 
nuilsę, turit skaudamą nugarą, 
galvos skausmą, pilvo, kojų ar
ba abelną skausmą: Čia yra 
Jumi geras gydymas.

šlapumo Ligos.
Skaudantis, deginantis sunkus 

nusišlapinimas, inkstai, pūslė, 
arba prostatiškos ligos, nubėgi- 
mas slapume, pūliai arba nuo
latinis nubėgimas gautas nuo 
moterų kaipo ir visos kitos pas
laptingos ligos buna greitai pa- 
liuosuotos mano speciališkais 
budais.
Pilnas šlapumo Analizavimas.

Atsinešk bonkutę savo ryt
metinio šlapumo dėl kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.
Kraujo Užnuodijimas, Syfilis.

Ronos, votis, skaudanti bur
na, gerklė, skausmas kauluose, 
spuogai, pučkai, skuros nesvei
kumai, rudos plėmos, pasididi
nančios gyslos, slinkimas plau
kų, reumatizmas ir visos kitos 
ligos randamos Jūsų kraujuje 
gali but pasekmingai gydomos 
mano originališkais budais.

Kraujo Išbandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, 606 Prof. Ehrlicho 
Salvarsan, 914 arba kitas ko
kias nors gyduoles, kol nematy
si mano naują išbandymą krau
jo. Ateik po nr. 456 South 
State St., dėl pažiūrėjimo ant 
savo kraujo. Gali but taip gy
dytu, jog turėsi čystą kraują ir 
galėsi but tėvu sveikų ir čystų 
vaikų. » Aš turiu pasekmingą 
gydymą nuo užnuodijimo krau
jo, Syfilio. Atsilankyk po nr. 
456 South State St., aš Jums 
aiškiai papasakosiu kaip leng
vai ir pigiai galite gydytis.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčiat paslapty nuo jau

nystės prasižengimų, prastų 
papročių, patžagystės, arba mo
teriškų ryšių? Ar sapnuojat ir 
laike sapno turit nubėgimus, ku
rie naikina Jūsų stiprumą kai
po ir vyriškumą? Aš sulaikau 
nepaprastą nubėgimą sėklos, 
suteikdamas greitai veikiantį ir 
tikrai išgydomą gydymą. Ar 
atmintis Jūsų yra prasta, mie
gat blogai, turit sapnus su nubė- 
gimais sėklos, poliurijas ar gal 
vyriškumas Jūsų naikinasi? Ar 
turite plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esat greitai uždustan- 
tys, o gal mažum kenčiat nuo 
nrapuolusio vyriškumo? Ar 
lytiški organai Jūsų yra maži, 
silpni ir nykstanti? Mano gy
dymas palengvina šias visas li
gas. Aš prirengiu vyrus prie 
ženatvės ir idant galėtų but tė
vais sveikų vaikų. Jus turite 
but stipru, miklu vyru, jeigu at
eisit į mano privatną ofisą dėl 
gydymo ir vartosit jį teip kaip 
aš jį Jums nurodysiu.
X Spindulių Egzaminacija.
Mano nauji X—Spinduliai dėl 

matymo vyrų ligas, yra vartoja
mi be jokio skausmo patyrimui 
kiekvieno žmogaus, kurie turi 
Triperį, Puliavimą, Užsiverži- 
mą, Prostatiškas Ligas, ir Ink
stų ligas. Aš matau ir tąsyk 
žinau tikrą ligą, kuri yra prie- 
žasčia Jūsų vargam. Aš išeg- 
zaminavoju teip atsargiai, jog 
nėra jokios abejonės kas link 
gydymui vidurinių ligų.

DAKTARAS D. D. RICHARDSON
456 SOUTH STATE STREET 

CHICAGO
456 South State St., yra privatiškas inėjimas į mano ofisus 

viršum Gvarantuotos Aptiekos. The Guarantee Drugstore yra 
priešais Congress Street (Gatvės). Įsitėmyk numerį 456 ant 
durių. Atsilankyk dienomi nuo 9 ryto iki 4 po piet ir nuo 6:30 
iki 7:30 vakarais. Jeigu dirbate dienos laike ateikit tiesiai nuo 
darbo, nereikalaujat narna eiti dėl permainymo drabužių. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 tiktai.

Jauni arba seni Vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turite pasiliuosuoli nuo pasidi
dinančių gyslų, sunkaus trau
kiančio skausmo vyriškume, 
Hydroceles, Kylos, Hemorrhoi- 
dų, Raudonosios gyslos (nie- 
žiančios arba kruvinos), Žarnų 
užsikimšimo, Pilvo, Žarnų ir iš 
Kepenų ligų. Mano budai gy
dymo yra geriausi ir prekes že
miausios, dėl to, jog aš noriu 
idant kožnas vyras norintis sau 
sveiku pasilikti, naudotųsi A<į gvarantuoju 
šiuom mano gydymu. gera gydymą.

Originališkas be skausmo
Budas.

Mano gydymas yra kitoks ne
gu pats esi kada girdėjęs arba 
bandęs. Mano gydymas yra vi
siškai be skausmo. Aš turiu 
savo locnus originališkus budus 
ir Jus negalite gaut mano speci- 
ališką gydymą nuo kito dakta
ro. Aš turiu ilgą ir pasekmin
gą praktiką gydyme vyrų.

Geriausi Medikališki Ofisai.

Aš turiu didelius, puikiai iš
taisytus ofisus su visokiais in
strumentais, elektriškais apara
tais, saintifiškais inrankiais ir 
gabiais pamačninkais, pagelbė
dami surasti Jūsų tikrą ligą-v Aš 
suprasiu Jūsų padėjimą po išeg- 
zaminavimui ir tąsyk pats ži
nosi, jog aš galiu gydyt Jus ge
riau negu koks kitas daktaras, 
nes aš aiškiai Jumi papasakosiu 
viską apie Jūsų ligą.

Susipažinkim.
Ateikit į mano ofisus dėl susi

pažinimo. Aš noriu parodyt 
ką teisingas specialistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite 
apsivesti, jeigu norite but svei
ku ir stipru, teip jog galėsite ap
rūpint šeimyną savo, ateikit dėl 
persitikrinimo ką aš galiu pa
daryt.

Lietuviškas Specialistas.
Aš gydau daugiau Lietuvių li

gonių, negu koks kitas dak
taras, dėl to jog mano 
Lietuviškai kalbantis San
draugas, Specialistas persta
ta aiškiai ir lengvai Jums su
prantamą apie viską, Jūsų pri
gimtoj kalboj. Visus pamoki
nimus lengvai suprasit, nes bus 
Lietuviškai drukuoti. Jeigu 
atsilankysit j mano ofisus, vis
kas bus aiškiai Jums papasako
ta apie Jūsų ligą kaipo ir mano 
gydymą. Jeigu ateisit pas ma
ne, galit but gydytu be peilio, 
skausmo arba trotyjinio krau
jo. Mano gydymaš veikia 
teip greitai, jog nereikalaujat 
trotyti laiką nuo darbo. Vis
kas yra slaptoj užlaikyta. Ga
lite man tikėti. Kaštai gydy
mo yra teip maži ir mokėjimas 
lengvas, žinodamas jog gydaisi 
pas teisingą daktarą, kuris vi
suomet ypatingai rūpinasi Jū
sų padėjimu. Neatidėdinėk 
laiką su atėjimu pas mane, vie
toj priežasties pinigų. Sveika
ta Jūsų yra brangesnė negu pi
nigai. Jeigu uždirbate mažai, 
arba esate be darbo, galite mo
kėt už gydymą po kiek galėda
mas ant išmokėjimo.

Mano gvarancija.
Mano geriausia gvarancija 

yra, jog nereikalauji mokėti 
a nei vieno dolerio, kol nebusi 
užganėdintas. Aš galiu duoti 
išrašytą gvaranciją gydymo le- 
gališką kožnoj Chicagos Bankoj. 
Aš esmių vienintelis specialis
tas Amerikoj, galintis suteikt to
kį tikrą užtvirtinimą ligoniams 
savo, kas link atsakančio gydy
mo.

kas link atsakančio gydy-
Ateik arba Rašyk.
noriu pasimatyt ir pasi-Aš noriu pasimatyt ir pasi

kalbėt su Junti, bet jeigu nėra 
galimu pačiam atsilankyti,- at
rašyk laišką išaiškindamas vi
sus savo symptomus ir pasakant 
iš kokios ligos nori but išgydy
tu. Aprašyk man visą istoriją 
padėjimo savo, o aš tąsyk nura
šysiu laišką su patarimu.

Nekentėk nei vienos Dienos.

Iškirpk šį adresą iš šio laik
raščio ir atsinešk j} į mano ofi
sus. Įsitėmyk ateidamas gatve 
SOUTH STATE ST., nr. 456, nes 
aš esmių vienintelis specialistas 
galintys suteikti ligoniams savo 
tokį prieinamą terminą.

likimą? nieks nie£o nežinąs. *nar.

lių žemsargių suėmimą nėra 
žinios. Bet argi gali but 
kaltinami carpal a įkw tar-

8



' /*"

KATALIKAS

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

laiškų 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 j laikraščius, išpuola susipažinti su 
lietuvių kalbos rašyba. Tai nėra sunkus darbas.. O kiekvieno gero 
tautiečio, mylinčio savo tėvynę, yra šventa pareiga apsipažinti su 
savo prigimta kalba.. “Kataliko’’ išleistuvė, matydama, kad lietu
viai jau ima rupinties pažinti savo kalbą ir numanydama, kad juo 
toliau, juo daugiau tokių rasis, partraukė daugybę geriausios rųšics . 
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.
i •» 116 Pusi. Kaina 35c. į ».

