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IŠ RUSIJOS NAUJIE
NOS.

ędidijos: i§t Norvegijos ir Anglijos, 
niau bus pasiekus žemgalį. Nepa-

Septyni metai atgal ko- 
kis-tai “šventasis” išpra
našavo carui sekančiai:

■ “Bijokis dvyliktųjų metų, 
nes praėjus jiems, tau bus 
tamsu”. Ir nuo to laiko 
Rusijos patvaldis negali 
nusiraminti. Jis ir prisi
minti sau bijo ateinančius 

. metus. Idant kiek-nors 
. nusiraminti, caras priartina 
prie savęs bemokslį ir iš
tvirkusi mužiką Grigorijų 
Rasputiną, kuris gyvena 
caro rūmuose, iššaukia ca
rui dvasias, kalba savo pil
vu ir dirba visokius ragana
vimus. Rasputino persta
tymuose dalyvauja visi 
dvariškiai, o tankiausiai 
pats caras. Rasputinas tie
siog pavergė caro širdį, nes 
reikia tik “šventajam” ką- 
nors paliepti carui, kaip vis
kas greitai išpildoma. Ne
senai buvęs nubaudimas ar- 
chierejaus Germogeno ir 
vienuolio Iliod.oro esąs Ras
putino darbu. Nuo šito ca
ro numylėtinio norų didelėj 
dalyj priklauso Rusijos li
kimas.

Mieste Caricine juoda
šimčio vienuolio Iliodoro 
pasekėjai pasiuntė cerkvės 
Sinodui telegramą su dviem 
tūkstančiais parašų. Tele
gramoje grasinama, kad ne
sugrąžinus iš ištrėmimo 
Iliodoro ir archierejaus Ger
mogeno; jie atsisakysią nuo 
pravoslavų cerkvės ir pri- 
pažįsią savo dvasiškuoju 
vadovu visų armėnų kato- 
likosą. Vienuolyne be pa
liovos laikomos cerkvinės 
pamaldos. Didžiulio choro 
giesmės paįvairinama šauk
smais tamsių fanatikų, pra
našaujančių netolimą svieto 
pabaigą. Tarpe tamsių 
Iliodoro pasekėjų pasklydę 
įvairios pasakiškos kalbos. 
Tarp kitko kalbama, kad 
“batiuška” stebuklingu bu
du orlaiviu parlėksiąs nak
čia vienuolynam — Rusijoj 
.viešpatauja dar vidurinių 
amžių gyvenimas.

Kieve liko areštuotas 
slaptosios policijos viršinin
kas Kuliabko, kuris, 
žinoma, davė inėjimo 
tą į teatrą Bogrovui, 
lypino nužudytojoj.
liabko liko pervežtas Peter
burgan. Tas policijos vir
šininkas liko areštuotas už 
išeikvojimą vyriausybės pi
nigų, kaip ir už globojimą 
įvairių ihtariamų žmonių, 
kurie jam paliepus nevisuo- 
met pasekmingai atlikdavo 
provokacijos darbus ir tuo- 
mi kompromituodavo vy
riausybę. “Nelaimingą” 

^yiršininką laukia areštantų 
rotos. Tikimasi, kad per 
Kuliabkos areštavimą bus

kaip 
bile- 
Sto- 
Ku-

M o w

Autouio susitvėrusi revoliu- 
cijinė organizacija, kurios 
nariai renkasi į Gomezo Re- 
belo namus ir iš tenai visas 
revoliucijinis judėjimas val
doma. E. V. Gomez stato
mas į busimus prezidento 
kandidatus, o tam tikslui 
revoliucijinis pienas apdirb
tas^ su visomis smulkmeno
mis. Tikroji revoliucija 
prasidėsianti, kuomet pats 
Gomez apirusias vadovystę, 
o tas dalykas įvyksiąs trum
pu laiku.

Iš kitu Meksiko miestų ir 
valstijų į Juarez pareinan
čios žinios, kad revoliucijo- 
nierių būriai visur auganti 
ir prieš anuos nieko nega
linti veikti valdiškoji kariuo
menė, kadangi jos permaža 
spirties prieš revoliucijonie- 
rių galybes. Tokiu budu 
Meksikas susilauks antros 
revoliucijos.

Karo teisman patrauktas 
kapitonas Diaz, kaltinamas 
už dalyvavimą kariuomenės 
maištuose m. Juarez.

Pasklydus gandui, kad 
Suvienytos Valstijos savo 
kariuomene apstatė Meksi
ko sienas, iš Meksiko valsti
jos Sinaloa visi amerikonai 
gyventojai būriais pasileidę 
link amerikoniškos teritori
jos, kad pas savuosius ka
reivius gavus globą.

Tai vienur, tai kitur val
diškoji kariuomenė susire
mia su revoliucijonieriais ir 
pastariesiems, kaip tvirtina
ma, ligšiol vis dar prastai 
sekasi, nes esti sumušami.

.iudija, kad santykiai Tur
kijos su Serbija pasiaršinę.

KONSTITUCIJA CHI- 
NAMS PARUOŠTA.

Iš Nankino pranešama, 
kad iš ten į Pekiną iškelia
vus specijalirū delegacija 
po vadovyste Tang Shao Yi, 
kuri valdiškuoju keliu pra
nešianti Yuan Shi Kaiui, 
kad liglaikinis Chinų parla
mentas (tautinis susirinki
mas) jį išrinkęs pirmuoju 
Chinų prezidentu.

Tasai pat parlamentas an
dai parengęs ir patvirtinęs 
konstitucijai projektą. Kon
stitucija leidžianti respubli
kos prezidentui pasiskirti 
premierą ir ministerių ka
bineto suformavimą. Te
čiau kaip patį premierą, 
taip ir visus ministerius tu
rintis patvirtinti parla
mentas, susidedantis iš at
stovų, būtent iš kiekvienos 
provincijos, Tibeto ir Mon
golijos po penkis atstovus. 
Paskiau tas liglaikinis par
lamentas busiąs pakeistas 
tikruoju parlamentu, ku
riam prisieis priimti ir už
tvirtinti pagaliau nuolatinę 
konstituciją.

Respublikos vice-prezi- 
dentu išrinkta generolas Li 
Yen Heng.

IŠ FRANCUOS.
Franci jos prezidentas Ar

mand Fallieres vasario 19 
dieną pradėjęs jau paskuti
nius metus valdininkauti. 
Sausio 13 d. 1913 metais 
Francijos pasiuntinių butas 
ir senatas Versaliu j e susi
rinks iškilmingan posėdin, 
kuriame bus išrinktas se
kantis naujas prezidentas.-

Nors lig rinkimų yra pa
kaktinai laiko, laikraštija 
jau dabar ėmus kamantuoti' 
busimojo prezidento vald- 
vietę, kurion perstatoma 
įvairiausi šalies politikai. 
Dabartinis prezidentas ne
norįs antru sykiu 
duoti.

Pirmiausiai kaipo 
didatus nurodoma 
Bourgeois, smarkus 
kas. 
namas 
pirmininkas, A. Dubost. 
apie kitus žymius vyrus 
daug rašoma. Bet tai vis 
dar ateities reikalas.

X

išvesta aikštėn tamsiausių 
rusų policijos darbų.

Vilniaus mokslo apskri
tyje gauta žinia, kad žmonių 
švietimo ministerija, svars
tant projektą apie naujas 
augštesnes mokyklas, atsisa
kė palaikyti manomą įsteig
ti Vilniuje universitetą, bi
jodamas! naujo polonizaci
jos (lenkinimo) centro. 
Tame atvejyje didesnę viltį 
turi miestas Minskas, bet 
tenai vyriausybė galinti 
įsteigti tiktai politechniką, 
bet nekuomet ne universi
tetą.

Vilniuj konfiskuota Kau
no lietuvių blaivybės drau
gijos išleistas atsišaukimas, 
išverstas iš rusų kalbos, 
apie alkoholio blėdį, už in
dė jimą atsišaukime piešinio, 
užvardinto “Jo didybė alko
holius”.

Miestelyje Pasvalyje, 
Kauno gubernijoj, nežinomi 
piktadariai sugriovė akme
ninį paminklą, pastatytą 
1905 metais, atminimui lei
dimo lietuvių spaudos.

Iš trijų kaimų Raseinių 
pavieto, Kauno gub., vienu 
sykiu pražuvo 14 mergai
čių. Manoma, kad jos pa
kliuvo į baltosios vergijos 
pirklių rankas

Kieve gauta slaptas kelių 
ministerijos cirkuliaras apie 
uždraudimą priiminėti į ge
ležinkelių tarnautojus augš- 
tesnių mokyklų mokslei
vius. Uždraudimo tikslu 
esąs apsaugojimas geležin
kelio tarnautojų nuo ihtek- 
mės moksleivių, kurie, anot 
cirkuliaro, apimti revoliuci
jos upu.

Smolensko realinėj mo
kykloj sustraikavo visi 
moksleiviai. Atstatyta iš 
mokyklos apie 20 mokslei
vių. Kitų Smolensko vidu
rinių mokyklų moksleiviai, 
kaipir minėtos realinės, įtei
kė mokyklų vyriausybei 
Reikalavimą palengvinti 
priežiūrą šalę mokyklos ir 
leisti moksleiviams lankyti 
parengiamas privatiškas 
lekcijas ir spektaklius.

Livžemčs gubernijoj kuo
pa dvarininkų, vadovaujant 
dideliam žemvaldžiui von- 
Strik’ui, išsirašė 300 šeimy
nų chinų-darbininkų su tik
slu kovoti su vietinių dar
bininkų pabrangimu.

R/j į 1 •••
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mai partijų padarę tai, kad 
socijalistai šiemet daug lai
mėję. Mat, jie šventai vei
kę sulyg patarles “tertius 
gaudens ”, ty. iš dviejų ne
sutikimo naudojasi trečia- 
šiš.'\’ ' • t-

Valdžia — kalbėjo -kanc- 
lierius — yra priešinga vieš
patystės sudemokratizavi- 
mui. Rinkimų įstatymai 
jau ir perdaug radikališki. 
Negali but nei kalbos apie 
ciesoriaus teisių apribavi- 
mą, parlamentarizmo pra
platinimą ir įvedimą minis- 
terių atsakomybės prieš 
parlamentą. Lygšiol val
džia nusileizdavo, bet dau- 
giau nusileisti negali nei 
žingsnio. i -'.u: .

Valdžios ir klerikalų lai
kraštija išgiria tokius kanc- 
lieriaus tuščius išvedžioji
mus, o radikalai su socija- 
lištais išjuokia įvairiais bu
dais.

Andai socijalistas atsto
vas Ledebaur ištisias tris 
valandas kalbėjęs. Žinoma, 
davęs vėjo valdžiai, kad ji 
ne socijalistiškais keliais 
žengianti...

Kaizeris parlamentu labai 
neužganėdintas, o tai paliu
dija -faktas, kad jis atsisa
kęs ąUdiencijoii priimti par
lamento pirmininką!

Sakoma; pradėsiąs
arabus skintu kūj) grybus.

O Italijg| 
tomis dienomis 
Cireneikos ant 
męs ir patvirtinęs 
kinga! Karo galas nepra- 

; svetimos

nėtas laiškas išsiųstas iš 
Tripolio ir laimingai, be 
italų cenzūros, pasiekęs 
paskirtą sau vietą.
• Sulyg to laiško, italai su 
didžiausia sunkenybe tega
linti laikyties ant savo po
zicijų, kurias pradžioje ka
ro buvo užėmę. Praradę 
jie savo tūkstančius arklių, 
taip kad raiteliai likę be jo
kios reikšmės. , j

Italų kariuomenės ko
mendantas Tripplyj, gene
rolas Caneva, išleidęs, į ara
bus atsiliepimą, idant tie 
ateitų, sudėtų ginklus ir lik
tųsi paklusniais. Tuos spauz- 
dintus ant lapelių atsiliepi
mus Caneva prisakė iš aero
planų išmėtyti arabų so
džiuose ir stovyklose.

Caneva tuo savo atsiliepi
mu prižadąs arabams ramų 
gyvenimą po Italijos globa, 
gerbimą jų religijos ir šven- 
tynių. Be to pažadėta vi
siems, kurie pas jį ateisią 
su šautuvais ir amunicija, 
duoti 20 frankų dovanų ir 
maišą miežių, arba kviečių.

Tečiau tie visi pažadėji
mai .visai nesuminkštiną 
arabų. Iš tų atsiliepimų 
plonos poperos arabai suka 
sau cigaretus ir rųkcįrO^^ 
dangi kitokios popefOk eik 
garetams tyruose negalima 
gauti. Jei sykį arabai už
sidegė pagieža ant giaurų, 
nenusileis kol bus gyri.

Generolas Caneva nese
nai buvo aplankęs. Rymą ir 
vėl sugrįžęs karo laukan su 
naujomis instrukcijomis.

matoma, 
pasisavinąg

.t
■

irlamentas 
gripelio ir 
siją prie
is. Juo-

IŠ VOK PARLA

iš "’parlaVokieti 
mentas lig^ft d^* nieko ge
ro savo š ' ref^lūetee ne
nuveikęs^ is <W;tik tarp 
savęs ėd3s|i įvaikių partijų 

fp_savęs,

TURKIJA NENORI TAI- 
KINTIES.

Turkijos minister!ų tary
ba atmetus šalin visas Ru
sijos vyriausybės propozici
jas sulyg susitaikymo su 
Italija ir pertraukimo karo 
Tripolyj. Mat, Rusijai už
sinorėjo gauti liaurų vaini
kas, tatai ir apsiėmė abi 
kariaujanti pusi taikinti, 
bet turkai griežtai visokius 
pasiulijimus atmetė, o Rusi
ja tik... apsilaižė kaip lapė 
dešrų nepasiekus.

Tarp Turkijos ir Franci- 
jos užgimę nesusipratimai 
kas link klausimo, kas turįs 
atlyginti už sugriovimą Ita
lijos geležinkelio Hodeide 
bombardavimais, kurį tai 
geležinkelį buvo riutiesę 
francuzai.

Iš Konstantinopolio Ber
lynan rašoma, kad arabai, 
nežiūrint turkų kariuome
nės komendanto drausmės, 
kiekvieną suimtą italą tuo
jau žudanti, tuo budu ker- 
šindami už italų barbarys
tes su arabais. Kariuome
nės komendantas paskyręs 
dovanas tiems visiems, ku
rie jam pristatysią suimtuo
sius italus gyvus, tečiau 
arabai į tas- dovanas neat
kreipianti domos, bet savi
tai . veikianti su suimtais 
italais.

Turkų vyriausybė už
draudė gabenti karo amu
niciją per Salonikus į Ser- trukšmas ir pasiuntinys tu- 
biją. Tasai uždraudimas rėjo but atšauktas.

kandi-

į kan- 
Leo 

politi- 
Taippat daug augšti-

dabartinis senato 
Ir

H

M

bet ir su juani st ežiais. Tik 
išsiriejųs^tkakt^iąi pradės 
svarstyti ^eikahfe. Dau
giausiai pajuokiama kanc- 
lierius, kuris tankiomis kal
bomis stengiasi palaikyti 
vyriausybės autoritetą ne
suteptu. Opozicijos atsto
vai kanclierių praminę val
džios “nešiote’\ „Andai jis 
ilgoką kalbą pasakė, kuri 
pavadinta J“šermenų” kal
ba. Mat,"vyriausybei ren
giama šerĮtfenys. O kanclic- 
riaus indomi drą^Be. Ap
kalbėjęs irmijos im jureivi- 
jos paęį’ "ntg.*biudzęfi^ėmęs 

“Ūlai hėtfc?|klerįka- 
. . ..^amš už 

ęšįnimą projektui 
didini- 

Pas-

Kolumbijos pasiuntinys 
Washingtone, gen. Pedro 
Nel Ospina, tomis dienomis ' 
savo valdžios atšauktas na
mo. Tasai atšaukimas iš
ėjo štai delei ko. Kuomet 
Suvienytų Valstijų sekre
torius Knox išsirengė ap
lankyti vidurinę ir pietinę 
Ameriką, minėtas pasiunti
nys pasiuntė valstybės se
kretoriui Knox laišką, ku
riame atvirai patėmijo, kad 
jo apsilankymas Kolumbi
joj esąs negeistinas, kadan
gi Suvienytos Valstijos nu- 
skriaudžiusios Kolumbiją, 
anektuojant Panamos kana
lą. Delei to laiško tuoj kilo y

ARABAI RUKO ITALŲ 
ATSILIEPIMUS.

Kad italai šiame su tur
kais kare neturi pasisekimo, 
žino tai visas svietas.. Ita
lų padėjimą labai vaizdžiai 
nupiešia iš Tripolio laiškas, 
rašytas pas Frąnk Johnso- 
ną, tyrinėtoją ir; archeologą, 
keliavusį kitados ištisai vi
są Afriką. Johnson nūdien 
gyvena Washiugtone. Mi-

[U0-buvus 
kiama

lams Yr' 
jų pasi 
kas link 
mo nuo 
kiau pa 
ir ėmęs

MEKSIKO VARGAI 
NEGALES.

Dabartinio prezidento 
Madero^šalirfnkai ir jo val
džios ištikimieji bičiuoliai 
praplatinę gandą, kad San

1
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DINABURKAS. v
Sausio 10 d. Dinaburke 

(Dvinske) buvo suvažiavę 
Kuršo apygardos evangeli
kų pastoriai pasikalbėtų del 
vokiečių ir latvių kalbij var
tojimo evangelikų bažnyčio
se. Latviai kalba, kad vokie
čiai gi jokių budu nenorį 
įsileisti kitos kalbos, laiky
dami savo kalbą evangelikų 
bažnyčios, kalba. -y ... p

Ten visi

PIKLIAI.
Kiekvienas, kas tik mo

kės burną atverti, sakys: 
kvailas yra tas, kuris, kapei- 
kos ieškodamas, rublį pralei
džia ! Tokiais pat kvailais 
galima vadinti musmukinin- 
kus, 'kurie, atida* savo 
ųkitis žydams, dumia į Ame
riką laimūs ieškoti. Bet 
žydai, paėmę jų ukius, ran
da. tikrą laimę.., ; ; < \ ■>

Budrio žemelė nedidelė, 
tiktai trylika dešimtinių že
mės, prie-pat miestelio. Ve
dant gerai ūkį, galima butii 
žmoniškai gyventi. Jo tė
vas gyveno labai gerai, tu
rėjo duonos ir pinigų. Sū
nūs, belandydamas po žydų 
karinamas, gąlų-gale pritru
ko ir duonos. Ką daryt, 
kad ta Žemaičių žemė tokia 
negera: negalėjo tokių tin
ginių, girtuoklių vienos šei
mynos išmaitinti. Reikia 
ieškoti geresnio gyvenimo; 
o kur rasi kitą tokią šalį, 
kaip Amerikoje.
laimingi. Bet į Ameriką 
važiuoti reikia pinigų, o čia 
greitųjįj. sunku gauti, niekas 
neturi — reikia eiti pas žy
dus. Žydai neprageria ir 
visados turi pinigų. Atida
vęs savo ūkį žydui šeše- 
riems metams už 450 rub. ir 
padaręs su žydu už tiek pi
nigų kontraktą, dar už tuos 
pačius pinigus Budris išda
vė žydui vekselius. Man ro
dos, kad žydas pragyvenęs 
sulyg kontrakto tuos šeše
rius metus, pareikalaus iš 
Budrio dar tų 450 rublių,' 
nes jis turi ant tų pinigų iš 
jo vekselius. Čia tikrai bus 
gera Amerika žydui. To
kios štukos pas mus ne nau
jiena. Žydas, paėmęs ūkį, 
žinoma, pats darbų nedirba, 
bet tuojau ima latvį 'pusi
ninką, kurs dirba sau ir žy
dui visus darbus. Beto, lat
vis dar turi aprūpinti Bu
drio motiną ir pačią. Ir vis
ką aprūpinęs ir apdirbęs, 
dar atsiima ir savo dalį.

Dabar pažiūrėkim, kiek 
žydas šiais metais turėjo iš 

— to ūkio pelno. Jis pardavė 
40 birkavų dobilų po 5 rub. 
birkavą, išviso gavo 200 r.; 
140 pūdų avižų po 90 kap. 
pūdą, išviso 126 rub.; paso
dino kitiems savo' žemėje' 20 
purų . bulvių, už kiekvieną 
pūrą ėmė po 2 rub., tai iš
viso 40 rub. Be tų, žydas 
paėmė pinigų ir už kitus 
'daiktus. Galima sakyti, 
kad jis vien šiais metais iš- 
Tinko savo pinigus, o pen
kerius metus dirbs dykai 
‘Budrio žemelę. O Budris, 
■rodos, kad nepameluočiau 
atsiuntė pačiai 50 rub., bet 
tai aš tik girdėjau, ar tiesa 
•— nežinau.

:■ Čia aš teparodžiau vieną 
<tokį žydą. Yra daug už jį 

' dar gudresnių. Vienas ma- 
no pažįstamas žydas valdo 
du dvaru, galima sakyti, 
yra tikras dvarponis. Pa
tįs ponai dirbdami žemę, 
neturėjo duonos, o žydas iš 
vieno pieno krauna pinigus.

Čia dyvai, kad musų ūki
ninkams nesiseka ūkinin
kauti. Žydo niekuomet ne
matai karčiamoje, viską da
ro apskaitęs, visuomet blai
vus, musų gi ūkininkai 
Šventomis ir turgaus dieno
mis grįžta namo nosim že
mę ardami. Daug tokių 
jau yra sulindę į žydų kiše- 

^nes ir sėdi tenai, vos tik 
ilvelės tematyti.

Dagis.

priešingai, 
vieną-kitą 

nusigyvenę,

joje labai maža šlėktų ir 
sunku surinkti daug parašų 
skundui, tad’ sugalvojo kuo
ne visi skyrium po skundą 
s.u savo šeimynų parašais 
Vienas jų tarpe yra kaip ir 
ir vadovas, atkaklesnis už 
kitus, pats pasišovė važiuoti 
Kaunan su visais tais skun-' 
dais, prižadėjęs iškelti iš 
Kavarsko kun. Belozoravi- 
čių. Kas išeis iš to, pa
matysime, Bet man, gyve
nančiam Kavarsko parapi
joje ir matančiam tų skun- 
dėjų;-gyvenimą, rodosi, kad 
tie šlėktos labai bartini -yra. 
Jei jo Ekscel. Kauno vysku
pas sudraustų juos, tai gal 
geriau jo paklausytų ir imtų 
doriau gyventi. -; --y-.

Kavarskietis. 
(“Viltis”)... .

Europos civilizacija ir 
baltųjų niekšystės, alkoho
lis ir užsikrečiamos ligos, 
praretino senosios Ameri
kos gyventojus.

Raudonodžiu rasė, netu
rėdama jokių teisių, nemi- 
laširdingai persekiojama 
anglų kareivio ir pliajitato- 
riaus, traukėsi į miškų gilu
mą ir užleido savo vietą bal
tajam barbarui.

Pagalios 1880 metais iš 
visos milžiniškos raudon
odžių giminės- priskaityta 
vos 234.000 žmonių.

Ir taip ainiai “Draskan
čiųjų erelių”, “Liūto nagų” 
ir “Gudriųjų žalčių” pradė
jo pereiti tiktai į legendas, 
kurios baimės drebulių, ap
ima vaikų dvasią. Kurį iš 
jaunuomenės negraudeno 
šviesplaukės Alicijos liki
mas, kuri liko,: žiauraus , inr 
dijono karo grobiu? Kuris 
nesidžiaugė iš Kruvinojo 
Natano laimėjimų ir ne
troško dalintis su juomi 
vienodu likimu Amerikos 
prerijose ?

Karinga ir baisi rasė liko 
pasmerkta galutinai iš
nykti.

Bet štai pranešama iš 
Washington©, kad atsibuvo 
kongresas raudonodžių, ku
rie suvažiavo tartis, kaip 
užlaikyti savo . gyvybę ir 
kaip išgelbėti savo nykstan
čią giminę.

Susirinko miškų vaikai, 
ne kaipo tolimųjų Vakarų 
barbarai, bet kaipo civili
zuoti žmonės, su augštes- 
niojo mokslo laipsniais. — 
Aloterįs paskutinės mados 
parėduose, vyrai baliaus 
švarkuose.

Draugija iš visų pusių eu
ropinė, savo užsilaikymu 
neerzinanti net švelniausi. 
Londono elegantą.

Iš raudonodžių statistikų 
atskaitos pasirodo, kad 
Amerikos yankių norai dar 
negreit išsipildys.

Veltui jie laukia tos “lai-' 
mingos valandos”, kuomet 
galės iškimšti paskutinį ih- 
dijoną ir pastatyti jį Wa- 
slingtono muzejuj.

Raudonieji gyventojai iš 
metų į metus priauga ir 
nuo paskutinio jų suskaity- 
mo 1890 metais pasidaugino 
lygiai šimtu tūkstančių/

Pirmu europiečių, kuris 
susitiko su taja varsuota 
žmonių rase, buvo be abejo
nės Kolumbas... •

To didžiojo keliauninko, 
kuris vienok nedaug tesirū
pino raudonaisiais velniais 
ir jų viduriniu gyvenimu, 
pranešimuose skaitome su
judinančias scenas svetin-

KAVARSKO ŠLĖKTOS.
Kavarsko parapijoje yra 

kiek šeimynų, vadinančių 
save šlėktomis. Nors jie lie
tuviškai gražiai, kalba, te
čiau viešoje vietoje arba su
sitikę šviesesnius' lietu
vius ypač kunigus, mėgsta 
1 ‘ šlekeckais ’ ’ lenkiškai šve
belduoti. Taip mat jiems 
rodosi gražiau, o lietuviams 
tik juokas ima iš tokio bez- 
džionkavimo. Tenegalvoja 
skaitytojas, kad Kavarsko 
šlėktos kultūringesni už ki
tus sodiečius; 
jie (išskyrus 
žmogų) yra
prasigėrę ūkininkai. Kuo
ne visi Kavarsko girtuokliai 
vedasi šlėktomis, net pats 
karčiamos laikytojas šlėk
ta. Jei manim netikėtumė
te, užeikite Kavarsko kar
čemon, tenai neišgirsite ki
taip, kaip lenkiškai, šne
kant. Be tų nusįgyvenu- 
siųjįj ūkininkų, yra dar vie
na miestelio dalis, vadina
ma “Paryžius”; ten gyvena 
vieni trobęlninkai, iš viso
kių pakraščių susirinkę 
kampininkai, ir tie vadi
na save šlėktomis. . f •'

Vieni ir antri šlėktos, 
kaip minėjau, žemos kultū
ros, bet jų dora dar men
kesnė. Girtybė, muštynės, 
blevizgojimai — dažniausia 
tų šlėktų darbeliai. Kuni
gas klebonas, būdamas men
kos sveikatos, ne ką gali 
padaryti. Prieš tai buvęs 
kun. kam. Puidokas ne tik 
nedrauzdavo šlėktų, bet 
pats mėgdavo draugauti su 
jais. Prieš metus jo vieton 
atkeltas kum Belozoravi- 
čius. Pagyvenęs metus, įsi
žiūrėjęs į savo parapijonių 
gyvenimą, pamatęs, šlėktų 
doros nuopolį,, jis ėmė-juos 
mokyti krikščioniškai gy
venti. Vieną kitą šventa
dienį pabara iš sakyklos, 
kad nebegertų žmonės, at
mindamas biaurius girtuok
lių darbus. Šlėktos išgirdę 
susiprato, kad apie juos tai 
sako kunigas, nors šis nie
kelio pavardės neminėjo 
(mat, susipranta katė pieną 
paliejusi), pradėjo nerimti, 
ėmė grasyti kunigui. Vie
nas karštesnis ir, pasakysiu, 
kaltesnis šlėkta (tuo tarpu 
neminėsiu jo pavardės) 
kreitėjo užmušiąs, nušau
siąs kunigą. Kunigas Belo-; 
zoravičius, matydamas jo 
nevalyvumą, nenorėjimą 
liauties blogai darius ir dar 
grasymą atkeršyti, kalėdo
damas aplenkė jį ir dar kai- 
kuriuos sėbrus. Rodos, ne
reikėjo pykti už tai ant ku
nigo, gi jiems paliko kalėda 
buteliukui. Bet kur tau! 
Buvo įžeista jų ambicija; 
šlėktos apskelbė kunigui ka
rą. Neturėjo ko prikibti, 
bet girdėjo, kad Vilniaus 
vyskupijoje kunigas lengva 
nubausti, reikia tik jis ap
skelbti litvomanu. Taigi ir 
jie įsimanė skųsti kun. Be- 
lozoravičių Kauno vysku
pui Bet Kavarsko parapi- ‘ guno, kokiuo priėmė baltą-

jį žmogų jo raudonodžiai 
broliai. '

“Nėra sviete lipšnesnes, 
pilnos žmogiškumų jausmų 
tautos, kuri taip mylėtų ar
timą, kaip įrita save”, *— 
rašo Kolumbas savo kara
liui. š

Vienu11- pirmutinių anglų, 
kurie apsigyveno Naujojoj 
Žemėj buvo misijonorius 
Cutham. Jo paliktuose už
rašuose randame paminėji
mus, labai paginančius vie
tinius pirmuosius gyvento
jus. Štai ištrauka, rašyta 
1620 metais:

•“Kalbama apie indi j onus,’ 
buk jie yra mitrus, veid
mainiai ir žiaurus — pik
tesni už laukinius žvėris. 
Mums vieriok jie išrodo 
kaip avinėliai, gėdingi, pa
klusnus, nedrąsus, pilni už- 
sitikėjimo ir švelnumo. Ga
lima drąsiai pasakyti, Itad 
tarpe krikščionių yra ma
žai taip kiltų ir gerų žmo
nių.”

Ir jau vėlesniais laikais, 
pradžioje XIX metašimčio 
Tamas Jefferson, “Laisvo
sios Amerikos teisių” tvė
rėjas, išreiškia tokią savo 
nuomonę apie raudonodžius 
piliečius: j

‘1 Indi j onas; yra narsus, 
jaigu nuo to narsumo pri
guli atlikimas kokio didelio 
dalyko. >. ».-»r

Religija liepia jam grum- 
ties su priešais mitrumu ir 
vyliu, išstatant Liek galint 
mažiau į pavojų savo gy
vastį.-

Visa kitaip negu pas 
mus, europiečius, kurie vi
suomet greičiau vartojame 
spėką ir prievartą negu mi
trumą. ,

Indi j onąs . pasiryžęs mū
šyje pultis an t viso priešų 
būrio, ir. lą^o.. geresniu da
lyku numirti, negu gyvam 
pakliūti į baltojo žmogaus 
rankas, nors jis ir iš kalno 
žinotų, kad plaukas jam 
nuo galvos nenukris.