šis lietuvių kalbos vadovėlis yra parūpintas mus gabiausio auk- 
lętojaus, gerai suprantančio mokinimo ir mokinimosi budtįs. šis va
dovėlis yra labiausiai tarp lietuvių prasiplatinęs ir laikomas dalyko 
žinovų už parankiausią susipažinti su pamatais lietuvi*, rašybos, 
šis '’WdOvėlis yra skiriamas mokyklų mokiniams, bet 
kieHvįęaanj.-. Jame visi dalykai kuoaiškiausiai išdėstyti; taip kad ir 
pirmą .kartą žmogus paėmęs gramatikos mokyties be, y^rgo supras"' 
čia aiškinamus 'dalykus. Čia gerai išguldytos kalbos ilalįs, daiktaVari7 
džių, Įvardžių,; būdvardžių, skaitvardžių 'linksniavimai .Ir...veikimą* 
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 rėilraliftga ; nti-: 
sipirkti

' Lietuvių Kalbos Sintaksę n
. Rygiškių Jonas. Pirmoji dalis. 104 pusi.

' KAINA 65c. Z'?';'

:šjs veikalas yra iš po plunksnos mus gerbiaųsio 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-pdvyzdžiais 
iš gyyo^ 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 
vadovęlį. Išmokęs be klaidų rašyti, netik teisingai pats' rašysi, bet 
ir ka? kito parašyta lengviau suprasi.'

jšitaė dvi kningi galima nusipirkti “Kataliko’’ khingyne.

Išgydysiu Jus
E J MUO PASLAP- 

1819 du TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ęvarant uojn 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
tisą. Asz is. 
gydysiu jus us 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas . 
randas ir turi 
didelius iszka- 
Ezczius. Asz 
vartoja ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laika,

issslgydyti Ir trati sveiku. Rodą ir isz- 
HCiMMMVojimas dykai, ar gydysiesl ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu fttrgalejima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu Sletuvlszkai.
Western Meiilcal Institute 

1827 Blue Island Av.,, 2 lub. vimnlBta- 
koe, prie Ūtos gatves, Chicago, TU.

DR. RENFHR. Specialistas. r 
Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8r. ikll2dlea

Specialistas kuria 
iszgydo ko kiti negali.

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.'

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tt METAI

' Visuomenes, literatūros ir politikos
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje.

Išeina kas Sereda. . , . '
Laikraštis “Vienybė Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didėlio forrtiatoį 
redaguojamas, gerų redaktorių, talpiną raštus geriausių ra§tininkųiti' 
visuoinei telpa Visokių žinių iš Dįdžipiįp's. Lietuvos,1 Prusiį' arba Mažosfo^* 
Lietuvos, Amerikos i r abelnai viso pas'vieCib. ‘ fė ‘ t/’l J

“Vienybės Lietuviiinkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiatffi-' 
nės Amerikos: .

Metams $2.00, pusei metų $1.00 ”
K adatoj ir Meksike: ... r: • i ■

Vliėtams $2.50, pusei metų $1.25 ■ •' - ' ’ ’
. ’ . .Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėše viešpatystėse; '
,.... Metams $3.00, v pusei metų $1.50 ; • '

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima, visada.
Užsirašant “Vien. Liet."reikia draugo Ir prenumeratą siųsti per pačtd

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu: > '■■■■■ 4

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

25 metu Jubilėjiais numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI 
AMERIKOS LIETUVIŲ PASALPINE DRAUGIJA 

ĮSTEIGTA’1886 M.
Moka pašalpą ligoje po $6.00 še vai tėję ir 

turi keturis pomirtinės 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 kuopų.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai , 

atlieka ir savo darbą gvarautuoja. — #
3252 Emerald Avenue - - Chicago, III

Telephone Yards 4527.

Tikras lietuvys daktsras ■ ■ - /■ ’ •; 
baigęs mokslą ateitaviška- ’"^AL 
me universitete. Buvo mle- . jfešri • 
ato daktaru Indianapolis, ą 
Ind. Ir epecijališkai moki- 
nosį NEW YORKE DID- 
ŽIOJE MOKYKLOJE da- 
ryti visokiaa operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr.- 
Stankus jrengū savo locną SANATORIUM 
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ligo
nius del gydymo ir darymo operaciją. ' ' ’

Gydoligas: -
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

pačią. Gėlimą sąnarių, kaulą ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, .slinkimą 
plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką

1 ilgą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. .Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai nstrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas; 

daktarą Stanką ypatlškai abra per -laišką, o; 
nesigailėsi savo žygio. Turi tukdtančius' pa
dėka vonią už išgydymą nuo visokią ligą. Dr.; 
Ign. Stankus siunčia gyduolėj j kitus riiestūs 
Amerikoj i Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:
Dr. IGNOT. STANKUS

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

Uranium SteaMįshipį
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

• NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai — Ruimlngl kanihayiaL
Marconi bevieline stotis—(Jferas Valgis.
, , Campanello — Gegužio 24tK' 1913 ‘" >■) 

. Aust rijos, Hungarijoš if Būsi jos t vi 
pasažieriai gali važiuoti 4 visas • 
dalis Rusijos per" UftMitrar5 
Steamship Comparjy,-;ųžjjdįĄpg 

"ic~- žemesnes kainas kaip paš kitus.
Del Tikietu ar Informacijos kreipkitės

Cranium Steamship '■ 
\ ' Company " . ’

13 Broadway, - , New Y ork
J. V. Zinner la. ’Čo.’ ’'

140 N. Dearborn St.. Chieagq..IlL
M. REICH and C.O.,

422 S. 5th St., 1 Philadelphia
Arba pas mus agentus kurie ; randa-, i 

si visur Suvienytose Valetijose.

Ar Skėtei Kada Laikraštį “LIETUVA?'’
Gal nežinai kur jų gauti?

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

Ra įyk adresu:

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

♦ 866 Milwaukee Ave. t
X kampas Center Ave. Z 
X Patekmingai gydo vyru, t 

t foru Ir vaiku ligas. Taipgi z 
I paslaptingas ir kraujo Ilgas. į 

Ž Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais X 
4> ir nuo 5 iki 9 yak. T

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios riišies del statymo namų taip 
gi visoki medžio Waailinimal.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Te i. Yards 502 JOS, J. ROZHOX purd;;

MOKINTIES NEKUOMET NERft VĖLU!
.g;

Kiekvienas žmogus privalėtų perskaityt šitą kningį

DANGUS
f 1 Pagal K. Flammarion, parašė
i '■ P. BRAN DŪK AS.

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

DANGŲ parašė visame sviete pagarsėjęs as
tronomas K. Flammarion, senyvas profesorius, tų 
dalykų žinovas. Tą kningą skaitant priešai musų 
akis persistato musų Žemės atsiradimas, jos judė
jimas aplink saulę, taippat pačios saulės ir kitų 
planetų padangėse skrajojimas ir jų apgyvenimas. 
Juk tai tokie daiktai — labai žingeidus kiekvienam 
žmogui. Be to toje, kningoję ,aiškiai’ir‘suprantamai 
pasakyta, kokia ateitis ir likimas Jaukia musij Že
mės ir kas gali atsitikti su visais žmonėmis, ty. su 
mumis. Lietuviškoj1 kalboj DANGUS išleista pir
musyk 1907 inetais, bet ligšiol susilaukė kelių laidų, 
kadangi žmonės indomauja, kur jie gyvena ir kas 
juo;; laukia. Nepasigailėsi, brolau, nusipirkęs tą 
kningą. » > » ’ '

Kaina poperos ekpdarais 50c 
*• • audeklo /u 75c

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

J. M. Tananevičia,
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. 
\ Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Worlhman £ SleliM
'iii .-..I s....-

t-------- \ -------
f.1359 W. Chicago Ave. Tfelįephonas .Seeley 3029 

, 6235 So. Halstėd St. Teleplionas Normal 2617

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
■ STANISLAVAS K. GLOMSfciS,.--,,SAVININKAS

f Franklin 3972 IJ6-II8 N. LaSalle, St.,,Phone: Aut 34041
..y- PRIES2AI MIESTE SALE

j. Jfąda busi mieste, užeik pas mane. Geri y AUGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

laktais Wissig
Gydo pasekmingai visokias liga’š' vyrų ir’motėrų bb skirtumo kaip 

yra senos ir pavųjingps. : ‘......
. Išgydė tuksiančius ligonių. Gy<lo pasekmingai sekančias ligas: vi 

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių; nerviškas ir" chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir.odos, gydo skaudulius, išbėrimus 

.: kraujo užnuodyima, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikttmlls vyrų ir moterų,

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, jnuo 3 iki 4 ir nuo 0 

iki $ po piet. NodeliOms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum čo- 
vervtų štoro). Phone Canal 3263

HumoriS'-SatyrA
Lietuviams laišVo laiko praleidimui ir saldiems juokams, 

’SURINKO
! M JUOKU MYLĖTOJAS.

' 1 ' Puslapių 158.

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

Tokiems žmonėms; į peš mielai patariame nusipirkti kningą vardu

HUMORAS IRSATYR A,
<kurlą beskaitydami'Utras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje taringoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio, vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

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

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

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

ČIA YRA KAS NAUJO IR GERO DĖL VYRŲ
Nenešiokit senos mados diržą.

Hygieniškas(Sveikatą duodantis) Juosmenys(support) 
yra geresnis negu raištis, suspensory arba diržas.

Kožnas vyras pavidnas nešiot šitą išradimą, 
kuris apsaugoja, palengvina, sudrutina priva- 
tiškas dalis kūno ir atima tą pailsimo jąutimą.

Jeigu esi drūtas, sveikas o sunkiai 
dirbantis, pavidnas nešiot šį Juos
menį (support) dėl savo smagumo 
kaipo ir apsaugojimo. Nerviški, 
nuilsę ir nuvargę vyrai, šis Juosme- 
nys (support) yra sveikatos sugrą- 
žintojas. Jis yra apsergėtojum silp
numo ir buna padidinimu energijos. 
Prekė šio Juosmenio (support) yra 
tik vienas doleris ($1.00) ir kožnas 
vyras pavidnas jį nešiot dėl išban
dymo, ries jis yra gvarantuotas už
ganėdinti Jus arba sugrąžinti pini
gus.

Jeigu turite . skaudėjimą galvoj, 
silpnas strėnas, vidurių ligas arba 
abelįią nesmagumą visur, pavidnas 
tuojaus ateit į musų Aptiek'ą jį nusi
pirkt. SILPNAS vyras jaučiasi geriau 
tuojau^ įid-ūždėjiniui jo ir pats dė
kingasbusi už-apgarsinimą pasako
jant apie šį > mūšų naują išradimą. 
Iškiępk adresą iš ,5io, laikraščio ir 
įsitėmyk gatvės numerį, 456 South 
Štate Št., arba 14 South Clark St.

Sėklašaičių ištįšimai (Varicocele), 
Varidėhinė Tuslė' (Hydrocele), Ky
la, Sutinimai arba išaugimai, yra 
urnai palengvinti nešiodamas šį Juos
menį (support). Nėra periškados 
kokį gydymą vartojai arba su ko
kiu daktaru gydoties, šis Juosmenys 
(support) atneš Jums daug gero.

Kaštas tik vienas doleris (1.00) yra 
teip mažas, jog pavienius atsilankyti 
į bile katrą iš tų dviejų Aptickų dėl 
tikrai pritaikomo Jums Juosmenio 
(support). Nekentėk nei vienos die
nos. Ateik tuojaus. Krautuvės 
atdaros yra visą dieną, vakarais ir 
Nedėliomis. Kožnas silpnas vy
ras gali šį Juosmenį (support) ne
šiot dėl išbandymo. Išbandyk jj 
pats sau. Nešiok keletą dienų ir 
jeigu nebusi pilnai užganėdintas, at
nešk atgal, o mes sugrąžinsim Jums 
pinigus.

Mes žinom kaip geras šis Juosine- 
nis (support) yra ir užtad norim 
idant kožnas vienas turėtų progą iš
bandyti jį pats sau, nereikalauda
mi nuo Jus nevat tos mažos prekės 
vieno dolerio ($1.00) kol ■ nebusite 
užganėdintais. >

Mes esame 'išskiriami agentui šių *„ 
Juosmenų .(supports), kuriuos ga
lima yra nusipirkt tiktai Gvarantuo- 
tose. Aptiekose (The, ^G(^arantea 
Drugstores). 45§ South State St., ir 
14 South Clark St. Neužmirški
te numerį kaipo ir gatvę. Įeidamas 
klauskite apie Lietuvišką Aptiekorių, 
kuris aiškiai Jums papasakos kaip tą 
Juosmenį vartot ir nešiot idant gali
ma but atgauti kuondgreičiausiai 
palengvinimą.

Speciališkas Išbandymo Pasiūlymas.
Kaina šio Juosmenio (support) yra tik vienas do

leris ($1.00) arba šeši už 5.00 dolerius, bet idant 
perstatyt šį Juosmenį (support) ir duoti progą su
sipažint su musų Lietuviška Aptieka, nužeminsime 
prekę parduodami už 50 centų su šiuom pirmu dėl iš
bandymo orderiu. Mes norim idant kožnas vyras ži
notų kaip gera musų Aptieka yra duodami užganėdi
nančią progą su išbandymu šio Juosmenio (support). 
Tuojaus po perskaitymui šio apgarsinimo iškirpk ir 
atsinešk jį su savim į musų Gvarantuotas Aptiekus.

The Guarantee Drugstores
456 South State Street arba 14 South Clark Street

CHICAGO

■ w “Ant Nh
baro 

geriausia
■ Žmonės supran- 
tąnti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

g Reikalauk S-O-L-O

(Advt.).

Teisingai padaryta degtine iš F 
nepaprastai puikaus mišinio. , 

. Per daugeli metų sendinta I 
balto ąžuolo bačkose pirmJ 

suteikimo pubHkatl 
miniai švelnios | 
v prieprovos daro | 

SOLO degtinę J 
S. geru vaistu f 
\ šeimynų!

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

9
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. CLEVELAND, OHIO. ' 
Šukys, 2118 St. Clair Ave.

Želnys, 3240 S. Morgan St.'

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Burneiko, .320 E. UtK Street,

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

du bois, pa. '
V. J. Kizelis, 158- W. Long Avė.

Rtsakangjai 'Laikomas Diržas 
Speciališka Lengva Padūšksita 
yra pritaikoma kitaip negu koks dir
žas, kurį pats esi matęs arba nešio-

Atsakančiai Laikomas Diržas ir 
Lengva Paduškaitė yra mechaniš
kai padorus diržas, bet geriausia 
nauda Jus apturėsit nuo musų ga
bumo su atsakančiu pritaikinimu Ju-- 
sų ypatingai formai kylos. Kož- 
na kyla yra lengvai palaikoma ir 
dėl to kiekvienas musų pirkėjas 
(kostumeris) yra teip pilnai užga
nėdintas.

Atsakančiai Laikomas Diržas 
yra smagus nešiot ir nėra periška- 
doj kokiam nors užsiėmime. Gali
ma atsargiai dirbt bile kokį sunkų 
darbą nešiodamas šį Atsakančiai 
Laikomą Diržą.

Moteęys ir vaikai būna pritaikomi 
mūsų privališkuose kambariuose su 
gabiais pritaikintojais pagelbėdami 
suteikt tam atsakančiai tinkamą Dir
žą. Kožna nelaimingai patrukus 
moteris pavidna matyt ir pabandyt 
musų “Special Compo” mažos for
mos Atsakančiai Laikomą Diržą, del 
to, jog plieninis arba geležinis raiš
tis nedasilipsto ‘prie švelnos skaros 
ir nesuteršia audeklą. Kožna mo
teris nešiojanti šį “SPECIAL 
COMPO” yra entuziastiška su pagi- 
rimu kaipo ir suteikimu paliudiji
mu. Mes galime suteikt visas pri- 
vatiškas rekomendacijas Jus tik rei
kalautume!, bet mes niekados ne
garsiname vardus patrukusių mote-
r,J.-Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
sveikatos gamintojas ir smagumo su- 
teikiantui, - tuojaus po užsidėjimui. 
.Prekė šio Atsakančiai Laikomo 

-Diržo yra labai žema. Paprastas 
diržas parduodamas yra už $2.00 tik
tai. Nekurie pirkėjai reikalauja 
labai puikaus diržo ir jeigu norėtu
mėt kuonogeriausio, nekaštuos vir
šaus $6.00 dolerių.

Gvarantuotos Aptiekos yra atda
ros visada, vakarais ir Nedėliomis. 
Musų g a b u s ■ Lietuviškai kalban
tis1 diržo pritaikintojas yra krautu
vai nuo 9 ryto iki 8 vakare. At
eikit dėl savo persitikrinimo pama
tyt kaip šis Atsakančiai Laikomas 
Diržas tinka. Pamykit jog nerei
kalaujate mokėt už šį diržą kol ne
busite užganėdintais.

—*sa^pHICAG°, ILL. 
“Aušros” b^ttyWa, 3-149 “Halsted St. 
J. Braknis, 32aa~~S°- ĮĮajstefl St. 
E. Butkevičia, 3149 B. Halsted Sti;
J. ĮĮgaųdgs, į84Į_ Sc, Jląigted St. 
A. Juodelis, 818\V^ E wT*^^** 
A. JureviČia,. 324j) S-Mprįjan St. 
P. M. Kaitis, 1607 Ns<-Ashland avė. 
A. Kasparavieia, 3416 Ąjiburn Avė.
J. '1 Kūlis, 3255 S. Halsted St.- 
V. Linka, Blalr avė. ",.
Z. Mickevičia, 23&.ft S- Leavitt St.
K. Šokas, 3327 AtSbaitfvA'W* 
K. Stulga, 4513 S. IVėod Št. 
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, I700’ No. Ashland avė 
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S- Oakley avė 
A................ ”

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraifis 448 L^onard^St“ N. W.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton avė.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

MONTREAL CANADA QUEBEC 
K. J. Bajorlnas -l/t r

•J St. Laurent College,

P.

C.
J.

‘ NEW BRITAIN, CONN.
V. Miknevieia, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. Vaitkevičia, 286 Wallace St.

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

NORWOOD, MASS. , <
K. Akstinas 568 Pleasant St

Ka<J atituštinti vietų maldakny
gėms,' kurių norime išįtisų. eilę įdįšti 
į savo knygų krautuvę, priverst 1 Čfea- 
me išparduoti už pusę kainos Visas Šia 
paAihčttis STEKEASKOPUS ’irt'a TE
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau 
šia dovana merginai .ąrba . vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina“ gavusi, “vi
sada laikys atminti kaipo didžiausi^ 
dovanų ir kada ti^'pėriijįMį. pąžiurės, 
visada atmins jos' prisjuntAju. ’

Stereoskopas arba jįčTeieskopas yra 
tai prietaisa aj;ba ' žittfonaeiįSu ^padidi
nančiais -stikiaiti,' per 'įurintfS ka’d'f.žiu- 
rai ant abrozėlįo, abjtečlfs', pavirta į 
naturališkų ' paveiksi^!/Žliffųme matąi 
Melas grupas žmoriiįįjyiofaą^jaaą mies- 
Bių, plačius laukus^^įšKua*' daržus ir 
taipt toliau, taip kąip.. k** pataptoje 
vietoje būtumei ir viską-savo akimi 
matytumei. Teleskop<a0-;’paverčiĄ' į 
naturališkų esybę, padidina jį askirš- 
to žmogų nuo - žmogaus ir išrodo jati 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu. 1

Mes turime dabar>^»*t-.’pardąvimo 
gražiausius stere'cskopišktrs*' paveiksiąs, 
kaip matote žemiau surašytus.

Susideda id 25 Stotaėskopičkų pa
veikslėlių iš Krty&us gyvenimo.

S®
“KATALIKO” KNINGYNE GALIMA GAUTI SE

KANČIAS LIETUVIŠKAS ATVIRUTES (POSTAL- 
KORTŽS).’ £

911 ><»■* j
Kaina kiekvienos 3c. dvi už 5c.