Į mirtį žiuri šaltai, kan
kynes perneša su panieka 
ir pasididžiavimu, nežinomu 
europiečiams.

Vaikus savo myli nepa
prastai ir daug kame jiems 
nusileidžia .jr pavelija.

Kuomet kartą yra kieno 
draugu — . pasiryžęs yra 
prie didžiausiu pasišventi
mų.

Jautrus iš prigimimo, vi
sa siela yra prisirišęs prie 
savo šeimynos Tankiai ga
lima sutikti indijonų ka
riautojus, užaiiavotus karo 
baisenybės, kuomet jie lie
ja karčias -ašaras ant savo 
vaikų, karsto... nors abelnai 
raudonodžiai nenoriai paro
do žmonėms savo jausmus.

Prievartos neapkenčia ir 
jokia žmogaus jėga negali 
jį priversti aką-nors atlikti, 
geriau intekme ir geruoju 
galima jį perkalbėti.

Anglai ne kartą ant savo 
kailio išbąndę indi jonu va
dų taktikas nepaprastus ga
bumus, vįęnok visai nepa
žįsta ora^drįšįcų gabumų,' 
kokiais atskilų genčių va
dai pažadiną j^avo viengen
čius į kovą, siį baltuoju žmo
gumi.”

Jaigu ..pirpiieji europie
čiai butų., mokėję iššaukti 
prie savę| ią^ijonų meilę, 
elgdamiesf su; jais švelniai 
ir draugiškai — butų apsi
ėję be tų pražūtingų kovų, 
be ilgamečių kraujo liejimo.

Anglo-saksai išnaikino tą 
kiltą žmonių giminę ir su
laikė kultūros besivystymą 
tos raudonosios žmonių ra
sės, kuri savyje turėjo vie
natinę didžiausiąją ydą: 
gimtinės, laisvos šalies mei
lę. >

VISOKIOS ŽINIOS.
i

Ant salos Kretos, pri
klausančios Turkijai, andai 
formališkai apskelbta prieš 
Turkiją revoliucija ir pasi
vesta Graikijos karaliaus 
globom Indomu, ką dabar 
su Kreta padarys Turkija.

*
Lenkijos mieste Piotraka- 

ve apskričio teisme prasi
dėjo kunigo Macocho byla, 
kuris, kaip žinoma, nužudė 
Čenstakavo vienuolyne savo 
pusbrolį Vaclavą ir kitokias 
šelmystes papildė, tarsi ne 
kunigas. Jare regis teks 
kraUstyties katorgon.

zis visoj Anglijoj. Kad ap
saugojus šalį nuo to krizio, 
darbininkų ir darbdavių 
tarpan įsimaišė pati valdžia, 
ty. ministerių kabinetas ir 
šiais laikais vedama tary
bos. Darbininkai reikalau
ja sau geresnių darbe išlygų 
ir didesnės mokesties. 
Manoma taigi, kad vyriau
sybė kaip nors abidvi pusi 
sutaikįs, bet jri ne, tuokart 
Anglijai prisieis daug pakel
ti vargo, nes anglies nei už 
pinigus negautum.

ta iš pietinės Mandžuri jos, 
ty. iš neutral iniu anos dalių, 
ir tenai palikę šeimininkau
ti vieni japonai. Japonams 
norisi pasinaudoti iš Chinų 
suiručių.

Andai Vienoje pasimirė 
Austrijos premieras, grafas 
Aehrenthal. Palaidota pe
reitame ketverge, ’ žinoma, 
kuoiškilmingiausiai. Miręs 
premieras ilgai sirgo, norė
jo iš savo valdvietės atsi
statydinti, bet kadangi jis 
ciesoriaus buvo mylimas, ta
tai jam ir -leista pramieru 
esant numirti. ,

Sulyg paskutinio Rytų, 
Indijos gyventojų surašo 
patiriama, kad tenaitinių 
gyventojų skaitlius nuolatos 
augąs ir per pastaruosius 
10 metų priaugta 21 milijo
nas Dabar ten gyventojų 
esama 315 milijonų. Taigi 
gyventojų skaitliaus augimo 
nesulaiko nei džuma nei ki
tokios užkrečiamos ligos.

Revoliucija Meksike pla
tinasi Gomezo naudai, kurį 
revoliucijonieriai norėtų 
matyti savo prezidentu. 
Dabartinis prezidentas Ma
dero kieku galėdamas suki
lėlius malšina, bet tam tik
slui trūksta atsakančios ka
riuomenės, kurios taippat ir 
nedaug yra. Pietiniame 
Meksike viskas tik verdąs. 
Nelaimingoji šalis!

Danijos karalius Fridėri- 
kas mirtinai susirgęs plau
čių uždegimu. Pirm poros 
savaičių iš tos ligos, rodos, 
jau buvo pasveikęs, bet liga 
atsinaujinus ir vėl parver- 
čius valdovą lovon. Kadan
gi valdiškai apie jo ligą nie
ko neskelbiama, tatai Dani
jos gyventojai labai susirū
pinę. Ir butą čia ko rupin- 
ties!

Anglijos anglekasyklų 
darbininkai sumanė ant ko-, 
vo 1-mos dienos apšaukti 
generalinį straiką visose an- 
glekasyklose. Susfraikuo- 

-|tų antsyk 800.000 darbinin
kų ir butų iniĮžinižka»;]gfe

c<.

Šimtas tuksiančių žmonių 
andai ėmė lankyti Herne 
Hill, arti Londono, kur ne
kokį 21 metų Darata Keron, 
nieko nemačius, turėjus 
džiovą, negalėjus ilgus me
tus nei vaikščioti, staiga pa
sveikus ir praregėjus. Sa
koma, nakčia jai apsireiškęs 
aniolas ir jai pranešęs, jog ji 
busianti sveika ir pasvei
kus. Daktarai tvirtina, kad 
ji per autosugestiją pasvei
kus, o liaudies minios tai 
pripažįsta stebuklu. Kaip 
ten nebūtų, visgi tai indo- 
mus atsitikimas.

Iš Washingtono andai 
pranešta, kad tenai ant Chi
nų pasiuntinystės busto pir
musyk išskleista naujos 
Chinų respublikos Vėluva. 
Vėluva susidedanti iš pen
kių spalvų: baltos, raudo
nos, mėlinos, žalios ir gel
tonos. Tas padaryta per 
naujuosius metus, vasario 
18 d., sulyg kalend. Bud- 
dos. Tečiau delei neišpildy- 
mo nekuriu formališkumų, 
toji respublikom nauja Vėlu
va plevėsavus tik tris minu- 
tas, o paskui ana nuleista 
žemyn. Nežinia kuomet 
Chinų pasiuntinystės bustas 
ant visados pasipuoš taja 
nauja Vėluva, kadangi pa
čiuose Chinuose dar neįvy
kusi galutinoji tvarka. Vi
sos visur Chinų pasiunti
nystės prie savo bustų dar 
vis tebevartoja monarchi
jos vėluvas, "ty. juodą siau-> 
būną ant geltono dugno.

Italijos vyriausybė nu- 
sprendžius savo šauliams 
kareiviams į Tripolį pasiųs
ti kiekvienam naujai išras
tus plieninius ir gana leng
vus skydus, kurie galį but 
panaudojami visokiems rei
kalams. Prisiėjus reikalui 
tais skydais galima kasti že
mę, galima jį pasistačius už 
jo atsigulti ir per skylutę 
ramiai šaudyti į nepriete
lius, kadangi iš tolumos to 
skydo joki kulipka neper- 
mušanti. Be to su anais ga
lima apsisaugoti durtuvų ir 
kardų smūgių. Tikroji pa
laima! Tik eik ir kariauk, 
o visuomet išliksi gyvas ir 
sveikas. z i

Chinų respublikos valdi
ninkai Pekine labai suju-' 
dinti pranešimais apie 
smarkus mandžurų judėji
mus Mukdene, Mandžurijo
je; valdininkams juo dides
nis nesmagumas, kad te- 
naitinė japonų vyriausybė 
pripažįstanti, jogei China! 
esanti dabar be tam tikro
sios valdžios ir iš Japonijos 
siunčiama į Mandžuri ją 
slapta kariuomenė, ty. civi
liškai aprėdyti kareiviai. 
Tie kareiviai buk tai orga
nizuojanti revoliucijinius 
burius, bet išteisybės anie 
daugiausiai užimti Isfortifi- 
kavimu miesto Tielingo, gu
linčio šiauriuose nuo Muk
deno.

Be to dar, Japonijai už-, 
protestavus, visokios rųšies

Ir gi agentas.
— Ko tamsta prie manęs 

prisikabinai su tuo gyvas
ties apsidraudimu? Juk 
pasakiau ne ir ne! J ei tam
sta nepasitrauksi, pavadįsm 
sargą!

— O tamsta manai jisai 
apsidraus?

; Labai gražus keturiose spalvose' ...
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Jubitejutis paveikslas
KOVA TIES

ZALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai.

Šitas paveikslas — tai re
tenybė, tai jubilejinis 500 < 
metų sukaktuvių išleidimas” 
kovos lietuvių ir lenkų su | 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- i 
liotas garsaus teplioriaus J. ' 
Mateiko. Jis perstato D. L., ‘ 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 1 
Jagailos kovą su kryžiuočiais i 
1410 metais, kuomet kryžiuo- | 

į čių galybė galutinai sumalta j 
> ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
[ veikslas išleista turtu ir spau-

; [ da “Kataliko”.
! Tokio paveikslo niekur nega- I 
į Įima gauti. Pageidaujama, i- j 

- dant tasai jubilėjinis paveiks- ;
Jas papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- I 
Įėjus. . I
Parsldaofla labai plfllal. Rrltart i 
tallko” r«dak«i|o|», ant virtos, pa- 
valktl^ IrtuoĮa tilt 25c. Su prlaiun- 
tlmu m fcttut mlastns, 80c. Savn- ; 
tams, Imant Jaus, nuleidžiama 80 i 
auottmtla. i

Užsakymus su p'nigais siųskite i 
“Kataliko" išleistojo vardu: j

J. M. TANANEVtCZE
3244 S. Kertu SU CHICMO.JLLj
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Užpuolimas ant traukinio.
Effingham, Ill. — Vanda- 

lis geležinkelio linijos trau
kinį No. 2 užpuolė keletas 
plėšikų netoli Terre Haute. 
Vienas plėšikas užšoko ant 
garvežio ir pradėjo šaudy
ti. Išsigandęs mašinistas 
nušoko nuo garvežio ir su
spėjo pabėgti, bet pečkuris 
turėjo plėšikams pagelbėti 
atidaryt krasos vagoną, iš 
kurio išsiėmė kelioliką mai
šų laiškų su pinigais ir, su
sidėję viską vežiman, ra
miai sau nuvažiavo. Prieš 
užpuolimąplėšikai nutraukė 
telegrafo vielas, idant ne 
greitai galima butų pašauk
ti pagalba. Traukinio tar
nautojai turėjo ramiai užsi
laikyti, nes jiems grasė 
mirtis iš drąsiu plėšikų ran
kų. Visas traukinis susi
dėjo iš 9 krasos Vagonų, pil
nų piniginių laiškų. De
tektyvai su greitaisiais šu
nimis pasileido plėšikus 
vyti, bet ikišiol dar nei Vie
nas jų nesugauta.

Smarkus šalčiai ir vėtros 
visoj šalyj.

Springfield, Ill. — Perei- 
toj savaitėj kuone visoj ša
lyj siautė nepaprasti šalčiai 
ir vėtros su sniego pusni
mis, kokių nepamenama jau 
nuo daugelio metų. Netoli 
Springfield, Ill. delei snie
go pusnies susimušė du ge
ležinkelio Burlington and 
Quincy traukiniu. Nelai
mėje vienas traukinio tar
nautojas liko užmuštas, o 
keturi keliauninkai sunkiai 
sužeisti. Baltimore and 
Ohio traukinis netoli Sharp
sburg įsmego į sniego pus
nynus ir tik į antrą dieną 
liko atkastas. Keturi trau
kuliai tokiuo jau budu liko 
sulaikyti netoli Pana, III. ir 
reikėjo juos atkasti. Wa
shington paviete sniegas su
laikė ir užpustė . dvyliką 
traukinių. Netoli Peru, 
Ind., susimušus dviems 
traukiniams, du žmonės li
ko mirtinai sužeisti, o kele
tas lengviau. Vėtros ir šal
čiai siaučia valstijose Hli- 
nois, Michigan, Indiana, 
Ohio, Missouri, Texas, Ar
kansas, Kansas, Mississippi 
ir Florida. Kitose valstijo
se taip jau siaučia smarki 
žiema. Traukiniai regulia- 
riškai nevaikščioja ir dau
gelyje vietų jie reikia at
kasti iš sniego. Nuostoliai 
visur neapskaitomi. »

Milijonai kelių pagerinimui.
Wilmington, Del. — T. 

Coleman Du Pont, savinin
kas visos eilės parako fa
brikų firmos Du Pont Pow
der Co., 'apskelbė, kad be
veik visą savo turtą, sie
kiantį 12 miijonų dolerių, 
paskiria pagerinimui kelių 
valstijoj Delaware ir 3-se 
kaimyniškose valstijose. Jis 
nutaręs, kad milijono dole
rių užteks jam su šeimyna 
ant gero užsilaikymo iki 
pabaigai gyvenimo, o li
kusius jis galis išleisti ge
riems visuomenės tikslams. 
Už gerą tikslą jis pripažino 
kelių pagerinimą, kurie turi 
prigulėti valstybei, o ne pa- 

* vieniems žmonėms.

- Didelis gaisras.
<- Houston, Texas. — Pir- 
klybinėj šio miesto dąlyj iš? 
kilo gaisras, kokio dar čia 
nebūta. Sudegė 200 suvir
tum sankrovų, fabrikų ir 
gyvenamų namų. Apie tuk-

stantis žmonių, paliko be pa
stogės. Nuostoliai siekia 
septynių milijonų dolerių, o 
apsauga padengia vos 40 
nuošimčių. Žmonių gaisre 
nežuvo, tiktai keli lengvai 
apdegė. ,

Nelaimė kasyklose.
Lehigh, Okla. — Kasy

klose Western Coal ąnd 
Mining Co. ekspliodavo ga- 
zai ir iškilo gaisras, kurį 
sustabdyti jokiuo budu‘ne
galima. Ikišiol is kasyklos 
išnešta 7 angtekasių lavo
nus, baisiai sudraskytus, 
taippat kelis sužeistus. Dvy
lika anglekasių išsigelbėjo, 
bet viename kasyklų gale 
ugnis užkirto kebą keliems 
anglekasiams ir likimas jų 
nežinomas.

Woodmen’ai protestuoja.
Minneapolis, Minn. — 

Čia suvažiavo daugybė at
stovi) “insurgentų” šakos 
iš pašelpinės organizacijos 
Modern Woodmen of Ame
rica, idant užprotestuoti 
prieš pakėlimą mėnesinių 
mokesčių nariams, kas ne
senai buvo nutarta tos or
ganizacijos konvencijoj 
Chicagoje. Protestantai ma
no net per teismus uždraus
ti mokesčių pakėlimą, o 
kuomet ir tas negelbės, tuo
met toji organizacija galu
tinai išsidalys.

Mergaitės peršasi.
Welesley, Mass. — Wel

lesley kolegijos studentės, 
naudodamosios šiais prakil
niais metais, kuomet sulyg 
papročio moterįs turi teisę 
pirštis vyrams, skaitliu j e 
dešimts pasipiršo savo iš
rinktiems jaunikaičiams ir 
visos gavo sutikimą sueiti 
moterystėm Kitos studen
tės matydamos, kad jų 
draugės taip lengvai gavo 
sau vyrus, nutarė taippat 
pasipiršti, tatai kolegija vi
sai paliks tuščia.

Studentai neišlaiko 
kvotimų.

Minneapolis, Minn. — 
Minnesotos universitete 
apie 600 studentų negalėjo 
išlaikyti pusmetinius savo 
mokslo kvotimus. Daugy
bė studentų negalėjo išduoti 
ganėtinus kvotimus net ke
liuose mokslo dalykuose. 
Mat, Amerikos studentams 
daugiau rupi sviedinį mėty
ti, negu mokintis.

Linksma mirtis.
Mobile, Ala. — Pakarta 

Čia Lawr. Adam’ą, pasmerk
tą mirtin už nužudymą trijų 
žmonių. Su paniekinimu 
atmetė pasmerktasis tiky
binį patarnavimą, kokį jam 
norėjo suteikti jo savas sū
nūs katalikų kunigas. Ant 
kartuvių ėjo juokdamasis, 
o kuomet jo paklausta, ko 
jis sau nori prieš mirtį, pra
dėjo juoktis ir pasakė, kad 
dar norėtų turėti prieš mir
tį... sau pačią. Niekino ir 
juokėsi iš šio svieto ir tuo
met, kuomet jam buvo de
dama ant kaklo kilpa.

Kandidatė į senatorius.
Los Angeles, Cal. — Po

ni Clara Shortridge Foltz 
dalyvauja rinkimuose kaipo 
kandidatė į valstijos sena
torius Los Angeles distrik- 
te. •

Pats sau darė operaciją.
San Francisco, Cal. — Dr. 

Bertram E. AJden, francu- 
zų ligonbučio daktarų sky
riaus viršininkas, pats sau 
padarė operaciją, kuomet 
susirgo spangosios žarnos 
uždegimu ( appendicitis). 
Kokainu apmarino jis savo 
dirksnius, paskui prapiovė 
sau vidurius reikalingoj vie
toj ir kųoramiausiai atpiovė 
sau spangąją žarną. Pa
baigoje vienok dirksnių 
intempimo neišlaikė ir jo 
draugai turėjo pabaigti 
operaciją.

Gyveno 124 metus.
Columbia, Ky. — Čia nu

mirė kokis-tai John Morg, 
124 metų senukas. Gyveno 
jis trimis metašimčiais, nes 
užgimė 18-me, o numirė 
dvidešimtame. Morg buvo 
skaitomas seniausiu žmo
gum Amerikoje. Jis daly
vavo Napoleono karuose 
1812 metais, o kareivio po- 
peros, kurias laikė kaip reli
kvijas, parodo, kad tuomet 
jau jis turėjo 24 metus. Se
nukas puikiai atsimindavo 
Napoleono bėgimą iš Mas
kvos.

Darbas ir Kapitalas.
Atlyginimas darbininkams 

už sužeidimus.
Washington, D. C. — Pre

zidentas Taftas įnešė kon- 
gresan bilių, išdirbtą spe
cialiai paskirtos komisijos 
sureguliavimui atlyginimo 
darbininkams už sužeidi
mus darbe. Sulyg įnešto bi- 
liaus, darbdavis atsako už 
visus nelaimingus atsitiki
mus, ištikusius darbininkus 
darbe ir tūri išmokėti jiems 
atlyginimus vienu kartu, 
arba mėnesinėmis išmokes- 
timis pagal pripažinimą tam 
tikslui vyriausybės paskirto 
inspektoriaus, kuris bus pa
skirtas prie kiekvieno dis- 
trikto teismo. Atlyginimo 
negausią tik tokie darbinin
kai, kurie tyčiomis susižeis
tų arba ateitų darban girti. 
Už sunkesnius sužeidimus, 
kurie padaro darbininką ne
tinkamu į darbą ant visa
dos, jis gausiąs algą iki pa
baigai gyvenimo pusės už
darbio, kokį gaudavo prieš 
sužeidimą. Pusę uždarbio 
taippat gausiąs darbininkas 
lengviau sužeistas taip ilgai, 
koT visai nepasveiksiąs. Už 
nužudymą kojos darbinin
kas gausiąs algą per 66 mė
nesius; už nužudymą rankos 
per 72 mėnesiu; už nužudy
mą akies per 30 mėnesių. 
Už nužudymą abiejų rankų, 
kojų arba akių gausiąs algą 
iki pabaigai gyvenimo.

Tas bilius kongrese ma
noma greitai priimti ir pa
liks jis priverstinuoju įsta
tymu visoj šalyj.

Bedarbių armija.
Springfield, Dl. — Valsti

jos darbo biuro sekretorius, 
David Ross, išleido atskaitą, 
kurioj skelbiama, kad vie
name tiktai mieste Chicago 
yra 100.000 bedarbių. Ki
tuose. miestuose taippat jų 
nestokuoja. Veltui tie 
vargšai ieško darbo, nes jo 
niekur negali rasti, ypačiai 
šiuomi laiku.

Areštavo trusto agentus. ,
Detroit, Mich. — Čia liko 

areštuota keliolika agentų, 
pardavėjų ir. direktorių 
trusto vanų del maudynių 
ir praustuvių^ Apkaltini
mas skamba, kad jie per
žengė antitrustiniųg šalies

įstatymus" iį^ut^rė vieną iš 
aršiausių ir 'betelsingiausių 
trustų šioj šJtlyp

Trustas sauvaliai pakelia 
kkftiaš^ 3" " Ja

Duluth, j^nnjs— Valgo
mų produktų , ta’ųstas yra 
karinamas už laikymą le- 
daunėse 
sviesto, 
iššaukti 
ko j e ir.
kainas. Sviestas tas ten gu
li jau suvirsimi metus ir 
neišpasakytai pabrango de
lei stokos jo pirklyboje. 
Teismai mano pasikalbėti 
su tuomi trustų, bet ar jam 
ką padarys, tai kitas klausi
mas...

15cjmlij9nų svarų 
idant ;. tokiuo budu 
sviesto stoką rin- 
savanoriai kelti jo

Milicija rengiasi prie 
straiko.

Pramatydama straiką 
Pennsylvanijos anglių rajo
nuose, kur jis iškilsiąs ba
landžio 1 dieną š. m., nes 
abelnai manoma, kad angle
kasių unija nesusitaiky
sianti su darbdaviais kas 
link mok e sties už darbą, 
milicijos vyriausybė Har- 
risburge išleido įsakymą 
visiems pėstiems ir raitiems 
valstijos milicijos pulkams, 
idant be paliovos darytų re- 
guliarinius mallkštymus ir 
pašaukus butų visuomet pa
sirengę eiti. Tokiuo budu 
vienatine priemone, kokia 
Suvienytų Valstijų vyriau
sybė palengvina vargstan
čių darbininkų būvį, yra ka
riuomenė. . -1 ■

Iš audėjų straiko.
Lawrence, Mdšs. — Vai- 

stijos milicija jau liko at
šaukta iš Lawrence’o ir da
bar tik viena vietinė polici
ja mieste daboja tvarkos. 
Straiko situacija 'vienok ne
persimainė ii* .Visokie : šušir 
taikymo bandytndi paliko 
be jokių pasekmių. Vieti
nės vyriausybes žiaurumo 
auka krito kokiš-tai P. Jori 
dan. Norėjo jisai pereiti per* 
vieną gatvę, kuomet milici
jos kareivis dūrė jį durtuvu. 
— Viena iš priežasčių, ko
kia pastūmėjo., audėjus 
straikuoti, yra nepakeliama 
randa už kompanijos butus. 
Darbininkai, ■ uždirbantieji 
vidutiniai apie 6 dol. į sa
vaitę, turi mokėti nuo $1.75 
iki $2.00 raudos už butą 
savaitėje.

Victor Berger, kongreso 
atstovas socijalistas, įnešė 
kongresan rezoliuciją, idant 
butų išrinktas komitetas, 
susidedantis iŠ 17 kongreso 
atstovų. Tas komitetas tu
rėtų ant vietos ■ ištardyti 
viešpataujančius Lawrence 
santykius ir kuogreičiausiai 
perstatyti dalykų stovį kon
gresui.

Straiko pagimdyti nuo
stoliai.

Sulyg centralinio darbo 
unijų valdybos atskaitų, 
straikas, kokis’jati suviršum 
mėnesis laiko" tęšiasi Law
rence, Mass,,^ pįlgimdė fi
nansinius nudstblius dau
giau $1.000.000: < t Pati mė
nesinė mokestis "iiž darbą 
20.000 streikuojantiems 
darbininkams, siekianti 
$750.000, yra^iiemaža ir be 
sugrąžinimo ‘ "darbininkams 
pražudyta pinigu suma. 
Valstijos miličijo^ 1.500 ka
reivių užlaikymas atsieina 
$4.000 į dieną, o iki šiam 
laikui atsiėjo netoli $100- 
000. Apart to miestas iš
leidžia nemažus pinigus 
virš skaitliaus priimtų poli- 
cistų užlaikymui. Pirkly- 
bos sustojimo nuostolius kol

Vaizdas perstato ant Governors Island Williamo fortą, nufotografuotą iš 
aeroplano, iš 500 pėdų augščio. Mėginimas iš augšto fotografuoti labai nusise
kęs. Laikraštija atkreipia į tai karo ministerijos domą, kadangi tokie fotogra
favimai gali but sunaudoti karų tikslams.

kas sunku yra apskaityti, 
vienok kiekviena pirklybos 
šaka delei straiko paneša la
bai žymius nuostolius. Ne- 
kurios audinyčios skelbia, 
kad nežiūrint straiko jose 
dirbą po 1000 suviršum dar
bininkų, bet tai yra tik ty
čiomis leidžiamas pasigyri
mas, nes pagal milicijos už
tikrinimus visose audiny- 
čiose kartu dirba daugiau
siai 700 iki 800 darbininkų.

Norėjo, idant ji areštuotų.
Washington, > D. C. — 

Frank Fitzpatrick išdaužė 
langus* anglų < ambasados ir 
ramiai laukė policisto atė
jimo, kuris jį areštavo. 
Fitzpatrick buvo alkanas ir 
sušalęs ir, išmušdamas tuos 
-langus, norėjo pakliūti ka
lėjimai!. Liūdni tai gyve
nimo santykiai šalyje, kur 
žmonės plutos duonos ir 
šiltesnio kampo ieško net 
kalėjime.

mas ex-šachui labai laimin
gas žinias. Kokias? Pas
laptis... Tarpe narsiųjų 
turkmėnų ex-šachas turįs 
10.000 ištikimųjų kareivių, 
pasirengusių paskui jį eiti 
ugnin ir vandenin, o tuos 
kareivius jam organizuojąs 
viršuj minėtas Dantov (iš 
paėjimo čerkesas), ir po
draug jis tokius stebuklus 
išdarihejąs savo kareivius 
lavindamas, kad turkmėnų 
chanai jam nuolatos pri- 
siiinčią daugybę narsuolių. 
Delei to ex-šacho kareivi j a 
nuolatos vis auganti. 
Paskui, kaip “Nov. Vr.” 
daleidžia, ex-šachas galėsiąs 
pradėti akciją ir tas žada
ma tuoj aus, pirm ateinan
čių Velykų. Dabar turk
mėnai prisilaikanti tik ma
žesnių miestelių, o paskui 
kibsią į didesnius, ant galo 
į pačią sostainę...

Žodžiu sakant: ex-šachas 
gyvena ir jaučiasi laimin

game padėjime, laiko vel
tui neleidžiąs ir esąs gera
me upe, mąstydamas apie 
palaimos dienas, kuomet at- 
gausiąs sostą... Bet sostas 
— tai svarbus klausimas ir 
jam priderėti; nebūt tokiuo 
dideliu lengvatikiu.

Su sparnais.
Senmergė: — Andai man 

mano šokikas pasakė, kad 
aš šokdama skrieju kaip su 
sparnais. Nežinau, ką jįs 
taip sakydamas suprato: 
aniolą, ąr drugį?

Jauna mergina: — Nega
lima žinoti... Pelėdos juk 
taippat turi sparnus!

Sąžininga. '
— Antosia — klausia po

nia tarnaitės —- ar kartais 
nepametei laiško, kokį tau 
andai daviau nunešti ir 
įmesti krasos skrynelėn?

— Kaip aš galėjau pa
mesti, jei ir dabar tą laišką 
turiu kišenių  j e.

KAME YRA PERSIJOS 
EX-ŠACHAS?

Jį susekė “Novoje Vre- 
inia”, ir, matomai, su ne
maža sunkenybe, kadangi 
aplinkui 80—100 verstų ne- 
prileidžiama nei vienas ko
respondentas į tą vietą, kur 
nūdien randasi buvęs “ka
ralių karalius”, žiaurus val
dovas.

Taja vietove yra turkmė
nų stovykla, gulinti ties 
pietiniu Kaspijos juros pa
kraščiu ir vadinasi toji vie
tovė Gumiš-Tepe, kas reiš
kia Sidabrinė Kalva. Ex
Sachas tenai vieši kaipo 
svečias pas vieną turkmėnų 
vadą ir gyvena labai siste- 
matiškai. Studijuojąs ka
ro dailę ir kitus mokslus. 
Netiesa — tikrina “Nov. 
Vremia”, kad ex-šacho bro
lis jį apleidęs, kuomet iš
girdęs, kad jo gerybės su- 
konfiskuota. Kunig. Šoa 
us Sultane nesenai ilgoką 
laiką viešėjęs įGumiš-Tepe 
ir podraug su broliu studi
javęs svarbesniuosius mok
slus. Ex-šachas šventai ti
kįs atgauti sostą. To pasi
tikėjimo jam niekas nega
lįs sudrumsti, kadangi ja
me tai sudi’utinęs vienas 
Turkijos ofiėierius Hadši 
Murad Dantov, atgabenda

Labai linksma knyga
H 

HUMORAS IR SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir Šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
irtt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygost, ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So- Morgan Street Chicago, III.
/ . . ====;■:)

Kas atsiųs !į2.00, gaus tsi juokingų kn ygių ir j 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”. |
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Jj MOTERIŲ SKYRIUS.

MOTERIŲ DARBO IŠ
NAUDOJIMAS ILLINOIS 

VALSTIJOJ.

Cliicagoj yra keli šimtai 
tūkstančių moterių, dirban
čių sankrovose ir fabrikuo
se, kurios už dešimtį arba 
dvyliką valandų dienos dar
bo- gauna vidutiniai šešis 
dolerius į savaitę, o tan
kiai net keturis arba penkis 
dolerius. ,

Kokia-tai Zelie Emerson 
pasiėmė ištirti sąlygas, ko
kiose moterįs dirba didelė
se Chicagos sankrovose ir 
fabrikuose ir. vienoj tokioj 
išdirbusi tris savaites, ap
skelbė,'kad sąlygos ten yra 
nepakeliamos.