Mindaugas Lietuvos Karalius.
Keistutį Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vyiįautiis Lietuvos Didis Kunigaikštis.
Vilniaus Katedra. ..... -
Gelgudų pilis (Kauno gub.,) stovi ant Nemuno Kran

to netoli Jurbarko. »
Kunigaikščio Vytauto bokštas Trakuose.
Geležinkelio tunelis pasi Lintvarius.
Medininkai (Vilniaus gub.,) Šv. Kazimierio laikų 

pilis. ’ ■ ■ < -
D. ' Lydos pilis. (Vilniaus gub.,) pastatyta D. L. K. Ge

dimino 1323 m. Ant Lydė jos kranto. Pilį išgriovė 
ir sudegino 1710 m. Švedų Kar. Karolius XIL

10. Rokiškio bažnyčia. ■
11. Lietuvis su savo šeimyna iš Trakų pav.

Kunįgaikščio Kęstučio pilies griuvėsiai Trakuose.
Augštaičiai (Visoko-Litovsk.) Gardino guberni-
■ j°j’^ •' ■ j '" ' “
Lietuviškas namas. - į ; .

15: Siesikių rūmas (Kauno: gub.,) yra netoli nuo seno
binės Dievaltavos. j ■<

16. Lucko pilis prie Styro ir Glušco upių, Volinijoje.
17. Raudonas (Kauno gub:,. ^.Senobinė pilis stovi ant

Nemuno kranto, 1384 m. D. L. K. Vytautas ėmė 
• ją nuo kryžeivių. ' i

18. Vijiiionps miestelis, aiit Nemunft-. kranto (Kauno
gub) 1

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

12.
13.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrio St.
A. Povilaitis, 112Į£ Saginow St.

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.
.* ROCHESTER, N. Y.

Kasparas, 27 Stoke St. :

štai kų juose galjį
1. Kristaus užgimim 

nėlėje.
ai'- 

neieje. v •
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį.- Kris

tų ir dovanas jam.klojai >i •>(! i
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo|- 

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus
lejaus.
nq.

Kristus

4. ant svodbos,"-Kanoj ©$*' 
Permąino vandenį į fjr-

J** 6- W i? ' •
ant kalno*kalba priešąjs. 
savo pabučia.vimu išduoda
ant kalr 
savo pal

W- ----- ------- -u --- -----

Ar mokate Anglišką kalbąs.1

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Busies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis LietuviŠkaLAngliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, fl Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. .<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. ^Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. U O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitų salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis tei&emis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose.....................   $1.25
Gražiais audimo apdarais  ..................  $1.50

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

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

Kožnas vyras yra 
užprašomas dėl 
persitikrinimo šio 
Atsakančiai Laiko
mo Diržo, dėl .to jog 
preke yra teip že
ma jog galima nu
mest seną diržą, o 
nusipirkt sau gerų.

Nepaklyskite arba neužmirškite 
vietos, nes mes turime dvi krautu
ves: viena ant 456 South State Street, 
o kita ant 14 South Clark Street. At- 
silankykit į bile katrą iš tų dviejų 
krautuvių, kuri yra Jums parankiau.

Atsakančiai Laikomas Diržas yra 
parduodamas tiktai Gvarantuotose 
Aptickose. Kitos krautuvės arba 
diržų pardavikai neturi tam atsakan
čiai Laikomų Diržų.

Jeigu branginat sveikatą ir sma
gumą savo, ateikit tuojaus į

Guarantee Drugstores
456 14

S. State St. ,rba s. Clark St.
CHICAGO
(Advt.).

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajantl agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys

, K. Vilkevičius
Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 

galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” ir senieji skaitytojai atnauj'nti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

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

P. Raulinaitis, 377 W. Broadwayj.

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

BROCKTON, MASS.
Meškinis, 35 Arthur St.

Jonas Ramanauskas, 135 James St.

F.

E.

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

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

C.

P.

P.

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

ROCKFORD, ILL.
Miklau/1408 S. Main St

ROSELAND, ILL.
Vaitekūnas, 19713. S. Michigan

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

SCRANTON, PA. ?!
J. Petrikys, 1514 Ross Avė.

SOUTH OMARĄ,.. JfEB.
A. B. Versoeki, 261 So. 33-St. >
k —;

ST. CHARLES/ ILL. , :
8. Kiela, 575 W. 6 St. į

SWOYERS, PA. -i
G. K. Antanaitis, P. Oi‘Box 19i f •4’Į

WILKES BARRĖ, PA. .
V. Adominas 34 Logan Št.
K. Kučinskas, 180 Pringle St. ''
A., šeškevičia, 501 New Grant St.

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

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

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

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

Av.

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

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

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

103

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

*******************«*» **** 
*****
*******
J
* * **************************

"KATALIKO”

Keliaujanti ■=
-... -..— Agentai!

J. DIGRIS,
S. SZAFRANAUCKAS.

* * * *
*
* 
$ * ** 5

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti ‘ ‘ Katalikų ’ parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kon traktorius

Pervežimo ir pakėlimą 
namu.

Visur užkaloinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

5.
6. Judošius

Kristų žydams. *«•<> Is. •»««*• .i-į'■
Simonas pagelbsti ’’Kristui kryžių 
nešti. p*?*? dl tį1 ‘

Šventa veronika ajgaiupstOį. .vęjėų 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad jo ne
verktų. ■"............. į

10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry
žiavojimo vietos. ,:

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalne
Golgotos. •■•>«>’ » <

12.. Kristus paveda savo motinų Joniai..
13. Skaito Kristui myrio-.: dekretųi^azit

kalno Golgotos. , • o-.'v-jJ
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie

- 'kryžiaus. ’ i
16. Kristaus kūnų ima nuo’Rfj^žiSfij? ;
17. Kristus keliasi iš grabo;- . j
18. Kristus žengia .į ds-ugų.«
19. F .......................... 'e.
20.
21. Bažnyčia aprcTškiręp Sv. j?.~~ Ma

rijos. > - .
22. Bažnyčia budavota anfr grabo šv.

23.

7.
8.
9.

— -w-w... -3 *IRegykla šiandieninio Betlejaus. • s į 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, km

me
rijos. > - „'-JC-į-iS £*■£

P. Marijos. - - ~ '''
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mil's. —
Ulytčlė po vardu Jėzaus “Štai 
Smogus”. . *

SERIJA n.
Susideda iš 100 Sterėoskbpiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ūš 
bakselį. .\

šitoje serijoje yra 4 sykius 'tiek pa
veikslėlių kų pirmutinėse serijose, Ir 
štai kų juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero, Elįę- 

New Yorke tav6r'ų'“£ro rimas j di
delį oceaninį laivų.
New York. ........................~
Garden). 
Boston.

24.
25.

27.
28.
29.
30.

Pilies darias <CastNe<
■* ■ •■? •*' *

Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Je/Bey. JPa-;

Patkavihis vandenskri-

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJĄNUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
Į. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) ......................................................
2. a) JOJĄU DIENĄ (aušgtam balsui) ....; i.. ...................

b) JOJAU DIENĄ, (žemesniam balsui) ...................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? . J..,,..................... . .....................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ................ ................................
5. VAI Aš PAKIRSČIAU ...i..,.;.................. .............
6. UŽ ŠILINGĖLĮ ..................... I...................................................
7. DOVANOJO (dzūkiška) ........ i.................. ................................
“ SKYNIAU SKYNIMĖLI ..........................................................

TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA .................................................
10. SAULELĖ RAUDONA ........ ....................................................
11. LIHGO (latviška) ............j............... . ............................
“Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

J. M. TANANEVICZ,

8.
9.

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

3249-53 S. MORGAN ST.: CHICAGO, ILL.
H - - -T?' ' T- - ■ . ■ ■ . ->■ ■ ........—-yJ

Į v-

-------- --------------------------ė-------------------------------------------------------

h

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ
> KRAUTUVE ęHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
$ SAVININKAS

3252-54 So. Morganu St. Chicago. Ill.
■■■■> -r Telephone Yards 6685

* /a’ t . r "*
’■ i i . i i r ii i ii .i j .... _ -į ------------------------------------

; Labai grata keturiose spalvose

mary j. 
31. Niagara.

tys nuo ožinės salos. (Morse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokyiinė svetainė. L 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas namiijje. 
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid. ;.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj. 
Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas į Muekross Klioš torių, 
Airijoj, 
šiaurinis miestas, Gibraltar,.
Berlynas. Bondler lovis ir. Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
Vokietija. Laivas aplęidžiantis Ko- 
b:encą. int Rhėino iipės, 
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas-' paloeius. 
Švedija. Ant kebo į Odde.
Švedija. Lejono pilis/ Geteborge. 
Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Ispanijoj. _ - ,' •' - •»“ 
Katedra Notre Damą faskada. Pa
ryžiuj, Franci joj. - ->■' t 
Tullerinų daržai, Paryžiuje, Frau 
ei.io.i-55. Palociai tautų ant ‘ .upės Seinąp* 
Paryžiaus Parodu, 19TO‘.m: 
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje.

57. Des Šh'amps Elyaeee- Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosios operas paloeius, Pary-^
žiuje, Francijoj. r „, .

T virty nė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj. i , .> 
Laivų užplaukti ir ežeras, Ville- 
franco, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Ville:" 
farnehe, Francijoj. ~ 
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.

JONAS M. TANANEVICE' 
3249-53 S. Morgan Si.

CHICAGO, ILL.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

45.

48.

*7.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.

56.
Fr uncijoj.

59.

’0.

51.
82.

Išgydau i 5 dienas Kasi
C t. y. Padidintas Gyslas

ba Jokių peršuly Ir skausmu

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikttfros, Užkre- 
< čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypafiškų vyrų ligų, Vyriško 

Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųąlėsligų.

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

-x gų ant.daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
•kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad ai kartoju’ vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už nei8gydymą--Neisgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimą. 

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

ligydo kad butum sveikas

SpecIJallstasVyrų Ir MoterųLigų

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

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

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

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

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS'IB 
PAGERINTAS TYPEWRITER z 

Tiktai $8.oo su prisiuntimu.

HEPUPRflSTfl
Proga už

Jubilajinis paveikslas " j
KOVA TIES -

ŽALGIRIAIS
i no

išsigydyt
Didumo 14x24 coliai.

Šitas paveikslas — tai re
tenybė, tai /ubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 

į - kovos lietuvių ir lenkų su (
j kryžiuočiais. Paveiksią? tep- ; 
, liotas garsaus teplioriaus J. , 
[ Mateiko. Jis perstata D. L. j 
> K. Vytauto ir lenkų karaliaus ' 
i Jagailos kovą su kryžiuočiais I 
J 1410 metais, kuomet kryžiuo-^ j 
į čių galybė galutinai sumalta j 
i ir jų garbė sumindžiota. Pa- i 
' veikslas išleista turtu ir spau- J 
' da ’‘Kataliko”.

kų karaliaus 1 
kryžiuočiais I

k >r jų garbė sumindžiota. Pa- i 
' veikslas išleista turtu ir spau- ‘ 
' da “Kataliko”.
I Tokio paveikslo niekur nega- 
! įima gautis. Pageidaujama, i- 

dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, d ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
rir»Hnoža l«b*» plflhl. F«rt»nt "Ka- 
talUto*' redakvi|o|«, ant rletoa, pa- 
vallialaa lažuo|i'tlk 25c. 8n nrlalun- 
tlmn In liltaa^ 'mtaatna, 80c. flgan- 
tama, Imant Mahg) nalaldžlama BO 
nnožlmtta. 4 ■1 11

*11’ iii Užsakymus tu p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistoje vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Itrgia St,

i

Patrūkimą

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

Siųsdami piningus adresuokite:

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

FD-ras Flint, didis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma 
Ta $10 proga yra lygini del visu, didžiu ir mažti, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos sa n vaitos Kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 UŽGYDYTU PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, St. Holland, Ill.
F. Franchina. 862 Gault St., Chicago, HL 
J. Goiobic, Blue Island. R. F. D. I. 
J. Burnett, 3556 So. State-st. 
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan-ave. 
L. Hollse, 1732 N. Snaulding-ave. 
A. F. Lange, 943 Wiison-ave. 
L. Schneider, 1021 Newport-ave. 
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
f jsV x > M * 1

Žmones, mažai patrukę arba vidutmiszkai 
turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima , mtempi- 
ma§, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
czi&udejimaš gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziuiszko didumo ir nli vesti prieuzsmaugi- 
mo ir mirties - Nerizikuok. Iszsip dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 

’• ’ 1 teik arba 
___ ___ ______________________ ____ _ kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakt i- 
ro Flinto budu uę S10.

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

DR. FLINT

---------------------- dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, all
CHICAGO HI, i i rasayk^uoj. Kod 1 kenteti patru ima^

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau sūnaus, Petro Budvičio. 

Paeina iš Kaunp gub., Raseinių p,, 
Rietavo p., Kindaralių s., du metu 
atgal gyveno Indiana Harbor. Tik 
kų atvykau iš -Lietuvos ir norėčiau 
pasimatyti. Patsnr kits duokit ži- 
niil- 1 Ir- ' ■ įs

■ Amelij# Budvitienė/-
3249 8. Halsted-st., 'Chicago,

322 S. STATES!., 2ro Fiore 
Tarp Jaokson>bd. Ir Van Buren-sL 
■ SKERSAI NUO, ROTHSCHILD & CO.

DU-KART NEDELINIS LAI^SASTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utamlnkas Ir pfitnyiSla.

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

AMERIKOJ fmetams ,xxxuauxvxxxvm Epušei matų $1.25
PTTROPOT CRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliji U HUTU J ljoj -r §kotijoj 15 s< prusUoSe 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South III., • Mahonot City, Pa.
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lF*
ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTES PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

948 W. 35 Place s 
Ant. Kasparas, Prot. Bastin^ 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzlawski, Fin. Scllif.

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

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

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

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

4527 Marshfield Ave..
Joseph P. Juseius Pagelbintn.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE.iFA.

Jurgis Ažis. PirmininktisaF- -
_r, 13 Collins Str., . .

' v*'' Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeškeviče. I Finansų BašS
503 New Grand Str.,

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
• 9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

, . ^Kskutykla. Gerai
Auburn*^. Kiekvienas iia- išFaisyta. Lietuvių. ir kitokių tautų

šv. Jurgio K. par., svet.,-. ant kampo 
H

Vys privalo pribūti.
Su pagarba,

A. J. Kasparas, Rašt.,
3416 Auburn avė.

Didžiausias dešimtmetinis balius, 
RugsįUjį^.l d. š. m. (darbo šven-

0

- - Parsiduoda

apgyvento.) vietoj. 24
Kensington, Ill. A •

32—33—34. , iŠ

115 st.

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

--------------------l'U------------------------- -
ĮParsiduoda lįtįbai ^pigiai saliunas. 
Iindasi labai geroj, vietoj. Biznis 
Įvo vedamas per 30 metų ir labai 
Irai išdirbtas. Tarįr lietuvių, lenkų 

kitų tautų. Priežastis pardavimo— 
vininko liga. 2564 Blue Island avė., 
bieago, III.

* Lietuviai eikit pas lietuvį.
- .Pirkti laikrodėlių, lenciūgėlio, filiu- 
Kinių žiedų, laivakorčių, dovieruasčių, 
siųsti, pinigų j Lietuvą, poperos laiš 
tams, kningų. Per 19 metų teisingai 
viską išpildžiau. Broliai eikit pas.

Jurgį- Jašmantą, 
Washington St., corner Market st 

.Wilkes Barre, Pa.
(29-36) - * : ■ ■ .

6 S.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO.

WILKE-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas,

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rašt.,

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.

JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, pirmininkas: 

4545 So. Lincoln St.
Pr; Stasiulis, Vice-rirm.

4506 So. Wood St.
J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

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

St. Anueiauskis, Iždininkas.
2511 W. 45th Pl.

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams str.,
- Newark, N. J. ; f;
Ch. Urbonas, sekretorius, >■ 

261 Broadway, 
So. Boston, Mass.

J. Janušaitis, Išdo. glob.,
108 Lafayette str., 

Paterson, N. J.
J. Raudonaitis, išdo glob. " 

245 Devoe str., 
Brooklyn, N. Y.

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

Stnis. Stoneviče, Vice-Prez,
85S — 33rd. St.

i -Nikodimas Overlingas, Rašt. Protr 
3245 S. Morgan St., 

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (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 6’4 metų ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

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

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

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

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

Su guodone, - ' : ■
Ben. Butkus. Prezidentas

840 W. 33nf SC
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

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

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergina prie namų dar

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

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

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

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

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 So. Halsted st., Chicago, Ill.

31—2—3.

Paieškau Vladislovo Norbuto. Pa
eina iš Kauno g., Vilkmergės p.,zRa-. 
guvos p., Užunevčžių s. " -

F. Vanagevit-ia,
342 — 15 st., Harvey, Ill.

Paieškau Juozapo Norvilo, paeina 
iš žeberių s., Užvenčiu’p., "Šiaulių "p;,', 
Kauno 
rikoje. 
duoda

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
. Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St. 

John P, Ewaldas
3247 Emerald avė.

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas,
.. ’V 840 — 33rd PI.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

39 Serija prasidėjo utarninke, rug
pjūčio 5 — 1913. Susriinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas \8tos gatvės.

Akcijos kaiua 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę^ gauna suččdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6Į4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavėjimo Na
rių ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phone:: —Yards 2116 Wabash 2200. 

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18 St.

EXTRA!
Parsiduoda lietuviška duonos ke
ikia su namais ir visais išrengi- 
lis, 4 vežimai, 3 arkliai, daro apy- 
Lrtos $2.000 mėnesyj. Parduoda iš 
ležasties važiavimo į Lietuvą. Par- 
Įoda visai pigiai, . tik už $4.500. 
Isilankykite apžiūrėti.

Dowiat ir Malinowski Co.,
I W. 11th ave. Gary, Ind.
32—3. :

GERA PROGA!
■Parsiduoda lietuviška pikčernė lie- 
■vių apgyventoj • kolionijoj, Ant 
Hmpo, tarpe dviejų gatvių. Aplin- 

lietuviški bizniai. Gyventojų 
jB?stely 7.000. Lietuvių apie 4.000. 
tHs katalikiškos bažnyčios, viena iš 

lietuviška. Fotografų daugiau nė- 
|-a. Priežastis pardavimo — noriu va
žiuoti į Lietuvą. Del platesnių žinių 
atsišaukit šiuo antrašu:

St. Mažrimas,
P. O. Box 28, ■’ Westville, Ill. 

32—3.

ANT PARDAVIMO.
Pirmos kliasos kepykla lenkų ir 

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

4610 So. Ashland ave.

Parsiduoda bučernė ir grocernė. Ap
linkui tūkstančiai lietuvių. Biznis pui
kiai eina. 5 metai, kai įsteigtas. Sa
vininkai turi du bizniu, todėl parsi
duoda. Norima greit ■ parduoti. Gau- 
,sit pigiai. \ i!z

Chas. Raktf^vsky, į
714 W. 14th PI.;' Chicago, Ill.

gub. Jau 7 metai kaip Ame- 
Jisai pats arba kas' kits tegul' 
žinią.

Stanislovas NorVilis' '•'■■■
906 — 22 avenue, Melrose Park 

33-4. , .

Paieškau Juozapo Tantkaiisko.- Pa
eina iš Kauno gub., Kražių 
no Chicagoj. i- « ,<• v-*

P. Glažauskas, *’*
W. Cottage, Westminster, Mass.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkite, prie tautleczfo knrie yra atsek.ntia o visados gausit teisinga pa
tarnavime. PriescalSav. Jnrglobaaa. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

eHOPti® MBSįm

CIGARU 
nes padirbti 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowlak, ludlrbtju.
4134 U Piliai SU CHICAWJ, ILL

Sučedyk savo sveikatą irpinigus
a Nusipirk musu naujau-

_ JUjP šio pagerinimo PROSĄ
ir atlik prosinimąi pu- 
sę laiko su mažais išiai- 
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama; gali pro- 
svti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent, geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 S». Kalstau st. Dept. 1 Chluga, III-

Ant randos krautuvė; gera butų 
vieta moterių siuvėjui. Pirmiau gy
venusieji praturtėjo. Phone Canal, 
13.50. • > ■

Phone Randolph- 1120“

MAURICE' J. /GOLAN 
Lietuviškas advokatas

911 Ashland Block, — Chicago. 
1515 W. 12th »t. Phohe Canal 407 
-Hours: 7—8 P. M.

k'»- ♦. a.•- ♦-1!-•- • • • • • •- • • af F 'g 'F '1' 'A' 't' 1' T T '1' '1' '1' y 'l' 'B1 'B'

► Najija Lietuviška |

Aptieki i

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31moe ir Halstad gatviq 
Ofisas viriraj Aptiekus 

15 matų vienoje apygardoje.