Darbininkes, uždirbda- 
mos šešis dolerius į savai
tę, turi mokėti už butą ir 
valgį $5.10. Visoms ki
toms išlaidoms palieka 
joms tiktai 90 centų. Idant 
išgyventi, jos ieško sau bu-, 
tų toli nuo miesto ir moka 
ten $4 į savaitę. Pietus nu
siperka sau mieste už 8 cen
tus. Skaitoma dideliu iš
teklium, jaigu dirbanti san
krovoj mergaitė nusiperka 
sau pietus už 10 centų. Va
žinėjimas tramvajumi iš 
darbo ir į darbą atsieina 60 
centų į savaitę. Nekurios 
mergaites stengiasi suįau- 
pinti tramvajumi važinėji
mo išlaidas tokiuo budu, 
kad parda vine damos san
krovoje sueina į pažintį su 
jaunais vyrais ir inkalba 
jiems, idant apmokėtų joms 
tramvajų ir nupirktų vaka
rienę. Už ką gali nusipirk
ti drabužius, kuomet iš sa
vaites uždarbio pasilieka 
mergaitei tiktai 90 centų, 
sunku suprasti. . Tankiai ,ta
tai vargas stumia, sunkiai 
dirbančias mergaites į* mo
ralinį nupuolimą. Ieško vi - 

'šokių priemonių užsidirbti 
ant drabužių. Šalę moterių 
uždarbio svarbus yra darbo 
valandų klausimas. Tiesa, 
Illinois valstijos įstatymai 
uždraudžia moterims ilgiau 
dirbti, kaip dešimts valan
dų į parą, vienok darbda
viai visuomet puikiai mo
ka tuos įstatymus apeiti.

KAIP GRAŽIAI IR HY 
GIENIŠKAI UŽLAIKYTI 

NAMUS.

Nekalbėsiu čia apie, pačių 
namų gerumą bei jų padė
jimo gerą vietą, nes tas 
daugiausiai priklauso nuo 
tų, kurie juos stato. Ma
no geismu yra nurodyti tik
tai tą, kas namuose tiesiog 
priklauso nuo darbščios 
šeimininkės.

Pirmas dalykas namų už
laikyme — tai prižiūrėti, 
idant kambariuos visuomet 
butų užtektinai tyro oro, 
nes kaip blogas oras tan
kiai yra visokių ligų prie
žastimi, taip tyras oras nuo 
daugelio jų yra geriausia 
gyduole; todėl kambariuo
se, kuriuose daugiausiai 
praleidžiama laikas, ypač 
vasaros metu, langai viršuj 
turi būti atidaryti. Žiemos 
metu, kuomet oras neper- 
daug šaltas, taipgi yra la
bai gerai langą nors tru
putį viršuj turėt pradary
tą, arba kartas nuo karto 
nors per duris reikia įleisti 
tyro oro. Kambarius per- 
šiltai prikūrenti nereikia, 
nes sukaitusiam išėjus į 
prą greitai galima susirgti;

geriau yra pripratint save 
ir vaikus prie vėsesnio oro, 
dėvint šiltesnius apsivilki
mus. Gėlių auginimas na
mams priduoda daug gra
žumo ir sveikumo, nes jos 
sutraukia į save anglerugš- 
tį, o išleidžia oxygenu, bet 
miegamam kambaryje ant 
nakties palikti gėles negali-, 
ma, nes jos nakčia išleidžia 
nuodingus gazus, kenkian
čius žmogaus sveikatai.

Tolesnis namų sveikumas 
ir gražumas priklauso nuo, 
švarumo. Nereikia apsi-. 
leisti blakėmis, tarakonais 
ir musėmis, nes tas netik 
namus užteršia, bet ir val
gius kartais užnuodija, už
taigi kaip galint reikia, nai
kinti :visi šitie negeistini 
namų vabalai. Blakes , ge
rai yra naikinti benzinu ar
ba kerosimi. Tarakonus 
galima naikinti tani tikrais 
milteliais, kurių ■ aptiekose 
yra visokios rųšies; reikia 
nors kartą savaitėje išbars^ 
tyti tokiais milteliais visas 
vietas, kur tik randasi ta-' 
rakonai ir kada matosi ne-' 
gyvų, sušluoti juos ir sude- 
ginti; taip atkartoti kol jie 
pagalios neišnyks. Musių 
naikinimui geriausias ir 
greičiausias būdas gali būti 
toks: Uždengus langus ir 
palikus “nelabai daug pra- 
darytas duris, kokiuo . sku
durui baidant, iš visų kam
pų vąryti jas per "duris,; 
tuomet jos išeis laukan, o 
likusias galima išnaikinti 
tam tikra popera.

Kambarių sienas, jei yra 
tepliotos, reikia numazgoti 
(nors kartą į metus) mui
lu ir tiltu’ vhndėniii’ įpįTaht 
kelis šaukštiis kerosino. Po- 
pėras galimi gražiai nutrin
ti (dabot, kad nesudras
kius) ne visai šviežios duo
nos šmotais, o' nutrynuš 
reikia peršluostyt sausu 
skaruliu. Norint, galima 
nusipirkti tam tikros me
džiagos sienų poperoms va
lyt. Grindis taipgi reikia 
išmazgoti nors du kartu sa
vaitėje miiilu ir šiltu van
deniu ir kasdien iššluostyti 
šlapiu skaruliu. Kartais 
reikia skaruli suvilgius į ke- 
rosiną ištrint grindis,’ lan
gų pakraščius, adverijas ir 

' duris, greitai ; mitrinant 
sausu skaruliu. . Nereikia 
bijotis kerosino. nemalonaus 
kvapo; kuris greitai pra
nyksta, pradarius langus 
nekuriam laikui. Kerosi- 
nas nė tik palengvina valy
mą, bet užmuša ir bakteri
jas. Negeras yra paprotys 
kambariuose laikyti divonai 
(karpetai), nes juose užsi
laiko visokios bakterijos, 
užtai reikia div®nus tankiai 
ore vėdinti ir gerai.išdul
kinti; ypač mažesniuosius 
sklypus nėkuomet nereikia 
šluoti kambaryj, bet, išsi
nešus laukan, gerai išdul
kinti ir, pasivilgius šluotą, 
gerai nušluoti. Didžiuosius 
divonus, kuriuos negalima 
kaskart į orą išnešti, reikia 
šluoti šitokiuo budu: Šal
tame vandenyje sumirkyt 
daugelį poperių, nuspaust 
ir tirštai išmatyt ant divo- 
nų, nuplaut šluotą vande
nyj, nukratyt ir, pakėlus 
langą, šluoti fu minėtomis 
poperomis; jaigu iškarto 
gerai neišsišluotų, tai reikia 
atkartot antrus; k, o divo- 
nas paliks kaip naujas. Vie
toj poperos galima vartoti 
druska. Grindis taipgi rei
kia šluoti, tankiai nuplau-

nant ir nukratant šluotą, 
nes toks šlavimas netik gra
žiai iššluoja, bet ir dulkių, miegot net^i 
kambary nesukelia. Dul
kes kasdien reikia iš visur 
gražiai iššluostyti, K'eroši- 
ną vartojant kambarių ap
švietimui, lempas reikia už
laikyti švariai/ kad rieruk7 
tų, nes tas labai sugadina 
kambarių orą, kas kenkia 
žmogaus sveikatai. Pečių 
reikia valyti kuotarikiau- 
siai bile kokios rųšies 
“stove polish”.' Langus iš 
vidaus reikia; tankiai ap
siuostyti, nes’ ant stiklų su
puola daug dulkių. - Virtu
vės sinkoj, kur Geidžiama 
vanduo; nereikia laikyti 
(kaip tankiai ihatyti) su
mestos lupynos, kavbš tirš
timai ir. kitokie nešvarumai, 
nes tas labai biaufiai išro
do, o kartu ir nesveika. 
Sinka turi būti labai švariai 
užlaikoma, getai yra tan
kiai iššluostyti ją su kerosi- 
nu. Pelenus, išėmus iš pe
čiaus, nereikia laikyti ke
lias dienas kambaryje,' bet 
tuoj laukan išnešti. Sudy- 
nams nereikia leisti apdžiū
ti, kas labai apsunkina dar
bą, bet visuomet reikia sa
vo laiku nuplauti muilu ir 
šiltu vandeniu, perplauti 
tyru vandeniu, sušluostyti 
ir sudėti tvarkoj. Stiklus, 
ar šiaip sudynus, reikia lai
kyti apvožtus, o dedant ant 
stalo, reikia apšluoštyt šva
riu rankšluosčiu. i; PubdU’s, 
patelnes ir blefas reikia 
kartais išviryt: šitokiuo bu-; 
du: Ant puoduko validens 
reikia įpilti šaukštą milte2 
lių “Kitchen' člėanser”’ ir 
uždengus virint penkias mi
liutas, potam truputį paš- 
šveist tais pačiais milte
liais, išplaut tyru vandeniu 
ir puodai bus labai švarus. 
Šaukštus, peilius ir šakutes 
įgalima ■ šveisti tais pačiais < 
milteliais (“Kitchen clėam: 
žser”), arba .’“Seiiring 
soap”. Puodus, , patelnes^. 
blėtas ir ' kitus virtuvės 
įrankius reikia sukabinti 
ant sienos, -u* Valgomieji 
daiktai visuomet turi būti 
kuom nors pridengti, idant 
dulkės nedasigautiį- Likusį 
kokį viralą neveikia palikt 
puode iki rytojui, liet per
pilti į kokį kitokį indą.

Nemažai svarbia vieta 
namuose yra miegamasis 
kambarys, nes tik miegoda
mi atgaiviname savo fiziš
kas spėkas, sunkaus darbo 
suvargintas. • Užtaigi mie
gamasis kambarys taipgi 
reikia švariai užlaikyti. 
Kasdien nuo ryto miega
mam kambaryj langą rei
kia dikčiai atidaryti iš vir
šaus, pagalves ir visus už-, 
siklojimus išimt ir - ant va
landėlės lauke pakabint, ar
ba nors tam pačiam kam
baryj sudėti ant krėslų, 
idant oras geriau pereitų. 
Paklojus lovą, grindis rei
kia išmazgoti ir dulkes vi
sur apšluostyti. Prieš gul
siant taipgi, pradarius lan
gą, reikia kambarys gerai 
pravėdinti ir ant nakties 
langą palikti nors truputį 
iš viršaus pradarytą. Gu
lant reikia apsivilkt nakti
niais marškiniais, o dieni
niai pakabint, kad oras juos 
pereitų. Miegamam kam
baryj negalima laikyt ne
reikalingų daiktų, kaip tai 
senų supurvintų drapanų 
arba apautuvų, tas viskas 
turi turėt atskirią vietą. 
Lovos skalbiniai reikia mai- 
nyt kas savaitė. Užklpdes 
reikia apsiūti paklodėm, ar
ba turėti tam tikrus užval
kalus, idant galima butų 
nuimti ir išskalbti, nes ųž7 
klode skalbt neparanku, q

kada ji susitepa^'netik biau- 
riai išrodo^ tokia, ir 
7 - - 2 - - ttPlunks
nas patalų^Ų pagalvių rei
kia nors kąri^’nįetuose iš
plauti šitokiuo. rbudu: Pa
imt dvi didumo
paklodi, sj^ni|:jjas pavida
le maišo, jĮąliŲ x ~----- 
gale tik tie.
kiek ploč^ę turi pagalvės 
inpilas; paskui paimt pa
galvę, sukraut plunksnas į 
vieną galą, palei plunksnas 
persiūti diktaįs dūriais, ta
da išardyti tuščių inpilo ga
lą ir susint su neužsiutu 
galu . minėto ipąišo; toliau 
išardyti, nuo plunksnų siū
lus ir sukratyti plunksnas į 
maišą, viršų ,gj ųžsiut ir ąt- 
ardyt nuo maįšp’inpįlą; da
bar esančias maiše plunks-, 
nas įmerkt į. gerai šiltą ir 
muiluotą vandepį ir trinti 
ant skalbiamos..Įęntos, kar
tais pamųiltipjant, potam 
reikia geraif,išplaut šiltam 
vandenyj, spugąi nuspaust 
ir padžiaut ant saulės ir vė
jo, o, kad geriau džiutų, rei
kia tankiai pąkratinėti, kol 
išdžiūsta ip plunksnos pasi
kelia į viršų. Inpilai taipgi 
reikia išplaut, išdžiovint ir 
plunksnas supilti atgal mi
nėtu būdų,. . .Tekis plunks
nų pilstymas sumažina dar
bą ir plunksnų nenužudo,. 
Kartas nua karto plunksnas 
taip išplaunant, . turėsime 
švarų patalą,. .Patalus rei
kia padalinti, Ųkeliąs dalis, 
nes daug plunksnų kartu iš
plaut . negalįjpa. ,

Rodos, č,įa nebus prošalį 
pakalbėjus J. į įę ..apie visus 
skalbinius^ , ? j Baltus skalbi
nius pirmiausiai reikia pa-, 
merkti į šaltą.,tyrą vasarinį- 
vandenį, tegul.. pamirksta.. 
TuOmtarpuo-reikią. užkaisti 
katilą vandens.;įr kol šaltas 
inpilt; svarą^piaurtyto mui
lo. Kaip vanduo užkais, 
fgalimar|»id£tU trečdalį ar
ba ketvirtą dalį puodžiuko 
(už penkis neentus) K‘-Soa- 
pine” miltelių f ir, inpylus 
šaukštą kerosino, > išmaišyti 
ir palikti, tegul šyla. Su-, 
merktus skalbinius tam pa
čiam vandenyj su muilu rei
kia ištrinti ant lentos, pas
kui paimt iš katilo šilto šar
mo, dasipilt: šalto vandens 
(kad nebūt, perkaršta) ir 
dar gerai patrinti šiltam 
šarme. Tuomet skalbinius 
sudėti į katilą (jei vande
nio katile pasirodyti; per- 
mažai, reikia dapilti šalto) 
ir virinti arti; valandos. 
Toliau skalbinius vėl ’išimti, 
užpilti saitui- vandeniu, ir 
dar ant leiitos patrynus, 
perplauti ketetą'-sykių tyru 
vandeniu (kišo daugesniam 
vandenio • skaitliui plausi, 
tuo skalbiniai - bus švaresni 
ir baltesni),..išlazurkuoti,
suk ra kmolyti irU; pakabinti 
saulėje. Kambariuose džio
vinti nelabai sveika, todėl 
niekam nepatariu, Margi 
arba 
reikia 
budu, 
virint 
biant neplAktui,- galima in- 
dėti saują - druskos; kad 
spalva neatsimainytų, gali
ma inpilt am Gilijos skysti
mo ir, gerai išplovus, grei
tai džiovinti. ■I> Prieš prosi- 
nant reikia- > gražiai sukra- 
pint, kad butų vidutinio 
drėgnumo ir, drūčiai susu
kus į grumūlius, palikt ant 
valandos. b’Fotam; reikia 
prosyt minkštai pasitiesus 
ant stalo, arba ant tam tik
ros pritaisytos ■ prosą vojimo 
lentos. Prosas turi būti ge
rai karštas, tik ne perdaug; 
nes skalbiniai greit paru
duoja. Pirma prosą reikia iš
bandyt ant poperos, jei po

ant vienam 
neužsiuta,

spalvuoti skalbiniai 
skalbti tokiuo pat 

kaip ir baltieji, tik 
nereikiar Kad skal-

pera nedega, galima prosyt, 
bet jei tik uždėjus prosą po
pera sugruzda,. tai. tuomet 
jis yrą. perkarštas,. Prosą 
galijųą patepti tam tikrų 
vašku, tai krakmolas nelim
pa fir; gražiai prosavojasi. 
Arba, jeį prosas apsivelia 
krakmolu,. Ų reikią papilt 
druskos ant. poperos ir bru- 
žyt, J\ol nęnusišveičia. Rei
kia stengtis gražiai prosą- 
votį, kad skalbiniai nebutų 
raukšlėti ir kad neturėtum 
gėdos nuo .žmonių. Neskal- 
biamus drabužius reikia lai
kas nuo laiko ore išvėdinti, 
gerai įšdulkjnti ir tvarkoje 
sudėti.,. Vilnpnes drapanas 
reikia, apsaugoti nuo kan- 
džių, Ųųpš.variąųsia išvalyti, 
surišti į marškonį ir padėti 
kur ,į skrynę. Rišant rei
kia pabarstyti raudonais pi
pirais, arba nupirkti tam 
tikrų piliulių nuo trandžių 
(“moth balls”); kamparas 
plytelėse ir labai gerai. . ■

Dirbant ką nors ant vie
tos,, ypač vasarą, kada karš
tas oras, gerąi yra šalę pasi
statyti kokį didelį indą su 
.šaltų vandeniu, kartais per
malant, nes vanduo su
traukia gazus ir palengvina 
orą,,. . Miegamam kambaryj 
ant nakties taipgi labai ge
rai yra pastatyti indą su 
Šaltu vandeniu. Namų šei
mininke ir jos šeimyna pri
valo taipgi švariai užsilai
kyti, tai yra prausti visą 
kubą kaip galima tankiau; 
apatinius, rųbus reikia mai
nyti nors kartą savaitėje.

j Viskas, ką čia paminėjau,, 
nesunku yra išpildytų tik 
reikia gero noro ir tos šei-. 
mininkėS;,- kurios mėgins tai 
pildyti, išvengs daug nema
lonumu, it nelaimių savo 
šeimynoj; >:= Apart to kiek
viena šeimininkė privalo, 
mokintis sutaisyti skanius, 
sveikus. ir. ekonomiškus, val
gius; apie1 ką kitusyk -pla*: 
čįau pakalbėsim.

Čia rodos bus vieta pra
nešti musų seselėms chica- 
gietėms,- jog Lietuvių pote
rių • ’ 'Draugija ‘‘Apšvieta • 
šią ■ žiemą inkurė moterims- 
dvi vakarines mokyklas,- 
tai yra gaminimo sveikų, 
skanių ir ekonomiškų val
gių ir mokinimosi visokių 
išdirbinių. Išdirbinių mo
kykloj mokslas esti kiek
vieną seredos vakarą M. 
Meldažio svetainėje, 2244 
23 Place (inėjimas per 
knygyną), tarpe Leavitt ir 
Oakley avė. Šitoj moky
kloj norinčios taipgi moki
nama’ skaitymo, rašymo ir 
skaitliavimo. Virimo mo
kykloj mokslas esti -kiek
vieną panedelio vakarą Fel
lowship užpakalinėj ant 
pirmų lubų svetainėj, 831 
— 33 Place. Mokslas abie
jose mokyklose prasideda 
7:30 vai. vakare. Norin
čioms pasimokinti taip ge
rų ir gyvenime reikalingų 
dalykų yra gera proga, tik 
reikia prisirašyti prie drau
gijos “Apšvietos”. Norin
čios prisirašyti, malonėkite 
atsilankyti į draugijos mė
nesinius susirinkimus, ku
rie atsibuna kiekvieno me
nesio pirmą nėdėldienį, 2-rą 
vai. po pietų, po tuom pa
čiu numeriu kur virimo mo
kykla, pry šakinė j svetainėj. 
Sekantis susirinkimas bus 
kovo 3-čią dieną š. m.

Moterių draugijos “Ap
švietos” narė,

t Šeimininkė.

KATAtlO^Š
__ Knygų Išleistų

‘‘Kataliką”
del ; Lietuviškų Mokslainių

* ir taip kitokių vi- 
; < šokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No.
1

Kaina 
GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 
Kaitts Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje . Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit). Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuvišką kalbą Ir rašybą. Pusi.

• 102. Kaina, dmtuose audekli
niuose ' apdaruose . ’....... '... 35c.

2; LEMENTORIŪS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms Siaurinėje Ame
rikoje... , Sutaisė S; P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasl- 

' mokinimui skaitymo ir rašymo 
. 1 rankvedis, sutaisytas mokinimui 

vaikų. Pusi: 76. ' Kaina drūtuose ■
J audekliniuose.-apdaruose .......... 20c.

3 KATEKIZMAS, Rymo-Katalikiš- 
. : kas Didesnysis Katekizmas. Pa- 

i rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge- 
! riausias, nes labai suprantamas 
: kad Ir mažiems vaikams Kate- 
: kiemas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusk 199.

’ ; Kaina : drūtuose -apdaruose .... 35c. 
Į » . ..

4! NAUJA CHRESTOMATIJA del 
: Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.

Dalls L Parengė P. Brandukas. 
į Si knyga yra geriausia skaitymui 
į šiek tiek pramokusiems skaityti, 
: nes’joje'.te’pa ’trumpos, gerai su- 
: prantąmos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina z drūtuose 

, ; apdaruose  .......... '....... 35c.
I

5 NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų 
.: i Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
. I Parengė ’ p: Brandukas! Yra tai 
.; antra ■ dalis Chrestomatijos . labai 

į paranki mokinimui jau pramoku- 
i slų skaityti' ir rašyti valkų. Tel-
• pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi.
; 2-12.- Kaina drūtuose apdaruose 35c.

6, NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
į tuviškoms Mokslainėms - Ameriko- 
I Je, Dalis III. Su paveikslais.
'Tai yra trečia Chrestomatijos da- 
; • Ils., arba tolesnis lavinimasis jau 

‘ mokantiems skaityti vaikams ar- 
' ba ir sua-igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų Ir 

•/eilių. .Puri. T-18. Kaina druotuo-
• se apdaruose ............................. 50c.

Z ŠVENTA ISTORIJA. Senojo Ir
i Naujojo Įstatymo. Parašė Vys- 
; kūpąs . Motiejus ■ Valančauskas. 

. \ Trečias su pataisymu išdavimas.
; Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai Ir kiekvienam suprantimal 
aprašyta tisą istorija nuo sutvė-

■ rimo pasaulio ligi pradžią! krikš- 
čionybės. Pusi. 180! Kaina

i į drūtuose apdaruose ................. 40c. -

20 GuLt vrRO K k i JONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai paikus Ir juokingas 
aprašymas apie t.jsitikimus - ke* - 
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug ’pamokinanti

* : knyga." ■ Su pavęįkšjėlia® "• Pas!-- ■ 
98. Kaina  ................ 40c
Apdaryta  .................     b5* ■

«. GYVENIMO GABALĖLIAI. Ja* 
je telpa 13 įvairių . puikių, pasi
skaitymų . ypatingai apie Liįtl* - 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kni-n .. 2č*

22 HUMORAS IR- SATYRA. Sc-’’ 
taisė P. B. Puikiausia if.ti.vru 
Kalboje humoro ir pajuokos Kny
ga. Jei besi, nuliūdęs paimk tą 
knygą, o ji tave prajuokjs. Pusi.
158. Kaina .......................... 53c.
Su apdarais ................................. 75c.

■23 KABALAS, arba Salamono Bu
klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

24 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS .m,. 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė

. šiandienines- Jungtinės Valstybės.
Pusi. 35. Kaina į... 10*

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ 13 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti- daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10*

26 KATORGON. Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo; kaip Muravjo
vas be jokios mielaširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18.
/Kaina...............................................10* <

27 KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaitė Br.’ Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15*

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai. puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar Įgysi sau .

■'■■■ 1 gyvenimo
.Pusi. 296.

............  50* 
..........75*

Istoriškas 
Lietuvių

pirmutinių

perskaityti.
........... . 25*

naudą ir pasipažjsi su 
budu mūsų senukų. 
Kaina ...........................
Su apdarais ...................

29 MALDOS GALYBĖ.
piešinys IV šimtmečio.
kalbon išguldė. P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo į ’ “ ""
krikščionių Rymo viešpątybėje. 
Verta kiekvienam 
Pusk 74. Kaina

3g
.V; ■

į(. BĘLETRIS^E^.
i ADYNQS APIE GIRTUOKLIUS..8: ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS.
Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri

i smagiai praleisti laiką. Pus’.
24. Kaina ................................. 10c.

9 AMALUNGA arba Tyro duktė.
>s ; Labai graži apysaka apie balt-

į veidžius - ir indi jonus, -kurie Ame-:
! rikoje mušėsi u? savo tėvynę.
j Pusi. 91. Kaina __ 25c.

Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.
I-: " ■
19 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lal- 
j jkų apysaka. Parašė B.-. Varg- •

: šas. Labai : žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje

,-ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83: 
Kaįna ................. ................ . Ž5c.

, į Ta pati apdaryta ...................... 50c.

lį APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai
. ’ norintiems suprasti teisybę. P.

i B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
'ir alkoholiški gerymat Pusi.

1 ; 23; Kaina ............ . ............... 10c.

12 APSAKIMĖLIAT. Keturi pui-
’ ikųs apsakymėliai. Surinko Ir
. iišvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai-

^na .‘i...;..;1............................... 25c.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At. 
įsitikimas :iš Amerikoniško gyteui-

: -. ; mp, H. Slęnklevlč. Išguldė I.ap- 
-šaus vaikas. Antra laida. La- 
ibtii:’ juokingas aprašymas apie, 
įužsldejlmą vieno Amerikos mies
telio, Pusi. 32. Kaina ..... 15c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam " 

; tuviui-tėvynainiui. Pusk 
Kaina ..... ........... .. ....................

15 CIECORIUS DOMICIJONAS 
KASĖJAI KATAKUMBOSE.
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonuk Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari Ryme. Pusi.
217. Kaine ............................. 35c.
Ta pati apdaryta..................... . .  50c.

16 DANGUS. Pagal K. Flamarion
patašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astroaomija — moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c 
Ta pati apdaryta .................. 75c.

17 GELžKELIS. Pagal svetimus 
, rašinius parašė K. Stiklelis. Čia
labai aiškiai parodyta Išradimas 
pirmutinio gelžkelio -Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 2L Kaina ....................... .. 10c.

lie-
57.

25c.

Vaikas ilgai verkė, paga
liau nustoja, o tėvas sako:

— Nors sykį nustojai!
— Aš nenustojau, tiktai 

atsilsiu— atsako vaikas ir 
ima dar smarkiau bliauti.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. /Stikle- 
lis. Joje telpa keliolika puikių

1 tfivynalniškų eilių garsaus-’ mūsų 
poeto K. S. Pusk 21. Kaina 10c.
-' • i •

į9 GRAUDUS VERKSMAI, area 
pullmdinlinas prie apinislyjlmo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Krls-

£teMt Ptuk 20. Kaina ...... k,

•V.* “V '.į '•'••T'.-.- - ■ . •-

Sa

30 MAGDALĖS MARIJA Parašė
Karolis Vairas. Mintis- paimta iš 
P. Heize dramos “Marija iš Mag- 
dalės”. Šitoj knygutėj: dailiai ap
rašoma • Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus | 
Kristų Išganytoją. Puel. turi 75. 
Kaina ..................   15*

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Paraše N. ' A. įti
kiu. Išguldė Magnus Paryalkie-
tis. Labai juokingai aprašyta
prietikiai jaunos rusų poros, ke
liaujančios užsienyje, o nežinau;

. ,čios. svetinių’ -kalbų. ■'! Lūbir
’ ; imanti Jczygs...Įį’usL 216. Kai- pi 

- ria’“.’?.1..,... .!y/........ .'. 504

32 MYLĖK SAVO AR TYMĄ. Pa
gal F. Hoffmaną parašė ' P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c 
Apadryta ........ i.45*

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35*

34 PLĖŠIKU LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina .......... 20c.

35 PAJAUTA, Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė F. Bernatowicz. 
Maontvila. Kaina . 
Su apdarais ............

Vertė J.
..........$1.00.
... $1.25*

36 PONAfe TVARDAUCKAS, Garsus
Burtininkas, Žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas,, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. . Pusi. 110. 
Kaina............................   40*
Ta pati apdaryta .....................  65c.

37 PRARACTVOS MICHALDOS, ka- ♦ 
ralienes iš Sabbos. Išnaujo at
spausta. Laida IV. šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji karalie
nė pranašavo apie permainas vieš
patysčių, karus, pergales vieni ki- " 
tų ir tt. Pusi. 42. Kaina .... 10c.

-S PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330.
Kaina ............... ......................... 50*

£•) RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis“ ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu“. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa .lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi< 
liečiais. Labai naudinga knyga.
Pusi. 174. Kaina .............. $1.00
Su apdarais .............................  $1.25,

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KAL-.
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rašyti ir kalbėti an
gliškai. Pusi. 63. Kaina .... 25c.

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

Chicago, DI.
ry.Ų;
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Batavia, Ill.
Šitas miestelis stovi 37 

myliomis į vakarus nuo 
Chicagos, labai dailioj apy
linkėj, ant kranto Fox Ri
ver upės. Kada ateina va
sara, medžiai sužaliuoja, 
uždengdami visą miestelį 
savo lapais, o paukšteliai 
užčiulba savo rytmetinę 
giesmę, tai ištikro, lietuvis 
jautiesi lyg kad gyventum 
ten už plačiojo vandenyno 
ant Nemuno kranto... Tur 
but lietuviai užtai ir pami
lo labai šį miestelį, nes jai- 
gu kuris čia apsistoja, tai 
jau nenori kitur išvažiuoti.

Čia yra keturios ūkio ma
šinų dirbtuvės, kuriose dar
bai nėra sunkus ir nepavo
jingi. Vasarą, greitai gali
ma gauti darbas, bet žiemos 
metu daugumą darbininkų 
atleidžiama, taip kad iš ki
tur pribuvusiems čia sun
ku rasti kokis užsiėmimas. 
Paprastam darbininkui čia 
moka 18 — 23 centus už va
landą darbo.

Lietuviai čia pradėjo ap- 
sigyvent 7 metai atgal, bet 
jau šiandie jų yra priskai- 
toma 15 šeimynų ii’ kita 
tiek pavienių. Laikraščių 
Čia ateina po kelis egzem
pliorius “Kovos”, “Kelei
vio”, “Kataliko”, “Lietu
vos”, “Vien. Liet.”, “Darb. 
Vilties” ir “Laisvės”. Per
nai kun. Krušas dalino tar
pe žmonių “Draugo” “sam- 
pelius”, ragindamas užsira- 
švti, bet iki šiol čia niekas 
jo neužsirašė. Nieko ne
skaitantiems vertėtų, jau 
nors ir “Draugą” pradėt 
skaityt, tai nors į skaitymą 
priprastų. Pernai čia su
sitvėrė pašalpinė draugija, 
vardu D. L. K. Gedimino, 
kuri gerai jau gyvuoja, o 
kad dar daugiau padininus 
jos turtą, tai susirinkime 
nutarta per tris mėnesius į 
draugiją priimdinėt naujus 

- narius tik už dolerį. Taigi, 
vietiniai lietuviai ir iš kitų 
mesteliu kviečiama atsilan
kyti į susirinkimus, kurie 
atsibuna kas trečią nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio 
Grand Army svetainėje — 
E. Wilson gatvė.