' Siuva visokius ruous. Atlieka dai
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi- 

,rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal, pasku
tinę madų.

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avo^ 

Kingston, Pa.

Aš atidariau naują lietuvifiką 1
Paieškau savo pusbrolių Motibjauš į Aptieką. Aš užlaikau Severos gy- .< 

,, Vadovo J.ok.o.M, Ako i
iš Kauno gub., Šiaulių p., 4 iekšnos + pat užlaikau visokias žoles iš senos • 
p., Daubiškių k. 20 metų, kai Ame- X tBvynės. Ateikite persitikrinti. J 
rikoj. Turiu didį reikalą. Tegu pats T p, FRANK, AptlGkorluj X ( 
atsišaukia ar kiti dnoda. .'ipiC''"^iio'iUi j 3462 S. Halsted st. arti 35 g. 
žinią, už ką busiu dėkinga. , i X Telefonas Droker 2773 J;

Barbora Moc kaitė, • jr44jj^44^4H,4*4,4,4"h,i,'i,it"l'4'k4‘,h4»,h‘i»
13 Lark st. Amsterdam, JT. '■ ' '

*************************A'
*

♦ S- .j Telefonas Yards 1532į f DR. J. KULIS
T į(- Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
X * 8255 So. KfąlfSt., Chicago, llliaoia. 
T " PRIĖMIMO VALANDOS: 
T St Nuo 9 ryto iki 12: 6iki 9 vakare.
T £ Nedel. nuo9iki 12 popiet; nuo6 iki 8va!:.J ********<*****************

Paieškau Antano paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pajK^-Par- 
stičių miestelio. 8 metai kai^ j3(į6įeiĮ- 
koje. Taipgi paieškau Jono -Kentrimp 
Kauno gub., Raseinių pav.j^; Rietšrvo 
par., Lozorių kaimo, W metųįp^ąip 
Amerikoje. Pirmiaus i gyveno 
rence, Mašs. ir Siivėgtro jSougįiiia, 
Kauno gub., Panevėžio rpasšį ■^Tądja- 
miesčio miestelio, ” ftifmią§'s“‘2,®uvo 
Waukegan, Wis.. Jie patįs, ar ;kas 
kiti, žinantieji meldžitt*^lift>ti' žinių* ’•

Antanas Gnižinskįs,
P. O. Box 474., Westville,--ŠI.

33. -. t*

* *************************

*

I 
* 
J *

% Telephone Yards 687
1 DR. G.K. GLASER,
£ 8149 S. Morgan St., Chicago, Ill.

g Pranešu visuomenei, kad aš esu
2 seniausias gydytoj^ ant Bridge-
* portb, praktiKuoja()iĮ2l;inėtus. Vi-
* sus ligohiū-f stėiigtšiudsi nžgane- 
Ž dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
S ant pareikalavimo dieną arba nak- 
F tį. Esu specialistas licose vaikų, 
X moterų ir vyrjį, .Taipgi darau 
S Visokias operacijas, ”
f**************»!Oį********^

‘ tANOŠ PLACKIXE.il MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose. , r

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

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

Jonas Klimas, ■ ' Pirmsėdis.
1853 W. 45 St.

Vincas Petkeviče, Pagelbininkas. 
4403 S. Honore St.

V- Szarka, Prot. Rašt.
4540 So. Honore St.

Jonas Barkauskis, Fin. Sekret.
4628 So. Wood St.

V. Jasulaitis, Kasierius.
4514 So. Paulina St.

K. Trakšėti*, Gvardijos Generolas.
4oui' S. Hermitage Ave.

L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.
1849 W. 45 St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU- 
J. M. Tanaueviėe, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court 
M. Kadziervskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS šV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rašt, 
Jonas Zvlvitis, Išdininkas,

841 W. 33 St-

APVAIKŠČIOJIMAS.
G vardija"*!).' L'.'" K. Vytauto daiy» 

vans apvaikščiojime Stanislovo drj> 
stės, nedėlioj, 24 d.-"rugpjūčio. Taigi 
visi nariai teiksitės eiti ant apvaikšį’ 
čiojimo r su uniforma — baltoms 
pirštinaitėms ir su' kfejturėms. O jai- 
gu katras kepurės neturi, tai tuf 
kreiptis prie Vincento Jasulaičio): 
4514 So. Paulina st.. Už nebuvimą 
nutarta 50e. bausmes. X ”

Su godone,
J. Klimas, Gvardijos pirm.

W. šarka, Prot. Rašt.*

Dr-stės šv. Juozapo nariai tėmykite!-.
Kiekvienas narys pfivalo būti ant" 

apvaikščiojimo, parengto dr-stes šv. 
Stanislovo V. ir K., taipgi ir musų 
dr-stė sykių ims dalyvumą. Apvaikš- 
čiojimas bus nedėlioj, 24 d. rugpjū 
čio. Prasidės 1 vai. po pietų. Musų' 
dr-stės nariai privalo susirinkti 12% 
vai. dieną. Už nepribnv.imą bausmes 
50c., kiekeivvienam, kuris' neparodys 
priežasties nebuvimo.

Su pagarba,
J. žalandauskis, Pirmsėdis, 
J. J. Polekas, Roštininkas,

4608 So. Wood st.,

Tėmykit nariai! , -
• ' - ' .'7 T ■* **- * * -

Liet. Teat. Dr-ja šv. Martyno lai
kys savo susirinkimą ned., 17 d. rug
pjūčio, 1913 ia, 1-W4 vaLp*

Paieškau savo pusbrolio, Petro Bud- 
vičio. Paeina iš Kauno, gub., Raseinių 
p., Kendaralių kaimo. 22 metų am
žiaus, 5 metai kaip Amerikoj.

Kazimieras Galinskis,- 
3364 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Paieškau savo brolio 'Jono Butauto. 
Paeina iš Liolių par., - Raseinių /p:, 
Kauno g., Folvarko Kalniškio. 
20 metų kaip Amerikoje. Labai 
biame reikale prašau jp paties 
kieno kito duoti žinią.

L. K. Gotautas, 
1909 So. Jefferson st., Chicago, Ill.

Apie 
sVar- 
arba-

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas šalę 

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

Jį . Mokytojas muzikos.
j- Duodu, lekcijas: - ant visokių- in'stru- 

nientų, ant -kokio kas nori mokytišl 
pastatau muziką ant balių, pikniukų, 
teatrų, apvaikšftiojimų, pagrabų ir tt; 
Norėdami išsilavyti Sr prigulėti prie 
mano bando, ‘atsišaukite ant sekan
to adreso: 'r -s: <-•

Vincent Niekus,
1723 N. Marshfield^ ave., Chicago, Ill. 
£................■■■<.. .

Tau Lainyrgdią . Dykai.
■7 Tik prisiųsk krintą dieną menesio 
ęši gimęs ir 4 majkesj.po lc., o mes 
prisiusime tau ■■ į^uąroJį dykai, iš 
kurio žinosi savo gyvenimo laimes 
pagal savo planetą. Jgįurie, nori apsi- 
ženyti, žinos iš -po’JįęiJįĮps planetos abj 
Ijįis turi sueiti npoįją ir laimingai 
gyventi. Taipgi įį-įįpųsime receptą, 
kad; būdamas girtiį,,.titi>si į 3 minutas 
blaivu. Rašyk greitai "ant šio adreso:

■ y. “Laimrodis”,
73 Porter Ave., ^j‘.uf.Jlontello, Mass.
. * • 

i Uodu Ir kitu va- 
į; balu Ingelimai, 
Į yra urnai pr
ašalinami d- 

I ro Richter’io 
t Pain Expel 
[ ler’iu (skaus
mo prašalin- 
toju). 25c ir 

į 50c aptieko- 
se ir tiesi ?g 
nuo

F.Ad.Richter&Gi
74-80 Washington St.

NEW YORK.

Parsiduoda saliunas. Norima parduo
ti urnai, todėl pigiai., gausit. . Stovi. 
ant kertes. Išvažiuosiu kitaii miestai:, 
todėl . parduodu. +.. . ^ .'

J. Stakėtijis, Ak fe ** 
3430 So.’ Halsted Chi

w "I

Parsiduoda namai ir lotas. 4,- 5 ‘ ii 

6 kambarių gyvenimai ir daržinę 
Trįs išeinamieji kambariai ir maudyk
lės- Bandos $3o ničnef&y5.->’W

»71» Waljace «t. . / -

------------------- -

Nacionalė Papei- ir' Grocery kompa- 
, . nijįh .

Sankrova poperos ir visokių gro-' 
(.•erinių tavorų perkopi iams ir smul
kiems krautuvninkanls.' Kreipkis del 
išvažiojimo tarp 8 i*1 16 vai. prieš 
pietus.
4513-15 So. Ashland lire., Chicago, Ill.

+'M,,i,4,4’4,4,4*4>+4^"4-H,4>4-4-4,4,4>4”F<f.4.
| JOHN M. BRENZA 
t LAWYER 
X Lletuvys Advokatas 
X 4608 So.,Ashland five., Chicago, III, 
4* PHONS DROVĘR 1B3>
t Atlieku visokius legąliszkus reikalus at- 

sakancžiai, ypatingai suzeidmo ir kitus.
į Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
T\ kriminali 'aku*1 bylii. Taipgi perziuriu 

abst raktus ir padirbu visokias popieras
į patdavimo ir pirkimo
j namu, lotu,.bizniiv ir tt. Lietuviai, ku- 

rio turUeJįfltki logaliszka reikalo, atsi- 
4* staukite pas tautieti.

4- į 
I 

t 
+ 
t
4-

Užganėdiname Pirkėją
Jei mes nepažvelgtumėm į ateitį, jei mes nepaisytumėm, ką jus ar 

kiti pasakys apie mus, mes galėtumėm visokias mašinas pigiau par
duoti, bet mes negalėtumėm indėti į jas I H C gerumo. Iš visų 
pusių pasipiltų neužsiganėdinimai ir urnai nebūtų rinkos I H C ma

šinoms.
I HC mašinos stovi toli nuo tokio išdirbimo budo. I H C yra no

ras visuomet statyti mašinas, kad išdirbti sau gerą vardą ir paro
dyti Amerikos farmeriams dirbėjų gerą valią. Tuo keliu išdirbėjai 
ėjo per daug metų. Pardavėjas, kuris parduoda T H C mašiną, tikisi 
del jos gerumo turėti biznį su pirkiku vėl. Pirkikas 
perka užtikrinimą ir saugumą kartu. Jis susiduria su gero vardo 
ir teisingo pardavinėjimo visų I H C mašinų.. Jis žino, kad tai 
geriausia mašina, nes ji yra tinkama visokiems darbams ant farmų — 
pompavimui, medžių pjovimui, laistymui, separatoriui etc. Jis ži
no, kad atsakomybė I H C mašinų tęsiasi, kol mašina tarnaus jam 
ant farmos.

Kuomet jus pirksit mašiną, pirkit didesnę, negu reikia jums 
jūsų dabartiniuose darbuose. Jei tai yra I H C mašina, tai ji laikys 
ilgai. , O jūsų farma nuolatai didysis. Gali but, kad po penkių-šešių 
metų reikės pirkti didesnę mašiną. Tokiu budu dabar pirkdamas 
didesnę, geriau padarysi.. Jei jus pirksit didelę mašiną ir nevarysit 
pergreit, tai ji laikys ilgiau. Gauk mašiną ganėtinai didelę ir pa
sitikėk ant jos.

I H C Aliejaus ir Gazo Mašinos
I H C aliejaus ir gazo mašinos, varomos gazu, gazolinu, nafta, 

kerosinu ir alkoholiu.. Didumo esti nuo 1 iki 50 arklių spėkos. Jos 
esti visaip pritaikomos, pakilnojatnos, ant vietos pritaisomos etc. 
I H C aliejaus mašinos pjovimui, kūlimui ir tt. esti nuo 6-12 ir nuo 
30-60 arklių spėkos.

Apžiūrėk I H C mašiną pas vietos pardavėją. Dasižinok apie ją 
ką ji gali daryti arba reikalauk katalogą iš

International Harvester Company of America
(inoorpomted)

Chicago USA

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
HISTORISKA APYSAKA IS JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA.
Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo 1.50

BI kninga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertos. 
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 kuogražlau- 
šioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gOrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Labai naudinga kninga
- M. Bernatowicz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Historlškas romanas
-M - y W •*

Sulietuvino Jonas Montvila.
Puslapių 468.

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
„ AUDEKLO $1.25

Yra tai kninga nepaprastai žingeidi. Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didele kninga ir 
visa 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.

Perkupčiams duodame gerą nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
3249-53 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

11
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Surengė 28-ta T. M. D. kuo-

d.

d. 3249-53 So. Morgan Street,
d. 3OE IBE

12 d.

Yčo paskirtos mokesti es

o Die- 
gaudo”,

$2103 su centais. 
Roselande surinko 
centais, ant Town 
$320 su centais,

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

Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Svečių pagerbimui vakaras-
Praeitų subatų, rugpj. 9 

d., po prakalbi; Meldažio 
salėj atsiliko šeimyniškas 
vakarėlis pagerbimui sve-

SS VIETINES ŽINIOS.

ir

Atsišaukimas į lietuvlų^f- 
jas Chicagoje.

Gerbiamieji:
Tikslas atsilankymo Dr. 

J. Basanavičiaus ir p. Mar
tyno Yčo, atstovų Lietuvių 
Mokslo ir Dailės draugijų 
Vilniuje, jau visiems yra 
gerai žinomas. Žinomi yra 
ir pats atstovai. Garbinges
nių tautos veikėjų musų 
tauta pakol kas neturi. To
dėl Lietuvių Aleksio ir Dai
lės draugijos, prisiųzdamos 
mums tokius garbės' atsto
vus, suteikė mums didelį 
malonumų ir užsitikėjimų, 
jog ir mes mokėsime gerbti 
ir šelpti tuos tautos idealus, 
kuriems garbingi svečiai ir 
paminėtos draugijos su pa
sišventimu darbuojas.

Tos priežasties delei vy
riausybė Chicagos . Lietu
vių Draugijų Sąjungos,£ su 
prisidėjimu gerbiamų kuni
gų, nutarė parengti tinka
mų pokilėlį išleistuvėms 
musų brangių svečių, Sher
man hotelyje, prie Clark ir 
Randolph gatvių, 30 dieno
je šio mėnesio, prasidedant 
nuo 8 vai. vakaro.

Geresniam susipažinimui 
su gerbiamais svečiais, ir 
apkalbėjimui įvairių reika
lų su ji; čion atsilankymu 
surištų, atsibus viešas Chi
cagos lietuvių draugijų at
stovų ir tautos veikėjų su
sirinkimas, J. J. Elias sve
tainėje, 15 d. šio mėnesio, 
8 vai. vakare, į kurį tai su
sirinkimų yra šiuomi šir
dingai kviečiami visi lietu
vių draugijų atstovai, ir vi
si lietuviai, kuriems labas 
Lietuvos rupi.

Yra tai pirma ir gal but 
vienintelė proga mums vi
siems į krūvų sueiti ir ap
kalbėti tautos reikalus 
drauge su musų brangiais 
ir visos Lietuvos gerbia
mais svečiais. Todėl, tegul 
jokios priežastįs nesustab
do nei vieno, bet visi tan 
susirinkimai! pribuna.

Dr. Basanavičius ir p. M. 
Yčas prisižadėjo susirinki
me dalyvauti.

Atgijimas musų tautiš
kos dvasios priklauso nuo 
musų visų pasidarbavimo. 
Centru to viso darbo yra 
paminėtos dr-jos Vilniuje. 
Visos kitos tautos, kurios 
buvo tokiame pačiame kaip 
mes dabar esame padėjime, 
aukojo tautos labui netik 
savo turtų, bet ir savo krau
jų ir gyvastį, idant tik sa- 

'"'vo tautai iškovoti atsakan
čių tarp civilizuotų tautų 
vietų. Atėjo laikas ir mums 
rimtai tautos reikalais už
siimti ir jiems pasidarbuo
ti. Todėl, kam brangi tėvy
nė Lietuva, tegul paduoda 
rankų tiems, kurie naudin- 
giausį tautiškų darbų dirba.

Paminėtame susirinkime 
įKgirsime iš gerbiamų sve- 
■ių daug naudingų dalykų 
K- draugiškai apsvarstysi- 

e svarbiausius tautos rei
kalus. Pribukite visi, pri
bukite kiekvienas.

Vardan Valdvbos Chica
gos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos, pasilieku su 

pagarba,
J. J. Hertmanovič, 

Generališkas sekret.

North Side, Chicago 21 d. 
rugpjūčio. -7 .

Melrose Park, Chicago
23 d. fugpjučio.’

Westville, Ill. 24 -d. fu g- 
. i' v. ■

PJUC1O.
Springfield, Dl. 26 d. rug

pjūčio.
East St. Louis, Ill. 27 d. 

rugpjūčio. -
Collinsville, Ill. 28 d. rug

pjūčio.
Chicago, Ill. 30 d. rugpj.
Waukegan, Ill., 3 val. pd 

pietų, 30 d. rugpjūčio.
Kenosha, Wis., 8 vai. va

kare, 31 d. rugpjūčio.
Racine, Wis. ir Spring 

Valley, Ill. 1 d. rugsėjo.^-
Grand Rapids, Mich.. 3 J. 

rugsėjo. • ..
Detroit, Mich. 5 d. rugsė

jo-
‘ Cleveland, Ohio 7 d. rug
sėjo., . į

Pittsburg, Pa. ir apylin
kės 9—15 d. rugsėjo.

Rochester, N. Y. 16 
rugsėjo.

Amsterdam, N. Y. 18 
rugsėjo.

Schenectady, N. Y. 19 
rugsėjo.

Boston, Mass. 21 d. rug
sėjo.

New England valstijos 
21 rugsėjo iki 5 d. spalio.

Philadelphia, Pa. 5 d. 
spalio.
■ Shenandoah, Pa.
spalio.

“Žmogus šaudo, 
kulipkas

priežodis. Taip at- 
ir su Mokslo draugi- 
ingaliotinių pirmiau

Prakalbu maršrutas.
Indiana Harbor, Ind. 16 

rugpjūčio.
Rockford, Ill. 17 d. rug

pjūčio.
^South Chicago, Ill. 19 d.

~ -.•'p si*
.^, » • '.-.-t .-

Svečių prakalbos ant West 
Side. ■

Subatoj, rugpj. 9 d., Mel- 
dažio svetainėj • atsiliko- 
Mokslo dr-jos ingaliotinių 
prakalbos. Nors diena buvo 
baisiai karšta, žmonių, vie
nok, prisirinko pusėtinai. 
Žmonės buvo suplukę, su
niurę, suvargę. Bet ypač 
karštis kankino kalbėtojus, 
kurie priegtam nėra apsi
pratę su Chicagos kaitro
mis. Užtat aukos čia gau
sios buvo. Tame atžvilgyj 
ši parapija gal visas pereis 
Chicagoj. Tai vis ačių gerb. 
klebonui, kun. Ambrozai- 
čiui. Už didį savo prielan
kumų užsipelno pagarbos 
žodžio. Gerb. klebonas gra
žiais žodžiais perstatė sve
čius ir iškalbingai kvietė 
žmones dėti gausias aukas. 
Savo pavyzdžiu ragino ki
tus aukoti. Sakė, kad kiek 
ten susirinkusieji nedės, jis 
vienas daugiau dėsiųs, negu 
visi susirinkusieji krūvoj. 
Galima tikėtis, kad išviso 
ant West Side bus sudėta 
netoli $1.000.

va s 
sako 
siti ko 
ios - ..
sudarytu prakalbų maršru
tu. Atsirado būtinas reika
las jis peržiūrėti. Praeitų 
panedėlį, rugpj. 11 d., “Lie
tuvos” redakcijoj! bilvo su
šauktas susirinkimas, kur 
dalyvavo gerbiami svečiai, 
“Kataliko”, “Lietuvos” ir 
“Draugo” redaktoriai ir 
šiaip būrys lietuvių veikė
jų. Tame susirinkime liko 
išdirbtas virš išdėtas pra
kalbų maršrutas, kurs ne
bus daugiau perdirbamas. 
Todėl kitų miestų lietuviai, 
žinodami, kuomet garbus 
svečiai atvyks į jų miestų, 
tegu sudaro komitetus pa
sekmių giaušiam prakalbų 
surengimui.