K Poška.

So. Omaha, Nebr.
Vieną subatos vakarą 

mes, S. Zalpis, Aleks. Zal- 
pis, Jurgis Ziemis, parėję 
iš darbo susėdom prie sta
lo vakarieniauti, o ant kito 
stalo gulėjo ką-tik atėję 
laikraščiai: “Katalikas”,
“Lietuva”, “Vien. Liet.”, 
“Rygos Naujienos”, “Ko
va”, “Keleivis”, “Tarka” 
ir tarpe tų laikraščių agen
to insurance (apsaugos) po- 
peros. Taippat gulėjo ant 
stalo nesenai iš “Vien. Lie
tuvninkų” redakcijos gau
ta didelė knyga “Lietuvių 
tauta”. Tuomtarpu atėjo 
vietinės lietuvių parapijos 
klebonas, kun. J. Jonaitis, 
ir, paėmęs minėtą knygą, 
užklausė: “Ar ir toj kny
goj rašo, kad žmogus iš bež
džionės paeina?” Mums 
nieko į tai neatsakius, kun. 
Jonaitis paėmė nuo stalo 
numerius “Kovos”, “Kelei
vio”, “Rygos Naujienų” ir 
minėtas insurance poperas, 
inmetė į pečių ir, tą padaręs, 
išėjo laukan. -Delei šio pa
sielgimo mes šiuomi atsi
šaukiame į kun. J. Jonaitį, 
prašydami pasiaiškinti ir 
atlyginti už musų inmokė-
įg insurance! nes kitaip

Iš Lietuviškų Dirvų.
Grand Rapids, Mich.
Darbai šiame mieste tuo- 

mi tarpu eina neblogiausiai, 
yra ir bedarbių, bet kurie 
moka dailidės amatą, tiems

Šime priversti kreiptis teis
man.

S. Zalpis. Z 
Jurgis Žiemis, 
Aleksandras Zalpis.

Rochester, N. Y.
z “Kataliko” 7 numeryj p.

A. Šlapelis prirašęs visokių 
niekysčių ant buvusio vieti
nio vargonininko A. Kas
paravičiaus. Kas indomiau- 
sia, kad tos korespondenci
jos autorius buvusiam var
gonininkui primetė, buk jis 
nemokąs lavinti giedojime 
choro, buk nepažįstąs gai
dų ir kitokius nebutniekius. 
Tokio drąsaus išniekinimo 
dar nesu girdėjęs kaip esu 
gyvas. Varg. A. Kaspara
vičius buvo, visiems geras 
kol palaidai chorą mokino 
ir kol su choristais, prastai 
pasakius, “blynelius” kepė.v 
Bet kuomet rimčiau pradė
jo žiūrėti į savo užsiėmimą, 
kuomet prispyrė choro na
rius tikrai išmokti giedoji
mus, tuokart jis pavirto į 
niekus: prasidėjo skundai, 
nesutikimai ir dienuncijaci- 
jos kunigui. Nekuriems 
choristams nepatiko jo gy
vas apsiėjimas ir nesiben- 
dravimas — taigi ir supylė 
ir pila ant nekalto žmogaus 
pamazgas. Pasidžiaugsite, 
vyručiai, su savo dabarti
niais chorais ir su visokiais 
ten savo “mokytais” Sen- 
kais, kuriems rupi Savo as
mens išaugštinimas, bet 
anaiptol ne visuomenės ge
rovė. Ir ar anksčiau, ar vė
liau, visokios nekuriu 
“daug žinančių ir išmahan- 
čų” niekybės turės išeiti 
viršun.

Vienas choristų.•
Red. prierašas: Šiuomi 

tuos visus ginčus apie cho
rus ir vargonininkus pabai
giame ir daugiau tame pa
čiame reikale jokių raštų 
“Katalikan” nedėsime, nes 
tokie ginčai visuomenės ne
apeina.

Cleveland, Ohio,
Vasario 10 d. š. m. vie

tinis Lietuvių Teatrališkas 
Choras parengė balių su 
prakalbomis ir dainomis. 
Svetainė buvo'pilna žmonių. 
Pirmiaus buvo šokiai, o to- 
liaus prakalbo®. Pirmiau
sia kalbėjo Juozas Urpšai- 
tis apie draugijas ir jo kal
ba publikai labai patiko. 
Toliaus buvo dainos, kurios 
nusisekė neblogiausiai. 
Antras kalbėjo Adomas 
Slavinckas - apie tai, kaip 
Amerikon atvykę jauni vai
kinai, nemokėdami nei A.
B. C. greitai palieka socija- 
listais. Bekalbant nekurie 
pradėjo rėkauti, bet greitai 
vėl nurimo ir kalbėtojas pa
baigė savo kalbą. Publi
ka kalbėtojui gausiai plojo 
delnais. Pabaigoje vėl bu
vo šokiai ir baliaus surengė- 
jai, J. Urpšaitis ir J. Kli
mavičius, buvo paskyrę iš 
savo kišeniaus dovanas 
dviem porom, kurios ge
riausiai pašoks lietuvišką 
polką ir valsą. Už pirmą
jį šokį dovanas laimėjo J* 
Šaųculis ir J. Sabaliauskiu- 
tė, o už antrąjį J. Ribinc- 
kas ir A. Braziutė. Per 
visą vakarą jokių svaigi
nančių gėrimų nebuvo, ta
tai susirinkusieji labai gra
žiai pasilinksmino ir ra
miai išsiskirstė namon.
* Ten buvęs.

T ~ ■ ■ • •

darbas labai lengva gauti. 
Patarčiau visiems lietu
viams, kurie nemoka jokio 
amato, į šį miestą nevažiuo
ti. Vietiniai lietuviai turi 
kelias savo svetaines, ku
riose pusėtinai girtuokliau- 
na, ypačiai jaunuomenė. 
Laikas jau butų mesti tą 
laukinį paprotį ir žmoniš
kai gyventi. Vietinės lie
tuvių parapijos reikalai ne
kaip eina. Parapijos sko
los kasmet didinasi ir da
bartinių kunigų žmonės ne
myli. Tankiai parapijonai 
tarp savęs ginčijasi, vieni 
užstoja už kleboną kun. Ma
tulaitį, o kiti jo nenori. 
Net buvo atsišaukimai pa
rašyti ir prie stulpų prili
pinti, idant žmonės neduotų 
pinigų parapijos reikalams 
ir tokiuo budu galėtų pra
šalinti kun. Matulaitį. 
Moterėlės tariasi kun. Ma
tulaitį nei į bažnyčią neįsi
leisti. Kaip tie visi nesuti
kimai pasibaigs — dar ne
žinia.

J. Sitiazarb.

Gardner, Mass.
Darbai čia eina neblo

giausiai, bet iš kitur pribu
vusiam ir nemokančiam 
darbo sunku susirasti koks 
užsiėmimas. Už darbą čia 
mokama nuo 1 dol 25 centų 
iki 2 dol. 50 centų. Lietu
vių šiame miestelyje gyve
na nemažas būrelis. Yra 
čia kelios lietuvių draugijos 
ir L. S. S. 89-ta kuopa, kuri 
vasario 2 d. š. m. parengė 
teatrą (kokį veikalą lošė? 
Red.). Publikos į tą per
statymą buvo susirinkę ne
mažai. Lošime dalyvavo 15 
žmonių. Labai gaila, kad 
vietiniai lietuviai taip pas
kendę girtybėje. Nors čia 
nėra saliunų, bet nelemtai 
tą savo biaurų paprotį nie
kaip negali pamiršti, slapta 
parsigabena alkoholinius 
gėrimus iš kitur, čia slapta 
pardavinėja, už ką tankiai 
pakliūva kalėjimai! ir užsi
moka bausmes. Ar vestu
vės^ ar krikštynos — neap
sieina be 25 bačkų alaus, be 
muštynių, be šaltosios ir be 
bausmių mokėjimo. Vie
nas lietuvis taip begirtuo
kliaudamas net galą sau no
rėjo. pasidaryti. Kada ir 
kas mus išves iš tos alkoho
lio vergijos?

M. Vaitiekus.

Rochester^ N. Y.
Oras pasidarė malones

nis, ne taip šalta, kaip pe
reitas keturias savaites, 
puikus rogių kelias, tikrai 
prisimena Lietuva. Žmo.- 
nių nematyti be darbo ir, 
kaip girdėti, visi neblogiau
siai uždirba. Šv. Jurgio lie
tuvių parapija pusėtinai 
pasilaiko. Sausio 28- d. š. 
m. klebonas viešai paskelbė, 
kad giesmininkai ir giesmi
ninkės yra paliuosuoti nuo 
bažnytinių mokesčių ir ra
gino, kad daugiau prisidėtų 
prie bažnytinio- choro, o 
ypačiai merginas, kurios čia 
nežinia kodėl nelabai linku
sios į giedojimą. Vasario 
6 d. Šv. Cecilijos choras tu
rėjo susirinkimą ir nutarė 
vasario 18 d. parengti pasi
linksminimo vakarėlį, kurio 
pelnas skiriama gaidų nu
pirkimui ir kitiems choro 
reikalams. Tame pačiame 
susirinkime liko galutinai 
užtvirtintas visų sąnarių ir 
klebono choro dirigentas p, 
A. Senkus. Minėtas diri
gentas yra gabus ir darbš

Kenosha, Wis.
Darbai čia eina ne pras

čiau kaip kitur ir naujai 
pribuvusiam darbas nesun
ku gauti. Čia yra apie pen
kios lietuvių draugijos ir 
lietuvių bažnyčia, kurioj 
gražiai klebonauja kun. Ba- 
iinskas. Vietiniai lietuviai 
sutikime gyvena. Viskas 
gerai butų, tik musų mer
ginas bevežant į teismą, kad 
surišus moterystės ryšiu, 
net “dėdės” pailso. Viena 
tokia drąsuolė, nuėjus teis
man apsiskupdė, kad jos 
vyras pabėgo,pua ir beklau- 
sinėjant pasirodė, kad ji 
dar visai nėra vedusi.

Parapijonas.

North Adams, Mass.
Šitas miestelis yra neper- 

didelis, bet gana švarus. 
Lietuvių čia gyvena apie 6 
šeimynos ir antra tiek pa
vienių. Taippat yra trys 
merginos, tik nei viena ne
nori ištekėti. Darbai ne
blogai eina, Vilnonėse, jr

tus vaikinas, pasišventęs 
dirba ir jo rupešciu liko 
uždėtas “Aido” tautiškas 
choras, kuris dabar visus 
Rochester’io lietusius link
smina savo piukird dainavi
mu. ' . .

Giesmininkas.

Beloit, Wis.
Dar nekados neteko ma

tyti žinutės iš šio miestelio. 
Vienok čia lietuvių gyvena 
apie 25 šeimynos ir dusyk, 
tiek pavienių. Lietuviai 
turi pašelpinę šv. Antano 
draugiją ir vieną karčiamą. 
Lietuvių apšvietimas že
mas, užtai girtybė puikiai 
žydi. Nors ir kitų mieste
lių lietuviai “nepalieja”, 
bet visgi dar kitur taip iki 
ausų lietuviai nepasinėrę 
alkoholiu j. Dar vienas liū
dnas apsireiškimas, tai išsi- 
platinimas tarp lietuvių 
“poniškosios” kalbos. Lai
kas jau butų lietuviams 
mesti girtuoklybę ir “poniš
kumą”, o griebtis apšvie- 
tos. A. Š.

Rockford, Ill.
“Kataliko” 50-me nume

ryje p. m. buvo rašyta, kad 
vietinės lietuvių parapijos 
klebonas apskelbė daugiau 
neberinksiąs dešimtukų už 
inėjimą bažnyčion. • Vienok 
tas apskelbimas ir pasiliko 
tik apskelbimu. Netik kad 
nenustota rinkus dešimtu
kų^ bet tas keistas papro
tys dar uoliau pildoma. Pir
miau būdavo inėję bažny
čion žmonės tik sulyg savo 
noro mokėdavo, b dabar jau 
per mišias bažnyčioj renka- 
kama iš kiekvieno po de
šimtuką. Atsisakyti nega
lima, nes nesmagumą aptu
rėsi.

Ag—tės Švogeris.

marškonėse audinyčiose 
dirbama pilną laiką, taip 
jau ir kitokiose dirbtuvėse 
darbai gerai eina. Mokes
tis už darbą neprasta. Iš 
kitiir pribuvusiam darbas 
nesunku gauti, jaigu tik no
ri dirbti.

J. A. Mergininkas.

Sugar Notch, Pa.
Vietinėse anglių kasyklo

se dirbama pilną laiką. Už 
darbą pilniems darbinin
kams mokam? nuo 30 iki 
50 dolerių į dvi savaiti, jų 
pagelbininkams kiek ma
žiau. Lietuvių čia gyvena 
80 suviršum šeimynų ir per 
100 pavienių. Visi jie dir
ba kasyklose. Savo baž
nyčios lietuviai neturi, visi 
priguli prie lenkų parapi
jos, ’išskyrus 3 ar 4 šeimy
nas, kurios priguli į Wil
kes-Barre lietuvių parapiją. 
Grynai lietuviškos pašalpi- 
nės draugijos yra dvi. Vie
na šv. Petro ir Povylo drau
gijos, turi 150 suviršum na
rių ir per 2.000 savo pini
ginio turto. Antra šv. Lau
ryno draugija, turi apie G0 
narių ir apie 300 dolerių, 
turto ir dar tik metai laiko, 
kaip yra užsidėjus. Yra 
dar Sisiv. L. R. K. A. 46-ta 
kuopa, turinti apie 30 narių 
ir pusiau su lenkais uždėtas 
kliubas, kuriu priguli tik 
tie, kurie gali balsuoti; sy
kiu tas kliubas yra ii’ pa- 
šalpinis. Keli vietiniai lie
tuviai taippat turi savo sa
vastis. A. V. S.

South Bend, Ind.
Darbai neblogai eina. Iš 

kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti. Lietuvių čia 
gyvena nedidelis būrelis. 
Apšvietimas jų visai men
kas. Čionaiti'niai lietuviai 
labai sulenkėję. Užkalbi
nęs gatve einantį lietuvį lie
tuviškai, iš šio pastarojo ga
li gauti mušt. Subatomis 
ir nedėliomis betuviai prisi
perka alaus ir degtinės, 
girtuokliauna ir daužosi per 
ištisas naktis ir dienas. Už
siminus kuriam, ar nege- 
riau butų laikraštį užsira
šyti, gauni atsakymą, kad 
jis šimtą sykių bevelija do
lerį ar porą dolerių prager
ti, negu išleisti “tokiems 
niekams ’ ’. Liūdna!

Jonas Jakaitis.

Morris, III.
Darbai anglių kasyklose 

gerai eina, dirbama visą lai
ką ir už darbą mokestis ne
prasčiausia. Lietuvių čia 
mažai yra, tik 4 šeimynos ir 
3 pavieniai. Visi lietuviai 
sutikime gyvena.

J. Kurnėta.

Iš Londono.
Vasario mėnesio pradžio

je oras pas mus pusėtinai 
atšalo ir nuolatos pasniegti. 
Daugumas žmonių didelių ir 
mažų serga vidurių ligomis. 
Lietuvių bažnyčia jau be
veik baigiama statyti, sako, 
iki šventam Kazimierui bu
sianti visai užbaigta. Praė
jusiame parapijos susirin
kime nekurie pakėlė klausi
mą, kad įeinant į naująją 
bažnyčią reiktų mokėti po 
vieną svarą sterlingų, te- 
eiaus jų įnešimas nepatvir
tinta. Buvo apkalbėta, kad 
pirmu sykiu už inėjimą į 
naują bažnyčią kiekvienam 
reikės mokėti pas duris vie
ną šilingą, viduryj po du ši
lingu ir 6 penus, o gale baž
nyčios po 5 šilingus. Pa
matysime, ar tai išpildys. 
Šita naujoji bažnyčia turi 
dailią formą. Klebonija 
taippat labai smagi kunigui 
gyventi.

Duonos keptuvė “Biru
tė” dar vis gyvuoja. Da
bar joje susidarė geresnė 
tvarka ir duonos iškepimas 
pusėtinai pasigerino. Nuo
šimčius, kokius bendrovės 
nariai paskyrė duonos pir- 
kikams, jau atidavinėjo 
praėjusią savaitę. Nuo vie
no svaro buvo gražinama 3 
penai, bet atidavinėjo ne pi
nigais, tiktai duona, arba ir 
kitokiomis smulkmenomis.

Galijotas.

Lawrence’o straikas, mes 
manome, senai žinoma 
Amerikos lietuviams, skai
tantiems lietuviškus laik
raščius. Kas Lawrenceo 
darbininkus privertė strai- 
kuoti, vargingas jų padėji
mas. Visokių valgio pro
duktų ir kitų daiktų kainos 
kįla augštyn, o darbinin
kams užmokestį mažinama, 
nuo naujų metų ir paskuti- 
tinį duonos kąsnį atėmė nuo 
darbininko.

Jau ir pirma Lawrence’o 
darbininkai pusiau badavo. 
Skaudu pamislyt, kad dar
bininkas gauna $5 — 7, o 
daugiausia $10 savaitei, o 
nuo šių naujų metų mokes
tis dar sumažinta. Pirma 
dirbo 56 valandas savaitėj, 
nuo naujų metų dirba 54 
vai. ir už tas 2 vai. užmo- 
kesnio negauna. Tas dar
bininkus ir privertė pasa
kyti kapitalistui: “jau il
giau už tą mokestį negalima 
dirbti”. Tėvai, negalėdami 
išmaitinti kūdikių, privers
ti eit į dirbtuvę užsidirbt 
maistui. Del vargo, vaikai 
gauna džiovą ir miršta nuo 
ilgo darbo, dulkių; ir suau
gę gauna džiovą.

Nors mažai reikalauja 
darbininkai, bet ir tų rei
kalavimų kapitalistai neno
ri išpildyt. Mes reikalau
jame 15 procentų daugiau, 
dvigubo užmokesnio už dar
bą virš paprasto laiko ir 
pripažinimo unijos. Lietu
vių prisirašė prie unijos 2 
tūkstančiai; kitų tautų dar
bininkai susirašė į uniją 
“Industrial Workers of the 
World” ir žada laikytis, kol 
neišpildys darbininkų rei
kalavimų. Jau 5 savaitė 
kai straikuojame, daugelis 
lietuvių nuvargo, trūksta 
valgio, drabužių, kuro. 
Manome, jog viengenčiai 
paduos pagelbos ranką ir 
prisidės prie straikuojan- 
čių darbininkų palaikymo.

Malonėkit sušelpti, kas 
kuom gali: valgiu, drabu
žiais ir pinigais. Siųzda- 
mi aukas, adresuokit šiuo 
•antrašu:

A. Ramanauskas,
101 Oak st.,

Lawrence, Mass.
Laiškus siųskit pirminin

kui antrašu: Jonas Kibildis, 
101 Oak st., Lawrence, 
Mass.

Straikerių komitetas: ka- 
sierius — P. Šimonis; pir
mininkas — J. Kibildis; 
raštininkas — M. Paulukai- 
tis.

P. S. Malonės ir kiti lai
kraščiai atspaudinti.

RED. ATSAKYMAI.

Kaz. Šunakiui. — Apie 
tą patį dalyką jau anksčiau 
gavome žinutę iš kito ko
respondento, tatai Tamstos 
raštelio sunaudoti negąlįme.

BOGDICHANŲ MIES 
TAS.

Kuomet šiandie Maneliu 
dinastija Chinuose atsisakė 
sosto, bus skaitytojams in- 
domu išgirsti apie buvusių 
44bogdichanų’ ’ (ciesorių)ru- 
mų kelias ypatybes. Tie 
rūmai, kuriuose liglaikui 
apsigyveno pasitraukęs 
nuo sosto ciesorius-vaikas 
su savo namiškiais, užima 
geroką žemės plotą ir persi- 
stato kaipo vidutiniškas 
miesčiukas.

Miestelis pastatytas ant 
šventos kalvos Ka-eng- 
nang, kurian galima ineiti 
dvejais vartais, būtent “di
dybės” ir “žemės kamuo
lio” vartais. Miestelį sau
goja ištikimieji sostui man- 
džurai kareiviai. Septyni 
dideli ir gilus tvenkiniai

LAWRENCE’O MASS. 
STRAIKERIŲ ATSIŠAU

KIMAS.

skalandina aplinkui tos kal
vos pamatus. Tvenkiniai 
laikomi “ciesoriaus dinasti
jos” globėjais ir aniems kas 
metai specialiai šventikai 
(kunigai)) sudeda aukas, 
susidedančias iš naminių 
paukščių arba gyvulių.

Maždaug ciesoriaus mies
telio viduryj stovi tikrieji 
rūmai, vadinamieji “pasau
lio sostaine”. Viena tuose 
rūmuose salė yra apvalaina, 
sienos ir grindys ištaisyta 
šviesiai-geltona , gelumbe, 
ant kurios sidabriniais siū
lais išsiuvinėta lekianti ibi- 
sai (smakai) — tai “dide
lės gyvasties” salė. Šiton 
salėn su didelėmis iškilmy- 
bėmis būdavo įnešama cie- 
sorienė prieš pat gimsiant 
naujam bogdichanui ir ten 
visuomet atsiliepdavo pir
mutinis gimusio verksmas 
Kiekvieno anų atminčiai 
tarpe dviejų langų, apšvie
čiančių salę, sienon buvo in- 
kalama sidabrinė vinis, ant 
kurios galvelės išpiauta bu 
simojo valdovo vardas. Ii 
ten sukaltų vinių galima iš
skaityti beveik visą Chinų 
historiją, bet ant kai kurių 
parašai jau ką tik matomi 
o apie praskaitymą nėra ne' 
kalbos. Štai ant vienos vi
nies toksai ką tik įskaito
mas parašas: “V ei-Sian- 
Dzao-Ba-Na-Omon”, kas 
vertime reiškia: Visose 
svieto šalyse rastumu ir 
kardu kariaujantis vyras; 
Tasai su tokiu baisiu var-' 
du bogdichanas viešpatavo 
pirm 2.000 metų.

Toje salėje gimė ir daba! 
pasitraukusis bogdichanas 
Apvali salė jų kiekvienarc 
lošė labai svarbią rolę, anor. 
kas 13-tieji metai susieida
vę vyresnieji bonzai ir pra- 
leizdavę vieną naktį visiška
me tylėjime. Tą naktį bon- 
zams pasirodydavę mirusių 
bogdichanų dvasios ir pasa
kodavę apie Chinų ateitį ir 
anų busimus valdovus. Bon
zai išėję iš ten, savo nuomo
nes išdėstyda^ę -viešpatau
jančiam bogdichanui, kas, 
žinomas dalykas, turėdavo 
nemažą intekmę ant toles
niojo viešpatavimo..

Arti mūrų, apjuosiančių 
ciesoriaus “miestą”, “juo
dos kalvos” pašlaityj stovi 
didi ir puiki “pirmtakunų 
šventynė”. Joje ciesorius 
su namiškiais svarbesnėse 
savo gyvenimo valandose 
melzdavosi. Netoli tos 
šventynės tuno suniuręs, ta
rytum, koks tai bokštas ir 
jis vadįnasi “gilių atsiduk- 
sėjimų šventynė”. Pasky
rimas jos vise i kitokis nei 
kitų šventynių, jos durys 
neatverta ištisus metašim- 
čius. Bogdichanui reikė
davę ineiti tiktai tuomet, 
kuomet prarazdavęs visokią 
pagalbos viltį, o ineidavęs su 
ginklu arba nuodais, idant 
iš ten daugiau neišėjus.

Iš pastarosios dinastijos 
nei vienas bogdichanas ten 
nebuvęs.

Seno jaunikio monologas.
Nevedžiau todėl, kad tu

rėjus ramų gyvenimą. Nes 
jei bučiau gavęs gerą pa 
čią, bučiau bijojęs ją pra 
rasti, jei blogą, bu 
čiau likęs nelaimingu 
jei bučiau vedęs beturtę 
butum gyvenę vargingai 
jei turtingą —- bučiau tu 
Tėjęs nuolatinius iškalbėji 
mus; jei bučiau paėmęs ne 
patogią, bučiau jos nemylė 
jęs, o jei patogią — amžinai 
pavydėjęs... Taigi dabar 
neturiu jokios ir, nežiūrint 
to, gyvenimas šunio vertas^

5
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link ateivių.. .Sakoma, kad 
amerikonai neišlaikytų,’, jei: 
jiems prisieitų kur giriose 
medžius kirsti, vagonuose; 
gyventi ir ft/’“O“ kaip dar 
privalėtų išlaikyti, jei^tik 
nebūtų juodrankių ateivių! 
Gal dar ' tuokart butų pri
versti1 aršesnėse .’ sąlygose 
gyventi, nei kąd ateiviai, ar
ba turėtų likti liudininkais 
pramonės nupuolimo, jei 
geistų Ijkties baltarankiais 
ir kitokiais veltėdžiais, ku
riems dabar skanius val
gius pagamina vargingoji 
ateivija.

. Vargdienis . -ateivis šioj 
šalyj sunkiai bedirbdamas 
stato universitetus, palaiko 
gaujas politikierių, visus 
dailiai aprėdo, - pavalgydina, 
tiems patiems profesoriams 
suteikia graži; užlaikymų ir 
iš anų lupų dar užsitai’nau- 
ja “negeistinojo gaivalo” 
vardą! Daug rašomair ko
vojama prieš ateivius, bet 
niekam neateina galvon 
mintis, kas butų su Ameri
ka be ateivių.

IRedakcijos Patemijimai.
Išnaujo prieš ateivius.
Amerikonai pasistengė į 

Suvienytas Amerikos Vals
tijas neįleisti chinų ir japo
nų. Dabar “negeistinųjų” 
ateivių tarpan įstatė slova
kus, kroatus, vengrus, gcr- 
cogovinus, rumunus, grai
kus, lenkus ir lietuvius.

Priežastis, delei kurios 
amerikonai viršuj minėtas 
tautas laiko negeistinomis, 
guli tame, kad jų nariai, tu
rinti mažus civilizacijinius 
reikalavimus, pasiganėdinų 
mažiausiais uždarbiais, mo
kėdami pragyventi taip pi
giai, kad čiagimiai ameriko
nai, turinti didesnius reika
lavimus ir norinti lėbingiau 
pragyventi, negalinti su 
anais eiti konkurencijom

Nesenai tam tikslui išleis
ta knyga vardu “The Immi
gration Problem” (Ateivi- 
jos klausimas), kurių para
šė vienas ekonomijos ir po
litikos profesorius iš Cor
nell universiteto.

Tos knygos autorius, iš
kamantinėjęs apkalbamąjį 
klausimų, tvirtina, kad tik
rasis šalies išsivystymas 
priguli nuo ekonomiz
mu ypatingumų, sutei
kiančių uždarbiaujantiems 
piliečiams materijalį, mo
ral} ir dvasios išsivysty
mų. Tie ypatingumai gi 
visupirmu turi paeiti iš pa
žangiojo gyvenimo laipsnių 
pagerinimo.

Ligšiol prieš išeivius ko
vota delei jų kriininologiji- 
nio ar tai sanitarinio budo. 
Amerikonai bėdinam atei
viui prikaišiodavo, kad jis 
buvęs nešvarus ir išnešio
jantis , užkrečiamųjų ligų 
bakterijas.

Bet šiais laikais viršuj 
minėta knyga toli svarbesni 
užmetinėjimai sutinka atei
vį: jis laikomas kenkiančiu 
Amerikos gyventojams iš 
ekonominės ir draugijinės 
pusių. .Būtent, ateivis ma
žinąs už darbus užmokestį, 
siaurinąs ir visai naikinąs 
darbo idealus ir tuo budu 
amerikonams darbininkams 
apsunkinąs likimą.

Ar gali Amerikos pilietis 
su savo amerikoniška šei
myna susiaurinti užsilaiky
mo lėšas lig $5 arba $7 mė
nesiui? Ar jis gali misti 
viena duona, makaronais, ar 
ten kuo kitu? Ar gali gy
venti su pačia ir vaikais pa
prastoj būdoj?

Regis, ne; tuo tarpu vi
dutinis ateivis panašiai elg- 
ties visuomet išsigali ir jam 
tas nieko nekenkia. Atke
liavus jam šion šalin, tuo
jau jis patenka į besųžiniš- 
kų agentų rankas ir pasta
rieji juos būriais siunčia į 
sunkius darbus, kur laukuo
se, į naujai tiesiamus gele
žinkelius. A teivis prekių 
vagonuose gyvena, ten val
go ir miega. Amerikonas 
negalėti; išlaikyti tokiose 
sąlygose.

Iš tokio profesoriaus ap
rašymo išeina viena mintis: 
apriboti ateivi jų Amerikon. 
^Tai vis kartus šovinizmas 

Socijalistų valdybos.
Suvienytose zlmerikos 

Valstijose di\ didesnieji 
miestai turi majorus, pri
klausančius socijalistų par
tijai. Tai Milwaukee ir 
Schenectady. Milwaukee’s 
majoras Seidel jau dų metai 
kaip valdininkauja, o -Sche
nectady majoras Lynu — 
koks mėnuo laiko.

Kas link majoro Seide- 
l’io valdymo svarbiausiuoju 
užmetimu, koks jam stato
ma, yra milžiniškas munici
palinių išlaidi; padidinimas. 
Į du metu mieste mokestįs 
padidinta milijonu dolęriu 
daugiau, ty. kas metai po 
500.000 dolerių. Pirmiau 
to nebūta.

Socijalistų administracija 
užimdama valdvietes, ap
skelbus piliečiams visų eilę 
prižadėjimų. Bet ligšiol 
įvestos socijalistų visokios 
reformos dabar pasirodo ar
ba nclegalinėmis, arba sto
vinčios ant visai netvirto 
pamato, kurias kiekvienas 
teismas galįs panaikinti. O 
majoro Seidel veiklumas 
gali but daugiau laikomas 
už socijalistiškų agitacijų, 
negu už pasidarbavimų 
miesto gerovei..