Šlovingas moterių veiki
mas.

Atsilikusiame ant West 
Side praeitų subatų vaka- 
rėlyj pagerbimui svečių iš 
Lietuvos p. M. Yčas užsi
minė, ar negalėtų Chicagos 
lietuvių mergaitės ir mote
ris nuo savęs sudėti $100 
Tautos Namams. Prie J. 
Micevičiutė ir d-r.ę. S., A. 
Rutkiutė pasiryžo gerbia
mo svečio sumanymą. inku- 
nyti. P-lė Micevičiutė pra
dėjo rinkti aukas. Turi di
dį pasisekimų. P-nios Ky
bartienė, Bierzynskienė, 
Hertmanavičienė ir pati 
rinkėja jau paklojo ,pę 
$10. Su smulkesniomis au
komis jau turi $50. D-rė S., 
A. Rutkiutė ir p-ni Hert
manavičienė pasižadėjo, da- 
dėti iki šimto, jei nepasi- 
seks surinkti. Viena žy
miausiųjų mus dainininkių, 
p-lė M. Horodeckaitė, siek-, 
snį pirko. Garbė Chicagos 
lietuvių moterims. ,

Smarki vėtra.
Ketvergo vakare, rugpj. 

9 d., buvo ištikusi baisi vėt
ra su lietum ir baisia per
kūnija. Keliatas žmonių 
Chicagoj buvo pritrenkta, 
daug langų išpiškinta, nuo 
daug namų stogai nublokš
ta ir keliatas namų padeg
ta. Perkūnija trenkė ii- už
degė trijų lubų namus ties 
W. 18 ir Spring gat. Visi 
žmonės apleido namus, bet 
gaisras tuoj buvo užslopin
tas. Ant West Side smarkus 
vėjas buvo pagriebęs tvoros 
dalį nuo pilkės lauko ir, 
smogęs į telefonų ir gatve- 
karių vielas, nutraukė jas. 
Vienas vežėjas, apjakintas 
nuolatiniu žaibavimu, su 
savo vežimu susitrenkė ant 
Halsted gat. su gatvekariu. 
Arkliai buvo užmušti, ve
žėjas gi sužeistas.

Kuomet be paliovos pleš
kino apjakinanti žaibai ir 
trankė baisus perkūnėlis, 
tai mus svečiai su keliata 
inteligentų lėkė automobi
liu iš Indiana Harbor. Ne- 
kurie ėmė bugštyties, Bet 
p. M. Yčas pasakė: “drą
siau, vyrai, juk tai lietuvių 
globėjas savo galybę rodo”. 
Ir visi laimingai parlėkė

3a. Buvo apie 70 asmenų?, prisiųsti. Juk šiaip advoka- 
r ?aine vakarėlyj garbus sve
čiai išgirdo ir liko nuste
binti Chicagos talentais ■— 
dainavo p-ni ; Janušauskie- 
nė, p-lė Horodeckaitė ir ant 
siano skambino i p. Pocius.) 
Vakarėlio pirmininkas buvol 
j. B. Balutis. Kalbėjo kun. 
Ąmbrozaitis, d-ras Rut
kauskas ir abu svečiu, d- 
ras J. Basanavičius ir p. AI. 
Yčas. Kalbėjo rimtai, in- 
auzdami po keliatų posmų) 
dailaus humoro. Kun. Am-| 
jrozaitis užsiminė apie šeš-| 
;ųjį jautimų — kišenių. 
Prie to d-ras A. Rutkaus
kas apėjo apie stalus ir su-l 
rinko apie $20. P-nas AI. 
Yčas išreiškė nusistebėji
mų apie Chicagos lietuvių 
moterių pakilimų. Pasakė 
— ar negalėtų lietuvės chi- 
cagietės surinkti $100 Tau
tos Namams. Vakarėly j e- 
sančios p-lės J. Alicevičiutė 
ir d-rė S. A. Rutkiutė pa
siryžo tų sumanymų išpil
dyti. Po užkandžio ir prog
ram© prasidėjo šokiai, p. 
Pociui skambinant ant pia
no. Šokiais ėmė vadovauti 
p. AI. Yčas ir parodė daug 
nežinomų, naujų dalykų. 
Nežiūrint ant didelės šilu
mos, šokta guviai ir noro
mis.

tai reikalauja po $10 už pa
tarimus ir priegtam jie de
da sau kišeniun.
' ’ * ' Į! ‘

Šitai p-no M. Yčo prane- 
šim

Reikia apsisaugoti.
Tomis dienomis pas An

driejų Rimkų, gyvenantį po 
ilumeriu 1826 So. Halsted 
St., Įsiprašęs ant “burdo” 
vienas jaunas, augštas vy
rukas. Trečion dienon likęs 
vienas namie iškraustęs vi
sits kampus ir dingęs. Paė
męs siutų, čeverykus ir ki
tus mažmožius. Tokių 
paukščių priderėtų lietu- 
vjiaįns apsisaugoti. ,■. :

Tegu buna Bridgeport pir
mas.

Ant Bridgeport įujbut 
skaitlingiau yraį£ lietuviai 
apsigyvenę, - negu" kitose 
Chicagos dalyse. Čia, turbut 
ir daugiau yra pasiturinčių 
lietuvių, negu bile kur ki
tur. Todėl tegu buna 
Bridgeport pirmas ir duos- 
nume. Tesumuša jis tarne 
atvėjyj visas kitas Chica
gos dalis. Tesumuša ir West 
Side, nes tenykščiai ligšiol 
augščiau stovi. Ateinant: 
ketvergę šv. Jurgio salė; 
bus prakalbos. Tegu buna 
čia susirinkimas skaitlin
giausias ir aukos gausiau
sios.

' Made in Chicago.
Chicagoj prasidėjo išsta

tymas daiktų su parašu: 
“Made in Chicago” — pa
darytas Chicagoj. Ypač 
daug tokių daiktų yra išsta
tyta palei State st., Madi
son avė., W. Madison st., 
Milwaukee avė. Daiktų 
Chicagoj padarytų išstaty- 
tą~ visokiausių — pradedant 
nuo čeverykų, baigiant ae
roplanais.

Kiekviena valandėlė.
Kadangi žmogaus gyvata 

yra taip trumpa, tai mes 
neturime pražiūrėti nei va
landėlės. Imperatorius Na
poleonas sakė: “Kiekviena 
pražiūrėta valandėlė sutei
kia progų nelaimei”. Tiktai 
kelioms valandėlėms jus ga
lite nepaisyti gamtos Įsta
tymais, ai* tai neprisilaiky- 
mu valgyj, ar gėrime, arba 
ritu nenuosaikumu ir baus
mė tuoj seka — nervišku
mas, nusilpnėjimas. Tokiuo
se atsitikimuose Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine suteiks greitų ir tik
rų palengvinimų išvalant vi
durius ir sustiprinant juos. 
Šis vaistas yra rekomen
duojamas pilvo ir vidurių 
igose, ypač kuomet pacien

tas kenčia nuo užkietėjimo, 
apetito netekimo, galvos 
skaudėjimo ir nusilpnėjimo. 
Aptiekose. Jos Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, III. Raumenų ir sąnarių 
ligose pavartok kartų Tri
ner’s linimentų ir nuo to 
karto visuomet jį laikysi 
savo namuose.

(Advert.).

CHICAGO, ILL.

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

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

■įj Nupirko sieksnį.
..^Praeitą nedėlių, rugpj. 10 

dy 38-ta kuopa S. L. A. tu
rėjo savo mėnesinį susirin
kimų. Buvo nutarta paskir
tais kuopos išdo $10.50 nu
pirkimui sieksnio žemės, 
aiit kurios bus Tautos Na- 
mąį Vilniuje.

Kiek aukų surinkta.
Iki rugpj. 11 d. Mokslo 

Dr-jos iiigaliotiniai išviso 
surinko 
Iš tų 
$454 su 
of Lake
Cicero, III. $45, ant West 
Side $758 su centais. Abel- 
ną sumą padaro pridedant 
ir Brooklyne surinktas au
kas. Viršišvardytose Chica
gos parapijose dar neužsi
baigė rinkliava. Visose jo
se dar lankysis svečiai pri- 
vatiškai.

jL; Nupirko žemės.
i,Illinois universitetas nu

pirko 320 akrų žemės. Už 
tai užmokėta $256.000. Šis 
žemės plotas pirktas išplė- 
timui agrikultūros skyriaus. 
Vėik visa žemė bus pavesta 
sodininkystei, nes profeso
riai atrado, kad Illinois val
stija yra tinkama augini
mai geriausių vaisių.

P-ho M. Yčoq pranešimas.
Nuo garbaus; mus svečio, 

p-ho M. Yčo, •_ gavome že
miau paduotų pranešimų 
tiems, kurie kreipiasi į jį 
su- visokiais tėisdar iškaiš 
klausimais. Kadangi p. M. 
Yčas turi begales darbų, o 
atsakymai užima daug lai
kytai jis už pasįtarnavimų 
reikalauja, truputį mokes- 
tię§, kurį ne sau dės kiše
ninį!, bet skirs Tautos Na
mams. Galima tikėtis tau- 

p-no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3249-53 South Morgan Street, Chicago, III.
J. SZLIKAS, Real Estate Dept. Manažerls.
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