Majoras išpvadžios skel
bė, kad valdant miestų soci- 
jalistams, jis kiekviename 
departamente turėsiąs tam 
tikrus specijalistus. Tečiau 
tas pažadėjimas pasibaigė 
tuo, kad valdvietes departa
mentuose užėmė nors dori, 
bet visai nekompetentiški 
žmonės. Miesto išlaidos pa
didinta ne delei grafto, bet 
delei didesnio skaitliaus 
darbininkų. Majoras delei 
taupumo štai kų padarė: 
prašalino tris viešųjų darbų 
komisorius, imančius kiek
vienas metinės algos po 
$2.500 ir anų vieton pastatė 
vienų valdininkų su $1.500 
metinės algos; bet tasai pi
gus valdininkas paskui tiek 
daug sau pareikalavo padė
jėjų, kad viešųjų darbų de
partamento užlaikymas pa
didėjo $20.000 daugiau nei 
prie pirmbuvusios adminis
tracijos!

Schenectady majoras 
Lynn savo trumpu valdinin
kavimo laiku jau uždrau
dęs pedėliomis pardavinėti 
saliunuose svaiginančius gė
ralus, panaikino paleistuvių 
namus ir kebas valdvietes, 
idant tuo būdu padarius 
taupumų. Miešto departa
mentuose įvedė naujus sys- 
temus, pasitarimui kas link.

reformų parsikvietė Iš kitų 
miešti; ekspertus. Bet ar 
tos reformos bus Įvykintos 
ir ar jos bus miestui nau
dingos, parodys ateitis.

; - - ■ - . ■ • •# *’ ‘
Dar apie Floridos “dirvas”.

Pagalios išėjo eikštėn la
bai kiaurus su dirvų parda
vinėjimu reikalas. Flori
dos valstijoj spekuliantai 
pardavinėjo milijonus akrų 
žemės, ant kurios nieko 
daugiau nesiranda, kaip tik 
raistai ir pelkės, ir tuo budu 
iš tūkstančių žmonių su ap
skelbimų pagalba išlupo mi
lijonus dolerių, kitaip pasa
kius, tūkstančius žmonių 
apgavo. Kas aršiausia, toj 
apgavystėj Įmaišyti žemdir
bystės departamento valdi
ninkai. Žemdirbystės se
kretorius Wilson ir kasinin
kas McCabe kaltinami, o 
kongreso tam tikroji komi
sija pradėjus tardymus. 
Sekretoriui Wilson liepta 
išsiaiškinti.

Žemdirbystės departa
mento valdininkų kaltybė 
tame, kad jie po intekme 
kyšių užtylėję ir viešai ne
paskelbę pranešimo apie 
Floridos pardavinėjamos že
mės padėjimų, o tų praneši
mų buvo sutaisęs žemės nu
sausinimo skyrius. To sky
riaus inžinieriui Eliot kom
panijos agentai grasinę, jei 
jisai leisiųs skelbti apie tas 
“dirvas” neprielankias ži
nias. Kuomet Elliot tų gra
sinimų nepersigandęs ir at
sisakęs kompanijos sukty
bes laikyti nežinioj, sekre
torius Wilson pasistengęs 
tų neprielankių pranešimų 
neišleisti iš žemdirbystės 
departamento ir atsakęs mi
nėtam inžinieriui ir dar ki
tam valdininkui vietas.

Tasai atsitikimas visiems 
turi but persergėjimu, idant 
nekuomet nesipultų pirkti, 
taip sakant, kates maiše, 
kadangi visokie spekulian
tai viskų pašvenčia, by tik 
ant savo meškerios nutvė
rus lengvatikius ir tuo budu 
pasipelnius, susikrovus sau 
milijonus. O tu, žmogau, 
paskui gaudyk vėjų laukuo
se, skuskis kam nori, jei 
dar patįs augštesnieji šalies 
valdininkai apgaudinėtojus 
pridengia.

*# *
Nauji laikraščiai.

Laikas iš laiko pasirodo 
svietui vis daugiau naujų 
lietuviškų laikraščių. Be 
tų visų laikraščių, kurie jau 
dabar Lietuvoje išleidžiami, 
žada dar pasirodyti šie nau- 
j i laikraščiai: Viktori j a Grau- 
rokienė iš Vilniaus gavus 
gubernatoriaus leidimų leisti 
mėnesinį laikraštį “Ke
lias”. Jonas Rinkevičius 
žadųs leisti didelį knygos 
pavydale laikraštį vardu 
“Vaivorykštė”, kuris eisiųs 
keturis kartus per metus. 
Gal neužilgo išgirsime dar 
ir apie kitus kokius naujus 
laikraščius. laimingos lai
kraščiams kloties, kadangi 
lietuviams apšvietimas yra 
labai reikalingas.

Ištikimas savo prisaikai.
Teislys: — Kam nužudei 

pačių?
— Nes nelaboji buvo pik

ta.
— Tai juk galėjai jų pa

mesti, bet neužmušti;
— Pons teisly — sako bū

ras — aš jos negalėjau pa
mesti, nes jai prisiekiau, 
kad jos lig pat mirčiai ne 
apleisiu.

LABAI PRASTAS ŠEIMI
NINKAVIMAS.

Kuomet atkreipsime do
mų į šeinihiiilkavimų miš
kuose ir atAt tikiu Suvieny
tose Valstijose ir tai suly
ginsime sit šeimininkavimu 
Europoje, ''tuojau suseksi
me, kad Suvienytose Vals
tijose tasai šeimininkavi
mas yra labai prastas, ty. 
visomis pusėmis apleistas. 
Suvienytose Valstijose že
mė gera ir derli, dar neiš- 
alinta, galima pripažinti — 
puiki, bet iš akerio neišgau- 
nama tiek pelno, kiek tik
rai butų galima išgauti.

Kadangi Suvienytose 
Valstijose neapdirbamos
žemės yra dar pakaktinai 
ir nekurtose valstijose že
mę galima pirkties labai 
prieinamai, ty. pigiai, tatai 
vietiniai žemdirbiai (far- 
meriai) susiperka anos di
delius plotus ir, paviršiumi 
pradraskę, sėja javus, kurie 
išpradžių išduoda nepras- 
čiausius užderėjimus. Taip 
pasielgiama kelis metus kol 
žemė dar nebūna išalinta ir 
visiškai išnaudota; bet kuo
met užderėjimai ima eiti 
menkyn, tuomet ameriko
niškas žemdirbis tuos plo
tus pameta ir ieškosi vėl 
sau naujos, visai nejudin
tos dirvos, jei ne kur ap
linkinėse vietose, tai pačioj 
Kanadoj, kur taippat esa
ma dar labai daug neapgy
ventos žemės.

Tokias nėsumaniu šeimi
ninkavimu dšalintas farmas 
(ukius) nuperka išmintin
gi europėnai žemdirbiai/ 
kaip tai: vokiečiai, holan- 
dai, čekai, švedai, lenkai, o 
iš dalies; ir. lietuviai ir, ke
lis metus adt jų sunkiai be- 
dirbdami/taip iškulturuoja, 
kad paskui’sulauki a dar ge
resnių užderėjimų ten, kur 
pirmiau amerikonai visų 
viltį buvo pametę, manyda
mi, kad žemė esanti jau vi
sai išnaudota ir netikus.

Nūdien žydinčius ukius 
valstijose: Wisconsin, Mi
chigan, Indiana, Ohio, Mis
souri,. Nebraska, Iowa, Illi
nois ir kitur užlaiko ir ap
dirba pribuvę iš Europos 
žemdirbiai, kad tuo tarpu 
amerikonai perdaug tingus, 
nemyli sunkesnių darbų, 
ant ūkių ir tiki ne žemes 
kultūrai, bet anos kiekybei. 
Amerikonai mano, kad jų 
nesųmoniškai išalinta žemė 
esanti niekam tikus, to dė
lei jie senesnius ukius par
duoda ir perkasi naujus, su
sidedančius iš didelių plotų; 
Jiems rupi ne žemės koky
bė, bet kiekybė. Jei tokias 
dideles farmas savo ranko
se turėtų europėnai, nėra 
abejonės, jie butų turtin
gais visoj to žodžio pras
mėj. Europoje kadangi že
mė tirštai apgyventa, todėl 
tenai kiekvienas kadir ma
žiausias sklypelis uoliai es
ti apžiūrimas ir apdirbamas 
ir išduoda gausesnius užde
rėjimus negu čionai dideli 
plotai. pn ;

Vidutiniškas^ Amerikoj 
žemdirbis, /turintis 600 ar 
daugiau ak erių žemės, skai
tosi bėdinu/ kad tuo tarpu 
Europoje tiek© < žemės savi
ninkas esti i turtingas ir jau 
vadinasi, taip lakant, ponu. 
Žinomi mums žemdirbiai 
Europoje, kurie gražiai pra
gyvena turėdami po desėt- 
kų ar dar mažiau margų, o 
čionai amerikonas farme
ry s su tokiu žemės sklypu 
turėtų badumi mirti. O vis 
tai per: savo* neišmintį.

Į tokį prastų ant ūkių šei
mininkavimų atkreipia do-

Jmų Suvienytųjų Valstiją

žemdirbystės departamento 
sekretorius tais žodžiais:

“Žemės nuomavimo sys- 
temas pas mus labai pras
tas ir delei to visoj šaly 
ūkiai puola. Kaip ūkių sa
vininkai, taip ir nuominin
kai permažai ant dirvos dir
ba, o ant didesnių žemės 
plotų tik augina galvijus ir 
avis, visai nepaisydami 
žemdirbystės. Jei taip vis
kas toliau eis, tai žemė liks 
išalinta ir neišduos jokių 
užderėjimų. Laikas čionai 
įvesti racijonalį ant ūkių 
šeimininkavimų, jei šalis 
turi nepulti, bet kilti”.

Ir teisybę sekretorius pa
sakoja.

Taippat yra labai stebė
tina, kad tokioj milžiniškoj 
šalyj, kur randasi tiek daug 
apdirbamos žemės, taip ma
žai rastųsi agronominių mo
kyklų, iš kurių išeitų prasi
lavinę žemdirbiai, kurie ga
lėtų čionai žemdirbystę iš
kelti ant augščiausiojo laip
snio. Europoj tokių mo
kyklų nestoka kiekvienoj 
kultūrinėj viešpatystėj, te
nai agronomų visur pilna, 
taigi ir pati žemdirbystė 
kuopuikiausiai žydi. Tenai 
kiekvienas didesnio dvaro 
savininkas užlaiko prasila
vinusį agronomų, kuris pa
jėgia žemę užlaikyti kuoge- 
riausiame padėjime ir todėl 
sulaukia iš anos kuopui- 
kiausių vaisių.

Suvienytose Valstijose 
agronomus galima suskai
tyti ant pirštų, taigi ir ne
stebėtina, . kad čionai žem
dirbystė užuot vystyties že
myn puola.

Bet ateis laikai, kad ir 
Suvienytose Amerikos Val
stijose žemdirbiai bus pri
versti pamesti tų savo tin
giniavimo taktikų.ir imties 
uoliau už darbo ant ūkių, 
nes gyventojų skaitlius 
nuolatos auga, neapdirba
moji žemė mažinasi ir ji da
linama kaskartas vis mažes
nėmis dalimis. Juo labiau 
visa turės persikeisti, nes 
jei ir toliau tęstųsi toksai 
prastas ūkių prižiūrėjimas, 
ateityj nebūtų galima Čio- 
naitiniams gyventojams iš 
žemės išmisti, o apie javų 
ir kitų vaisių išvežimus už
sienin, nebūtų nei kalbos. 
Apie tuos dalykus ima rim
čiau galvoti ir pati vyriau
sybė ir pataria visur steig
ti agronomijos mokyklas, 
kurių mokiniai galėtų gel
bėti žemdirbystę nuo visiš
koj o nupuolimo.

Panašiai kaip su- ukėmis, 
taip čionai pasielgiama ir 
su miškais. Spekuliantai 
del pelno be jokio atsižiū
rėjimo miškus kerta, naiki
na ir anų vieton palieka 
tuščius dirvonus. O kiek 
čia kasmetai miškų išnaiki
na gaisrai ir prieš anuos, 
galima sakyt, nieko nevei
kiama. Jei taip ir toliau 
viskas klosis, tai po kelių 
desėtkų metų miškų neliks 
nei pėdsakio. O kaip tuo
met šalis išrodys be miškų? 
Kų tuomet veiks tauta?

Taigi didis laikas Wa
shington© vyriausybei ir at
skiriems valstijoms apie tai 
pagalvoti ir tikrai imties už 
darbo: gerinti ukius ir ap
saugoti miškus.

RUSIJOS KALĖJIMAI.

Kalinių kankinimai. —- Epi
demijos. — Orio kalėjime 
torturos. — Ekscelencijos 
išrasta mušimo metodą. 
— Tamsus kalėjimas ir 
pančiai. — Kalinio mirtis. 
— Miegas permainomis.

Nesenai užsienių laikraš
čiuose apskelbtas vieno ka
linio laiškas, kuriame buvo 
aprašyta Pskovo kalėjime 
baisiausi reginiai, greitai 
apibėgo viso pasaulio laik
raštiją ir visur pagimdė 
kuodidžiausį įnirtimų prieš 
Rusijos kalėjimų adminis
tracijos barbariškus pasiel
gimus. Toksai žmonių įnir
timas, žinoma, neturės jokių 
praktiškų pasekmių, juo la
biau, kad Rusijos vyriausy
bė tais skelbimais yra labai 
nustebinta. - Ji mano, kad 
Rusijos kalėjimuose viskas 
yra “all right” ir kaliniai 
Užlaikomi poniškai. Visur 
apsireiškia sauvaliavimai — 
atsako Rusijos laikraštija— 
ir tų išimčių negalima ant- 
mesti ant visų kalėjimų ir 
negalima sakyti, kad tai bu
tų visų kalėjimų nuolatinė 
regula. Toksai laikraštijos 
atsakymas ir tvirtinimai 
iškalno liko sumušti knyga, 
kurių vardu “Rusijos kalė
jimai” išleido rusė revoliu- 
cijohierė - Viera Figner. 
Knyga išleista Berlyne vo
kiečių kalba. Knygoje at- 
spauzdinta pakinktini laiš
kai, kuriuos iš kalinių yra 
gavę jų namiškiai, arba 
draugai. Tuose laiškuose 
išreikšta ( vientik nusimini
mas, beviltis iv viskas išrė
dyta ^faktais. Baisiausi 
daiktai iš kalėjimų rašoma. 
Štai politinis, kalinys iš Vla
dimiro , kalėjimo. ką rašo:. v;

“Mus baudžia už smul
kiausius menkniekius. Pa
gal reguliamino tamsiame 
karcere (kalėjimo tamsiame 
kambaryj) kalinys negali 
būti uždarytas ilgiau 7 pa
rų, tečiaus nežiūrint to ka
linys retkarčiais tamsiame 
karcere privalo išbūti ir 30 
dienų arba dar ir daugiau 
ir tik su išimtina pertrau
ka 2 arba 3 dienas. Tam
siame karcere aštriai už
drausta gulėti dienos metu, 
o vaikščioti nakčia; kaliniui 
tų drausmę peržengusiam 
užkraunama dar toliau tas 
pat, tamsus karceris.

“O 30 dienų besitęsiantis 
tamsus karceris, kaliniui su
naikina sveikatų ii’ daugu
mas iš to miršta. Pasitai
koma net saužudystės. Ka
linys Brucker tamsiame 
karcere nusižudė, Blinički- 
nui nepasisekė nusižudyti, 
tik smarkiai susižeidė, 
Fuchs mirė nuo dusulio^ o 
Novogilov po tokiam 30 
dienų karceriui gavo grei
tųjų džiovų. Musų kalėji
me tarp 950 kalinių ėmė 
smarkiai siausti plaučių 
džiovos epidemija. Iš 85 
susirgusių 70 numirė. Pas
kui apsireiškė škorbutas, 
bet taip smarkiai, kad net 
rūpestį uždavė musų bude
liams. Prisiųsta iš Peter
burgo gydytojų komisija 
prisakė 200 kalinių duoti 
geresnį valgį. Bet škorbu- 
tas. visvien siautė ir nuo 
■sausio 1 d. likS rugsėjo 8 d. 
1910 m. pakirto 43 aukas.”

“Orio kalėjimo vyriausy
bė — skaitome kitame laiš
ke — turi paprotį priimti 
naujus kaliniais maudyklė
je. Visai išrengusius kali
nius kalėjimo sargai parsi- 
meta ant aslos ir spardo ko
jomis. Tvirtesni kaliniai, 
nesiduodanti parsiversti,’ 
mušami kur papuolė, ar 

Plepalai.
— Girdėjau, kad tamstos 

pati perdaug ant tamstos 
ųžsipuldinėja, kelia didžiau
sius liarmus, kuomet tams
ta grįšti namo po 10 valan
dai.

— Kokie tai niekšiški 
plepalai! Man jau po de
vintai draudžiama išeiti iš 
namų.

- - -A

tai galvon, ar tai pilvan, ar 
kur kitur. Be to dar tokie 
mušami raktais, guminėmis 
nagaikomis. Toksai naujų - 
kalinių priėmimas tur reikš
tu kad Orio kalėjime “ne
pažįstama šposų” ir kad 
čionai galima “suputi” — 
kaip. išsireiškė kalėjimo di
rektorius Macevie.

“Kaip viršesni, taip ir 
žemesni valdininkai kali
nius spardo ir plaka. Skir
tumas buna tik metodoje. 
Kiekvienas budelis turi sa-. 
vo mylimiausių metodų. Ne- 
kurie sargai kalinius muša, 
paplokščių delnu į ausis, 
nuo ko trūksta ausy j gir
dėjimo bubnel's. Nuo to
kio mušimo daugumas kali
nių apkurto. Vicedirekto
rius, ekscelencija grafas 
Songaila išrado sekančių 
metodų. Sugniaužia savo 
mažų, baltų ir gerai išle
pintų kumštį ir “tarkuoja” 
kaliniui veidų, bružydamas 
tai žemyn, tai vėl augštyn. 
Kitas vicedirektorius An
nenkov muša kumštimi į 
tarpakius. Tai nepermaL 
daujamas kiekviena politi
nio neprietelius ir tik vie
nas žodis “studentas” įva
ro jį pasiutimam

“Darbas taippat tarnau
ja kalinių žudymui. Pe- 
šant medvilnę ankštame 
kambary dulkių debesįs pa
gimdo plaučių ligas. Ži< 
noma,. ir darbo metu kali
niai mušami, spardomi ir 
įvairiais budais kankinami. 
Sargas Petrov muša kali
nius visomis pusėmis, 
kur tik jam tenka 
pasisukti, o labiausiai 
jam patinka kaliniui ant 
veido išlieti karštų arbatų. 
Pagaliau vienas dirbantis* 
kalihys, kurį Petrov nuola
tos mušė, kirviu sviedė jam 
atgal galvon ir užmušė. 
Tada kiti kaliniai metėsi 
ant likusių dviejų sargų ii 
sunkiai juos sužeidė. Tuo; 
atbėgo kalėjimo sargyba, iš 
šautuvų papliūpa šovė ii 
nužudė ant vietos tris kali
nius, o keliolikų sužeidė. 
Ant rytojaus 29 kalinių . 
baisiai rykštėmis nuplakta.

Maskvos centraliniame 
kalėjime, paprastai vadina
mame ‘ ‘ But irki ’ ’ uždaryta 
apskritai 1.000 politinių ka
linių. Kaliniai, pasmerkti 
laikinai, — rašo vienas jų 
— nešioja pančius (geleži
nius, retežius) visų dalį 
bausmės laiko. Pasmerk
tieji ligi gyvos galvos pan
čius turi nešioti 8 metus 
Bet vyresnybė, kaip papras
tai, pamiršta nuimti pan
čius kaliniams, kuriems pa
sibaigia laikas juos valkio
ti. Tam tikslui, ty. pan
čių nešiojimo prailginimui 
surado priežastis ir kalinius 
tuo budu kankina. Pan
čiai taip trumpai sunerti, 
kad kalinys vostik gali pa
vaikščioti. Prašant pan
čius nuimti, kalinys buna 
net ir tuomet baudžiamas, 
kuomet tasai prašymas yra 
išpildomas. Mat, baudžia
mas už prašymų, negalima 
burnos atverti viršinin
kams' nelėidžiaųt. 1908 xm 
liepos mėn. vienas 19 metų 
kalinys prašė vardu savo 
sergančio draugo, kuris 
prašyti nedrįso — šiek-tiek 
paliuosuoti pančius. Pra
šymas išpildyta, bet sargai 
“denuncijantų” taip sumu
šė, kad ant rytojaus tas 
vargšas mirė. Žiemų tais 
pačiais metais atgabenta iš 
Varšavo kalinys, kuris ant 
kojos turėjo užsisenėjusių
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IŠ ALASKOS NETOLI
MOS PRAEITIES.

musų ainiai ten gyveno 
daug laiko pirmiau, negu 
atėjo baltasis žmogus; ko
dėl gi 7.200.000 dolerių už
mokėta ne mums, bet ru
sams?”

Pardavus šalį, pirmais 
dešimtimi metų riaušiij tar
pe vietinių gyventojų buvo 
daug daugiau, negu pasta
ruoju rusų vyriausybės val
dymu. “Daug gyvasčių 
butų apsaugota”, — sako 
historikas Bankropft, — 
“jaigu kareivio koja nebū
tų užžengusi ant Alaskos 
sausžemio”. Apart to, vi
si tikrieji gyventojai Sitkos 
ir kitų kareivių stovyklų 
vietij buvo užkrėsti sifilium, 
kurį išplatino vieni tiktai 
kareiviai. Pagalios, 1877 
metais kareiviai liko praša
linti ir betvarkė Alaskoje 
pasibaigė. Sulyg daugelio 
Amerikos civilinių valdi- 
ninkų tvirtinimo, — Alas
koje nekuomet nebuvo rei
kalo laikyti nei vieno karei
vio.

Buvo bandoma Sitkoje 
įvesti miesto savyvaldą, 
bet, ačiū karo vyriausybės 
diktatūrai, miesto galva pa
kliūdavo kalėjiman arba 
areštan, ir tokiuo budu sau
valė pergalėdavo savyvaldą 
ir visi visuomeniški užma
nymai nueidavo niekais. 
Buvo bandoma pasiųsti sa-. 
vo atstovą kongresan, bet 
ten jo nepripažino, kadangi 
Alaska buvo priskaityta 
prie “indijonų teritorijos” 
ir ji neturėjo teisės rinkti 
savo atstovus į Suvienytųjų 
Valstijų įstatymda vystės 
įstaigas.

Tuom tarpu tvėrėsi dide
lės kompanijos, besirūpi
nančios išgauti privilegijas 
šeimininkaut naujai ingytoj 
šalyj. Tokioms kompani-: 
joms, žinoma, geriausiai pa
tinka tokios vietos, kur nė
ra jokių įstatymų, kontro
liuojančių jų neapribotas 
operacijas. Tuomet kapi
talo korporacijos pačios su
taiso įstatymus sulyg savo 
reikalavimų ir, pridengda
mos juos nacijonaline Vėlu
va, priverčia gyventojus 
tuos įstatymus pildyti, 
kaipir jie butų visos naci
jos išleisti. Vyriausybė, 
kaip galima patėmyti, vi
suomet tų korporacijų sau
valę palaikė ir palaiko.

Viena iš tokių korporaci
jų yra Alaskos Komercijos 
Kompanija, susitvėrus į du 
metu po 
mui.

Visos 
deliai ir 
na s Rusų-Amerikos Kom
panijos perėjo į pirmosios 
kompanijos rankas ir po 
šiai dienai pasilieka jos sa
vastimi, nors tos savasties 
teises labai abejotinos, anot 
buvusio gubernatoriaus 
Svinefordo.

Kompanija pradėjo veik
ti su 2 milijonų dolerių ka
pitalu. Sutartis su Wa
shington© vyriausybe pada
ryta dvidešimčiai metų. Di
džiausios privilegijos kom
panijai suteikta gaudyme 
juros kačių ir bebrių.

Juros kačių gaud jonas 
pasekmingiausias yra ap
link taip vadinamų Priby- 
lovo salų grupę (Beringovo 
juroj), o medžioklė ant be
brių, pradedant nuo Aleuto 
salų ir baigiant Kodiaku. 
Pagal,, sutartį kompanija 
neturėjo teisės užmušti 
daugiau 100.000 juros kačių 
į metus. Šaudomieji gin
klai medžioklėje buvo už
gintu Pribylovo salų gy
ventojams kompanija apsi
ėmė pristatyti 25 tukstan-

—_ir nupirkimu

Tarpe tų laikų, kuomet 
Suvienytųjų Valstijų dalis 
su ginklais rankose kovojo 
už paliuosavimą juodparvių 
žmonių.
Alaskos, praėjo viso tiktai 
3 metai, tatai buvo dar gy
vi kaip išrinktieji tautos at
stovai, taip ir kiti visuome
nės veikėjai, o taippat ir 
armija, kovojusi už paverg
tuosius. Amerikonai senai 
pripažindavo rusų valdymą 
Alaskoje žiaurum. Rodo
si, kuoaiškiausi buvo visi 
faktai ir priežastįs, idant 
naujai ingytą šalį sutvarkyti 
kaip galint geriau. Taip 
manė ir nekurie lengvati
kiai Alaskos gyventojai, nu
kamuoti rusų jungo, vienok 
išėjo kitaip.

Sulyg sutarties tarpe ru
sų ir federalinės Amerikos 
vyriausybės, visi norintieji 
galėjo išvažiuoti iš Alaskos 
Rusijon į tris metus nuo 
dienos šalies nupirkimo. 
Pasilikusiems, bent jau bal
tiesiems, turi but suteikta 
Amerikos piliečių teisės.

Bet... anot buvusio Alas
kos gubernatoriaus Svine- 
fordo, — prašusiems duo
nos, duota akmuo.

Tuoj a us nupirkus šalį vi
sas gyventojų likimas pa
vesta kariuomenei, paliktai 
mieste Sitka. Sulyg pačių 
amerikonų liudijimų, kaip 
oficieriai, taip ir kareiviai, 
kurių buvo palikta 500 
žmonių, buvo vien gauja iš
tvirkusių, žiaurių žmonių, 
be jokių disciplinos ženklų. 
Tie “apgynėjai” elgėsi 
biauriau, negu užkariauto
jai pavergtose šalyse se
niausiais laikąis,

Iš .civilinės: vyriausybės 
buvo įvesta tiktai muitų 
valdininkai. Teismas ir ad
ministracija — viskas buvo 
kareivių rankose.

Patįs girtaudami, karei
viai pagelbėdavo platinti 
tarpe vietinių gyventojų 
stipriuosius gėrimus. Nak
timis kareiviai. įsiverždavo 
į gyventojų namus, žagin- 
davo moteris, o vyrus be jo
kios priežasties areštuoda
vo ir daužydavo.

Vienas muitų valdininkas 
W. Dodge pasakoja, kad 
tankiai vidunakčiais atbėg
davo pas jį rusai arba vie
tiniai gyventojai, vyrai ir 
moterįs, vienuose apatiniuo
se drabužiuose, prašydami 
apsaugoti juos nuo ištvir
kusių tvarkos dabotojų. 
Kaltininkų tankiausiai ne
galima buvo surasti, nes ka
riuomenės vyriausybė nieko 
nepaisydavo į tokią betvar
kę. Tarpe vietinių gyven
tojų prasidėjo visa eilė riau
šių, kurių priežastimi buvo 
patįs “tvarkadariai”. Ži
noma, riaušės ir maištai bu
vo malšinami žiauriausio
mis priemonėmis, pasidėko- 
jant suteiktai karo vyriau
sybei neapribotai galei.

Rusai, pasilikusieji Sit- 
koje, pardavus šalį ameri
konams, skubiai pradėjo 
kraustytis Rusijon; pasili
kusieji gi pradėjo ilgėtis 
rusų vyriausybės despotiz
mo, bevelydami sau jį 
ton laisvos respublikos 
dymo.

Kološai (tenaitiniai 
mieji gyventojai) abelnai 
labai nedraugiškai žiūrėda
vo į amerikonus, pats: gi 
faktas pardavimo šalies be 
jų sutikimo, dar labiau pa
didino neužsiganėdinimą. 
Jie galvojo taip: “daleiski- 
me, kad rusai užėmę šalį sa- 
yo asmeniškai naudai, bet

vie- 
val-

pir-

Alaskos nupirki-

prieplaukos, san- 
pirklybinis laivy-

čius džiovintų žuvų, drus
kos ir kuro. Kompanijos 
lėšomis taippat turėjo būti 
užlaikoma mokykla. . Už 
kiekvieną juros katės kailį 
kompanija pasižadėjo mo
kėti gyventojams po 40 cen
tų, o kiti darbai turėjo but 
apmokami pagal savitarpi
nę sutartį. Priverstini dar
bai buvo uždrausti. Pre
kes gyventojams kompani
ja apsiėmė pardavinėti ne 
brangiau, kaip pridedant 20 
nuošimčių prie rinkos kai
nų mieste San Francisco. 
Našlės ir našlaičiai turėjo 
but užlaikomi kompanijos 
lėšomis. Kompanij os prie
derme buvo organizuoti ne
apmokamą medicinos pa- 
gelbą ir vaistų pristatymą. 
Ištikrųjų gi kompanija mo
kėjo ir moka už kailius tik 
ketvirtą dalį jų kainos, o 
už savo prekes ima 100, 200 
ir daugiau nuošimčių kaip 
yra tų prekių rinkos kaina.

Man teko girdėti gyven
tojus pasakojant, kaip ne
kurie kompanijos agentai 
už šautuvą reikalavo kailiij 
krūvą, lygią pastatymo šau
tuvo augštumui. Prie to
kių mainų šautuvas, atsiei
nantis mieste Seattle, 
Wash., 12 —15 dol., kaina
vo vietiniam gyventojui 
300-400 dolerių, žiūrint pa
gal kailių vertę.

Aplink aštuoniasdešim
tuosius metus (XIX šimt
mečio) vieneriais metais 
buvo užmušama s — 6 tūks
tančiai bebriUj tame skait
liu j ė ties Kodiako sala buvo 
užmušama 900 — 1.000 be> 
brių.

Bebrių kailius kompanija 
pardavinėjo po 300, 400 ir 
500 dolerių, žiūrint kokios 
jų kainos buvo Londono 
rinkoj. Pinigai, užmokėti 
gyventojams už kailius, ėjo 
atgal į kompanijos krautu
ves.

Ačiū visam kompanijos 
išnaudojimo ir sauvalės sys- 
temui, ji išauklėjo kelis mi
lijonierius ir visą armiją jai 
atsidavusių agentų; ir valdi- 
ninkij su gerai apmokamo
mis algomis. Vietiniai gi 
gyventojai (aleutai) nuola
tos išmiršta, besiplatinant 
vargui, ir “civilizacijai”, 
kokią baltasis žmogus pla
tino per užmušančią žmo
gaus dvasią — stačiatikybę 
ir ardantį jo kūną — sifilį. 
Del didesnės pasekmės abi
dvi minėtos “civilizavimo” 
priemonės dar buvo atmie- 
šiamos alkoholiumi.

Tokiuo budu, persikeitė- 
tiktai uždangos: trispalvė 
rusų į juostuotą su žvaigž
dėmis amerikonų Vėluvą. 
Bet baisiosios gyvenimo są
lygos, pridengtos, tomis už
dangomis, nepersikeitė, ka
dangi emblema ant tų už
dangų paliko ta pati: dras
kantis paukštis su aštriais 
nagais ir smailu snapu...

Tiktai 1884 metais kon
gresas nutarė įvesti Alasko
je nekurį valstybinio valdy
mo panašumą. Buvo pa
skirtas gubernatorius. To
ji valdvietė ir šiandie yra 
užimama, skiriant Wash
ington© vyriausybei. Gu
bernatoriaus veikimas apsi
riboja paėmimu .5.000 dole
rių algos į metus, numalši
nimu maištų ir rašymu at
skaitų. Bet kadangi jokių 
maištų Alaskoje nebūna, tai 
administratoriui visas lai
kas prisieina praleisti 
imant algas ir rašant atskai
tas, kurių pabaigoje visuo
met priduriama: _ “Ąlaskai 
reikalingi įstatymai”. 
Apart gubernatoriaus pa
skirta dar policijos marša-

lai' (panašiaiįgjĮ|) rusų pri-] RUSIJOS KALĖJIMAI,
stavai) ir fėUcrJįiniai teisė
jai.

Naudą, koRįą suteikia ir 
ateityje dar daugiau su
teiks toji & įurianga šalis, 
amerikonai supį’ąto kur-kas 
geriau, negu; sayo prieder
mes link vietinių gyvento
jų. Ii’ toje šakoje, ty. išty
rime šalies turtų, Suvieny
tų jų Valstijų vyriausybė 
padarė labai daug. Jau 
daugiau dvidešimts metų 
vedami smulkiausi tyrinėji
mai įvairių mokslo ekspedi
cijų; dirba geologai, gamti
ninkai; atliekami smulkiau
sieji topografiški ir išmata
vimo darbai kaip viso pa
jūrio, taip ir vidurio šalies; 
puikiai yra ištirti žuvinin
kystės turtai ir tt.

Pastaraisiais metais ‘vy
riausybė išleidžia didelius 
pinigus liaudies apšvie
timui, gyvulių auginimui, 
elnių veisimui ir žemdirby
stės bandymams.

Pranašavimai Seward’o, 
Alaskos pirkimo sumanyto
jo, — išsipildė: Kuomet jo 
kartą paklaustą: ką jis 
Skaito geriausiu darbu savo 
politikos karjeroj ? — jis 
atsakė: pirkimą Alaskos, 
bet tą apkainuos tiktai atei
nančioji karta.

Nežiūrint to viso, šalis ir 
ikišiol neturi .savyvaldos.

Atsilankius ‘ prezidentui 
Taftui Alaskos parodon 
Seattle, Wdshiy paklausta 
jo apie Alaskos. savyvaldą. 
Prezidentas ; kategoriškai 
atmetė kuomet-nors galimą 
politiškų teisių suteikimą 

-Alaskos gyventojams-, mi
glotai pkremdamas savo 
nuomonę neva tai dideliu 
pastarų j ų,. nepastovumu ir 
nesilaikymu aut vietos, de*- 
lej. ko j ieiuegB lįibiiti i tikrais 
išreiškė j ais: 'vietinių' gyveni
mo reikalų. -■<

Bet čia yra visai papras
tas dalykas. Ant Alaskos 
uždėjo savo leteną didysis 
kapitalas. Korporacijos 
stengiasi išsidrąskyti į skly
pus tą daug žadančią šalį. 
Nesenai išėjo aikštėn pasi
kėsinimas vienos didžiau
sios korporacijos neteisotai 
užgriebti turtingiausius an
glies plotus.

Kol nėra vietinių įstaty
mų, ponams milijonieriams 
labai lengva daryti savo 
eksproprijacijas, prigelbs- 
tint jau gerai išbandytiems 
savo atstovams Washingto
ne. Tokiuo t savo ištiki- 
miausiuoju žmogumi yra 
vidurinių reikalų ministe- 
ris, dešinėj i Tafto ranka p. 
Ballinger. Jisai už 50 tūk
stančių dolerių prigelbėjo 
vienai korporacijai ingyti 
100.000 akerių suviršum 
plotą nacijonalinės savas
ties. Yra ■ tai tuitingas an
glies plotas-ir j p kainą sun
ku butų išskaityti. Esant 
gi vietinei savyvaldai, apart 
visokių “reikalėlių”, nors 
ir nesunkių, -i—>isu federali- 
ne vyriausybe, taikinkis dar 
ir su vietinė administracija 
— vieni tik neparankumai 
korporacij oms. J Kuomet gi 
tie ponai išsidaflys po skly
pą visą šalį, tuomet bus ga
lima ir įstatymus įvesti, nes 
kur tik tie ponai nežengė — 
visos vietos jiems priklauso. 
Tokiuo budų'jiėj ir bus tik
rais išreiškėjais vietinių, 
ty. savo reikalų. K.

Tąsa nuo B-to pusi.
žaizdą ir dėlei to buvo pa- 
liuosuotas nuo pančių ne
šiojimo. Tečiau “Butirkų”. 
gydytojas Lebedev nu
sprendė, kad toji žaizda 
“niekis”.: Kaliniui uždėta 
ant kojų pančiat Netru
kus žaizda ėmė puti ir ka
linys mirė nuo kraujo užsi- 
nuodijimo.

1908 metais vienas kali
nys tuoj po operacijai tu
rėjo nusiduoti teisman. No
rėjo savo lėšomis karietoje 
nuvažiuoti, bet jam tas ne
leista daryti ir jis teisman 
nuvežta kalėjimo purtančiu 
vežimu. Važiuojant kali
niui ant pilvo susiuvimai 
sutruko ir viduriai išsiver
tė. Be žado sugrąžinta at
gal kalėjiman.

Šalia ligų chroniškųjų, 
škorbuto ir džiovos, šalia 
epidemijų, perijodiniai ap
lankančių kalėjimą, “Butir- 
kuose” atsirandanti papras
tieji kaliniai-piktadariai, iš
nešioja dar kitokias įvairias 
ligas savo skalbiniais ir 
bendromis maudyklėmis. 
Visi skalbiniai, kaip poli
tinių, taip ir paprastųjįj ka
linių (viso kokiij 3.000) 
skalbiama sykiu, žinoma, la-. 
bai prastai, o paskui sar
gai kaliniams išmėto kaip, 
papuolė:

Dar kits kalinys rašo: 
“Esame Algači kalėjime, 
priklausančiame Nerčinsko 
distriktui. Čionai gyvenu 
nuo rugpiučio 1 d. Musų 
padėjimas baisus. Miega
me ant grynų grindų. Nė
ra kas nei pasikloti, nei 
kuo užsikloti. Prisiųskite 
man nors truputį pinigų, 
nes badauju. Sykį dienoje, 
gauname sriubos. Siųskite 
greitai, negaliu daugiau ra
šyti, sveikinu, visu kunu 
drebu.”

Ąugštojo Zerentujaus ka
lėjime kaliniai permainomis 
miega rogėse: vieni nuo 9 
vai. vakare lig 2 vai. nak
ties, o kiti nuo 2 vai. nak
ties lig 7 vai. ryto. Kame
ros mažos, o oras taip tirš
tas, kad stovint vienoj ker
tėj negalima matyti kitos 
kertės.

Taip 
Įėjimai 
Rusijos 
met nuduoda didį nusiste
bėjimą, kuomet užsienyj 
tikroj šviesoj tie kalėjimai 
aprašoma.

išrodo Rusijos ka-
20 amžiuje. Bet 
vyriausybė visuo-

“INICIATIVOS” IR “RE- 
FERENDUM’O” 

TYMAI.
ĮSTA-

Kam toli ieškoti?
Pati: — Mano mielasis, 

aš mieste neišlaikysiu. Ma
ne mano dūšia tempia į gė
les ir raibus paukštelius...

Vyras:.— Juk vienas ir 
kitą turi ant savo skrybė
lės!

Tuodu žodžiu “iniciati
va” ir “referendum” nuo
latos tenka mums išgirsti iš 
kandidatų į valdvietes lupų, 
kuomet tie politiniuose su
sirinkimuose kalbėdami pa
žada savo rinkėjams tiesiog 
aukso kalnus. Verta su
prasti, apie ką čia einasi, 
nors del persitikrinimo, ar 
politikierių prižadėjimai 
buna kuomet nors išpildo
mi.

“Iniciativa” ir “referen
dum” t— tai politiniai įsta
tymai, paremti tuo, kad pa
tįs valdininkų rinkėjai (pi
liečiai) gali padaryti pra
džių įvairiems projektams 
ir kurie, paremiant tik jų 
locnu balsavimu, gali likties 
įstatymais, taippat, kad le- 
gislaturų pravestus įstaty
mus gyventojai gali priimti 
arba atmesti. -

Pavyzdin rinkėjai gali 
i. ‘balsuoti, kad bile kokiame

Lawrence, Mass, streikininkų vaikai nugabenti 
New Yorkan ir labdarių užlaikomi.

padalinti į: “referendumą,” 
visiškos konstitucijos, kon
stitucijos pataisymų, visos 
valstijos arba jos dalies 
įstatymų.
' 1778 metais valstija Mas

sachusetts buvo pirmutinė 
valstija, kuri visą savo kon
stituciją leido liaudžiai pri
imti arba atmesti visuoti
nuoju balsavimu. Paskui 
aną ėmė sekti ir kitos vals
tijos. O nuo 1835 metų vi
sų valstijų konstitucijos pe
rėjo per referendumą, išė
mus , valstijas Delaware, " 
Mississippi ir South Caroli
na.

Priedai prie konstitucijų 
sutaisyti konferencijomis, 
sušauktomis per referendu
mą, randasi 30 valstijose.

“Iniciativa” — tai įsta
tymas konstitucijoje, sulyg 
kurio valstijos ar tai visos 
šalies gyventojai balsavimu 
sumano tam tikrus projek
tus, kokius legislature, ar 
vyresnybė priima, o paskui 
“referendumu” balsuotojai 
patvirtina. Iniciativa tan
kiausia vartojama lokališ- 
kiems tikslams, bet platesnę 
ji savo reikšmę turi valsti
jose South Dėkota ir Ore
gon-

Tiek apie tuodu įstaty
mu, kuriuodu Amerikai la
bai butų reikalingi, nes 
čia visose valdžios šakose 
įsivyravęs sauvališkas val
dininkų veikimas.

mieste tramvajų linijos pe
reitų miesto nuosavybėn ir 
nebūtų pavedamos privati
nėms firmoms. Pasire
miant ant “iniciativos” ir 
i c referendum ’ * įstatymų, 
balsuotojų ’ nusprendimas 
liekasi įstatymu.

Taippat gali pasitaikyti, 
kad valstijos legislature 
priima įstatymus apie darb
davių atsakomybę už darbi
ninkų susižeidimą arba už
mušimą darbe. Kuomet to
kie legislatures priimti įsta
tymai pasirodo darbininkų 
luomui negeri, paširėiriiaiit 
“iniciativa” ir “referendu
mu” liaudis tuos įstatymus 
gali atmesti.

Tuodu abu įstatymu. — 
tai tvirtas liaudies rankose 
ginklas prieš įstatymdavius, 
kurie tankiai delei kyšių 
užgiria įstatymus ne tiek 
naudingus visuomenei, kiek 
pavieniems asmenims.

“Iniciativos” ir “refe
rendumo” Įstatymai pirmu
syk imta vartoti Šveicari
joj, 16-tame metašimtyj. 
Amerikoj įvairios darbinin
kų partijos ir liaudies drau
gijos kaikada ima naudoties 
tais įstatymais kaipo budu, 
suteikiančiu joms galę savo 
rankose palaikyti didesnę 
dalį centralinio valdymo, 
kuris sulyg senųjų valdiškų 
teorijų turėtų likties tik 
vienai balsavimu išrinktai 
vyresnybei arba reprezen
tantams.

“Referendumą” galima

SAPNAS.

Dangus, apsivilkęs juodais marškiniais, 
Kapoja skliautimą elektražalčiais, 
Ir drasko liepsnotas dausas;
Praamžis gi smarkiai grąsina pirštu
Ir veidu grūmoja pasauliui rustu,
Svaidydams žvilgsnių žarijas. į
Varginga žemelė! Kaip dreba širdis!
Lyg marių inbingus snieginė vilnis, 
Kad daužosi tarpuolyje.
Nedusauki, žeme, tečiaus taip labai,
Nors kalnų viršūnes šukuoja-žaibai, 
Ir gązdina perkūnija.
Štai plaukia auksiniais sparnais iš rytų — 
Kometa... ir leidžias ant kalnų augštų;
Ištiesia baltąsias rankas,
Jąs deda ant žemės krutinės jautrios...
Ir ašaros dvi auksaplunksnės viešnios 
Stebėtinai gydo žaizdas.

Paskui kad į dangų pakėlė akis, 
Ir aibės setynų inkurė jomis, 
Sutirpo audrų stibiniai — 
Nusiprausė žemė... Kas yra ta dvasia, 
Kur gaivalus maldo ramybe šviesa?
Ir man pasakyk, kas žinai I

M. Gustaitis^.
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GYVULIU PROTAS
(Tąsa)(

ir parodyti atsakančius džiaugsmo ženklus. Jie turėjo 
tiesą, pastarųjų pasielgimą aiškindami ne jų didesniu 
kvailumu sulyginant su pirmutiniais, tik prastesniu jų 
akių sudėjimu.

Tokiu budu nuvedimas šitame veikale gyvulių pa
sielgimų, atrodančių mums neišmintingais ar keistais, į 
jų tikras priežastis yra tik teisingumo darbu sulyg gy
vulių pasaulio.

Antgalo turiu atsiprašyti skaitytojų už netaislišką 
kartais medžiagos sutvarkymą. Tas buvo sunku iš
vengti del neapsakomo dalyko ilgumo ir painumo.

Berlynas, gruodžio, 1903 m. T. Želi.

DALIS PIRMA.
Pirmesniojo gyvenimo budo ir kitų ypatybių veikmė.

SKYRIUS I.
Abelnos įžanginės pastabos apie gyvulių 

sielos supratimą.
Apie gyvulių sielą ir apie* tikrą jos pažinimo kelią 

yra tiek daug prirašyta, kad mums prisieitų parašyti 
ištisi toinai, panorėjus išaiškinti musų atsinešimą į vi
sas išreikštas sulyg to pažiūras. Atsižvelgdamas į ši
tos knygos apėmį ir tikslą, aš savo žvilgsnį apibrauksiu 
tik abelnais ruožais. Kaip jau aš įžangoje nurodžiau, 
pamatinė musų klaidu yra tame, kad mes negana atsi
žiūrime į nukrypimus daugumos gyvulių pajautimų su
sidėjime. Del šito mums parsieina saugotis dviejų 
kraštutinybių. Kalbėti apie gyvulius tik kaipo apie 
mašinas, kaip tą neretai daugumas mokslininkų pada
ro, butų tiesiog juokinga. Kaip galėtų didelio šunies 
savininkas ramiai laikyti savo ranką jo nasruose, ku
riems vieno žandų spustelėjimo užtektų visos rankos 
nukandimui, jei jis nežinotų tikrai, kad šuo savo pri
gimtą norą kąsti puikiai moka valdyti. Jaigu kas 
taippat prisiartintų prie ratinės mašinos mechanybės, 
tai ar mes tokio žmogaus nepalaikytume lengvama- 
niu iki nusikaltimo laipsniui.

Arklį, šunį galima pavaryti šūksniu, galima nu
bausti sudavimu, bet jei mes tą patį imtume daryti su 
mašina, tai ar mes neprilygtume Kserksui, kuris palie
pė jurą nuplakti už tai, kad ji jo tiltus nugriovė. Tai
gi sulyginimas gyvulio su mašina neišlaiko jokios kri
tikos. Bet, antra vertus, gyvuliams negalima priskai
tyti jausmų ir ypatybių, priklausomų tik kultūriniam 
žmogui. Kaipo pavyzdį tokio atsižiūrėjimo į gyvulius 
Vilius Wundt priveda šitokį atsitikimą. Vienas anglų 
kunigas pasakoja apie taip vadinamas “šermenines 
apeigas” pas skruzdės. “Kartą aš patyriau skruzdyne 
po žeme kapines, ant kurių skruzdės stropiai trusės lai- 
dodamos savo negyvėlius, apžerdamos juos žemėmis. 
Viena skruzdė, turbut, stipraus jausmo veikiama, pa
rodė norą lavoną vėl iškasti, bet kapakasiai jai to ne
leido daryti”. Kas čia tiesa, kas pramanymas?” klau
sia Wundtas. “Gerai yra žinoma, kad skruzdės iš 
skruzdyno lavonus prašalina, kaip ir visus kitus už- 
ankščiančius joms daiktus ir apžeria juos žemėmis, 
idant jie nebūtų ant kelio. Šitą jų darbą, matomai, 
norėjo stabdyti kita skruzdė ir jos pasipriešino šitam 
įsikišimui. Kapinės, kapakasiai, ant galo, nesurami
nami draugo jausmai, kuris norėjo numirėlį iš kapo 
ištraukti — vis tai jausmingo tyrinėtojo įvaizdo vai
riai.”

Net toksai žmogus, kaip Alfredas Brėmas, kuri 
aš neapsakomai branginu ir gerbiu, ne visai liuesas, 
kaip man žiūrint, nuo tokių paklaidų. Kaipo pavyzdi 
privesiu kurmį, apie kurį jis rašo: “Jis jau turi akis, 
gana tinkamas matyti ir todėl vokiečių poetas Ruek- 
kertas turi tiesą, sakydamas: “Kurmis ne aklas, gam
ta jam davė tik mažas akis, kurios jam reikalingos; su 
jų pa^elba jis mato, kiek jam reikia, jo suruoštame po
žeminiame rūme, ir dulkės juo mažiaus kris jam akys- 
na, kuomet jis pakelia jas, bekasdamas savo galerijas 
su skliautais. Slieko, kurį jis suieško kitais pajauti
mais, jam nereikia perdaug dairytis: jo bėgimas ne
smarkus. Ir kaip šiltą naktį jis išeina iš-po žemės, tai 
ir jo vyzis pamato dangų ir, pats to nenumanydamas, 
jis nusineša su savim po žeme šviesos spindulį ir vėl ka
sasi tamsoje.” Brėm. t. L, pusi. 20, 1. 2, “Visuomeninė 
nauda”).

Visą šitų eilių minčių aigą skaitau klaidinga iš pat 
padugnių, kadangi ji skamba kaipir išteisinimu, kas 
yra visai bereikalingu.’ Brėmas ii’ Ruekkertas, abu 
pripažįsta, kad kurmis savame bude sutaisytas puikiai, 
ir, nežiūrint į tai, jie negali pasiliuosuoti nuo vienapu
siško, žmogaus vaidinimo, buk kurmis tai gamtos po
sūnis. ’ '

Bet toki posūniai yra tik įvaizde, nes gamta visur 
ir visuomet šimtą kartų yra išmintingesnė, kaip mes 
visi, imant drauge. Jei gamta kurmį butų aprūpinusi 
pajautimų organais, sutaisytais taip kaip pas žmogų, 
— kaip to nori daugumas gamtos tobulintųjų, — tai 
ligšiol kurmių nebūtų likę nei šniero. Gi musų akys 
yra visai nereikalingos po žeme, o musų uoslė visai ne- 
tinka maisto suradimui.

Bet ir nežiūrint to, mintis apie tai, buk kurmis gė- 
^^M^^įgausgražumu, arba jaučia nesmagumą dėlto,

tokia minti a tiesiogkad negali juomi gėrėtis, 
juokinga*). Neskaitau teisinga Scbopenhauero min
ties, buk nei vienas gyvulys žvaigždėto dangaus nema
tąs, —tam prieštarauja visiems-žinoma buitis, jog su
ites loja ant mėnulio, bet aš manau, kad mes nepriva
lome nei vienam gyvuliui priskaityti tokių pajautimų, 
kurie neatsitinka pas kaikurias tautas. Tokiuose atsi
tikimuose mums visuomet reikia skaitytis su tuo: ar 
tam tikras vaidinimas atsitinka ir pas pirmykščius žmo
nes? Taigi, kas nori teisingai suprasti gyvulių sielą, 
tam reikia būti apsipažinusiu su etnologija, ypatingai 
gi su tautų psichologija; kitaip jis gali padaryti didžiau
sias klaidas. Trūkstant šitos pažinties pavieniai tau
tos žmonės, dažnai būdami puikiais gyvulių tyrinėto
jais, išreiškia netinkamiausias pažiūras sulyg manomų 
gyvulių vaidinimų./

O kadangi palinkimas gėrėtis žemvaizdžiu visai 
svetimas, sakysime, daugeliui rytinių tautų, kurios jo
kiu budu negali suprasti, kam mes šituo tikslu leidžia
mės keliauti, tai mums nelieka jokio pamato priskaityti 
kurmiui dangaus gražybių supratimą, nekalbant jau 
apie tai, kad jis, kaip aš giliai esu įsitikinęs, visai 
žvaigždžių negali pamatyti savo akimis. Jau jei 
priskaičius kurmiui kokį-nors suoprotį apie žmogų ir 
jo darbus, tai, — kiek aš jį suprantu, — jis išreikštų tą 
įvaizdą šitaip: “nelaimingi žmonės*-jus su savo atbu
kusiomis uoslėmis jokio supratimo neturite apie tai, 
kaip maloniai kvepia riebus sliekas! — Ką gi jus turi
te iš savo apgailėtino gyvenimo?” Tokiu budu aš 
skaitau visai klaidinga nuomone, išreikšta vieno, šiaip 
gero gyvulių tyrinėtojo, buk vienas šuo kas rytas iš
bėgdavo ant kalno pasigėrėti gražia apylinke. Šunies 
akys apskritai negali (?) atskirti daiktų atokiau 
esančių.

Reikia pamesti, antgalo, tą 'netikusį būdą žiūrėti i 
visa per savo mažą klausos langelį. Vienas pasigerėji
mo gyvenimu negali suprasti be klasiškos apšvietos, 
kitas —■ be teatrų ir koncertų arba, apskritai, be dide
lio miesto susikrušimo. Kitoki žmonės turi kitokias 
pažiūras. Vienas girininkas pasakė kartą, kad jam 
matyti kiaulę su jaunais paršeliais daug maloniau, kaip 
puikiausią teatrinį reginį, kits gi atsiliepė: verčiau jau 
alkanas vilkas girioje negu vaizbūnas patarėjas mieste1! 
Kam ginčytis del tokių dalykų? *

Kadangi nevisuomet yra lengva pasakyti, ar atsi
tinka tolygus vaidinimai pas pirmykštes tautas, tai’ 
skaitau reikalingu nurodyti., kad mes spręzdami .apie 
tokius klausimus turime puikią atramą į musų vaikų 
pasielgimą. Pas mažus vaikus vargiai beyra noras 
ciniškai gėrėtis gražiu žemvaizdžiu; tam reikia pirma 
jų domų į tai atkreipti. ‘ Tą galima priimti visuotinu 
dėsniu, čia gi užtenka pasakius tiek, J<ad dauguma vai
kų nesugeba patys gražia vieta gėrėtis?"’' *

Labai dažnai be jokio atsižiūrėjimo gyvuliams pri- 
skaitoma doros supratimas. Nedaugelis atamena, kad 
šitoje srityje reikia būti labai atsargum. Sulyg to 
skaitau reikalingu pastebėti šitą. Gyvulys savo gy
vasties negalės išlaikyti, jei jis nebus savymeilus, va
dinas, jei jis visųpirma negalvos apie save. Toliaus, 
atmainos išlaikymui nuo išnykimo šita savymeilė rei
kia apriboti sulyg jaunų vieneikų, o išdalies ir sulyg 
suaugėlių tos pačios atmainos. Gyvulių meilė prie 
vaikų dažnai ir užpelnytai buvo giriama; taigi, pasišven
timo ir prakilnumo apsireiškimai sulyg jaunų, o taip
gi ir sulyg suaugusių tos pačios atmainos vienatų labai 
yra galimi. Priešingai gi, prakilnumo apsireiškimas 
sulyg kitų atmainų gyvulių reikia skaityti labai abejo
tinu, tokį aiškinimą galima priimti tik tąsyk, kaip nieko 
nelieka.

Štai delko reikia pripažinti nuomonę labai seklia, 
anot kurios braškioji angis savo braškėjimu prasergsti 
kitus gurulius. Darwinas turėjo tiesą priešindamos 
šitai nuomonei, nors ir jo paties aiškinimas nedaug ge
resnis, sulyg kurio braškinimo tikslu yra išvaikyti 
skaitlingus paukščius ir gyvėdžius žvėris, .kurie, kaip 
yra žinoma, užpuola ant nuodingiausių angių atmainų. 
Priešingai, išgrdę braškėjimą šitie priešai eitų jas nai
kinti. Daug tinkamesnis yra kitas aiškinimas. Paste
bėtina, kad arabai išreiškia tokią pat nuomonę apie liū
to riksmą, kuris, anot jų, turi tikslą pranešti apie tai, 
kad liūtas išėjęs ant nakties medžioklės.

Štai ką rašo Bromas apie tai: “Prie kaimo jis ar
tinasi neanksčiau kaip trečią valandą nakties “trikar- 
tiniu riksmu” — taip pasakoja arabai — “jis duoda 
žinoti apie savo išėjimą ir tuomi prasergsti visus gy
vulius, kad jie nesipintų jam ant keiio”. JBet šita gera 
apie jį nuomonė laikosi ant klibių pamatų,'"kadangi tiek 
pat kartų man teko patirti jį nakčia be .zdsmės prie 
kaimo priselinant ir kurį iš naminių gyvulių .ųunešant, 
kiek ir rėkiant girdėti. Kiti tyrinėtojai taipgi pasako
ja kad Hutas labai dažnai uriselina, kaipdnąktinis va
gis. Visgi arabai sako išdalies tiesą, jie tik klaidingai 
aiškina dalyko stovi. Man pačiam teko įsitikinti tame, 
kad liūto riksmas nėra prasergėjimu ištinkamiems jo 
užpuolimo pavojumi gyvuliams, priešingai* ąą privers
tas buvau manyti, kad liūto riksmas turi ’p.kslą sukelti 
visą medžioklės sritį, priversti gyvulius bėgti ir tuomi 
suteikti grobinį vienam ar kitam liūtui, jei ir ne pa
čiam rėkliui, ir, tai gal išvieno medžiojančiam ir tyko
jančiam grobimo draugui. Aš turiu pilną.tįesą manyti, 
kad liūtas tyčia rėkia ties laidaru, kuris vadinama 
“Kraal” ar “seribą.”, kad priversti esančius ten gy
vulius nejučioms šokti iš. užtvaro laukan.” (Brem. -J, 
pusi. 465, 466).

*) . Bristame . sykj.”atfit •Vis£4'6B..pištebėti,- kad 'jStitoriūs sn eAVo'/įtat- 
ivišku noru pasirodyti pirmesnių*’ labai tankiai pradeda ginčyti nuomones, 
neturinčias jokios moksliškos vertės, šičia gi Brėmas panaudojo tik tam 
tikrą populerizavimo būdą ir, žinoma, negalėjo manyti, kad kas matytą jo, 
taip sakant, retoriškuose paveiksluose rimtus tvirtinimus. — • * Vieš t. 
Znan," Bed.
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Tokiu budu angies braškinamas gal turi tą patį 
tikslą išbaidyti gyvulius, kurių angys kitaip nepamaty
tų. Daugumas gyvulių įvaidyti riksmu ir braškėjimu 
netenka galvos ir tokiu budu lieka lengvu grobimu savo 
persekiotojams.

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

SKYRIUS II.
Paveldėti papročiai pas gyvulius, ypatingai 

“biurokratybė”.
Skaitytojas, be abejo, intariamai numojo galva, 

perskaitęs apie biurokratybę gyvulių karalijoje. Jis 
tikrai gal laikosi tos nuomonės, kad gyvulių pasaulis, 
ant laimės nieko bendra su rašatinių biurokratybė. Bet 
tas tik taip atrodo. Biurokratybė aš suprantu veikimo 
budu panaudojimą, kurie patys savaimi turi pagrindą, 
bet duotuose atsitikimuose netinka. Tipišku tokiai 
biurokratybei yra atsitikimas, kur raštininkas žiemos 
pradžioje skaito kontoros užveizdui pirmininko palie
pimą nelaikyti jokių poperių arti krosnies. Bet pasku- 
tinu laku; kaip* žinoma, visose naujose trobose intai- 
soma gariniai apšildymo intaisai, o augščiau paminėta
sis pirmininko paliepimas yra skatoma toliaus. Sykį 
jaunam tarnui išdrysus pastebėti, kad atmainius apšil
dymo būdą toksai paliepimas yra bereikalingas, pe
dantas žvilgterėjęs akimis atkirto: “Nejaugi sveikas 
manai, kad tokie mažmožiai galėtų padaryti kokią 
veikmę į augštus p. pirmininko prisakymus?”

Yra žinoma, kad panašus atsitikimai buvo ir gyvu
lių pasaulyje. Aš čia nurodysiu tik į tai, kad šunes gul
dami paprastai sukasi ant vienos vietos ir kad jie, kai
po ir katės, mėgsta savo išmatas užkasti. Visai teisin
gai buvo nurodyta, kad šuo pirmykščiame stovyje pir
ma negu gulsiant turėjo žolę suminti ir kad tukstančia- 
metinis paprotys užsiliko ligšipl pas jo civilizuotuosius 
ainius. Tuo patim galima išaiškint ir išmatų užkasi
mas. Pasiklausus pas kaimo, ūkininkus kam šunes šitą 
daro, jie man atsakė, kad tai jie tą darą švarumą my
lėdami. Tokia nuomonė daro didelę garbę vokiečių šva
rumo mylėjimui, .bet manyti, kad šuo, kuris noriai atsi
gulą ant mėšlų staiga pavirstų švarumo fanatiku, — 
butų perdaug. . Tokių klaidingų išvadų sutinkame mes 
daug pas senovės raštininkus. Šitai va Primuš pasa
koja apie lūšį, kad jis šlapumą užžarsto iš godumo, 
kadangi iš jo pasidarąs brangus -akmuo. Šitas tvirti
nimas savaimi. visai klaidingas, bet jo pagrinde tvyro 
labai teisinga patirtis. Labai daug gyvėdžių žvėrių 
turi tą pati paprotį, ką šunes ir kates. Savymeilis ro
mietis, žinoma, negalėjo surasti kitos priežasties šitam 
papročiui ir pagalvojo sau: “Ar tu matai, čia yra kas 
nors gera, ko gyvuliai, tą darydami, nenori atiduoti 
žmonėms!” Štai delko tas pats autorius sako, kad gy
vuliai besinaudodami gydomosiomis šaknimis, daro tą 
taip, kad žmogus nematytų, kadangi jie nenori, idant 
žmones sužinotų apie gydomąsias tų žolių ypatybes. 
Tai tikrai romietiškas sanprotavimas! Prie to dar 
prisideda ta aplinkybė, kad žemėje dažnai netikėtai 
randama brangieji keistomis išvaizdomis akmenys. 
Nuo to ir pradėta manyti, buk tai esą tafi pats dalykas, 
kurį gyvuliai žemėmis apžarsto.

Ne, tikra priežastimi turėjo būti tas, kas ir visuo
se atsitikimuose yra, būtent tiesogi savymeilė. Žvėris, 
persekiojamas kitų gyvėdžių žvėrių kuone visuomet 
turi gerą uoslę ir jei jo išmatos, nebūtų užžeriamos že
mėmis, tai jos jau ištolo savo dvoku nurodytų vietą, 
kur šitie žvėrys randas. Tas, žinoma, žvėrį verštų 
kūogreičiausiai pavojingas vietas apleisti. Tai šitas 
keistas paprotys pas daugumą gyvulių ir yra tikslu to 
neprileisti.

Vyraujanti nuomonė panašiuose atsitikimuose nu
pasakoja apie paveldėtus papročius. Aiškus dalykas, 
kad čia mes reikalą turime su papročiais. Bet, mari 
regis, šitie, biurokratybės atsitikimai reikia atskirti 
nuo paprastų paveldėtų papročių ir štai kam tas reikia 
daryti. Jei jaunas medžiojamasis šuo bėga pirmutiniu 
zuikio pėdomis, kurį jis randa, tai tas, be abejonės, yra 
paveldėti? papročiu, o ne biurokratybė. Bet jei šuo, 
pirma negu gultus ant kilimo ar krasės, sukasi aplink, 
nors ten nėra jokios augančios žolės, ir, todėl, nėra kas- 
suminti, tai čia jau yra netik paveldėjamo papročio ap
sireiškimas, bet tiesiog biurokratybės atsitikimas. . Tai 
čia turime didelį ir labai ryškų skirtą. Kad biurokra
tybė augščiau išdėtoje prasmėje vaidina didelę rolę gy
vulių pasaulyje, tai pamatysime kitame skyriuje.

SKYRIUS III.

Musų banke randasi dii 
džiausiąs “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge- 
i’os progos, nes visi namai ir 
lotai randasi aut Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk- |
ti namą arba lotą patinka- ’
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Cionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVE.
2 lubą medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00.

2 lubų kampinis' mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. - Kaina .. $2200.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $288.00 metams. Kai
na ................................................ $2300.00.

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Bandos atneša $336.00 metams. Kai
na i.............................................. $3000.001

2 lobą medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $300.00 metams. Kai
na .........................................   $2200.00.

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ....................................... * $2700.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $360.00 metams. Kaina $3600.00.

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. , Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų medins namas, 2 gyveni

mai. Kaina ........................... $1500.00.
1 lubų mūrinis namas. Kai

na   $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na ................  $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudykle. Bandos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.

2 lubų medinis namas. Bandos 
atneša- $420.00 metams. Kai
na ................................................ $3000.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $300 metams. Kaina $4000.00.

2 labą medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai ............... $2800.00.

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai.
Kaina ..........   $4000.00.

;?I8K ST.
2 lubų med.nis namas, 4 gyvenimai.

Kaina ........................................ $4500.00.
2 lubų mūri Uis namas, 3 gyvenimai.

Kaina ..........................   $3200.00.
fox ST.

1 lubų medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ............................ $1900.00.

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su Storu. 

Kaina .............. .. ...................... $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,

su maudykle. Kaina ............ $2300.00.
2 J ubą medinis namas ir Storas su

keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina ................... $4000.00.

1 lubą mūrinis namas ir Storas su 
5 kambariais. Kaina...........$3000.00.

KEELEY ST.
1’ lubą medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ........................... $1400.00.
1 lubą medinis namas, 2 gyvenimai. 

Kaina ..............   $1600.00.
LOWE AVE.

1 lubą mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau
ji ’■.šią būdą. Kaina ........... $3400.00

MORGAN ST.
3 lubą bizniavas mūrinis namas, Sto

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

2 lubą mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Bandos atneša metams $432.00. Kat
ra ..............  $5600.00.

1 lubą medinis namas ir 2 lubą mū
rinis namas. Kaina ...... $5600.00.

1 lubą medinis namas su visais įtai
symais ir 2 lubą medinis namas. Kai
na ..............  $4800.00.

1 lubą mūrinis namas. Bandos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubą mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me

Biurokratybės atsitikimai gyvulių pasaulyje.
tams. Kaina ..............  $2500.00.

1 lubą mūrinis namas. Kai
na     $2500.00.

PARNELL AVE.

^Toliaus bus)1.

2 lubą medinis namas. Bandos at
neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.

LOTAI.
1. Lotas lasai geroj vietoj tarp lie- 

. tuvią ant Auburn avė. ir 32 gatvės.
Lotas 25x100 pėddą. Kaina .. $700.00.

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdą. Labai 
geroj vietoj bent kokiarf biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba *1 nickel 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ...............    $4000.00.

3. Šimtas lotą ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i_- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visą lo.tą. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš go- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.
JONAS M. TANANEVIČE

3249 53 So. Morgan St, 
Chicago, Ill.
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Dažnai galima girdėti, nuomonę apie gyvulių ne
išmintingumą patvirtinant tokiais prirodymais. Kaip 
jau buvo minėta, ant ugnies lekia netik drugiai, bėga 
ugnių taipgi arkliai ir avys, kurie dažnai apsurikilia sa
vo išgelbėjimą tuojni, kad lekia kaip patrakę degantin 
tvartan, iŠ kurio jie tik-ką su dideliu vargu išvaryta. 
Šitame apsireiškime aš nematau kokios ypatingos kvai
lystės; tai yra tik tipiškas biurokratybės atsitikimas. 
Drugeliui šviesa gal yra dangiškąja jiega, paskatinu
sia jį apleisti angštą‘peraugos krieną (lukštą) ir saulei 
šviečiant įeiti naujai! gyvenimam Kad; elgdamosi su 
tokiu pat budu su priemonine šviesa drugelis žūva, tai 
tame nėra nieko stebėtino, kadangi gamtoje tdkios 
priemoninės šviesos nėra. Taippat lekiojantiems 
paukščiams dieninis svetylas yra gal keliarbdžiu. Ar
kliai ir avys žino, kad tvarte jie ras atvangą nuo visų 
pavojų ir todėl bėga ten net tąsyk, kaip jiems gresia 
pražūtis.
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KATALIKAS

Pagal prisakymą Teisino
Suvienytų Valstybių—

■tfrukuojama Mašina
e-ai Ine -

i įBr
• ,-ii . Jd

’■ 2 >.U

LABAI NAUDINGA KNYGAI
IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

Po išbuvimo priėmėjų (Receiver’s) rankose ir už
darymo per Teismą Jungtinių Valstybių per yie- 

I nųoliką sąvaičių Ashland Cloak. & Suit Co. durys 
likos atdarytos publikai praeitą subatą. Krautuve 
buvo užsikimšus žmonėmis- gaudančiais pigumą 
kokio dar nebuvo niekados ant “South Sides’’.

$50.000 subankrutijimo išpardavimas tęsiasi 
dabar visam pilnume.

m i IdT
. r> Bič

PAJAUTA

Žemiau paduodame keletą iš tūkstančių pigumų, kurie yrą:

500 Moteriškų Siutų, QQ QQ 
verti iki $15,Bankrut k. vUiUŪ

500 Moteriškų vilnonių QQ
Dresių ver. $10, Bankr. vtivO

Moteriškos Jekes vertos ‘ QQa 
$2.00, Bankrut kainą....«... lluG

300 Moterų kotų, vertes ©O QQ 
$12.50, Bankrut kaina VfaiUU

Visos Putros po 27c nuo 
Dolerio.

500 Moteriškų Sijonų Afl 
verti $3.50, Bankrut kainWliHO

Klauskite Lietuviško Parddvejo

Ashland Cloak & Suit Co;
4731-33 S. Ashland Ave. Chicago, III.

Už numažintą kaina tik per trisdešims dienų!
Kad padaryti.,vietą kitiems.tavorams, nuspren

dėme per 30 dienų Odeli No. 4 Typewriter^ parduoti 
po $6.?5 su prisiuntimu į namus.

’Odell Typewriter yra viena iš geriausių pigiųjų 
drukuęjamųjų mašinų. Ji drukuoja taip gražiai, 
kaip mašina už $50.00. Ji yrą drūtesnė už visas ki
tas, esančias mašinas, Ji visą yra padirbta iš gryno 
plieno, v Visa mašina plieninė, o raidės varinės, iš
lietos . ant, plieninio volo. Visos didesnės ir mažesnės, 
su visokiais raštiškais ženklais ir numeriais. Ji nie
kad negenda, nes nėra kam joje pagesti. Brukuoti su 
ja ja gąlį kiekvienas žmogus, net ir mažas vaikąs, 
jokio .mokslo prie jos nereikia. Jos sistema tąipt 
paprastą, kad kiekvienas paėmęs ją į savo rankas, iš 
pirmo sykio supras kaip su ja j e drukųoti. Jaigu nęri 
turėti drūtą, pigę ir gerą mašiną, tai pirk Odell Ty
pewriter^ o niekad nesigailėsi. Šitų mašinų kainos 
buvo $20.00, vėliau buvo $15.00, o dar vėliau $10.00, 
o kad męs jų įšpardavėme didelę daugybę, tai gavo- 5 
me nuo fabriko pigesnę kainą ir dabar jas parduo
dame sų prisiuntimu po ............ $6,25

Pinigus siunčiant adresuokite:
J. M. TANANEVIČIA, 

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas.

PARAŠE M. BERNATOWICZ
Lietuviškon kalbon verte JONAS MONTVILA.

Toji knyga privalėtų rastis kiekvieno lietuvio stubelėjei 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymų apie tėvynės 
praeitį. .

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siųsdami adresuokite:

Jonas M. Tananeviče
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

DR. J. L. ABT
P&cekmingiausiai gydo visokias vyru

kas, moteriškas ir vaikų ligų.

VALANDOS:
Nuo Š iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte,

DR. JOSEPH L. ABT, 
1882 So. Halsted St., Chicago, 

Telephone Canal 37

Nė

ra.

GAUNAMA “KATALI- 
KO” KNYGYNE

.’v Metraštis;LAlmanachas 
•/ ‘’Svitutyą-’ ’ ;su .J£ąTęhdpWu- 

■ >mi 1912 metatns.
Jono Rinkevičiaus išleis- 

. taSj Liudo Giros redaguotas. 
' Šiš: Kalendorius 1912 m., 

-■ pavadintas “Švitury”, yra 
tai knyga, kurios ligšiol pa
sigesdavo lietuvis inteligen
tas. Čia skaitytojai ras 
pilną naujausių musų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skyrius, II 
Visuomenes ir gyvenimo 
skyrius, III Pažinkime Lie
tuvą ir IV Informacijų sky
rius.

Vilniuje 1911 m., 287 pus
lapių, kaina su prisiuntimu 
75 centai.

Gauta iš Vilniaus “Teat
ras” No. 2 ir 3, talkina nau
ją scenos veikalą Togoboč- 
nijko “Iš Meilės”, penkia- 
veiksmė drama, su dainomis 
ir šokiais. Verte Jaunutis. 
Taipgi muzika: I Ant kal
no malūnėlis, II Mane ma- 
tušž barė ir III Linksma 
Volungė. Harmonizuota 
K. Diržio Vilniuje, 1911 m., 
pusi. 119, kaina su prisiun- 
timu 50 centų.

Siunčiant pinigus uždėki
te antrašą šitaip:
JONAS M. TANANEVIČE 

3249-53 S. Morgan St.
Chicago, Ill.

4012
Statę Street
Tei .Oakland 1441

J.H.OISON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Dr. G. M Glaser
Telephone Yards 1454

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesomė Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, UI.

šluomi apreiškia pagodotal visuo
menių!, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matų, perkėliau savo ofisą irj gyveni
mą į savo locną namą po numerių

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687/ !

Mano, ofisas aprūpintas nav.ausiais; 
budais gydymo. Visus ligonius stehg- 
sluosi užganėdinti kaip ir ligšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
linus mane rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu epeclalistas'Ugose valkų,• moterų 
ir -vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi sū pagarba

Dr. U. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.
• • • ' 11 ’ i ‘ 1 J . ■• • •

f WM. E; FURLONG 
>; , FIliE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540 -W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
Inėjimas nuo 47th St. viršuj Bankos.

Valandos: mio 10 ’iki 12 ryte, 
nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Telephonas Yards 1781.

CHOPlH! ' Klauskit
ChbįpenlOc 

SiB cigarų; nes
padirbti iš 

: ''geriausio 
— ■■■•. tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

4934 So. Paulina St., Chicago, UI 
Phone Yards 41E4. •

Riissiąjį-Americau
.y-T')-;-:;: „!> t >Į7 -f 

Plaukiojanti reguliariškąi tarpe M&3' 
ktflijoš* ii Aihėrikoš' bei, šiisįįjinfo11 jo-: 
kiąm tarpiniam porte.,

Nauji dubėltavais sparnais laivai;
Czar, Kursk, Russia. į Rotterdam 

8 dienas, j Libavą 11 dienų.
■$33.00 \ III kliasa ,$35100
$48.00' II kliasa $50.00

._ . $65.00 I kliasa'$75.00
Ateinantis išplausimas iš New Yor- 

ko, Kutsk vasario 10, Lithuania va
sario 24, Birma kovo 9, Kursk ko
vo 23.

Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 
musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.
r A. E. Johnson & Co.,
27 Broadway, New York, N. Y.

t , Kelepjiope; idanal 385
; KAZ. KATUTIS

j ..jLJETUyiąZKAS. GRASORJUS 
~ Peraamdo ' kereczius ant

■ pagrabq, veselijq ir tt.
: 710, W. 18th St. Chicago, I1L

ALEKSAIČIO SALIUNAS
Randasi po No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. nuteikiu kiekvienam drau-: 
?,išką patarnavimą, visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi j musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži; 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 103.

' f 52-25) . ' ■

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
.MASON CONTRACTOR

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka koge- 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas......

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Ulinei* Ct. kertė 33-ėics gatvės

DR. FR. FRONT
Specijalistas nuo akių, au
sų, nosies- ir gerklės ligų.

Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo ya}i;-.nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė-- Milwalukee; ir -Auhland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų. -• rT- ■

Dr. E F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ill. ‘
‘ SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM-' 
DYMO. ;

, Gydau pyivatiškas ligas vyrų ir nio'- 
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, • širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįęs 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

ff Braltas 
B alus - 
v skani a- 
' rlelkair 

kvepen
ii eiga 

«ai

Turiu didelę salę- del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct, kertė 33 g

K 20 metų senas laikraštis g

‘LIETUVA’’
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

IB 
Kontraktorius.

X Parduodu lotus Kingston ir Hillsdale
<5 ----- - PENNSYLVANIA = ?->

SIUVU SIUTUS VYRAMS IR MOTERIMS
41 Užrašau ir atnaujinu “Kataliką/’teipgi " dg,
A*- parduodu visokių knygų ir paveikslų dg,

i aA; ; : “Kataliko”; .spaudos.- Su tikra pagarba,- '.<«»! dg.
< KAZIMIERAS KUGZINSKAS f

į 141 Park Avė., ' ■ Wilkes“Barrė, Pili lį

SULAIKYK ISZLAIDUS IK TAUPYK
pinigus, o turtas tikrai susidės. Neleisk 
savo pinigus ant tuščio, bet dek kur jie už
dirbs 3 nuošimtį. Galima pradėti su $1.00.

.^Sg
■i; ' į

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave., .’jaw

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną dol. ?

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo' visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, Skilvio slogos, 
ink'stę ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, lie
mens, geltligės, yra tai vienatinių sudrutinimas sergančaų ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatų ir sudrutin'a. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo- 

■ūi aptiekoje, .
J. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

•YDiTOJaS Dr. Ignotas Stankus’ M. D.
_ pabaigęs iihkurtškj mokti; univeraitate valstijos indiadk. 

’f 1 ir baigęs kvotimus aukMiaustojo ir jau paskutinėje dat-s-

' V ^1^1 ** SCHOOL & HOSPITAL, kurioje specialiajai iisilai'ina gy- 
Ok i/ 1 d yme vi tokių pavojingiausių liĮfii ir daryme operacijų; pa- 

***<$* t? tnokriajgauo vardą sukilo, didžio daktaro. Dr. 
lt* STANKUS, per kirk laiko buvo miesta'u daktaru Indi* 
cnspohs. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyuo įvairių 

ailikdamas savo u įduot kuo gerisuMi ir uiganedinao- 
AisWSiPP I,fcl dabar gi pasilventęs labui savo brolių rsune-,

*V*il?l* ,r apsaujnt juos nuo išnaudojimo per ne^ažiniškua 
‘ 8 ’* "skiaru*. įrengė savo locną namioi ligocbuij ir: •

-./KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
i .■’"'S’* .y •‘'Dkiakassrwkatai. skubai kreipkis pas mane /panikai arba; 
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti dakunu pnpalmo liga oeiJgydoma, neabejok.' 
uca ai turėdamas dįdratif praktiką ir aukitesoį noksią, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tiarai broliiką ir gahn tilta rodą Kiekvienas ii ataiiaukusių persiu k ne. kad 
esu pabaigęs diuesnj daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kili daktarai 
uvetimtaufiaL
tat--. APMRU PAKKW1NCAJ išflrDTTI LIGAS
F Nuo reumatizmo, skaudėj icro ir gėlimo sananų, kaulų, strėnų ir šooų: nuo viso 
kių kraujo ligų. utkiei>jmo ir oedirbimo ‘vidurių. iSbėnmo. kūno nisUjioio. vi. 

J tokių spuogu, dedervinių, sliakimapiaukų. galvos skaudėjimo, ouo ligoa širdies, 
inkstų, plautių, kepenų Nuo viaokių oarvitkų ligų, neuralgijos, drebAnmo ssna- 
>ių. nemiegojime sr iigastio: nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
įtr nuo visokių slogų Nuo visokių uikrefiamų IjnUkų ligų. »' visokių kitokių nu
silpnėjimų sveikuos. Teip-gi ouo vvsoktų motsriikų ligų, skausta-ogų ir neregu- 
iarUkų mėnesinių, baltųjų tekėjimo Ir gumbo ligų: ,
■n Turiu Speclališkę Diplomą dėl darymą Operacijų.

tikus Cutins tn reikalingumui operacijos, kada vaistai uogai pagydyti kaipo 
[tai- augimo vėžio sk i įvija ir visokių akmenų, efcaudultujr guAų^ar ui buių pu» 
Uja. inkstuose, kepenyse ir Urnose sieke <p su pagalba opsrScijdš galima prau- 
linti kuo geriaiuei ir už menką mokėsi'. Darau taip gi operacijas *nt kr.ulų. 

[smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų leip ir cnourų Ištiesinu priirauLlaa 
Ii,.....!. ... ia.L.in kiMn .. a**,...* ..A mahV. . 1

Budavojų visokius namus, mutinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas eavąjj po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

į ir iltyrp duoaiu rod f- o jeigu reikt, pntiuaių ir gyduoles, o tas oeduo tkir, 
> kaip toli ryrjnate Atnenk«|. Anglijoj. Kanadoj ar kuosa lalita.’- • 
Mlaokaotiema ypau&kai ir dėl operaciją, turiu savo locaa oamioį puikiu

LfOORBUTf. Mm «ydau DOVANU.

Dr. Ignotas Stanius M. D.
<MU>—V tlLil. M U44.lr M V* • TĄUra- Kt—iaem — A a >

Telephone Yards 2750 
PIRMOS KT J ASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ma -i atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTINI, < cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų." Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Laeku su godone,

T. RADAVICZE
936 —. 33rd St. Chicago, UI.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio H 
T fornąatp, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- ni 
I pina, rąstus geriausių raštininkų iff visuomet pil- « 

m naš naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- S3 
0 metrikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
K te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K 
4 lietuvių ir turi šimtus visokių pašeUpinių, teatra- Sfl 
8T liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
JI i‘’Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
|| stijuose Siaurinės Amerikos: — S
fe Mętaips $2.00, pusei metų $1.00. Q
n JSapadoj ir Mexike:— mM Metams $2.50, pusei metų $1.25. M
N j ĮJossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- M 
y patystčšė: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.
g . Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike. g 
ĮB Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per gi 
Ld pačto Money Orderį- arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- fe 
M jo rankų, adresuojant šiteip:

| A. OLSZEWSKI, M 
g 3252 So. Halsted St., Chicago, 111. jj 
va RAŠYK taojaus, o gausi vieną “Lietuvos" nutnerĮ ant pažiūros dykai.

VYRA!! Dr. BNS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų antdaktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATŠAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepasekming; gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK. “

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užteik □ mos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo Užnuodijamas, 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

KRAUJO. 
UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Ligos
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

dies’igos.iausiametoda- S2ir' (Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą ąavo ilgos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, a išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Liatuviszkai.

Dr.ZINS, 133£“CHICAG(I
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

9
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LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

■- ■~

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilkinio aksomo. Didu
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo.

Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjęs 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE. RAPSO. SALSERIO 
IB OBUOLINES SALDĖS

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai — 
kas užsirašys pas ziane “Kataliką” 
visiems metams ir ržsimokės $2.00.

Simonas Kiel.
575 W. 6th St., 

St. Charles, Ill.

K. MAKAREV1CZE

Stoiku0 SALIUNA
Lobai gardi ariolkele, suites bavankaa 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

SLOGA |Gripas|
Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudėjimas 
galvoje, kojose, atvedina karštį 
gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s

PAI N-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką. . T’"!“

Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio,

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rėdytų kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas.
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

F. AI). RICHTER & CO.
215 Pearl St, : NEW YORK.

Geriančias Bankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Jos vardas yra."

“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : » Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
'Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. 9 Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipj)J

JONAS M. TANANEVICZE .
3244 So Morgan St. Chicago. Ill.

DU-KART NEDELINIS LAI

“SAUL
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU ČAtKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINĄ D^^RTU
ANT NEDĖLIOS ’ r ’

Išeina kas utarninkas ir petnyšia.
----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------- --
AMERIKOJ (metams $2.50pySej matų $1.25
KTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
EinVL VJ [ joj ir §kotijoj>15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

Kalėdų dovaną, kuri turi vertę per visą metą
i Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos. _ 7

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas:

General Contract. Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
_, ( Randolph 3341, Phones: | Autom 6461a

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką 
šviesos ir pajiegos.

del

Lietuviškoje aptiekojė
... - ■ į-;-;.v J ■spam ' '

r i, / • . H B* «r ‘ ‘

Krzywinskio
- rr - -

’ /

Kambarys Optiszkas

ir

Atminkite, š
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, į skaudėjimas 

akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom. žt

Optiškas kambarys Examinavimuį3 ųandasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuoįjusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akiniu,, £Turim e vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų ir viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias ro^as,. suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistus, familiji-

Kainos muą|Į yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

i«>viQ3 j i <2. šviežias ir.gvąrant uotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

tautietės pasilieku su pagarba,

Josepli E. liajiM
3149 S.Mnruan st..Chicano. 111.

FACT.
Cigarų Fabrikas

Sav.

nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

**************************
; Telefonas Yards 1532 j

ABELLS 
Memrial Belle a B»eelalty.

~'SVEIKATA*-
Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr.. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai tis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

SVEIKATA'— veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveiksiu apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: '
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti.

/ 1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
JilIL 2. Valgymo budai ir virimas.

3. Virškinimas.
W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija. w
Jį 5. Kas yra alkoholis. Ji

6. Kraujo cirkuliacija. v
y 7. Alsavimas (kvėpavimas). . y
4 8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 1

9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. lt-
/IĮ 10. Dirksniai. /IĮ
MA 11. Pajautimai. M jiIII 12. Sveikata ir liga. ||l
|M 13. Parazitai. ui
VĮ 14. Privatinė ir vieša sveikata,. m
MĮi 15. Kaip išplėtojus kūnas. - * Ij|)
jį 16,

17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
18. “ Džiova. į -
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai. r ’

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški.

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Balsas.

Štai kas tarp, kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
"Šitoji knyga privalo rasties kiek

vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligų ir sužinos daugelį daiktų 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”).

“Knyga yra viena iš svarbiau- 
s’ų, pasirodžiusių pastarais metais, 
šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos ; žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ria nori būti sveikas. Juo reika
lingesni yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”).

"Ši knyga pasirodė musų lite
ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

me jokių raštų, kur hutų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingu iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų - atžvilgių -pagirtino. -Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į 'branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”).

“Knyga daro labai gerą įspū
dį. Ji yra labai pilnas rankve
dis, tinkamas mokykloms. Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

Telephone Canal 2x18

DR. A. LEONARDAS JUŠKA

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musų literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienes, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla

učiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško).

‘ ‘ Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumii’ t>ef pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą. ’ 
(S. Biėžis).

“Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti.” 
(“Vien. Lietuvninkų”).

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė.

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ. .
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS?
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas,.tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai.
0 TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LEŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU.
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. r -
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL.

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
17406o. Hoisted 8t., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nno g ryto iki 11: no piet nuo 3 iki s ir 

vakare nuo 7 iki 9.

Telephone Yards 3547

**************************
THE FAX.COM C 

Po Tsrdl SAKALAS

— išdirba frerin«.“iua —
HAVANOS CIGARUS

Chicago, Hl.
4613 S. Ashland Av. 

TeL -Yards 173J.
SUSIRINKIMAS.

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Telefonas Canal 3263

* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 8255 So. Hoisted St., Chicago, Illinois.
£ PRIĖMIMO VALANDOS:
* Nuo 9 ryto iki is: 6 iki 9 vakare.
% Nedel. nuo giki ta popiet; nuofi iki Svak.* ************************:

Daktaras S. Wissig
IS SENO KEAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
terų, kad ir užsisenėjusiaą. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne

dėliotais nuo 10 iki 12- ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.

5^0 3?
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ADMK. JBTRACIJA LIET. TEATEAL, 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Pin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas, 

3244 S. Morgan St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagalbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Easierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

VILKE-BARRE, PA.
5 J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas, 

130 Stauton St.
K. Kučinskas,’ Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
i J. Rokus, Kasierius,

138 S. Meade St.
į J. Aušura, Glob. Kasos,

159 Reese St.
> J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.

LIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — .-3rd St.

Martinas Kadzievskis, Sekr.,
3244 S. Morgan St.

J. M. Tananeviče, Kasierius,
3244 So. Morgan St.

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas,
3 2nd Pl. and Auburn Avi.

ADMINISTRACIJA DR-STėS ŠV.
JUOZAPO aIM. SM.

Juazapas ."alaudauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vicc-Prezidentas,
1819 W. 45-th St.

Juozapas Palekas, Prot. Rast.
4558 S. Marshfield Ave.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansų,
4524 S. Wood St.

Stan. Anučauskas, Kasierius,
. 4559 S. Hermitage Ave.

8t

Greenside

ANT PARDAVIMO.

la-

Draugysčių Reikalai

et.

st.

p.

rnypi & SieiiiMp. Meškinis.

J. Zujus, St.

su St.

35 Arthur
135 James

$

St.
St.

BAYONNE, N. J.
500 Broadway

na.
atsišaukti
šių dolerį

SO. OMAHA, NEBE.
P, Versacki, 261 So. 33rd

R.
John Ramanaiickas.

Parsiduoda karčema, kampinis na
mas, biznis geras, tarpe lietuvių, par
siduoda iš priežasties savinink j ligos. 
Apie artimesnes žinias dasižinosi, 
3437 S. Morgan St. (7—9)

Parsiduoda fornišiai 4 mėnesius var
toti, pigiai parsiduoda, savininkas va
žiuoja Lietuvon. Joną; Navickas, 
955 W. 36th St.., Chicago, Ill.

(7-9)

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, .» P. O. Box 36.

GRAND RAPIDS, MICH.
Jonas Brazaitis, 581 Broadway

TORONTO, . CANADA, 
Čapas, 246 Bellwood Ave.

BROCKTON, MASS.

PASARGA: “Už. kori-pondeneijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
ueatsako ’ ’.

CICERO. ILL.
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU- 

J, M. Tananeviče, Pirmininkas, 
•244 S. Morgan St.

J. Ridikas, ivasierius, 
3200 Illinois Ct.

J. K. Chmieliauskas, Raštininkas, 
3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
.- ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill.
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
Vine. Stankus, Išdininkas, 

2934 — 29 St.

TEMYK1TE 
LIETU VIAU

Paieškau savo dviejų draugų Ji£ 
lijono ir Bronislavo Kačueevičių, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavį 
Kražių parapijos, kaimo Radiškių. 
Meldžiu atsišaukti šituo adresu:

Anton Krinceviče, ?
57 Graham Av., Detroit, Mich;

Paieškau savo pačios Marijonos 
Bartkienės, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., šviekšnos parap., Kekališ- 
kių sodos; šešti metai Amerikoj gyve-

Prašau ar ji pati ar kas kitas 
mano adresu, už ką prisius 
ant cigarų:
Juozapas Bartkus,

Place Stanifeld Blantyre) 
Scotland. (8—10)

Parsiduoda lietuviškas saliunas 
bai pigiai tarp lietuvių ir lenkų;, 
biznis gerai išdirbtas. Saliunas ant' 
kampo su sale ruimais, randa pigi, 
laisniai tik $5C0 ant metų. Priežastis’ 
pardavimo savininkas išvažiuoja į ki
tų nik tą. Vieta randasi po No. 
1346 S. 50 Ave., Grant. Works, Ill. 
arba Cicero, Ill (.7—9)

t t eocElxurd, ill.
C. Miklas. 1011 Samford

SO. BOSTON, MASS.
3. Gendrolis, 224 Arheraa St

NORWOOD, MASS.
J. Paksrklis, 29 Dean

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton
Kaz. Brazaitis, ' 581 Broadway

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 
P. M. Kaitis,
Jcl:n Dabulskis, 3262 So. Morgan St 
Jonas Visockis.
Antanas Visbara, 
Vine. Linka, 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place

St

st 
st.

St
1607 N. Ashland Av

8132 Vincennes Rt
3019 Parnell Av
1834 Bla’r Ave

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų sęnatvei. 
Apsaugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 

. kompanijose, parduodu namus ir . lotus Chicago j ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkbs del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
minališkas. ir priduodu geriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždįrbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
Of f iso valandos:' nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.

I St., Gyvenimo adresas: 826 W. 3$th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII KES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTRACUA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

’'n' £4^ Main St. >, . '
Jonas Kučinskas,- Bastin.,

238 Slocum St.

-3RSTĖ LIETUVIU JAUNIKAIČIU 
DAINOS MYLĖTOJU.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

2122 W. 23rd St.
S. Vasikauckas, Pagelb., 

2409 S. Hoyne Avė.
S. Pocius, Raštin. Prot., 

670 W. 18th St.
J. Nevlerauckas, Fin. Raštin., 

2313 W. 23 Place.
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Petr. Andrejauekas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Antanas Mazelauakis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavieir. Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Birus, Išdininkas, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Liiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-pr’ezidentas, 
501 New Grant St.

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

Enzim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas,
96 Logan St.

GtlUs Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Si.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas,

; 425 S. Grant ..t.
V. Stanciką, Vice-prezid.,

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
širdies v. jezaus draugijos..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi.,
3236 So. Morgan St.

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

Vine. Grigalių irs, Fin. Raštin., 
718 .W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas,
— 33rd PI.

TAUPYKIT PINIGUS!
‘ ‘ Keistute ’ ’ Paskolijimo ir Budavo

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 43ėia Serija prasidėjo Ket

verge 8-tą d. Vasario 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Kctvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čics 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nai ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų, akcijos už.sibaigia už 6 
metų ir kiekviena akcija atneša $100.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del suččdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
aut pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash

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

AND2.IUS JUREVIČIUS
‘ ‘Kataliko ’ ’ agentas.

’ Turi tiesą užrašyti laik
raštį “Kataliką” ir priimi
nėti už jį prenumeratą, 
rinkti drukuš ir apgarsini
mus “Katalikui” ir kolek- 
tuoti už juos pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

n’ima atlikti visokius Re 
Į būtališkus dokumentus, pa 
vsizdan: Egzaminuojam ab 
straktus, Pirkimo ir parda 
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugijų in 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko 
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip 
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

$

fl 
fl 
fl

fl 
fl

$

2200.

Baldwin Locomotive Company iš 
Philadelphia, Pa. nupirko 370 akrų 
žemės miest Indiana Harbor, Ind. ir 
tuojaus pradės statyt milžiniškų gari
nių pečių dirbtuvę, kur 15.000 žmonių 
ras darbo.

Mes turim pardavime geriausius lo
tus arti šito fabriko. Delei platesnių 
žinių ir kainos lotų kreipkitės į mu
sų ofisų.

Branch office: D. K. Walshim & 
Co., Indiana Harbor, Ind.

D .K. Walshim & Co., 216 Reaper 
Block 82 W. Washington St. Chi
cago, Ill. , (6—9)

p.

p.

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 2118 St. Clair Av.

CAMBRIDGE, MASS.
Birtkeviče, 877 Cambridge st.

LIETUVIS KRIAUCZIUS
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

J. Kuczinskas,
238 Slocum St. Kingston, Pa

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

K. Klimas,. Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

K. čiapas, Pagelbininkas/ 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimų RaštiiL' 
4644 So. Paulina St.

K. čiapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave. 
V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
V_ Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
£. Boniaviče, Gvardijos Maršalga,

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

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

33čia Serija prasidėjo Utarninke 
6tą d. Vasario 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, 
suččdyti pinigus del savo 
Kožna akcija pasibaigia už 
ir atneša $100.

Todėl kviečiame .Lietuvius 
tuvąitcs prisirašyti. . 1

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
mų ant pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 AV. 18 St.
J. P. Eivaldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash

My. olas J. Tananevicze, Kasier.
670 W. 18 St.

Parsiduoda grosernč ir bučernė po 
No. 3314 Mospratt St. Savininkas 
nori išvažiuoti į tėvynę. Biznis nuo 
keliolikos metų yra gerai išdirbtas, 
apgyventa tarpe lietuvių ir lenkų. 

<8-13)

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut

st.
st.

galima 
ateities.
6 metų

ir Lie

yra 
yra

iš-
Na-

2200.

4-to WARDO LIETUVIŠKAS DEMO
KRATIŠKAS KLIUBAS.

Susitvėrė 4-to wardo Lietuviškas 
Demokratiškas Kliubas, kuriame bus 
pašalpos skyrius kaip ir kitose drau
gystėse, taipgi per Kliubą bus galima 
gauti ukėsiškas poperas ir lavintis 
politikoj. Įsteigiamasis Kliubo mi
tingas buvo 26 d. sausio š. m. 8:30 
vai. vakare, L. Ažuko svetainėje. — 
3301 Auburn avė. ir iškarto į Kliubą 
prisirašė 75 nariai. Įstojimas Kliu- 
ban 50 centų ir mėnesiniai mokesčiai 
25c. Kliubo administracija:

P. Mažeika, prezidentas
J. A. Martinkus, Prot. Sekr.
J. Kazakauskas, Fin. Sekr.
L. Ažukas, kasierius, 
Zigm. Bružas, Kasos globėjas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas geras zeceris prie “Ka

taliko” spaustuvės. Atsišaukite tuo
jaus.

Reikalingi trįs geri pardavėjai į 
Storų, gera užmokestis, darbas visados. 
Klein Bros. Halsted ir 20 St. -

Paieškau kriaučiaus atsakančio vy
ro, visa darbų pilnai galinčio dirbti. 
Darbas ant visados arba bus mokama 
nuo stukiu $8.00 už kotų ir daugintis. 
Meldžiu greitu laiku susirašyti.

. Stanislovas Kostantinavičius, 
406 West Federal St., Youngstown, O.

Draugystė vardu švento Domininko 
paieško savo draugo Petro Janilanio, 
kuris prapuolė atgal šeši mėnesiai ir 
nežinom ar gyvas ar miręs; jaigu kas 
dažinosit, ar jis pats prašom duoti ži
nių komitetui draugystės tuom adre
su:

K. Prunskunas, M. Grigaliūnas, 
3208 Auburn Ave., Chicago, Hl.

Paieškau Motiejaus Rastaucko, me
tai atgal gyveno New Yorke, o dabar 
nežinau kur. Prašau jo atsišaukti 
šituo adresu:

A, Naudžius, 
Box 515, Westville, Ill.

Gera proga del lietuvio užsidėti bu
černė ir grosernč tarpe 31 gatvės 
Emerald Ave., ir Union Avė. čio- 
nais randasi gana didelis būrelis apsi
gyvenusių lietuvių,- kurie galėtų pa
remti savo tautieti. Atsišaukite po 
num., 718 W. 31 St., tarpe Emerald 
Ave. ir Union Avė. (9—11)

ELIZABET PORT, N. J.
Boczkus, 211 — 1st

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinis Co.
John

D. St.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Telephonas SeęĮey 3029
Telephonas Normal 2617

J. Roman,
• ■ 25 Arthu St 

135 Ames St.

BROOKLYN, N. Y.
Plachocky, 87 Grand

Jonas
RUMFORD, - MAINE.

Kalvelis,.. *.222 Pine

St.

St.

Parsiduoda 4 - lotai Roseland, HI, 
priešais lietuvišką bažnyčią, ■ labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, Bl.

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar-, 
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill.

Parsiduoda 3 lubų mūrinis na
mas ant Morgan Streeto, kur lie
tuvių apgyventa. Gera proga del lie
tuvių pirkti namų ir užsidėti biznį. 
Kaina $15000.00. Delei artimesnių 
informacijų atsišaukite į J. M. Tana- 
nevičio Banka, 3249-53 So. Morgan 
St., Chicago, Ill.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Aplaikyta iš Nashua, H, M. O. 

$50 nuo tūlo žmogaus D. Okucktaty be 
jokio laiško. Meldžiame atsišaukti.

FARMAS PARDUODU P ARMAS.
Lietuvių Kolionija M.ahigan Valsti

joj kur turi pirkę 10 lietuvių farmas 
Mason ir Lake Caunty turiu ant par
davimo daugybę geros neištįįrbtos. 
r.einės tarpe tų lietuvių farmų taippat 
turiu. Gyvenamų farmų su trobomis 
ir sodnais. žemę su moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokios nori, takios 
gali pasirinkti žemės. Parduodu pi- 
"01 ant lengvų išm*kesčių.. Adresuo- 
kic tuojaus, aš prisiųsiu lietuvišką 
informacijos knygelę ir mapą nuo 
mano ženr ; dovanai.

ANTON KIEDIS, 
PEACOCK LAKE COUNTY, MICH.

(6--3)

CHICAGO, ILLINOIS

Likosi išrastus Austrijoje prieš porą 
metų ir pasirodė pasekmingu, todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranei: 
joje, Skandinavijoje ir kitose šalise 
Europos..

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mų nervų, neuralgijos^ bemiegės, nu
silpimui minties, histerijos, paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švento Vito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos ■ sistemos. • -

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
kartais tuojaus pirmose valandose var
tojimo, o kartais ima ir porą dienų.

Kryžius tas turi bnti nešiojamas die
ną ir naktį ant gryno kūno apverstas

mėlyna puse prie knho ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruota-* laiške, 

o mes pasiųsime jums Kryžių Elektrišką Volta, arba šešis už $5.00.
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO.,

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo • bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis. ’
„BANDOS • VALANDOS: Panedėliais, 

isėredom, ketvertais ir subatoms nuę 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

DR. A. L. GRAICUNAS
„ LIETUVYS GYDYTOJAS

, 3310 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

ST. CHARLES, ILL. 
Kiela, $ W .6tb

WORCHEST'ER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

S. St

st.

SWO'
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22. CHICAGO, ILL.

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

MIKAS J.TANANEVICZE
670 West 18th st., Chicago;

Priima bankon 'pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

oi' į visas svieto dalis.
11 OFISO VALANDOS: Panedėliais 

seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

St.
St.

CHICAGO* ILL.
P, Monkus, -;£<2345 W. 20
A. Gembutas, . ,' ^3036 Union 
Kaz. Jamontas, »9S2 W. Lake 
Jonas A. Rimkus, 4‘708 W. 17th St.

“Aušros” Draugi jos Skaitykla' 
3149 SO. Halted St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419' Wentworth

J.

J.

St.
St.

Av.

SCRANTOiN, PA.
Petrikis, 1514 Boss

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box

Av.

453

W. LYNN, MASS.
W. Waicennvicze, 26 River

st.

PHILADELPHIA, PA.
Kairys^ » _ X1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River

DU BOIS, FA.
J. Kizelis, 401 So.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 4 - 785 Bank

St.

St.

St.

Av.

St

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.

WORCESTER, MASS.
Vieraitis, 107 S. Harding 

M. Paltanaviče, 15' Millbury
J. st.

st.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, ,.c- 19: Stoke
Jos. Riekia, _ 781 Cliford Av.

“KATALIKO 
Agentai,

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, ‘ 415 Middle
Jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, * 255 Wallace

St.

St.
St

St
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE . IB AFIELINKĖJE, 

SO. BOSTON; MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl. St.

St.

KUR GALIMA . GAUTI

NIAIS NUMERIAIS.
M. Andruškeviče, :T52f N. Ashland Av. 
P, Laikar, --.r 7Į0 W. 14 Plaee. 
V' Stulpinas., J 9.21 — 33rd PI.
k. Steponaitis, J (> 2341 Blinois Ct. 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av.

LAWRENCE,! MASS.
A. F. Svirta,' I "- 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

SL 
St.

Paieškau savo švogerio Vinco Sta- 
pulinio, paeina iš Pušaloto miestelio 
ir draugo Klemenso Velikio paeina iš 
Linkuvos parapijos, Gustavo kaimo, 
abu Kauno gub., Panevėžio pav. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu juos atsi
liepti- arba kas juos žinote prašau 
pranešti šitokino adresu:

MickeviS,
^Cki cagų, Ulf

John
2334 8, Oakley Ay4

■i 1107.AS SZLIKAE 
“KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

taliką ’' ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apekelbimus 
“Katalikui0 ir kolektuott UŽ juos 
pinigus, taipgi pardavinėti nanfas ir

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko0 leidUali

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

CHICAGO HEGHTS, ILL.

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth• f. •

Kairys,

Kaz- Kučinskas, 
A. fleškeviče, 
W, Adominaž, 
Jj Kučinskas,

st.

Av.

322 Wharton st.

141 Park Ave.
501 New Grant St.

34 Logan St.

JOHN L BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley Av;, Chicago.

Moka $3.0v nuo šimto liž padėtus pi
nigus. Skolina, pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia pinigus 
iš. kitų bankų; Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes Ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. Ne
tari jalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto
iki 9 vakaro. Nedėlioms, ųtarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 vaakre.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S. Ashland Av. Chicago
Priima bankon pinigas ir moka 

3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš’ ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Beal Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK
J. J. ELIAS, Sav.

4600 S. Wood st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus i visas svieto 
daliu. >

BANKOS VALANDOS: PanedSlials, 
seredom, ketvergais ir snbatoms nuo 
8 ryt» iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin-gus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalia.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ir snbatoms nuo
8 ryto ik Nedėlioms, utar-
nrnkais ir pėtnyčiomg nuo 8 ryto iki 
fi vakar*

PLUM BERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, HL

Telephone Yards 4527.

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

10 LABAI ?CERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis žtukomis. 

Kuris žmogus moką geru štuku, tas visados praleidžia laika linksimai 
visi ji mylilr laiko gudriu žmonm. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, naa dabar susilaukei geriausios progos, nes tik ui 1 doL 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lletuvys. magikas ir berodydamąs 
teatrus, patynau, kad lietuviai labai myli štokas, todėl aš dabar pasi
rengto, tik Už 1 doleri parduoti 10 geriausiultuku, todėl nelauk ilgai 
užsiorderiuok tuojau, o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus ioiDgtu, arba turi velnią. Saiukos. kuriu a4iums priaitufo, yrn 
labai lengvos padaryti, teip kad Kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo
jau padaro, visu reikaifngas prietaisas Ir lietuviška pamokinimą 
kaip tas štuku padaryti, HsianSiu ta pačia Sena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Pnolųok *1, o (ausi tas Mukas. 

J 8ZLIKAS* 7208 CARPENTER ST.* CHICAt
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% j VIETINES ŽINIOS. «Į
Visų šventų pąr. choro 

. vakaras.

Nedelioj, vasario 18 d. š. 
in;' Kęrišingtono Visų Šven
tų parapijos choras parengė 
bė svaiginančių gėrimų va
karą. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė svetainė, rnet šė- 
dy’nių pritruko, daugumui 
prisiėjo stpvėtų . Buvo šū-; 
lošta trijų veiksnių kome
dija : 44Prieš vėją nepapū
si”; priegtaim buvo dėklė-; 
macijos, dialogas, solos ir 
dainos. Lošimas nusisekė 
gana gerai. Gal vietomis ir 
buvo patėmytina nekurtos 
ydos, bet kuris iš musų be 
klaidų, o priegtam, Mkaipo 
mėgėjams, tai atleistina. 
Lieka mums tik linkėti jau
niems artistams geros klo
ties ir velyti, idant taukiaus 
rengti panašius vakarus. 
Eilės buvo atideklemuotos 
-gerai. “Čigonėlis” savo 
dainoj turėjo būti truputį 
drąsesnis — išrodė, tartum, 
nusigandęs. Dialogą: “Dris
kius ir Jonas” galima bu
tų pavadinti pilnai nusise
kusiu, jaigu butų kalbėję 
kiek garsiau. P-lė K. Os
trauskaitė puikiai atidaina- 
vo solo iš op. Figaro. P-lė 
O. Klimavičaitė, kuri pajė
gia užžavėti Chicagos skait
lingus klausytojus, nesuvylė 
ir šiuomi kartu susirinku
sių svečių, nes labai gražiai 
sudainavo parinktąsias dai
neles. Užvis labiau žmo
nėms patiko choro dainos, 

• tik gaila, kad jų nedaug te- 
dainuota. Choras skaitlin
gas; gerai susidainavęs, nes 
akordai skamba tyrai ir 
pilnai. Ypatingai graži bu
vo pirmoji dainelė: 4 4 Du 

9 broliukai' kunigai”, del so
lo ir choro apdirbta paties 

> vedėjo p. A. Pociaus. P-lė 
O. Klima vičai tė, tautiškai 
apsirengusi ir rankose nu
laužtą grėblį laikydama, 
dainavo chorui pritariant. 
Tenoras, kuris perstatė urė
dą, sėdėjo už stalelio ir ra
šė laišką, kol neatėjo pasku
tinis dainos Stropas. Tuo
met atsistojęs sudainavo so
lo. Potam kartu su sopr., 
chorui pritariant lyginai 

"atidainuota kuogeriausiai, 
“Oi Motule ma” M. Pet
rausko ir “Oi, oi oi” St. 
Šimkaus. Visas tas reginys 
ir dainavimas darė į klau
sytojus įspūdį. Kad tai kas 
sekmadienį panašus pasi
linksminimai atsikartotų.

Dainius.

Petraitis yra gerai prisi
rengęs kąlbėti ukėsystės 
klausime. - Pernai vasarą 
jisai pabaigė su pagyrimais 
Olivet kolegiją, o dabar yra' 
pastojęs Chicagos universi-! 
tetan, kur jis toliau mokina- i 
ši soėijolpgiją ir historiją.j 
Kokį laiką atgal jisai buvo! 
žinomas „Čia kaipo; karštas! 
socijalistas. ’

A. Gudaitis.

Lietuvių studentų drąugijaJ 
- Pereitoj .savaitėj Chica
gos aukštesnių mokyklų 
moksleiviąi-lietuyiai galuti
nai sutvėrė senai užmanytą, 
savo draugiją. Apie drau
gijos tikslą, stovį ir vardą 
paminėsime vėliaus.

Komitetas.

Akyvą prakalbą pasakė I 
minėtas į, A.; Riis.-temoje 
“Pilietystė ir ką ji reiškia”. 
Svarbiausiuoju .kalbėtojo 
išvedimu buv^ nurodymai, 
kaip, reikia elgtis šii atei
viais, idant jie paliktų pagei
daujamais piliečiais ir tik
rais amerikonais., Kalbė-. 
tojo nuomone, ateMųi^ai-. 
kus reikia siųsti viešąsias

le. Kasputis^ skaitys prelek- 
ei ją temoje* Pietinė Ameri
ca: Braziliją, fUragvai, Pa- 
ragvai”. Pi'blekcija bus 
gausiai iliustruota paveiks
lėliais. i

Chicagiv ii$ protestas.
lėlio j Chica 
oracijos sek

A. Petraičio prelekcija.
Subatoje, vasario 17 d. 

m., Davis Square parke, 
45-ta ir Paulina gatvės, at
sibuvo trečia iš eilės p. A. 
Petraičio prelekcija, abelnoj 
temoj “Suvienyti; Valstijų 
historija”. Tų prelekcijų 
mieris, kaip pats p. Petrai
tis sako, sukelt lietuvių 
dvasią prie pildymo savo pi
lietiškų priderysčių šitoj ša
lyj. Jis stengiasi inkalbėti, 
kad šitos šalies laisvė ir ge
rovė, o podraug ir musų pa
čių, priguli nuo musų pilie
tiškų priderysčių pildymo. 
P. Petraitis laikys ii’ dau
giau tokių prelekcijų taipgi 
ir kitose miesto dalyse. Pa
rengtos prelekcijos turėjo 
didelį pasisekimą, nes kiek
vieną kartą į jas atsilanky
davo vis didesnis klausyto
jų buris. Paskutinės pre
lekcijos paklausyti atsilan-

š.

penki klausytojai, tarp kil
mių buvo daug moterių. P,

Apie Davis Square parke 
pasilinksminus.

Pereitais trimis metais 
Davis Square parke buvo 
parengta daug gimnastikos, 
žaislų ir šokių vasaros me
tu. Tuose parengimuose 
inėjo įvairios tautinės orga
nizacijos ir parko gimnazis
tų draugiją. Pereitais dvie- 
jais metais tuose parengi
muose dalyvavo dvi lietuvių 
draugijos, taippat buvo per
statomi čekai, lenkai, slavo- 
kai ir mažrusiai. Šv. Ceci
lijos Giedorių dr-ja iš šv. 
Kryžiaus lietuviškos para
pijos giedodavo lietuvių ir 
amerikonų himnus. Šokta 
tautiški šokiai: suktinis, 
klumpakojis, noriu miego ir 
kiti. Visas perstatymas at
sibūdavo popiečiais ir vaka
rais. Penki šimtai narių 
pildė programą, susidedan
čią iš 24 dalių, prisižiūrint 
desėtkui tūkstančių gyven
tojų.

Šiemet ir-gi bus rengiama 
visokie žaislai ir pasilinks
minimai, bet programas bus 
daug įvairesnis ir indomes- 
nis. Platformos sėdynėms 
padirbimas, šviesa, orkestrą 
ir kas kitas bus pridengia
ma parkų komisijos lėšomis. 
Tas viskas dar nėra ligšiol 
rengiama, bet. pasitikimą 
kad programas prasidės ne 
vėliau gegužio š. m. pirmą 
nedėldienį, po pietų ir vaka
re.

Draugijų nariai, norinti 
tuose pasilinksminimuose 
imti dalyvumą, prašomi da
bar pranešti apie tai adresu: 
Davis Square, 45th and So. 
Paulina st. Laiškus galima 
rašyti angliškai arba lietu
viškai.

reikia atkreipti atidžios į 
tai, idant vaikai pėrsįimtų 
Amerikos idealais-’(Ihjęiuos 
Amerikoje sunkų kur-nors 
pastebėti, neskaitant tuščio 
amerikonų šovinizmo ir dar 
tuštesni© biznieriškų politi- 
kierizmo). ..

— Aš nesibijau ateivio — 
kalbėjo Riis -- bet bijausi 
jo europinės politikos ir eu
ropinių siekinių — negu 
'kad išmoktų pamesti. juos 
ant visados.

Juk daugiausiai ateiviai 
sayo europinėmis ideomis ir 
įneša šiokią tokią prošvaistą 
į Amerikos sudemoralizuotą 
ir išsigimusį gyvenimą. Se
kant amerikonų minėtus 
“idealus”, mes matome ge
rą pavyzdį su kokiais tiks
lais ir kaip nekurie lietuvių 
sluogsnai dalyvauja vieti
nėje politikoje. Ne, lietu
viams nevelytina sękti šovi- 
nistiškų amerikonizątorių 
pėdomis, bet, būnant svei
kais Amerikos piliečiais, bū
ti ir sveikais lietuviais su jų 
europinėmis ideomis, kurios 
šviesiais ruožais turėtų spin
dėti kultūriškame Amerikos 
įvairių tautų margumyne.

Washington© gimino sukak
tuvių apvaikščiojimas.
Pereitam ketverge delei 

Jurgio Washin gtono 180 
metų gimimo sukaktuvių 
Auditorium salėje kliubas 
“Union League Club” pa-, 
rengė iškilmingą apvaikš- 
čiojimą. Apvaikščiojime 
dalyvavo 17 įvairių tautų 
atstovai, turėjusieji tam 
tikras atskiras kiekvienos 
tautos ložas, papuoštas tau
tiškomis ir Amerikos vėlu- 
vomis. Tarpe kitų, tautiš
komis spalvomis papuošta, 
išsižymėjo ir lietuvių loža.

Svarbiausiuoju kalbėto
jom tame apvaikščiojime 
buvo J. A. Riis, suameriko- 
nėjęs danietis. Perstaty- 
damas kalbėtoją, A. A. Mc
Cormick priminė susirinku
siai publikai, kad vienatiniu 
tikruoju amerikonu šioj ša
lyj yra Amerikos indi jonas
ir todėl niekas neturi teisės 
pravardžiuoti ateivius ‘ for
eigner ’iais”.

gos 
retorius, E. N. Nockels ii 
moterių unijos pirmininkė, 
poni R. Robins, savo orga
nizacijų vardu telegrafu pa
siuntė protestus prieš mo
terių ir vaikų mušimą Law
rence, Mass., kur, kaip ži
noma, yra didelis audėją 
straikas. Policija tenai pa
staromis dienomis be atsi
žiūrėjimo sauvaliauja mies
te. Tokius policijos pasiel
gimus pavadinta barbarys
te dar iš vergijos laikų.

— Straikųojančių darbi
ninkų šeimynos nutarė pa
siųsti savo vaikus Philadel- 
phijon, kur užjaučiantieji 
straikeriams apsiėmė juos
maitinti, kol pasibaigs 
straikas. Policija užgynė 
vežti vaikus ir pradėjo dau
žyti pasipriešinusius jos 
žiauriam paliepimui darbi
ninkus. Jaigu tokie daly
kai atsitiktų Rusijoj—yisa 
Amerika protestuotų — 
kalbėjo Robins’ienė.

Chicagos darbininkų 
sluogsniai yra labai sujudę 
ir skailnigai protestuosią 
prieš Lawrence’o policijos 
sauvalę ir žiaurumą.

Cemento paroda.
Pereitoj savaitėj Colise

um’e liko atidaryta cemen
to paroda. Atidarymo die
noje, nežiūrint biauraus oro, 
parodon susirinko minios 
žmonių, idant pasigėrėti 
naujausiais išradimais le
mento išdirby stė j e. Paste
bėtinais dalykais parodoje 
yra: cemento rakandai, kar
stai, dailės darbai iš Romu
lus šventynės Ryme, dirb
tinis marmuras, kurį net ži
novai negali atskirti nuo 
tikrojo, cemento laiptai ir 
grindįs, o ypačiai idealinis 
gyvenamas namas, kurio 
stogas, grindįs ir abelnai 
viskas yra padaryta 
mento.

iš ce-

stoka.
reika

Piktadariai ir darbo
Platesnė publika 

lauja, idant kas-nors butų 
daroma su tais, kurie yra 
apgyvendinę pigiuosius 
viešnamius prie Madison ir 
Clark gatvių, didmiestyje, 
nes iš jų daugiausiai išeina 
visokių piktadarių. • Kuo
met nesenai liko pakarti 
penki kriminalistai, tad vi
suomenė pagalios suprato, 
kas gimdo tokius piktada
rius. Chicagoj dabar yra 
apie šimtas tūkstančių be
darbių. Pastaruoju laiku 
nepaprastai pradėjo augti 
mieste plėšimų ir užpuoli
mų skaitlius. Susidarė net 
ištisos plėšikų bandos. Čia 
tai jau net miesto tėvai pri
pažino, kad darbo stoka ir 
gimdo tokius piktadarius.

Smulkios. žinutės.
Chicago tramvajų kompa

nija atgal priima savo supe
rintendento Hogąrth’o * iš 
darbo prašalintus darbinin
kus. Tokiuo budu kompani
ja užbaigė nesusipratimus 
su tramvajų tarnautojais, 
kurie grasė straiku. T

“Aušros”
3 d... kovo 1912 cm., 3 vai 

po pietų, “Aušros” svetai
nėje, 3149 So. Halpte^t.

MALDAKNYGĖS!
Šiomis dienomis “Katali

ko” knygų išleistuvė aplai- 
kė iš Europos įvairių malda
knygių. Šios knygos yra 
naujausio spaudimo ir gra
žesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera balta, drukas 
aiškus. ■ Jose; randasi mal
dos iytmetanėSj ■'vakarinės, 
prie spaviednės, komunijos, 
mišių, mišparų ir daugybė 
kitų. Mišių maldos su ab- 
rozeliais. Keletas lotyniš
kų giesmių, giedamų prie iš
statymo Š. Š. Sakramento, 
procesijų, pakrapinimo ir 
tt. Vienu žodžiu randasi 
visos maldos, kokios yra rei
kalingos.

Atsilankykite į musų nau
ją knygyną pažiūrėti naujų, 
įvairių knygų — kainos pri
einamos.

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

Chicago, Hl.

"Sipkortes ir Pinigų Siuntimas’'

40.00 
45.00 
42.5ff 
40.00 
42.50
42.50 
42.50 
41.00
43.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d.

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicagos 
ir išvažiuoti Europon nuo Chicogos iki Tilžės yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš kfajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $42.50 
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
35.00 Red Star Line iŠ Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 
35.00 
35.00 
35.00
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas

Apart šitų kalnu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku C.tizens 
popioru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas ‘ 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:
ir Tilžės Eydkunų.
$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIU KAINOS

Nerangumas.
Yra žmonių labai neran

gių, kurie jei reikia kas-pa
daryti, vis atidėlioję ir ati
dėlioja darbą, kol kas-nors 
galutinai nepriverčia jų im
ti ir padaryti. Tokie žmo
nės tikri neparangėliai. Ne 
tik darbą jie atidėlioja, bet 
kartais susirgę jie nesirūpi
na urnai imti vaistų, nors 
gerai žino, kad be to nega
lima apsieiti. Jei tokie žmo
nės turi gerų draugų, jie 
dar laimingesni. Ir jaigu 
jus atsižinote, kad tas ar 
tas jųsų draugas ar pažįsta
mas serga kokia nors vidu
rių liga, kaip antai nevarku- 
mu, nusilpnėjimu, apetito 
nužudymu, i jus geriausia 
jiems pasitarnausite, patar
dami vartoti Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine. 
Tai geriausias vaistas ir re- 
komenduojamas ypačiai nuo 
vidurių sukietėjimo, galvos 
ir nugaros skaudėjimo, šir
dies supykime, kraujo su
gedimo, nervingumo, rė
mens, sunkumo po valgio,
galvos svaigimo, dieglių, 
Gaunamas visose aptiekose, 
Jos. Triner, 1333 1339 S;
Ashland ave», Chicago, UI,

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių S c Rublių S c Rublių S c Rublių $ c
1 .52^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 •86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 - 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 » 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00

-22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 ' • 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pąčta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mBs jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

M. Tananevičia
Chicago, Ill
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